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Anne Marie van Bilsen is moeder van gevoelige kinderen en 
deelt in dit boek haar persoonlijke en haar praktijkervaringen 
met andere ouders. Zij heeft met een van haar zonen onder-
vonden dat het medische circuit geen oplossing bood voor zijn 
toenmalige problemen.  
Op zoek naar hoe dan verder, besloot zij zelf een opleiding te 
gaan volgen om haar jongste zoon te kunnen begeleiden en te 
helpen waar nodig: onafhankelijk van hulp van buitenaf.   

In dit boek krijgen ouders & opvoeders uitleg hoe door mid-
del van aanraking, massage, structuur en begeleiding de band 
met hun kind te verstevigen en het natuurlijk evenwicht te 
herstellen. Aan de hand van foto’s laat Anne Marie zien hoe je 
eenvoudig massage kunt toepassen op je kind, bijvoorbeeld 
als hulp bij het slapen. Aromatherapie kan erbij helpen je 
kind zich lekkerder in zijn vel te laten voelen, ook hierover lees 
je meer in dit boek. Daarnaast wordt er een aantal casussen 
weergegeven vanuit haar praktijk waarin de kinderen en hun 
problemen centraal staan.

Gevoelige kinderen, wat kun je voor ze doen is geschreven voor ouders 
& opvoeders wiens kind net iets meer nodig heeft dan andere 
kinderen.

Anne Marie van Bilsen 
is echtgenote, moeder 
van drie kinderen en 
heeft een praktijk voor 
holistisch werk. Zij is 
holistisch kinderthera-
peut en behandelt met 
name kinderen die 
gevoelig reageren op 
hun omgeving.



Deel 1
Wie loopt er rond in mijn huis?
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kom later terug op deze termen). Nu begrijp ik waarom ik Lucas vanuit mijn moederinstinct 
al zo veel meer fysieke aandacht gaf, en Dorien altijd zo veel vriendinnetjes om haar heen had. 
Dorien noemde ik altijd ons zonnetje, een heerlijk zorgeloos kind. Nu ik beter ging kijken, 
had Dorien ook een onderliggende hulpvraag voor mij en dat was: Ik heb verbinding nodig. 
Kun je mij daarbij helpen?
Ik word steeds enthousiaster van de holistische zienswijze. Het past bij mij. Het voegt zich 
in mijn belevingswereld. De manier waarop ik naar kinderen en mensen kijk. De manier 
waarop ik ervaar, is holistisch. Ik heb gevonden wat ik zocht en kan hiermee vorm geven aan 
wie ik ben en wat ik wil bereiken. 

Ik ben op zoek. Ik weet dat ik het ga vinden. Ik ben er alleen nog niet achter wát ik ga vinden. 
In mijn vrije uurtjes snuffel ik graag rond bij een vriendin van mij. Zij heeft een newagewin-
kel in Pijnacker. Die bewuste dag loop ik naar het rek van de folders en fl yers. Mijn oog valt 
op een gele folder van een holistische opleiding ‘De Zon’ in Zoetermeer. Mijn adem stokt. Dit 
zou weleens kunnen zijn wat ik zocht. Een opleiding en dan ook nog bij mij in de buurt. Ik 
voel me heerlijk. Eenmaal thuis gekomen ga ik op zoek naar meer info en mijn beslissing is 
snel genomen. Er volgt eerst een intake, om te kijken of ik de bereidheid heb om oude patro-
nen los te laten en een nieuwe visie van denken te integreren. Het is de bedoeling om alle stof 
eerst op mezelf toe te passen, daarna op mijn gezin en later eventueel in werk of omgeving. 
Mijn hart maakt een sprongetje. Dit voelt goed. Dit is wat ik wil. Maar het is ook eng. Wat 
mag ik loslaten? Waar ga ik voor mijzelf tegenaan lopen? Wat heeft deze opleiding voor mij 
in petto?

Tijdens de opleiding wordt mijn interesse steeds meer gewekt. Binnen de opleiding gaat het 
om de oorspronkelijke heelheid van ieder kind en volwassenen en het werken aan de ontstane 
verstoringen, ik lees leergierig alle stof door. Ik zuig met name de lessen op waar we werken 
met het lijf en de informatie die we daaruit kunnen halen. Mijn geduld wordt echter nog op 
de proef gesteld, want we mogen pas op en met kinderen werken als we de stof en het werken 
ermee goed onder de knie hebben. Ik oefen in het begin dus op ieder volwassen familielid dat 
zich beschikbaar stelt. Ik merk al snel dat ik heel leuke resultaten bereik met mijn werken. Dit 
geeft me zelfvertrouwen en sterkt mijn vertrouwen in het proces. De feedback is veelal positief 
en de grote verrassing is vooral dat ik van het geven van de behandelingen zelf ook rustiger 
wordt. Ik merk dat er tijdens het geven van een behandeling een soort van uitwisseling ont-
staat; een totaal nieuwe maar fi jne ervaring voor mij. Op het moment dat ik me het holistisch 
werken voor een groot gedeelte eigen heb gemaakt, ga ik ook met de kinderen aan de slag. Ze 
liggen al op de bank als ik vraag of ik ze mag masseren of behandelen. Ze genieten zichtbaar 
en ik merk in het werken met kinderen dat ze veel gemakkelijker ontspannen en loslaten dan 
volwassenen. Kinderen kunnen dan ook in slaap vallen tijdens een massage. Door veel met 
Lucas en met de andere kinderen te werken maak ik me de methodieken van de opleiding 
eigen. Lucas heeft er het meeste baat bij. Hij was ook het meeste uit balans, dus de weg naar 
herstel is bij hem het meest zichtbaar. Gaandeweg de opleiding leer ik mijn kinderen beter 
kennen. Zo is Lucas een typisch musculair kind en Dorien een typisch respiratoir kind (ik 
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Holistisch werken

Holistisch werken, de betekenis
Holistisch wil zeggen: alles is met elkaar verbonden. Er wordt gekeken naar 
het grotere geheel. Bij een storing in het systeem kijk je niet alleen naar de 
klacht die eruit voortkomt, maar juist naar de oorsprong. Waar is het ont-
staan? En hoe kom je weer in balans? Iedereen is anders en heeft een andere 
kijk op de wereld. De oplossing voor eenzelfde klacht bij twee verschillende 
kinderen kan dus voor ieder kind totaal anders zijn!

Vanuit de holistische visie werk ik veel met het lijf. Het lijf vertelt veel meer 
dan waar we als volwassenen amper bij stilstaan. Elke spier die gespannen 
staat, heeft een verhaal. Waar we als kind nog heel goed waren in het voelen 
van ons lijf, de pijntjes, de krampjes, de weerzin, de tegenstand, de accepta-
tie, zijn we dat als volwassenen verleerd. Gedurende ons leven raken we ook 
gewend aan de verkrampingen in ons lijf. Holistisch werken leert ons opnieuw 
te luisteren naar wat ons lijf te vertellen heeft. 

Om te kunnen waarnemen wat jij voor kind in huis hebt rondlopen en welke 
benadering en oefeningen bij jouw kind passen, werkt de visie van het holis-
tisch werken heel verhelderend. Het holistisch denken gaat ervan uit dat een 
ervaring op verschillende niveaus binnenkomt. Het ligt er dus maar aan welk 
niveau bij jouw kind de voorkeur heeft, hoe het een ervaring beleeft. Ook gaat 
het holistisch denken ervan uit dat je je lijf op verschillende manieren kunt 
ervaren. Dit is uitgewerkt tot vier ‘constitutiebeelden’. Hoe en wat jouw kind 
gebruikt, is van belang voor de ervaringswereld van jouw kind.
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onopgeloste pijn of het verdriet blijft in het gevoel hangen. Op het gevoelsni-
veau zit namelijk de herinnering. 
Als een emotie of trauma niet wordt verwerkt, zal het kind de gebeurtenis 
verdringen. Op de achtergrond blijft deze echter aanwezig en kan deze het 
hele leven beïnvloeden. Zo kan een volwassen persoon reageren als een kind 
van vier, omdat de emotie die in het vierde jaar is opgedaan niet is verwerkt 
en dus nog steeds actief is. Het is een gewoontepatroon geworden, ofwel een 
programma van perceptie. 

Holistisch werken, de vier constitutiebeelden
Vanuit het antroposofi sch werken bestaan er vier constitutiebeelden. Samen-
gevat: vier soorten kinderen. Om te begrijpen hoe je kind leert, is het van 
belang te weten hoe het kind in zijn lijfje zit.

De vier constitutiebeelden zijn:
Musculair, verbonden met het element vuur• 
Digestief, verbonden met het element water• 
Respiratoir, verbonden met het element lucht• 
Cerebraal, verbonden met het element aarde• 

Het musculaire kind is een kindje vol vuur. Ervaringen doet het op via het lijfje 
en de zintuigen. Eerst voelen dan luisteren, is het motto van dit kind. Een 
musculair kind zal niet aannemen dat de boom gevaarlijk hoog is totdat het 
zelf heel hoog zit en voelt wat deze hoogte met zijn lijf doet. Dit zijn kinderen 
die echte waaghalzen kunnen zijn. Ze zijn ook niet snel bang om nieuwe din-
gen uit te proberen. Als ouder van een musculair kind kun je dus weleens wat 
angst tegenkomen. Niet van het kind maar van jezelf! Er kan een behoorlijke 
kloof zitten tussen wat jij veilig vindt en wat je kind veilig vindt. Een musculair 
kind ervaart aan zijn lijf waar zijn grenzen liggen.
Het zijn veelal gespierde kinderen die graag sporten en bewegen. Ze hebben 
ook veel beweging nodig. Het zijn krachtige kinderen; ze houden van actie, 
zijn fysiek ingesteld en ervaren graag spanning. Het zijn vaak kinderen die 

Holistisch werken, de verschillende niveaus van ervaren
Volgens het holistisch denken ervaren wij als mens op vier niveaus. Deze ni-
veaus hebben ook ieder een eigen manier van communiceren. Vanuit mijn 
visie geef ik uitleg en richting aan de vier niveaus.

Het eerste niveau is het lichaam. Ervaringen komen binnen via de zintuigen.
Het tweede niveau is het denken. Ervaringen komen binnen via denken, ana-
lyse en bewustwording.
Het derde niveau is ons gevoel. Ervaringen komen binnen via emoties, voe-
len, dromen, herinneren.
Het vierde niveau is energie. Energie hoort te stromen en zorgt ervoor dat we 
goed in ons vel zitten. Energie verbindt ons met alles wat leeft.

Tijdens het opgroeien doet een kind in al deze vier verschillende lagen erva-
ringen op. Zo wordt een specifi eke, en voor het kind unieke waarneming vast-
gelegd. In welke mate elk niveau wordt aangesproken, is per kind verschillend 
en is bepalend voor de belevingswereld van het kind. Een kind dat meer op 
het lichamelijke niveau ervaart, zal een gebeurtenis op een heel andere ma-
nier navertellen dan een kind dat vooral op het denkniveau ervaart. Tijdens 
het opgroeien komen de lagen niet allemaal tegelijk aan bod. Bijvoorbeeld: 
het echte abstract denken komt pas tot stand in de pubertijd. Dat betekent 
dat een kind voor de pubertijd nog vooral op het niveau lichaam en niveau 
gevoel werkt. Het denken wat een kind voor de pubertijd laat zien is meer een 
communicatie vanuit het gevoel dan vanuit het denken. Als een ouder niet 
weet dat een kind vanuit zijn gevoel praat of zelf niet goed kan omgaan met 
zijn gevoel, dan kunnen problemen ontstaan in de communicatie tussen ou-
der en kind. Hier ga ik verder op in bij het hoofdstuk: Gevoelige kinderen. 

Gedurende ons leven worden deze niveaus beïnvloed door opgelopen trau-
ma’s, verwondingen of onopgeloste confl icten. Deze trauma’s, verwondingen 
en onopgeloste confl icten verstoren de opname en uitwisseling van en tus-
sen de niveaus. Een kind kan dan nog steeds normaal functioneren, maar de 
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Een respiratoir kind is vluchtig als lucht. Het kind ervaart de wereld niet echt. 
Het lijkt te fl adderen. Het zijn gemakkelijke kinderen; ze vinden veel leuk en 
ze zijn vrolijk en opgeruimd. Ze lijken te dartelen; als je goed kijkt raken hun 
voeten de aarde niet echt. Het zijn vluchtige kinderen. Ze hebben veel vrien-
dinnetjes of vriendjes, maar ze binden zich niet echt aan één kind. Het is het 
kind dat vergeet te plassen of te eten. Het kan de behoeftes van zijn eigen 
lijfje totaal vergeten. Pas wanneer het erop gewezen wordt, ervaart een respi-
ratoir kind dat het nodig moet plassen. Dit kind mist dus het werkelijke con-
tact met zijn eigen lijfje. Een respiratoir kind heeft moeite om zich werkelijk 
te verbinden met zichzelf en de omgeving. Het voelt zich hiervoor niet veilig 
genoeg. Een respiratoir kind ervaart het niet altijd als prettig om aangeraakt 
te worden. Aanraken is namelijk hetzelfde als verbinding maken. En dit is nu 
juist wat voor dit kind zo moeilijk is. Dit kind, dat op het eerste oog zo gemak-
kelijk lijkt, is misschien wel de mooiste uitdaging om uit te nodigen om het 
werkelijke contact aan te gaan. Laat zien dat je dit kind werkelijk ziet zoals het 
is en dat het goed is zoals het is. Als een respiratoir kind leert meer verbin-
ding te maken wordt het rustiger en minder vluchtig. De manier om dit kind te 
masseren is dan ook om het heel liefdevol en zacht te masseren.

Een cerebraal kind leunt wat zwaar op de aarde. Het ervaart de wereld door 
het lijden van anderen. Het zijn tengere kinderen, met wat afhangende schou-
ders. Ze kunnen de wereld niet dragen. Ze zijn niet zo goed in het hier en nu. 
Een cerebraal kind beleeft alles tot op het bot, het gaat heel diep. Ze zien het 
lijden van anderen en voelen verbondenheid met het lijden. Via pijnbeleving 
komt het kind in contact met zijn lichaam. Het zijn kinderen met koude han-
den en voeten. Bij een cerebraal kind lijkt het hoofd wat zwaar voor het lijf. 
Het is een bedachtzaam kind. Er wordt veel nagedacht. Een cerebraal kind 
hecht veel waarde aan de waarheid. Ze stellen een geordende structuur erg op 
prijs en geven om levenskwaliteit. Een cerebraal kind leeft vanuit het hoofd 
en de verstoring zit in het lijf. Omdat het kind hier vanuit het hoofd niet bij 
kan, is het kind zijn overzicht kwijt. Het kan vanuit het denken bijna niet bij 
het voelen. Er is geen balans. Via massage kan de spanning, de zwaarte, het 

snel warm zijn. Ze hebben snel lekker warme voeten en handen. Musculaire 
kinderen zijn temperamentvol. Voor deze kinderen werkt een massage goed. 
Lekker knuffelen en aanraken is de communicatie die deze kinderen begrij-
pen. De boodschap dat er van dit kind wordt gehouden, komt dan ook meer 
binnen via aanraking dan woorden. Via massage leren deze kindjes hun lijf en 
hun eigen grenzen meer te ervaren. Als het musculaire kind beter in contact 
is met zijn eigen lijf, zal het minder de grenzen hoeven opzoeken om zijn lijf 
te kunnen voelen.

Het digestieve kind vloeit als water over in een ervaring. Een digestief kind 
kan iets zien gebeuren en zo in de ervaring meevloeien alsof het deze ervaring 
zelf beleeft. Hij ervaart de wereld door het te verteren. Het ervaart dus door 
het te zien gebeuren. De emotie die bij de gebeurtenis vrijkomt, voelt en er-
vaart dit kind dan als eigen. Via deze weg vult dit kind zijn belevingswereld. 
Het digestieve kind hoeft het dus niet noodzakelijk gedaan te hebben om het 
als eigen ervaren te hebben. Het digestieve kind kan gespeeld en geschom-
meld hebben zonder werkelijk op de schommel gezeten te hebben. Het heeft 
dan naar een kind gekeken dat heerlijk zat te schommelen en het digestieve 
kind gaat mee in deze emotie en ervaart het schommelen alsof hij werkelijk 
zelf op de schommel zat. Dit kan nog weleens wat verwarring geven bij een 
ouder die bij navraag bij de juf tot de ontdekking komt dat er geen sprake was 
van schommelen. Digestieve kinderen zijn vaak wat rustige, bijna trage kinde-
ren. Ze zijn vaak wat mollig en ze houden van herhaling. Ze worden langzaam 
boos. Ze bouwen de boosheid echt op en het kost ook weer tijd voordat ze 
de boosheid weer kunnen loslaten. Digestieve kinderen eten graag. Ze kun-
nen erg vasthoudend en zeurderig zijn. Ze hebben duidelijke grenzen nodig. 
Bij deze kinderen is het belangrijk dat je zelf staat als een huis. Geef het kind 
de ruimte om te leren omgaan met zijn eenzijdigheid. Als het digestieve kind 
leert om te gaan met zichzelf wordt het veelzijdig en leert het het leven zelf 
te leven. Via massage kan het digestieve kind gestimuleerd worden om los te 
laten.
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De kenmerken
Kinderen van deze tijd zijn in een grote mate gevoeliger dan wat wij van kin-
deren zouden verwachten. Ze zijn intuïtiever. Sommige stromingen noemen 
deze kinderen nieuwetijdskinderen. Ik heb het liever over gevoelige kinderen. 
Het gevoelige kind heeft een aantal kenmerken die ik in dit boek wil behande-
len. Natuurlijk zijn er nog veel meer te noemen, maar ik beperk me even tot 
de in mijn ogen belangrijkste.

Een gevoelig kind heeft, zoals het woord al aangeeft, een grote gevoeligheid voor indrukken 
van buitenaf. 
Dit uit zich onder meer in het aanvoelen van sferen en stemmingen. Gevoe-
lige kinderen voelen heel snel sfeer en emoties aan. Soms nemen ze de stem-
mingen van anderen ook over. Hierdoor kunnen ze opeens verdrietig of ang-
stig worden terwijl daar helemaal geen aanleiding voor is. Gevoelige kinderen 
kunnen door een omgeving met veel indrukken ook snel overprikkeld raken. 
Denk daarbij aan een overvolle klas op school, televisie of een computerspel-
letje. Iets wat voor ieder ander kind dagelijkse kost is, kan voor een gevoelig 
kind al snel te veel zijn. Per kind kan het soort indrukken ook nog verschil-
len. Het ene kind is gevoelig voor emotionele impulsen en de andere voor 
lichamelijk voedsel. Allergieën en voedselintoleranties komen veel voor bij 
gevoelige kinderen.

Het gevoelige kind is zich meer bewust van zichzelf en ervaart de wereld meer vanuit zijn 
gevoel dan vanuit het logisch analytische.

lijden uit het hoofd weg gemasseerd worden. Later, als er meer ruimte ont-
staat, kan het kind uitgenodigd worden om door een rustige massage meer 
in het gevoel te zakken en de overtollige spanning via de voeten los te laten. 
Dan ontstaat er weer harmonie.

Herken je je kind tussen deze vier constitutiebeelden? Sommige kinderen zijn 
helemaal musculair of helemaal respiratoir. Die zijn dan ook het gemakke-
lijkst te herkennen. De praktijk wijst echter uit dat tussenvormen van een paar 
constitutiebeelden ook veel voorkomen. Bijvoorbeeld: een beetje musculair 
en een beetje cerebraal. Dat is natuurlijk wat lastiger zoeken. Wees gewoon 
nieuwsgierig naar hoe het constitutiebeeld van jouw kind in elkaar zit. Daar 
kun je een hoop plezier van hebben!


