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Voorbeeld van de inhoud van een Kindercoach Traject 

Reden van aanmelding:

 Laag zelfbeeld

 Driftbuien

 Veelvuldig huilen

 Moeilijk inslapen en vroeg wakker

Te behalen doelen:

 Een goed slaap-waakritme / ontspannen inslapen

 Aandacht kunnen richten

 Emoties kunnen reguleren

 Zelfbeeld verstevigen

Gebruikte technieken:

 Vragenlijsten

 Spellen (kennismakingskwartet, knuffelkaartjes, beestachtig, spring kikker
spring, pim-pam-pet, kinderkwaliteitenspel)

 Poppenspel (Playmobil)

 bedtijdposter

 Gesprekjes

 Tekeningen 

 Schalen

 Meditaties
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 Registraties

 Gevoelswaaier

 Metaforen (verhalen)

 Rollenspelen

Dit is behandeld:

 Inzicht geven in het belang van goed slapen

 Inzicht geven in de 4 basisgevoelens (blij, boos, bang en bedroefd)

 Inzicht geven in de eigen lichaamsseintjes (hoe merk je dat je blij, boos,
bang en bedroefd wordt)

 Inzicht  geven  in  de  3  manieren  van  reageren  op  boosheid  (agressief,
opkroppen en aanpakken)

 Inzicht geven in de 5 G's (gebeurtenis → gedachte → gevoel → gedrag →
gevolg; je gedachten bepalen je gevoel en jij bent zelf de baas over je
gedachten)

 Oefenen met tegen jezelf “Stop!” zeggen (om op die manier de situatie
van een afstand te bekijken)

 Oefenen met het maken van handige gedachten

 Oefenen met het omkeren van gedachten

 Oefenen met jezelf moed inspreken

 Oefenen met nieuw gedrag

 Inzicht geven in de eigen krachten en kwaliteiten

Dit is bereikt:

 Ontspannen in kunnen slapen.

 Aanleren van nieuwe coping vaardigheden (zoals jezelf moed inspreken,
het omkeren van gedachtes via de 4 vragen van Byron Katie, het gebruik
maken van handige gedachten, oefenen met nieuw gedrag)

 Verstevigen van het zelfbeeld
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 Vergroten van het zelfvertrouwen

Tips zijn gegeven t.a.v. de volgende gebieden:

- Het goed op orde houden van het slaap-waakritme

- Het richten van de aandacht

- Het beheersen van de emoties

- Het verstevigen van het zelfbeeld

Hieronder staat een kort verslag van het verloop van de eerste 5 sessies waarin
het moeilijk inslapen en vroeg wakker zijn  werd behandeld. Na deze eerste 5
sessie had het meisje controle over haar eigen slapen. Haar ouders bevestigden
dat de nachten veel beter verliepen en dat dit  ook ten goede kwam aan de
andere aandachtspunten.

Voorbeeld Procesverslag van een Kindercoach Traject 

(uitwerking van 5 sessies)

Intake:

Op het intake formulier beschreven ouders dat ze graag wilden dat ik aandacht
besteedde aan het lage zelfbeeld van hun dochter, haar driftbuien waarin ze lang
kon blijven  hangen en het  veelvuldig  huilen.  Uit  het  formulier  bleek dat  het
slaapgedrag ook aandacht nodig had,  omdat ze ’s avonds niet  goed in slaap
kwam en ’s ochtends vroeg wakker was. 

Gezien het belang van een goed slaap-waakritme voor de concentratie, invloed
op het gedrag en daarmee invloed op de emoties, spreken we af dat we eerst
een oplossing gaan bedenken voor het slechte slapen. Daarna wordt gewerkt aan
de andere twee aandachtsgebieden.

Ik geef aan dat de eerste 3 sessies vooral bedoeld zijn om het vertrouwen met
hun dochter op te bouwen en om inzicht te krijgen in de vragen die bij haar
leven en waarmee zij graag geholpen wil worden.
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Sessies 1 en 2; thema: opbouwen van vertrouwen

Het 7 jarig meisje maakt al meteen een heel open en vriendelijke indruk. Ze
praat makkelijk en ze weet al snel te benoemen wat zij graag wil leren: minder
vaak huilen, minder vaak boos worden en beter slapen. Om het vertrouwen op te
kunnen bouwen laat ik  haar een tekening van zichzelf  maken en stel  via de
tekening vragen aan haar, zodat ze indirect de vragen kan beantwoorden. Uit
haar antwoorden blijkt een lichte faalangst, alsook het willen laten gelden van
haar eigen wil. Uit de vragenlijst van koning Luuk, afgenomen in sessie 2, blijkt
dat ze zich geliefd voelt door haar ouders, die daardoor goede supporters voor
haar kunnen zijn.  Bij  afname van de vragenlijst  en door het spelen van het
kennismakingskwartet, kan ik haar goed leren kennen en kan ik mij met haar
verbinden wat essentieel is voor de vervolgsessies.

Sessie 3; thema: stellen van een doel met betrekking tot haar vraag om beter te
kunnen slapen

Om meer zicht  te krijgen op haar slaapgedrag,  zet ik een Playmobil  spel  in,
waarmee we onder meer de slaapsituatie naspelen. Hieruit komt o.a. naar voren
dat ze graag wil dat het bedtijdritueel gevolgd wordt. We spreken verder over
hoe we er voor kunnen zorgen dat het bedtijdritueel gevolgd kan worden. Hieruit
komt het plan naar voren om een bedtijdposter te maken waarin alle stappen
beschreven staan. Daarnaast geeft ze het idee om op tijd met het ritueel te
starten. Ze vraagt na de sessie met een glunderend gezicht aan haar moeder om
haar bij het maken van de poster te helpen, en reageert blij als moeder deze
hulp toezegt. 

Sessie 4 en 5; thema: werken aan het doel “ik slaap ontspannen en droom fijn”

Bij  binnenkomst in  sessie  4 laat  ze mij  vol  enthousiasme de poster  zien.  Ze
vertelt dat het slapen heel goed gaat en dat ze niet uit bed is gekomen. 

In sessie 4 besteed ik vooral aandacht aan het bedenken van een oplossing voor
haar enge dromen. Om ontspannen te kunnen slapen en fijn te kunnen dromen,
vertel ik haar een verhaal. Om het verhaal goed te kunnen beleven, sluit ze haar
ogen. Het verhaal biedt als oplossing om op het moment dat ze veel gedachten
heeft in haar hoofd, haar vele gedachten neer te leggen in een indianentipi met
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een  zwarte  veer,  om vervolgens  met  een  leeg  hoofd  te  gaan  slapen  in  een
indianentipi met een witte veer. Het verhaal geeft aan haar de boodschap dat ze
zelf  de  baas  is  over  haar  dromen.  Na  het  verhaal  laat  ik  haar  hiervan  een
tekening maken, zodat ze het verhaal nog een keer beleeft en de tekening haar
aan de oplossing doet herinneren. 

Als oplossing voor de enge dromen, bekrachtig ik dat ze zelf de baas is over haar
dromen en dat ze zelf  kan bepalen dat ze mooie dromen maakt. Ik geef het
maken van mooie dromen als opdracht mee voor de komende avonden. 

In sessie 5 spreek ik met haar over haar beleving van het al dan niet behalen
van  het  doel.  Ik  zet  hierbij  bovendien  de  wondervraag  in  (een  bekende
oplossingsgerichte techniek). Ze geeft aan dat ze goed fijne dromen kan maken,
elke dag om 20.00 kan starten met het bedtijdritueel en goed alle stappen uit
het bedtijdritueel kan uitvoeren. Het in slaap vallen vindt ze nog lastig. Op mijn
vraag wat haar nu helpt om in slaap te vallen, geeft ze aan haar knuffels in haar
armen houden of  een verhaaltje  lezen.  Op mijn vraag wat  haar  zou kunnen
helpen om sneller  in  slaap te  vallen,  geeft  ze  aan “mezelf  moe maken”.  Als
middel hiertoe doe ik met haar een meditatie oefening uit “stil  zitten als een
kikker”. Ze voelt zich ontspannen na de oefening en ze geeft aan vaker te gaan
oefenen  met  “stil  zitten  als  een kikker”  om moe te  worden.  Verder  gaat  ze
proberen om nog maximaal 1 keer uit bed te komen.

 

 


