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HET LEVEN VAN EEN PUBER..,

Hei leven von een puber is geen preiie. Hii droogi,
zo le zien. hel gew chl Jon de Lele wereld op zi r

schouders:

zijn honden en voelen ziin met

een

recordsnelheid lot moot XXXL gegroeid, ziin ormen
bungelen evenloos noosi z;in iif, ziin íug is kÍom en

hii sioot wonke, olsoÍ hij voortdurend zijn

even-

wicht dreigi le verLiezen. Ziln gong is - zelk door de
ogen von de meest llefdevollê oudêÍs gezlen-lomeliik oopochtig. Hii vervolgi zijn weg s ungelend,
luisleÍend noor een geheiÍnzinnig inwendig riirne.
Samen mei de lichome ijke veronderíngen loten de
hormonen de psyche in êen rozerde, sponnende

rolercooster (ochiboon) lnstoppen diê'Puberteit'
heet. Wot ouders ol long wistên, is nu gêmêlen en
wetênschoppe iik in kaart gebÍocht: volgens rêcenie
inlernoiionole onderzoeken in o.o. de USA,
Duiislond en Nederlond sloon sommige hersenÍunctes . deze g oerrose op Lol D" o-w lleli-g 'or
de diverse hersendelen veíloopt tiidens de pubêrlêii
niei synchroon. De hersenen von de iongeren ver
keren in een soort 'jeïlcg en de bcrlons tussen roiio
-e
en enotie. denlen er doen s
'er zoeker.
Ander ontropologisch onderzoek onder l8ó 'preinduslrioliseerde somen evinsen hêeh aansetoond
doï meer don ó0% vcn deze culluren het besrip
'pubeÍfeit' niêl êens kêntl Zii zien de overgong von
kind noor volwossene niet os problemoiisch. De
problemen in de puberteit en de sroeiende k ooÍ tus
sen ouders en hun kinderen schiinen dcn ook in de
seindusrrioliseerde londen pos in de looisle 100
iooÍ tê ziin ontsioon.
Onderzoekers stellen don ook de troditionele'kip of
ei'? vroog. Wct heeft meer inv oed: 'Noture' oÍ 'nurlurê'? Ziin dê hormonole schommelinsên en hei
so'ns ongecontÍo êeÍd gedrog een gevolg, een 'product' von de onevenwichtis ontwikkelende hersenen, oÍ is de onevenwichtise riiping vcn de heÍse-

nen von de opgroeierdê kinderen hel íesuliooi von
srerk veronderde prikkes uli de onrgevi,rg?
Gezien het feit dot de hersenen von een kind vooÍi

de

d!rend sevormd worden vonof ziin seboorte door
bewesins, voedins en door culturele invloeden, kon
de ro von omsevinssÍocloren veel sroter ziin don
tot nu loe weíd gedocht.
Hoe dor ook, voor de tieners in onze mooischoppii
wordt de geborgenheid en stobiliteit von de kindertiid vervonsen door choos en veronderde woordes.
Tiêne'. voe en zich nersens 1 eeÍ bilL oÍen: zii zi n
geen kinderen meer moor ook nog geen volwosse
nen. De vroeger zo veilige grenzen von de ouders
worden cls gevcngenistrolies ervoren en men wordt
door niemond begrepenl Niet eens door zichzelÍ...
Een overdreven sevoel von schccmre hood even
eens bii die eeÍïiid en versierkt hun gevoel von
kwetsboorheid.
Vook nemen we de turbolente periode von de puberteit vooÍ ief, mooÍ ziên wê êen be ongriike foctor,
die ochler vele prob emen schuilt over hel hoofd, te
weren: de oonwezigheid von ongeremde overle
vingsreÍlexen. Dit ziin onsewenste overb iifselen uil
de bob)íiid en kunnen de notuurliike ontwikkeling
vcn een opgroelend kind b ijven versloren. Hierdoor

worden de leefiiidstypische schommelingen nog
erger en kunnen Íunctioneringsproblemen en zelÍs
Hei soede nieuws is dot ook deze periode voorbii
soo-.r vcct zonder btil,ende *hcde oct^ zr;n e
ogenschiinliik meer problemen don men denkt woor

de kinderen niet zornoor overheen groeien. De
gevo ger -len zrch dor. roeger oÍ lole' ir..gproblemen, chronische vermoeidheid, burn-out,
olergieën, leerprob emen, immuunzwokte of in
stÍêssverschiinselen.

BABYREFLEXEN

Het ont'rikkelingsniveou von de reflexen vcn een
posseborene weerspiegêh dê sroor von ziin neurologische riipins. Doorom worden een reeks reflexen
di ec "o de geoooÍ-e getesr. Trer-olle- zgr. pr mi-

tieve reÍlexen besturen iedere vroege oniwikke ingsfose vonof ongeveer de viiÍde week in de boormo+
der tot oon de zesde levenmoond. Hun geleideliike
Íêmming en lronsformotie kon toi moximool 3 ioor
duren. Dê stereolype, einde oos herhoolde reflexbe-

wegingen koinen niet oleen de spieren vcn de
boby, moor dienen ook ols sensomotorische feedbock voor de ionge hersenen. Door o die woorne"
mingen en beweginsen wordt er ongzomerhond
een zsn. inwendige'bodymop' oongelegd. Deze
'bodymop' is de virtuele routeplonner voor clle reociies en bewegingen von loier, voor proprioceptie en
ruimle iike oriëniotie. OÍ dit toereikend oongelegd
is, zol loter bliiken bii het uitvoeÍen von bewuste
bewegingen en bÍi hel oploxen van cognitieve en
emotionele problemen.

De primiiieve reÍlexen moeten in de oop von hei
eeÍsie levensioar geleide iik ploots moken voor de
posiurole reÍlexen. Deze looiste wêrken somen meï

de zwoo*ekrccht en zorgen voor

houding,
lichoonrsrechting en lcter voor drooi'en loopbew+
s'nsên. Zii helpen bii het doseliiks 'sevechl' resen
de zwoodekrocht en bii de oonpossing oon prikkels
uit de omgevlng.
ln een nolendop: de primilieve reflexen zetelen ccn
hei boveneinde van onze Íuggengrool, in de hêrsenstom. Doar zetelen ook de Xll hersenzenuwen,
die een ero me rpoc- h"bo"r op he- Írncto-.ren
von de zintuigen en voor het gehele orgonisme. De
posiurole reflexen worden voornomeliik vonuit de
tussênhersenen bestuurd, en de bewustê reociiês en

op tild opkomen oÍ niet vo ledig onder contro e wor
den gebrocht, do'r zo dit vooÍ o tiid een nesoÍieve
uit,,rerkíng hebben op dê verdeÍe onhvikkeling en
voor hei Íunctioneren von het centrole zenuwstelsel.
De werking von de posiurole reflexen, moor ook
coíiicole reocries en bewusie bewegingen kunnen

'ondermijnd' worden door veel logere primitieve
reociies, puur door hei feii dot dê pÍjmitieve reflexen
dichler bii hêl ichoorn zête en. De sensoÍische
woornemingen moeien nomêliik vonuii de hogere
hersenen beonwoord worden, rnoor eeÍsi moelen
ze door oonkomen. Omdol de signolen vonuit het
lichoom êêrst dê hêrsenslom moeten posseren, woÍ
den ze door door de nog oonwezige primitieve
reÍlexen onderbroken en direcr beontwoord.
Hierdoor bereiken de pÍikkels vook de hogere hêÍ'
sendelen niet êêns. Dus een bewuste{re) reoclie
korni don nier eens iot siond. Zo kon het ziin, dot
wonneer de 'oude orde' door groei en hormonen
dÍostisch vêrondert, de jorenong onderdrukte of
gecompenseerde píimitiêve reoclies ineens naaÍ
boven komen en de onpreliige verschiinselen von de
pubeÍïeil versierken.
BABYREFLEXEN EN HOUDING

Een s echie houding en slechle spie*onus - o s er
veÍder geei ziektes een rol spelen -ziin mêestol te
wiiÍen oon êen onderontwikkeld houdingxysteem.
Jongêre kindêren, dle hu'r primitieve reflexen niet
volledig onder controle hebben, kunnen leer- en
gedrogsprob emen ont,,rikkelen. Wii vlnden het
vook niei ongewoon ols ze ook nog onhondig tuimelen, rnoor hopen don dot ze er gouw overheen
groeien. Vook kannen ze de problemen met hun
bclcns en moloriek door verhoogde beweegllikheid
soed comoufleren {ên worden doordoor dikwlils

voor LvperocrieÍ sel-oude .). t1 .o-r1 i ir i e n n
der soed in sport mccr kunnen ze soed leren of
hebben speciole tolenten, woordoor hun wore pro-

bewegingen vanuil de hoogsi onwikkelde hersen-

blemen verborgen blijven.

schors. Het 'cerebeilum' (kleine hersenen) zorgt o.o.

Moor door de snele groei von de boten in de

voor timing, rilme, orgofisaiie en de coóÍdinoiie

puberteil kunnen de spieren, wonneer ze gebrekki

von de bewegingen.

ge signolen kriigen, niêt occuÍoot funciioneíen en

gorde vcn de 'erle.o--\' (.êl:-g Jon ee- o1g
'o
kind weerspiegelt dus hêt niveou von ziln nêuÍolo

het gewicht von de zwore botten niet meer dÍogên.
Hei resultaat ziin sloppe skeletspieren en een slech
te houding.

De

gische oniwikkeling. Noormote de boby gÍoeit,
onwikket hii ziin voordighedên ên lêert steêds com
plexere token Lrit te voerên. Tesomên rnei ziin bewegingen worden tevens de ziniuig iikê syslêmen en
het evenwlchtsmechonisme getroind. Door de
lichoomsbewegingen oeÍenf een dreumes tevens de
sornenweÍking von ziin ogen en von ziin oíen, oog
volg'19 oog hand coo drnane. têÍugÍoc -s,en -. n
te iike oriënlotie en hei diifêÍeniiëÍen von klonken en
stemmen. Verder de fijnmotoÍischê vooÍdighêden en
he-her: ellen
'o- zi n t.iê(e bolon(. ln de/e pe io
de wordt ook de 'blueprint von de loieíe emotione
le rêactiepotÍonen gevormd.
Als één of meerdere von de pÍimitieve Íeflêxen niei

O-g"rende bobyreÍerer zette. dr-: de spee
voortdurend oan iot ongewênste reocties. Op deze
wiize kon iedere hoofdbeweging bv. de spierspon
ning von de ledemoten dwongmoiig vêíondeÍen;
soms in een symrnetrisch, soms in een osymmeirisch
poiroon. Hlerdoor wordi men in het zitlen én in het
slcon, fysiek én êmoiioneel sieeds uii bolons
gegooid. Hel kind is voortdurend bezig deze
mechonismen onbewust le onderdrukken. Wonneer
hli {of zii) ook nos een leeropdrocht moet oplossen
en ook nog ziin êrnotionele reocties moei vetwer

ken, don wordt her hem ie veel en

hii moei ziin

beschikbare enersie vêÍdêlen: de concenkotiê soor
ten kosle vcn de lichoomshouding en omgekeerd.
Hoe vaok zeggen we têgen een klnd tiidens het êtên

i{l
I

oÍ schrilven: "zli rechï opl"?
Hel probeeri don eventjes ziin houding te corrigeÍen, moor zodío hil ziin bezigheden weer oppoki,
zlen we ziin houding versloppen. HeÍ hooÍd wordt
ondersÍeund, hii (of zii) sooi op dê tofe lisgen, op
de sroe schommelen of zlch biino ln een iggende
posilie sïrekken. Of hii goot op één oÍ op beide

be e- zi-en OÍ iide-. het 'oetboler. on /i 1 voeien optimool te kunnên gebruiken, loopl hil met een
suif bovenlichoom ên bolt ziin vuislen. Voorbee den
genoê9.
Dit ziin ollemool vertwiiÍelde oclies om dê
ongewenste, oon ziln hoofdbewegingen gekoppel
de bewegingen von ziln ledemoten te onderdruk

ken. Hil móê1 een oonrol spiergroepen
vosizeïen, om in sroot te ziin, ínet ziin ondere lede
moien gerichle precisieioken te kufnên uiivoeren.
Deze mensen ziin onhondig en bezeren zich vook,
ook nog op volwossen leefiiid, omdot hun inker
hond letïerlijk niel weei wot de rechter doet.
Het helpi niei echi o s wii de klnderên op schoo of

op 'run ro,-d rg ,oor d-'erd verbool co iseÍen. Hooguii worden ze hierdoor siêeds bewust
geÍnookl von hun onvermogen hetgeen enorm
rhuis

KETTINGREACTIÉ
Onvoldoende Íiiping in één vcn de systemen heefi
veÍgoonde gevolgên voor het Íunclioneren von de
resl von hel lichoom. Sne le llchoomsgroei en onvodoeroe riping ,on de lc-oon,recL ing lurre- r
slechte houding, sco iose of in ondere rugprob emen

resuteren. Onderon ikkelde drooireflexen in de
benen, heupen en bouenlichoom verstoren de ont
wikkelins von bo ons en de kruiscoórdinatie bii het
lopen. Dit heeh op ziin beurt groie gevo gef vooÍ de
inÍormotieverwerking von de hersenen, dus uoor de
(onLel o e en voor het .ren Te .loppe :p:a'e' in
het onde'croon veroorzolen verlrcnple spe'er
hoger op, en omgekeerd. De 44 spiergroepen in de

nek hebben de iook het letier iik zwore hoofd orofhonke iik von de ichoomsbewegingen rechr te houden om op dezê wlize ook hei werk von de ogen te
ondersteunen. Te sloppe hooÍdrechtingsspieren hebben verkrompie spieíen in de schouders lot gevolg
en kunnen een groie ro spelen bil hel onMikkeen
vo- noordpiin .- o- ..h" ve-mo" dheid dep'e*

"

duizelingen en sliliogês in de wervels. Mel een
onstobiele hoofdrêchiing ls het ook voor de ogen
moeiliik om êên siobiê beeLd te zien en vost te houden. Veel kinderen, dle nog vanuii een "posturole
ofhonke iikheid ÍL.lngeren ' (Scly Goddord, UK),
worden voor dys,"clisch oÍ voor hyperociief gehouden, moor no het corrigeren von hun reflexsysteem
verdwilnen de rneesie Í!rnci oneÍ;ngspÍoblemen.
EMOTIONELE ROLLERCOASTER
De overdreven emotionele gedrogingen in de puber

leit ziln te wliten o.o. oon hormonole schomme in
gen, moor ook oon impulsieve, onriipe, reÍlexmoii
ge reociiês. Voorc de olervroegsie bobyreflexen,
dle 'onderocn de cdder von de onwikkeling von
het ze,ruwsrêlsel stoon, lcten heÍ gehele ichoom met
olle spieren er c le zenuwen ols één reogeren en
hebben hierdoor sieÍke psycho ogische implicoiiês.
Als êen kind in ziin eeÍsie levênsmoonden niei leert
relevonie inÍormoiie von iÍelevonte le onderschei
den, overbodise prikkels te wêÍen of ziin srenzen te
voe en, don zol ziln inwendige 'emotionele kompos'
- doÍ somen mei ziln fysjekê wocrnemingen wordt
onwikkeld het loier ook vook loten cfweten.
A s iedeÍe sÍop oÍ iedere hooÍbeweging hem uit ziin
evenwicht brengt en o s de pÍopÍiocêptie, coórdino
ue enlof zintuisliike woorneming onvoldoende wer
ken, kon de persoon voortdurend in een staoi von

onzekerheid en desoÍièntotie verkeren. Volgens
Noncy Rowe, iherapeLrte uit New YoÍk: "Als ie niei
weet wóór ie bent, kun ie niet wetên wíe ie benl".
Zo kunnen biivoorbee d de noru!Íliike rerusttekre

Ílexen kups of omoeboochtige teÍugÍekreocties),
die in de eerste weken in de boormoeder verschijnen, in de ongeremde vorm loteÍ toi ovêígevoeligheid in een oÍ meerdere sensorische konolen leiden.
h kon deze extreme neiging om zich von iedere
prikke terug te trekken, bii het on ikkelên van
outisme een grote rol spelen.
Ze

mee te werken. De kennis uil deze methode wordr
ook door ouders en de kinderen zelÍ ols een wo,e
ey€pener ervoren. EÍ ziin meerdere theropeuten
en ;nsirlcteurs in Nederlcnd ocïieÍ en de signolerings-cursussen worden o sinds ioren gegeven. De
eenlorige posÍgroduole opleidins wordi vonoÍ eind
2008 hier geplond. Nu moet men hiervoor nog
ncor Ense ond of noor Duiis ond.

Moor ols de overdreven terugirekÍeoclie zich in de
huid sÍerk monifesteert, kon de persoon voor iedere
oonrcking terugdeinzen en een ovêígevoelige huid
hebber. rlet orto eken von de - íe woorneni-g in
de huid geefï ook een verkeerd inwendig gevoe
r'o" de - nte die door ^et erge choor irgeno
mên wordr. Dit kon een vcn de meest belongrijke
Íokioren bii hêl onl.íikkelen von onorexio oÍ obesi
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Verdere inÍormoiiel

STRESSSSSII!t!!!IIll
Een ondere 'beruchle' reflex is de Moro reÍlex, dé
primitieve o ormreflex. A s deze niet in de eesle 4
levensmoonden onder controle wordt gebrochl, don

bliiÍt de persoon bii hel kleinsÍe sevoaÍ ook vonuii
verle',nssreÍle* eose er iploots von op een voiwossen wiize te vechren of te
vrrrhten ler onge-e-ro. MoÍo reter heett
'erre
goonde gevolgen voor hei ontwikkelen von het
zenuwstelsel in het olgemeên en voor de lotere
s-esverwerLns. D-. *o-reer een lind de so-ieso
kwetsbcre fcse von de puberteiÍ bereikt en nog
steeds osr von een Moro+eflex heeÍt, kunnen de
belev nger en
hem .osol relig wor
den. De verhoogde stoot von porooiheid vêrhoogt
ook de odrenolinespiegel, mei ols gevolg o.o- uitputting von het immuLrnsysteem en het vêíschiinen
von ollergieên.
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Pr.ktjjk en cursuscentrlrnl
\'oor Kinesi()logie en
Ncuro Devel()pment Therapie

ER IS HULP

De Engelse INPP (lnsuiute ÍoÍ NeuÍo PhysioLogico
Psychology) heeft ruim 40 joor ge eden
de gevolgen von ofwilkende reflexonlwikkeling in
koort gebrocht. De Íysieke en emotionele consequenlies von een onevenwichtig geriipl zenuwstelse

werden onder de noom: Neuro Developmenlo
De oy {Neurologische Ontwikke ings AchteÍstod
=NOA) somensevot. Her INPP, onder leidins von
Dr. Peter Blythe, oter somen met ziin vrouw, Soly
coddord, heeft een unieke thercpie uitsewerkt,
*ooÍb i ol e bobyreÍe*e- geleí worden. De prni
rieve reflêxen worden door gerichte oeÍeningen dle
een l'oger deel !o1 de hersenen sinueÍen eevoor één in chronologische volgorde onder controle
gebíocht. Dit steh de posÍuro e reÍlexen in stoot om
zich geleideliik re srobiliseren, woordoor het zenuwstelsel zich verder kon onivrikkelen. Hierdoor kon

hel lird sleeo. moe rlkere er oewus.re beweginsen uilvoeren en steeds complexere eeropdrochten

De \Pp merhode -o d.ols ndir,d-ele rhe opie e
ols schoolprogrommo wereldwiid succesvol toege
post en heefi veel proÍessioncls gestimuleerd om er

Enkele. in de pmktiik toegepaste Échnieken:

,' ,l ll 'rl \Lrl \, 11... Nr í.J:rê.
SÍess Rclcase, Lccl|lin.l routc. Br.rincvm,
Applicd KjncsioLog,v, BLoescmfierrpje en
Reflexc()[ccrics \olgcns de INP]' mc'Lhocle.

' T( ch lbr Herhh I r/m lv, incl. IKC ceÍificaat
- Ande6l avoo. zelflnrlDl
. FHBO
rrre.re Txlenten (\(Dr e--n bet--ie samenr'.,
king in grocpsicrbln.t)
Ro1 r.rn .le Babyreflexen

I cn 2
Inc1. ]NPP cenjficaar (Neur., Developnent
Th€rapie vooÍ hincleren en voh'?ssenen met
problemen op het gebiecl ven leren, gedrag,
motoriek en stÍessven€rking)
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