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PROGRAMMA 

• Puberbrein en lichamelijke ontwikkeling 

 

• Thema’s 

– Slapen 

– Voeding 

– Bewegen 

 

• Wat kunt u hiermee in de opvoeding van uw kind? 

 

Hoe beïnvloeden deze thema’s 

elkaar en wat is het effect op leren? } 



DE PUBERTEIT 

PUBERTEIT 

 

Dit is de periode waarin de 

seksuele rijping plaatsvindt.  
 

In het algemeen valt de 

puberteit tussen het 10e en 

16e levensjaar. 

 

De adolescentie gaat door tot 

24 jaar.  



BREIN IN ONTWIKKELING 

In ontwikkeling tot 25 jaar 



PUBERGEDRAG 



Keuzes maken 

Plannen 

Overzicht houden 

Problemen oplossen 

Concentreren 

Geheugen 

Emoties herkennen 

Zelf stabiel zijn 

Roekeloos gedrag intomen 

 

 



LICHAMELIJKE ONTWIKKELING 

• Je kind is in de groei tot ongeveer 18 jaar. 

• Grootste groeispurt is tot 16, 17 jaar. 

• Na de eerste menstruatie groeien meisjes nog zo’n 8 tot 

10 cm door in 2 jaar tijd. 

• Jongens groeien soms wel tot na hun 20e door. 

 

• De groei kost energie: 

– Veel eetlust 

– Moe zijn 

– Niet lekker voelen 

 



LEKKER SLAPEN, GEZOND ETEN, VEEL BEWEGEN! 

Hierdoor: 

• Verbetert aandacht, concentratie en 

geheugen. 

• (Daardoor) presteren jongeren beter 

op school. 

• Voelen ze zich fitter en krijgen ze 

meer controle over hun veranderende 

lichaam. 

• Zijn ze weerbaarder: beter zelfbeeld 

en groter zelfvertrouwen. 

 



DE ROL VAN SLAAP 



SLAAPRITME BIJ PUBERS 

• Slaap-waakritme verschuift in de puberteit onder invloed 

van hormonen. 

 

 

 

 
 

• Pubers kunnen daardoor pas laat in slaap komen en 

worden ‘s ochtends laat weer wakker. 

Vroegste chronotypes van 

alle leeftijdsfases 

Laatste chronotypes van alle 

leeftijdsfases 



RISICO OP SOCIALE JETLAG 

• Sociale jetlag = verschil in tijdstip tussen de 

biologische klok en sociale klok. 

 

• Ontstaat door steeds wisselende tijden van 

actief zijn, eten en slapen: 

− Groot verschil in ritme doordeweeks en 

weekend 

− Later (of niet) ontbijten: spijsvertering 

raakt in de war 

 

• Jongeren met een grotere sociale jetlag 

behalen lagere schoolprestaties. 

 



VERSTERKERS SLAAPTEKORT 

• Gebruik (sociale) media 

 

• Sociale verandering 

 

• Gebruik cafeïne 

  

• Piekeren 

 

• Tot laat in de avond huiswerk 

maken 

 



GEVOLGEN SLAAPTEKORT 

• Minder goed functioneren: 
– Verminderde concentratie 

– Geheugenproblemen 

 

• Meer ziekteverzuim en te laat komen. 

 

• Versterking impulsief en ongeremd gedrag. 
 

• Grotere kans op ongelukjes en blessures. 
 

• Gewichtstoename 
 

• Bij ernstig slaaptekort kans op ernstige 
gezondheidsproblemen. 

 

 



WAT KUNT U ALS OUDER DOEN? 

• Vertel aan je kind over het veranderende bioritme en het 
belang van slaap en maak samen afspraken. 

 

• Zorg voor regelmaat in bedtijd en tijd van opstaan. 

 

• Zorg voor een donkere, koele en rustige slaapkamer. 

 

• Geen schermgebruik 1,5 uur voor het slapen gaan en 
zeker niet op de slaapkamer. 

 

• Stimuleer ze om overdag te bewegen en buiten te zijn.  

 

• Melatonine alleen onder begeleiding van (huis)arts. 
 

 

 



DE ROL VAN VOEDING 



HET PUBERBREIN EN VOEDING 

• Brein verbruikt 20% van de totale 

energiebehoefte van het lichaam. 

 

• In adolescentie, tijdens periode van 

sterke hersenontwikkeling, kan dit stijgen 

tot 60%. 

 

• Éxtra belangrijk tijdens de adolescentie: 

– Ontbijten 

– Gezonde vetten 

 

 

 

 

 



ONTBIJTEN? JA! 

• Brein heeft ‘s ochtends nieuwe energie nodig. 

 

• Jongeren die ‘s ochtends ontbijten: 

– Hebben betere geheugenfuncties 

– Voelen zich alerter 

– Zijn positiever gestemd 

– Laten betere schoolprestaties zien 

 

• Wat ontbijten? 

– Complexe koolhydraten: volkoren graanproducten (bijv. 

havermout) 

 

 

 

 



VET! 

• Vooral het brein heeft in de adolescentie veel gezonde 

vetten nodig  belangrijke bouwstenen van zenuwcellen. 

 

• Gezonde vetten = beter leren 

– Betere communicatie tussen zenuwcellen 

– Snellere verwerking van informatie 

– Meer aandacht en onthouden 

 

• Gezonde vetten = beter slapen 

– Meer omega-3 vetzuren in bloed: betere en langere slaapkwaliteit bij 

jongeren 

 

 

 

 



WAT HEBBEN ZE NODIG OP EEN DAG? 

      
14-18 jarig meisje 14-18 jarige jongen 



GEZOND ETEN STIMULEREN 

Wat kunnen ouders doen? 

https://www.youtube.com/watch?v=csWQOKFpuXE


THUIS EEN GEZONDE HAVEN 

• Houd rekening met de inkoop, vooral basisvoeding! 

– Snacks in huis = snacks eten 

– Zet een mooie gevulde fruitschaal op tafel 
 

• Zorg voor een gezond ontbijt en een gezonde 

avondmaaltijd en eet samen aan tafel. 
 

• Neem water als standaard. 

 

• En geef het goede voorbeeld 
 



DE ROL VAN BEWEGEN 



BEWEEGRICHTLIJN JONGEREN 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Minimaal: 

 

• 1 uur per dag matig intensief bewegen  

 

 

 

• 3x per week spier- en botversterkende 

activiteiten (sport) 

 

In 2017 voldeed 28% van de jongeren (12-

17 jaar) hier aan. 
 
  



NEDERLANDERS ZITTEN TEVEEL, JONGEREN HET MEEST 

• Hoeveel uur zit de 

gemiddelde Nederlander 

per dag? 

 

 

• Jongeren (12-20 jaar) 

scoren het hoogst met:  

– 10,4 uur per dag 

8,7 uur 9,8 uur 



HET SPORTENDE BREIN 

 

 

 

 

 

• Regelmatig sporten/bewegen verbetert 

aandacht, concentratie en 

werkgeheugen. 

 

 

• Regelmatig (buiten) bewegen, verbetert 

de slaap 

 

 

 

 



MISSCHIEN DENKT U SOMS… 

Praten heeft geen zin,  

mijn puber luistert toch niet naar me. 

Maar… 



 

Jongeren protesteren vaak maar tegelijkertijd: 

 

 - vinden ze het belangrijk wat u denkt 

- kijken ze naar hoe u het doet 

- hebben ze uw regels nodig 

 

Juist in de puberteit! 

OUDERS HEBBEN HEEL VEEL INVLOED! 



Bedankt voor uw aandacht! 

www.cjgkatwijk.nl 


