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Wat kun jíj doen, als je emoties jou even de baas worden?  
Speciaal voor kinderen. 
 
Iedereen is wel eens héél boos, gefrustreerd, verdrietig of teleurgesteld. Dat voelt niet fijn. Om weer 
rustig en kalm te worden, kun je één van de volgende strategieën toepassen. De ene strategie zal beter 
bij je passen dan de andere. Kies daarom die strategie uit, die jou het fijnste lijkt. Geef jezelf een aantal 
dagen of weken de tijd om aan die strategie te wennen. Als je die strategie tijdens het ervaren van je 
heftige emotie een tijdje volhoudt, merk je al binnen niet al te lange tijd dat je – langzaam maar zeker 
– steeds rustiger en kalmer wordt.  
 
Dit zijn 10 strategieën om weer kalm & rustig te worden:  
 
(1) Ik let op mijn ademhaling. Ik adem rustig in en ik adem weer rustig uit. 
  
(2) Ik trek me even terug en ga naar een andere ruimte (bijv. m'n slaapkamer). Ik ga iets doen wat ik 
fijn vindt (bijv. een boek lezen, met een fidget toy spelen, muziek luisteren, m'n lievelingsknuffel 
pakken, rustig op bed liggen).  
 
(3) Ik kan actief gaan bewegen (bijv. steppen, een rondje rennen / fietsen, voetballen, hardlopen) om 
de vervelende energie kwijt te raken.  
 
(4) Ik ga iets doen waar ik normaalgesproken veel plezier aan beleef (bijv. tekenen, liedje zingen, 
muziek maken).  
 
(5) Ik ga met iemand, die ik vertrouw, over mijn emoties praten.  
 
(6) Ik vraag iemand, die ik goed ken, om me een knuffel te geven.  
 
(7) Ik denk aan leuke dingen (bijv. een mooie vakantie, mijn beste vriend(in), een grappige 
gebeurtenis).  
 
(8) Ik schrijf mijn vervelende emoties of gedachtes van me af en zet ze op papier in m'n speciale schrift.  
 
(9) Ik tel rustig tot 10.  
 
(10) Ik drink een slokje water.  
 
Goed om te weten:  
Door het toepassen van deze strategieën word je rustig en kalm; je heftige emotie raakt steeds meer 
naar de achtergrond. Dat is fijn. Alleen is de aanleiding van jouw heftige emotie nu nog niet opgelost. 
Nu je rustig bent, kun je beter nadenken over een mogelijke oplossing. Praat er samen met je moeder, 
vader, leerkracht of een andere volwassene, die je vertrouwt, over en bedenk samen een fijne 
oplossing.  
 
Veel succes!  
 
Vriendelijke groeten,  
Joyce Akse 
 
P.s.: Ik ben heel benieuwd hoe het toepassen van deze strategieën is gegaan. Laat je me dat via e-mail weten?  


