
Stoplicht 

Het stoplicht is een veel gebruikte metafoor om de mate van overprikkeling in kaart te 

brengen.  

Groen, je kind is ontspannen en makkelijk benaderbaar. Hij is blij, vrolijk en tevreden en laat 

fijn sociaal gedrag zien. 

Oranje, je kind raakt enigszins opgewonden, is erg beweeglijk, is minder aanspreekbaar en 

luistert wat minder goed. Als je kind naar rood neigt te gaan zie je wellicht dat hij dwarser 

wordt, gaat klieren, niet wil luisteren, overal tegenin gaat, je uitdaagt of snel driftig wordt. 

Anderzijds kan je kind zich juist extreem terugtrekken, zichzelf afsluiten voor de 

buitenwereld. Vaak is het kind hierdoor moeilijk benaderbaar. 

Rood, je kind schiet in de stress en is niet meer goed aanspreekbaar. Sommige kinderen 

trekken zich erg terug en anderen kunnen fysiek en verbaal agressief worden.  

 

Met behulp van het stoplicht kun je gaan kijken of je signalen van overprikkeling kan 

herkennen bij je kind. Dit kan erg lastig zijn, het wisselt nogal eens, maar met enige tijd en 

energie kun ook jij dit leren! Vaak ga je bepaalde gedragingen herkennen en zie je ook 

lichamelijke kenmerken zoals rode oren (of één rood oor), wit gezicht, wallen.  

 

Groen  

Nu vraag je je wellicht af hoe je het stoplicht dan praktisch kan toepassen. Zoals uitgelegd 

voelt je kind zich bij groen licht erg prettig. Hierbij hoef je dus niks te doen, zo willen we je 

kind het liefst altijd zien! Regels voor een goede prikkelverwerking zijn: 

- Rust en tegelmaat in het dagritme brengen, zorg voor vaste patronen zoveel mogelijk  

  volgens vaste tijdstippen 

- Af en toe rust nemen om niets te doen, het lichaam mag hierbij actief zijn maar de  

  hersenactiviteit moet wel tot rust komen 

- Televisie kijken, laat kinderen niet naar heftige programma’s kijken voor het naar bed gaan,  

  ook tekenfilms kunnen emotioneel belastend zijn. Maak afspraken over hoelang en naar  

  welke programma’s gekeken mag worden 

- Doe geen activiteiten die hersenactiviteit verhogen voor het naar bed gaan zoals  

  leeswerkjes. Lees iets luchtigs 

- Biedt het kind de mogelijkheid om zich terug te trekken op een stille eigen plek 

- Douchen met Lavendel (ontspant de geest), Oranjebloesem (actieve werking) 

 

Oranje 

Op het moment dat je kenmerken bij je kind herkent die bij het oranje licht passen is het tijd 

voor actie. Wanneer je deze signalen van dreigende overprikkeling herkent kun je wellicht 

voorkomen dat je kind ‘in het rood’ komt. Hierbij komen we terug op de vraag wat je kunt 

doen om je kind op een prettige en rustige manier te laten ontladen. Ook dit verschilt weer 

per kind, het belangrijkste is dat je aansluit bij de interesse van je kind. Hieronder noem ik 

enkele manieren om te kunnen ontladen: 

- Bewegen / trampoline springen 

- Op blote voeten lopen 

- De natuur in, lekker naar buiten  

- Douchen  

- Ontspannings- en ademhalingsoefeningen 

 

Rood 

Als je kind eenmaal in het rood staat is het belangrijk je kind uit te laten razen en de ruimte te 

geven om zijn emoties te uiten. Zie mijn eerste mail voor verdere uitleg. 

 


