
Ontwikkelupdate

OPGROEIEN... 12 JAAR

Hier lees je hoe je kind 

meer zelfvertrouwen krijgt

Misschien zit je kind, net als veel 

andere kinderen, elke dag op zijn 

mobiel. Voor spelletjes, filmpjes 

en om te praten en spelen met 

anderen. Praat regelmatig met je 

kind over wat hij online doet en wat 

hij er leuk aan vindt. Benoem ook 

de gevaren van social media, dat er 

bijvoorbeeld ook veel nepnieuws op 

rondgaat. Help je je kind om veilig 

met social media om te gaan.

Leer je kind nepnieuws op social 

media herkennen

Soms krijgen kinderen problemen 

met hun ogen, als ze lang op de 

tablet of een mobiel spelen. Artsen 

geven informatie over wat goed 

en niet goed is voor kinderogen. 

Als je kind genoeg zelfvertrouwen 

heeft, zal hij steeds meer zelf willen 

én kunnen doen. Soms lukt dat nog 

niet helemaal. Gelukkig kun je je 

kind daarbij helpen, bijvoorbeeld 

door te zeggen dat je ziet dat hij 

het probeert en dat je dat fijn 

of goed vindt. Dat is goed voor 

het zelfvertrouwen en de manier 

waarop je kind naar zichzelf kijkt. 

Zo leren kinderen dat, ook al lukt 

iets niet meteen, het goed is om 

het toch te proberen.

Eten op de groei

Zit je kind veel op zijn mobiel?Ik kan het!

Nog even en je kind gaat naar de 

middelbare school. Je kind wordt 

nieuwsgieriger naar de wereld, 

wat er rond ons gebeurt. Je kind 

ontdekt nieuwe dingen, moet ook 

keuzes gaan maken. Zoals met 

wie ga ik om, welke muziek vind ik 

leuk. Je kind krijgt ook met drugs 

te maken, al is het door andere 

jongeren die drugs gebruiken. 

Het is belangrijk daar samen over 

te praten en goed in de gaten 

te houden wat er gebeurt in de 

omgeving van je kind. Nu, maar 

ook in de komende jaren. Soms zijn 

er duidelijke signalen dat je kind 

iets probeert wat niet goed voor 

hem is. Die kun je herkennen, als 

je weet waar je op moet letten.

Pubers en drugs
Merk je dat jouw kind in een 

groeispurt ziet? Kinderen kunnen 

soms wel drie keer zo hard groeien 

als in de jaren daarvoor. Ze hebben 

dan ook merkbaar meer eten 

nodig. Goed, om dan samen eens 

te kijken welke gezonde voeding 

er gekozen kan worden of hoe je 

kind de voeding beter kan verdelen 

over de dag. Sommige kinderen 

gaan energiedrankjes drinken. Niet 

alleen omdat ze er energie van 

krijgen, maar ook omdat ze het 

stoer vinden. Vertel je kind dat er 

heel veel suiker en cafeïne in deze 

drankjes zit, wat heel ongezond is.

Durft je kind te zeggen dat hij iets niet wil of durft? 

Geef je kind aandacht als hij iets probeert te vertellen, 

zorg dat hij of zij het gevoel krijgt gehoord te worden. 

En praat ook over je eigen gevoelens. Zeg het, als je 

iets niet of wel leuk of moeilijk vindt. Zo leert je kind 

dat ook te doen. Kinderen die durven zeggen wat 

ze wel en niet willen, geven hun grenzen goed aan. 

Daarvoor moet je kind zelfvertrouwen hebben. Handig 

om je hier als ouder nu in te verdiepen. Zodat je 

weet hoe dit werkt en hoe je kind hierbij kunt helpen, 

voordat hij naar de middelbare school gaat.

Iets dúrven 
zeggen

Goed om te weten hoe je de 

weerbaarheid van je kind kan 

helpen te vergroten

Een nieuw tijdperk.

Aan het einde van de basisschool verandert er veel voor je kind. Nog even op deze school 

en dan is het tijd voor een nieuwe stap. Ook lichamelijk verandert je kind. Vindt je kind de 

veranderingen spannend? En hoe is dat voor jou?

De oogartsen hebben iets bedacht, 

de 20-20-2 regel: na 20 minuten 

schermtijd, moet je kind 20 

seconden in de verte kijken. Even 

rondlopen en naar buiten kijken 

bijvoorbeeld.

Laat je kind het liefst 2 uur per dag 

buiten zijn, lekker ver om zich heen 

kijken, dat is goed voor kinderogen.

Een lichaam dat 
verandert
Begint de puberteit al bij je kind, of verandert er 

nog niets? Met 12 jaar is een deel van de meisjes al 

ongesteld en heeft al borstjes. Veel jongens zitten 

op deze leeftijd nog voor hun groeispurt. Hun voeten 

beginnen vaak wel al hard te groeien. Als het puberen 

begint, moeten kinderen wel vaak wennen aan de 

lichamelijke veranderingen. Ze weten niet of ze wel 

normaal zijn. Als de ene borst tijdelijk groter is dan de 

andere bijvoorbeeld, of de tijdelijke borstvorming die 

jongens soms hebben. Ze kunnen erg onzeker worden 

over hun lichaam. Je kunt je kind hierbij helpen door 

samen te praten over wat er verandert en wat er nog 

gaat veranderen.

Hier lees je hoe je signalen 

kan leren herkennen

Weet je hoeveel 

suiker en cafeïne er in 

energiedrankjes zit?

Bekijk hier ons actueel 

aanbod aan cursussen 

en webinars

Tips: Wat kun je als ouder doen?

Corona kan vragen oproepen bij ouders en kinderen. We 

kunnen ons goed voorstellen dat je vragen hebt over het 

coronavirus en hoe je hiermee omgaat als je kinderen hebt. 

Op onze website en nji.nl vind je informatie en ook tips.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen 

op ggdbzo.nl/mijn-kind of contact opnemen 

via 088 0031 414

Vragen? 
Neem contact op!

GGD Brabant-Zuidoost

Postbus 8684

5605 KR Eindhoven

ggdbzo.nl/mijn-kind @ggdbzo

  @ggdbzo

Scientific research shows that breast milk  
provides optimal nutrition for babies.  
The mother also benefits from breastfeeding.

Practical and informative
Breastfeeding is very natural but  
in practice may be slightly more  
difficult. During this session,  
we will inform you about different 
ways of latching on the breast and 
breast pumping so that you and 
your baby can make a good start.

For who?
For pregnant women and parents 
who want to make a good start
with breastfeeding and can use 
some (practical) tips.

Costs
If you live in Southeast-Brabant, 
we offer our session free of  
charge. If not, the information 
session costs €20,-.

Where and when?
The session takes about 2 hours. 
Check our course schedule for 
the dates and locations of the 
sessions:

Sign up 
Sign up on our website (see the 
link above or scan the QR-code). 
Or call 088 0031 414. 
 
Questions?
Please contact the secretariat  
of team youth healthcare by  
telephone 088 0031 414.

Scan the  
QR-code

Or visit our website: 
ggdbzo.nl/%D1%81ursus/
themabijeenkomst-
borstvoeding

GGD Brabant-Zuidoost 
Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven
jgz.ggdbzo.nl

Bekijk een filmpje over hoe je 

in gesprek kan gaan

Leer je kind nepnieuws 

op social media herkennen

Corona kan vragen oproepen bij ouders en 

kinderen. We kunnen ons goed voorstellen dat 

je vragen hebt over het coronavirus en hoe je 

hiermee omgaat als je kinderen hebt.

Corona

Hier vind je informatie 

en ook tips.

De stap van de basisschool naar 

de middelbare school is best een 

grote stap voor ouder en kind. Een 

nieuwe levensfase breekt aan en 

het puberbrein treedt in werking. 

Dat doet wat met kinderen en hun 

ouders. Regelmatig organiseren 

we in samenwerking met Novadic-

Kentron en Helder Theater een 

gratis webinar  voor ouders als 

voorbereiding op de overgang 

van hun kind naar de middelbare 

school. Tijdens de interactieve 

en informatieve ouderavond 

‘Daar gaan ze’ gaan we in op 

thema’s als het puberbrein, social 

media, experimenteren, seksuele 

ontwikkeling en groepsdruk. Het 

programma wordt mede mogelijk 

gemaakt door Novadic-Kentron en 

Helder Theater.

Als je kind van groep acht naar 
de middelbare school gaat

https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/zelfbeeld
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/weerbaarheid
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/weerbaarheid
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/weerbaarheid
https://www.jellinek.nl/familie-en-omgeving/ouders-en-opvoeders/opvoedingsinformatie
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/energiedrankjes.aspx
https://www.ggdbzo.nl/cursussen/?mtm_campaign=Van%20basisschool%20naar%20middelbare%20school&mtm_kwd=JGZ-Ontwikkelupdate%2012%20jaar&mtm_source=JGZ-ontwikkelupdate&mtm_content=Info%20webinar%20Daar%20gaan%20ze
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/ontwikkeling/veranderend-lichaam-en-prepuberteit
https://www.groeigids.nl/groei-info/puber/genotmiddelen/drugs/drugsgebruik
https://www.groeigids.nl/groei-info/basisschoolkind/media/veiligheid-online/nepnieuws-op-social-media
https://www.nji.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-van-ouders-over-testen-en-quarantaine

