
Eat, train, study, sleep & repeat



Programma

Puberbrein

Gevolgen Corona

Wat kunt U doen?

Voeding, bewegen, studeren & slapen

Tijd voor vragen



Puberbrein





Pubergedrag

• Onhandigheid

• Laat in slaap vallen en lastig wakker te krijgen

• Zeer emotioneel reageren

• Overal rommel laten liggen

• Risico’s niet kunnen overzien

• Alles op het laatste moment doen

• Continu in contact met andere jongeren

• Meteen iets willen en niet kunnen wachten

• Afstand nemen van ouders

• Uitdagingen zoeken / experimenteren



Beslissingen nemen
Dingen plannen
Gevolgen overzien
Problemen oplossen
Impulsen onderdrukken
Leren omgaan met emoties
Keuzes maken

https://www.youtube.com/watch?v=8mwQuP44WSs
https://www.youtube.com/watch?v=1GtbAka-qs4


midden adolescentie
(14-16 jaar) 

Willen niet opvallen

Gevoelig voor groepsdruk

Handelen impulsief

Zijn emotioneel gevoelig

late adolescentie
(16-23 jaar) 

vroege adolescentie
(10-14 jaar) 



midden adolescentie

(14-16 jaar) 

late adolescentie
(16-23 jaar) 

vroege adolescentie
(10-14 jaar) 

Stemmingswisselingen

Ontwikkelen van eigen ‘ik’

Experimenteren & risico’s opzoeken

Gevolgen van hun eigen gedrag

kunnen ze (nog) niet goed inschatten



midden adolescentie
(14-16 jaar) 

late adolescentie

(16-23 jaar) 

vroege adolescentie
(10-14 jaar) 

Steeds zelfbewuster, betere zelfreflectie

Denken verder vooruit

Minder gevoelig voor groepsdruk

Vallen af en toe terug in puberaal gedrag



• Nieuwe dingen ontdekken
• Nieuwe ervaringen
• Onafhankelijkheid zoeken
• Eigen rol in de groep uitvinden

Daarnaast:
• Talenten ontdekken
• Creativiteit
• Muzikaliteit



Puberlichaam in ontwikkeling

• Meisjes groeien eerder, het snelst rond hun 12e / 13e

• Jongens groeien het snelst rond hun 14e / 15e



Puberlichaam in ontwikkeling

• Geslachtsdelen ontwikkelen zich
• Hormonen gaan een grotere rol spelen
• Seksuele gevoelens ontwikkelen 

• Kost het heel veel lichamelijke en geestelijke energie:
• Veel eetlust
• Moe zijn
• Niet lekker voelen



Gevolgen Corona



• Minder structuur  
• Meer verveling 
• Minder contact vrienden  
• Minder plezier school
• Zorgen maken
• Meer online
• Meer wrijving met ouders

Effect corona op pubergedrag

Onderzoeken over de effecten op jongeren en jongvolwassenen 



Jongeren:
• online
• gamen
• snacken   
• bewegen
• drinken alcohol
• blowen

Gevolgen voor leefstijl?



Voeding, bewegen, 
studeren & slapen





Voeding



Check 2021 – 2022  N= 7.590 Jeugdmonitor 2021 N = 9.100

Totaal 2e jaar 4e jaar

Tevreden met gewicht 58.9 n.v.t. 58.92

Wil afvallen 30.2 n.v.t. 30.210.

Wil aankomen 10.8 n.v.t. 10.8

Ontbijt < 5 dagen per week 24.0 21.0 27.0



Voeding

• Je hersenen gebruiken 20% van je energie

• Hoeveel is dat in de puberteit? 
In de puberteit kan het stijgen tot 60%!

• Éxtra belangrijk tijdens de puberteit:
– Ontbijten
– Gezonde vetten



Voeding
Van (uitgebreid) ontbijten wordt je dik?
• Brein heeft ‘s ochtends nieuwe energie nodig
• Wat eet je? Maak er geen snoepontbijt van!

Ontbijt als een keizer
Lunch als een koning 

Dineer als een zwerver 



ONTBIJTEN? JA!

• Brein heeft ‘s ochtends nieuw e energie nodig.

• Jongeren die ‘s ochtends ontbijten:
– Hebben betere geheugenfuncties
– Voelen zich alerter
– Zijn posit iever gestemd
– Laten betere schoolprestaties zien



Voeding in de puberteit
• Éxtra belangrijk: 

– Gezonde vetten 
– Zuivel 
– IJzer 
– Vitamine C

En … ontbijten!

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-
en-kind/pubers/gezond-eten-en-gewicht.aspx



14-18 jarig meisje 14-18 jarige jongen



Hoe gezond eet mijn kind nu?
Geef een cijfer van 1-10 



Wat kun je doen 
om dit 1 punt te 

laten stijgen?

Check het voedingscentrum voor gezonde voeding 



Let op je inkopen: 

• Vooral basisvoeding
• Weinig snacks
• Fruit in het zicht
• Eet samen aan tafel
• Water i.p.v. frisdrank

Waar heb je invloed op? 



 v

Bewegen & sporten



Nederlanders zitten veel

Hoeveel uur zitten Nederlanders 
gemiddeld per dag?

8,7 uur



Nederlanders zitten veel, jongeren het meest

Hoeveel uur zitten Nederlanders 
gemiddeld per dag?

Jongeren (12-20 jaar) scoren 
het hoogst met?

8,7 uur

10,4 uur



Beweegrichtlijnen jongeren

• NNGB tot 18 jaar = minstens 1 uur per dag matig intensief bewegen 

• FIT= 3x per week spier- en botversterkende activiteiten (= sport)

In 2020 voldeed 18% van de jongeren in Hollands Midden (3e & 4e jaar) hier aan



Jeugdmonitor 2019 (n = 11.660) en 2021 (N = 9.100)

2019 2021

Sport wekelijks 76.0 76.0

Beweegt > - 5 dagen voldoende 48.0 47.0

Beweegt 7 dagen voldoende 18.0



• Stimuleer ze om te bewegen en te sporten
• Het liefst buiten:
 tafeltennistafel, basket, trampoline, volleybalnet, etc.
 samen? (wandelen, fietsen, skaten, etc.)

• Geef ze klusjes: terras vegen, glas wegbrengen, boodschappen
• Veel pubers willen stoppen met teamsporten, 

probeer dat te voorkomen. 
• Pak wat minder snel de auto om ze weg te brengen

Wat kunt u als ouder doen?



Studeren



Jeugdmonitor 2021 N = 9.100

Totaal Jongen Meisje

Leuk op school 51.0 50.0 54.0

Recent ziekteverzuim 49.0 47.0 51.0

Recent 3 uur gespijbeld 4.8 5.0 3.8

Vaak gestresst >- 1 factoren 43.0 28.0 56.0



Hoe begeleidt u uw kind?



Een puber kan prima plannen maar…

• Voorkom uitstelgedrag, help ze starten
• Maak afspraken over werktijden, plan de pauzes samen in
• Help ze bij het uitvoeren van de planning
• Lichte sociale druk aan de keukentafel
• Haak aan op wat ze al weten
• Focus op succeservaring
• Deel het in stukjes



Motiveren
• Stel helpende vragen

• Niet om 20 uur: “is je huiswerk af?”
• Wel ’s middags  “Wat moet je voorbereiden voor 

morgen?”
• Halverwege: “Lukt het? Wil je thee?”
• Later: “Is het gelukt?”

• Niet direct oordelen:
• “Een 3 voor Frans, dat komt van al dat gamen”
• Vraag wat ze nodig hebben



Huiswerk en appen combineren
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Slapen



Totaal Jongen Meisje

Valt binnen 1 uur in slaap 69.7 n.v.t. n.v.t.

Check 2021 – 2022  N= 7.328



Slapen is belangrijk voor:

• Concentratie
• Aandacht
• Geheugen
• Fit voelen
• Goed humeur
• Minder impulsief en ongeremd gedrag



9 uur slaap!

• Het slaap-waakritme verschuift 
• Melatonine wordt later aangemaakt
• Vallen later in slaap en worden later wakker

Tegelijkertijd
• Vraagt puberen heel veel energie
• Moeten ze zich in tijd aanpassen, bijvoorbeeld schooltijden



Tips voor onvoldoende slaap

• Op wisselende tijden naar bed gaan en opstaan

• In het weekend slaapsessies van 14 à 16 uur

• Mobiel mee naar bed

• Laat op sociale media of gamen

• Laat huiswerk maken

• Laat cafeïne of energydrinks drinken



• Praat over het ‘andere bioritme’

• Leg het belang van slapen uit

• Spreek af : vast tijdstip naar bed gaan en opstaan

• Een donkere, koele en rustige slaapkamer.

• Geen schermpjes vanaf een uur voor het naar bed gaan

• Geen ‘devices’ op de slaapkamer.

• Laat ze overdag flink bewegen, liefst buiten

• Koop geen melatonine

Tips om voldoende te slapen



Wat kun je doen?



Welk thema pak je op?

Voeding, bewegen, studeren of slapen?
- Waar staat je kind nu?
- Hoe kun je het welbevinden een punt laten stijgen?

Kies je knokken …. Pick your battles



Praat met je kind over Corona
- Waar maak je je zorgen over?
- Wat is leuker, digitaal of fysiek chillen?
- Denk je dat je dit jaar ook veel digitaal les krijgt?
- Wat was het allerleukste om weer te doen toen de lock-down 

voorbij was?
- Denk je dat we dit jaar nog eens een lock-down krijgen?
- Hoe vind je het dat je 2x per week moet testen? Ga je dat doen?
- Wat doe je als je ergens mee zit?
- Heeft Corona dingen blijvend veranderd?



Waar kan je terecht met vragen?

www.cjghollandsmidden.nl

Bij de jeugdverpleegkundige 

xxxxxx



Waar kan je terecht met vragen?

www.cjghollandsmidden.nl

Jullie kunnen mij ook 
mailen of bellen:

Pel van Hattum
pvanhattum@ggdhm.nl

088- 308 4382



2 november – Eat, Train, Study, Sleep, Repeat (gezonde leefstijl)

10 november – Verleidingen van nu (alcohol & drugs)

15 november – Je Puber Online (sociale media)

22 november – Praten met je puber

Meer info volgt via school!

Komende webinars



Heeft u vragen?
Bedankt voor uw aandacht! 



of een variant op 

Rust, Reinheid en Regelmaat 
(& rennen)



MAM?!!
Doe niet zo!

Kan ik me ziek 
melden?

Ik ben nog 
niet moe..

Laat me met 
rust!

Puber
Bingo

Pap, trek je dat 
echt aan??

Heb je mijn… 
gewassen?

Wat is de 
wifi code?

Zucht…
(rollende ogen)

Enz. enz.

MAM?!!
Doe niet zo!

Laat me met 
rust!

Pap, trek je dat 
echt aan??

Heb je mijn… 
gewassen?

Wat is de 
wifi code?



https://www.npostart.nl/opgevoed-staat-netjes/10-08-2022/WO_EO_16963131
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