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Eric Beke
Orthopedagoog

MPC Terbank Heverlee

Kinderen en jongeren met ernstige 
gedrags- en emotionele problemen en 
verstandelijke beperking

Teambegeleiding

“Cyberpedagoog”

Ondersteuning bij:

• www.wai-not.be

• www.linkindekabel.be

• www.sorrybox.be

• www.slimkicken.be

• www.rustbox.be

Vorming, training, coaching:
• Herstelgericht werken met de Sorrybox
• Stressbeheer in scholen en sociale 

organisaties

Bijberoep:

Stress en burn-out coach 

Eric.beke@mpcterbank.be
info@rustbox.be

mailto:Eric.beke@mpcterbank.be
mailto:info@rustbox.be




Programma

• Deel 1: theorie rond het stressbrein en de 
Window of tolerance

• Deel 2: gebruik van de rustbox, de rustplanner, 
de rustkaartjes

• Deel 3: verkenning van de rust-o-theek



Opwarmer 



Deel 1: Theorie over het kalme 
brein





• Sorrybox = herstelgericht werken na 
probleemgedrag

• Rustbox = preventie van probleemgedrag door 
stressregulatie 



Rustplan = Signaleringsplan



The Circle of courage

Preventie van stress: inzetten op 
basisbehoeftes

www.geluksdriehoek.be

http://www.geluksdriehoek.be/


Stelling

Elk gedrag wordt gestuurd 
vanuit een behoefte













Het zoogdierenbrein





Selectief interview: 
enkele persoonlijke vragen over….

- Je ex-lief

- Je schoonmoeder

- Je directie



Reptielenbrein



LICHAMELIJKE STRESS-REACTIES

Stress-Respons Relax-Respons

Adrenaline Hoog Laag

Hartslag Versnelt Regelmatig

Bloeddruk Stijgt Daalt

Spierspanning Stijgt Daalt

Ademhaling Snel, oppervlakkig Traag

Pupillen Verwijden Vernauwen

Hersengolven Snel Traag

Haren Staan recht Normaal



Gedachten
Menselijk brein

Emoties
Limbisch systeem
Zoogdierenbrein

Basale functies
Reptielenbrein















Effect van trauma op arousal

Filmpje effect trauma:
https://www.youtube.com/watch?v=xYBUY1kZpf8

https://www.youtube.com/watch?v=xYBUY1kZpf8


Vooraleer iets anders te 
doen: eerst aandacht aan 
arousal

De jongere en jezelf in de 
optimale arousal krijgen  







• Drie-breinenmodel (A. Struik)
– Onze hersenen kunnen we opdelen in drie delen: 

• (1) het reptielenbrein

• (2) het zoogdierenbrein 

• (3) het mensenbrein 

– Bottom-up: Tot rust komen

= First regulate, then relate, then reason



Opdracht

• neem een voorbeeld van een jongere die 
zichzelf moielijk kan reguleren of waar je de 
hyper- en hypo-arousal in herkend? 

• Bespreek dit met je virtuele buur



Deel 2: gebruik van de rustbox, 
de rustplanner, de rustkaartjes





Het geheim van een rustig brein
= First regulate, then relate, then reason

=Bottom-up



www.rustbox.be

https://www.rustbox.be/blok/rustbox/0.1/public/index.php
http://www.stevens.engineering/blok/rustbox/0.1/public/index.php


Verkenning van Rust-o-theek

• https://www.stevens.engineering/blok/rustbox/0.1/public/index.php

= Versie online vanaf 07/03

• www.rustbox.be

• Of printscreen van bladwijzer

https://www.stevens.engineering/blok/rustbox/0.1/public/index.php
http://www.rustbox.be/




Deel 3: verkenning van de 
rust-o-theek



Groepswerk

• Wat vonden we interessant in de rustbox?

• Welke situatie/casus vind ik moeilijk om 
reguleren?



Een samenvatting….

https://youtu.be/6mFBXaEyAIo

https://youtu.be/6mFBXaEyAIo


Opleiding en vorming

Aanbod rond:

• Stressbeheer op school (op maat)

• Herstelgericht werken met de sorrybox (13/5)

• Kalme breinen in de klas (29/04)

• Nieuwe autoriteit (22/04)

www.survivalacademie.be

http://www.survivalacademie.be/


Frederick Imbo


