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Kneipp 
Zie voor meer informatie: https://www.kneippbond.nl/ 
 

Water en de Grieken 
Hippocrates schreef al het baden in koud en heet water en het drinken van bronwater voor. Hij 
schreef dat water voor velen het beste geneesmiddel is. 
 
Homerus, de grote Griekse schrijver, was het daar niet mee eens. Hij vond dat baden in een warm 
bad iets was voor vrouwen, zieken en oude mensen. Hij adviseerde koud water: dat staalde de 
spieren, de zenuwen en de geest. 
Zijn opvatting vond steun bij de inwoners van de stad Sparta. Daar kennen we het begrip 
"Spartaanse opvoeding" van. 
 

Water en de Romeinen 
De Romeinen waren het eerste volk dat een echte badcultuur opbouwde. Zo bouwde men voor 
het eerst badkamers in de woning. Eeuwenlang bleef het baden en wassen een handeling die 
bijdroeg tot iemands gezondheid. Deze badkamer noemde men Lavantrinium. 
 
Het aanleggen van deze badkamers was een kostbare zaak en omdat veel mensen zich geen eigen 
badkamer konden permitteren bouwden de Romeinen prachtige badhuizen, Balnea genaamd. 
Deze badhuizen groeiden uit tot plaatsen waar samenkomsten werden gehouden bijvoorbeeld 
voor mannen die hun sport beoefenden en er werd politiek en zakelijk overleg gevoerd. 

Water en de Kruistochten 
Met de opkomst van het christendom raakte het baden in diskrediet en ging een groot deel van de 
kennis over de geneeskrachtige werking van water verloren. 
Door de kruistochten kwamen de ridders in contact met de oosterse openbare badhuizen, de 
Hammams. 
Zij introduceerden de badgewoonten weer in Europa. 
Later werden ze weer verboden wegens de orgiën en drinkgelagen, maar dankzij de inspanning 
van enkele natuurkundigen werd in veel later tijd weer steeds meer bekendheid gegeven aan de 
therapeutische mogelijkheden van water. 

de Sauna 
Het heeft lang geduurd voordat de hydrotherapie door de grote massa werd geaccepteerd in 
Europa. 
In Scandinavië werd de Sauna gepropageerd. Voor medische doeleinden mag men 1 en maximaal 
2 x per week een sauna bad nemen. 
De positieve uitwerking van de sauna gang: 
de huid wordt poriën diep gereinigd 
de vochtige atmosfeer is werkzaam bij reuma, problemen met de ademhaling, de luchtwegen en 
bij huidziekten 
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stimulans voor ademhaling, hart, bloedvaten, klier functies en spieren 
verhoging weerstandsvermogen. 
Bron: http://www.innerned.org/watergeschiedenis.html 
De filosofie van Kneipp 
 

„Alles wat we nodig hebben om gezond te blijven, heeft de natuur ons in overvloed gegeven.“  
(Sebastian Kneipp) 

 
De filosofie van Kneipp bestaat uit vijf elementen: 

 Water 
 Kruiden 
 Beweging 
 Voeding 
 Levensritme/ balans 

Water 
Water is zó vanzelfsprekend dat je bijna zou vergeten hoe belangrijk het voor je is. Zuiver water 
verfrist en spoelt schoon. Toepassingen met koud en warm water stimuleren je bloedsomloop en 
dragen bij aan je weerstand. Water is pure weldaad en overal om je heen beschikbaar. 
Verfrissend, aangenaam ontspannend water is leven! Water is vitaliteit. Water is sensueel. Het 
verfrist ons of het dompelt je in aangename warmte. Water roept een hele wereld van ervaringen 
op. Een begieting met koud water doet je denken aan een sprong in het koele water van een 
bergmeer. Met blote voeten door een heerlijk fris beekje stappen en je helemaal vrij voelen. Na 
een koud dompelbad voelen hoe je huid zich onder een warme, heerlijk geurende douche zich 
ontspant. Aan de wisseling van warm en koud ontleent water zijn kracht voor lichaam en 
gezondheid. Huid, spieren, bloedvaten, stofwisseling – het lichaam reageert op 
temperatuurswisselingen en stabiliseert zelf zijn lichaamstemperatuur. Wie gedurende lange tijd 
de zogenaamde water begietingen en baden van Kneipp toepast en gebruikt, zal zijn 
immuunsysteem duidelijk versterken, zijn bloedsomloop stimuleren en voor een goede 
stofwisseling zorgen. Water is misschien wel het zachtste en aangenaamste middel om je lichaam 
vitaal te houden. Met begietingen, kruidenbaden of gewoon heel simpel even met je blote voeten 
door het met dauw bedekte gras in de vrije natuur wandelen. 
Bron:http://www.kneipp.nl/nl/de_filosofie_van_kneipp.html 

Kruiden 
Planten en kruiden hebben al eeuwenlang dezelfde werkzame kracht. Ze kunnen je leven elke dag 
veraangenamen. Planten en kruiden kunnen veel voor je doen. De natuur biedt een oneindige 
rijkdom aan gezondheidsbevorderende planten, weldadige kruiden een geneeskrachtige stoffen. 
Bron:http://www.kneipp.nl/nl/de_filosofie_van_kneipp.html 
 

Beweging 
Regelmatig bewegen – als het even kan in de vrije natuur – maakt het hoofd leeg en geeft nieuwe 
energie. Fit zijn, actief genieten van beweging en sport. Het versterkt niet alleen de lichamelijke 
gesteldheid, het zorgt ook voor mentale ontspanning. Of het nu gaat om rennen, klimmen, 
springen, fietsen, of gymnastiek.  Als je actief bent en beweegt, bespeur je absoluut een groeiende 
tevredenheid over jezelf en je lichaam. Juist in deze tijd van drukte en stress is sport en beweging 

http://www.innerned.org/watergeschiedenis.html
http://www.kneipp.nl/nl/de_filosofie_van_kneipp.html
http://www.kneipp.nl/nl/de_filosofie_van_kneipp.html
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de ideale compensatie. Een half uurtje beweging per dag is genoeg. Beweging, je lichaam voelen 
en je bewust fit houden doet gewoon goed. En er is geen enkele activiteit waarmee je je hoofd zo 
leeg krijgt! 

Gezond door sport en beweging:  
Sport verhoogt het prestatievermogen van de spieren; 
Pezen en gewrichten worden stabieler, wat vele reumatische en orthopedische klachten helpt 
voorkomen; 
De bloedsomloop functioneert beter; 
Sport vermindert het risico op een hartinfarct; 
Regelmatige beweging bevordert natuurlijk ook gewichtsafname en bevordert het 
immuunsysteem. 
Bron:http://www.kneipp.nl/nl/de_filosofie_van_kneipp.html 

Voeding 
Gezonde voeding en bewegen zijn belangrijk voor een gezond lichaam. En een gezond lichaam op 
jonge leeftijd geeft minder snel problemen op oudere leeftijd. De energie die kinderen via hun 
eten binnenkrijgen moet in balans zijn met de energie die zij verbruiken. Goede voeding is de 
brandstof voor het lichaam. Het zorgt ervoor dat een kind de hele dag kan spelen, leren en 
bewegen. Wat uw kind en uzelf nodig heeft leest u in de tabel. 
Bron: http://www.ggdbzo.nl 

Levensritme/ Balans 
Balans tussen lichaam en geest. Daar is niets zweverigs aan. Het is juist heel aards en nuchter. Het 
betekent lekker in je vel zitten. Met een boek, op de fiets, in het water. Jij in natuurlijk evenwicht 
met je leefgewoonten en je omgeving. Dat is waar het in de filosofie van Kneipp om draait.  Vind 
jezelf. In alle rust je lekker voelen. Je gezond voelen. Jezelf zijn. Daarbij hoort een uitgebalanceerd 
bewustzijn van je eigen lichaam en geest. De eenheid tussen mentale en lichamelijke energie was 
eeuwen geleden onaantastbaar. En met name in Azië is-ie dat nog. In de westerse wereld zijn we 
die wijsheid weer aan het herontdekken. Met talrijke technieken, die een ding gemeenschappelijk 
hebben: lichaam en geest worden in een harmonie samengebracht en bewust gemaakt. Of het nu 
gaat om autogene training, Qi Gong, Yoga of meditatie. Met deze mentale oefeningen wordt een 
innerlijke balans tussen lichaam en geest opgewekt en tegelijk voelbaar gemaakt. Wie dat ontdekt 
en zich eigen maakt, is veel beter bestand tegen alledaagse vormen van stress. In korte time-outs 
vind je niet alleen jezelf, maar je activeert ook nieuwe energie en je stimuleert innerlijke rust en 
voldoening.  Dat gaat natuurlijk heel makkelijk in een relaxte vakantieomgeving. Zeker als ook de 
omgeving en het landschap rustgevend werken. 
 
Het herstel van balans tussen lichaam en ziel is een van de belangrijkste zuilen van het Kneipp 
concept. De gezondheidsfilosofie van Kneipp is sowieso gebaseerd op een balans tussen 
elementen, een gezonde harmonie van inspanning en ontspanning. Van warm en koud. Innerlijke 
balans betekent niet alleen meditatieve studie van jezelf, maar vooral het bewustzijn van je eigen 
lichaam in zijn eenheid met geest en ziel. 
Bron:http://www.kneipp.nl/nl/de_filosofie_van_kneipp.html 
  

http://www.kneipp.nl/nl/de_filosofie_van_kneipp.html
http://www.ggdbzo.nl/
http://www.kneipp.nl/nl/de_filosofie_van_kneipp.html
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Kneipp methode bij Hestia 
Wij hebben gekozen om bij onze Reggio Emilia pedagogiek ook de Kneipp methode toe te voegen. 
Regio Emilia is op de ontwikkeling van het kind gericht en Kneipp is op het welbevinden van het 
kind gericht.  De medewerker van Hestia moet aan ouders en kinderen kunnen uitleggen waarom 
we watertrappelen, buitenslapen etc. en waarom wij de Kneipp methode hebben toegevoegd aan 
onze werkwijze. 
 
De Kneipp methode bevat de volgende elementen: 

 Water 
 Kruiden 
 Voeding 
 Beweging 
 Balans/ levensritme 

 
 
Water trappelen  
Na de lunch gaan we bij Hestia watertrappelen. 
 
Het watertrappen met koud water helpt het weerstandsvermogen van je lichaam te 
vergroten, de bloedsomloop te verbeteren en nieuwe energie te geven. 
 

 
Hoe: 
Trappelen tot aan de enkels of kuiten in koud water. Duur: 10 tellen stappen in het water. 
Watertrappelen door als een ooievaar de benen hoog op te tillen. 
Na 10 keer de benen hoog opgetild te hebben in en uit het water,  uit het water stappen op een 
schone handdoek, het water afvegen, van boven naar beneden. In een grote cirkel lopen door de 
groep langs de ronde matjes die op de grond gelegd zijn, dit zorgt weer voor warme voeten. 
Tijdens dit ritueel kan een liedje gezongen worden. De eerste keer beginnen met warm water en 
dit geleidelijk kouder maken, totdat het op een bepaald moment echt koud water is, 
Na het water trappelen (pyjama aan) binnen of buiten slapen. In de winter (wollen)sokken aan 
trekken en daarna binnen of buiten slapen, tot -10 graden gevoelstemperatuur. Kijk op de buiten 
thermometer voor de juiste temperatuur. 
 
In de winter als er verse sneeuw gevallen is die nog zacht is, kan het trappelen buiten in de 
sneeuw plaats vinden. De kinderen lopen dan op blote voeten een rondje door de sneeuw. Binnen 
gekomen stappen de kinderen op de baddoek en vegen de de voeten af, van boven naar beneden. 
 
Naast het watertrappelen wordt water gebruikt in de tuin voor de planten, water om te spelen, 
water voor het kruidenbad en natuurlijk water om te drinken. We vinden het belangrijk dat 
kinderen ook gewoon zuiver water leren drinken en dat er niet altijd een smaak bij hoeft. 
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Kruiden: 
Binnen Hestia wordt veel gebruik gemaakt van kruiden. We koken met 
(verse)kruiden en laten kinderen deze kruiden ruiken, voelen en proeven. De 
kruidentuin is een belangrijk onderdeel bij het bekent maken van de 
verschillende kruiden en de werking ervan voor kinderen. Indien er niet de 
mogelijkheid is om een kruidentuin te hebben zal met de kinderen in potjes een 

kruidentuin gemaakt worden, of gekozen worden voor een 1 m² tuin. Deze kan zowel binnen als 
buiten. 
De kruiden kunnen ook gebruikt worden in het kruidenbad, of om met kinderen zelf kruidenzalf te 
maken. Daarnaast drinken we kruiden thee met de kinderen. Met de oudere BSO  kinderen 
kunnen we zelf onze munt thee maken en mag er best een klein schepje honing bij. 
 

 
 
Voeding 
Een gezonde voeding vinden we bij Hestia belangrijk, we gaan uit van de 
voorschriften van het voedingscentrum wat wordt aanbevolen voor kinderen.  
 http://www.voedingscentrum.nl 
 
 

 
Aan de kinderen leren we en geven we het goede voorbeeld wat een gezonde maaltijd is. Er 
worden geen producten met toegevoegde suikers gegeven en ook producten met natuurlijke 
suikers als appelstroop en honing worden tot een minimum beperkt. Ook het aanbieden van vette 
producten wordt tot een minimum beperkt. Met de ouders wordt gesproken over traktaties die 
gegeven kan worden bij verjaardagen. We geven geen zoet en ook geen vette traktaties. Bij een 
feest van Hestia zal alleen bij uitzondering zoet gegeven worden als er geen alternatieven zijn, 
zoals pepernoten met Sinterklaas. Voor de rest wordt naar een gezond alternatief gezocht. 
De kinderen van de BSO zullen in overleg met de ouders iets vaker producten met toegevoegde 
suikers krijgen, echter ook voor deze leeftijd willen wij de kinderen een gezond alternatief 
aanbieden.  

 
 
 
Bewegen: 
Het is belangrijk dat kinderen veel bewegen en dat de pedagogisch medewerker 
van Hestia kinderen stimuleert om te bewegen. Dat begint al bij de baby's, die 
gestimuleerd worden om te draaien, kruipen, rollen, lopen en rennen. Ouders zal 
geadviseerd worden om zodra het kan niet meer met de buggy te komen als hun 

kind kan lopen. Medewerkers van Hestia maken regelmatig wandelingen met de kinderen, zodat 
een peuter van 2 jaar een wandeling van 20 tot 25 minuten kan maken. Naast wandelen wordt er 
met de kinderen capoeira gedaan en zal met kosteloos materiaal een gymles worden gedaan. 
Naast het actieve bewegen komt yoga ook aanbod. We maken hiervoor gebruik van de boekjes 
yoga voor kinderen, hier staan verschillende oefeningen in zoals de zonnegroet, de kat en de 
hond. Met versjes en liedjes worden de bewegingen ondersteund.  

http://www.voedingscentrum.nl/
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Balans/ levensritme  
Het is van belang dat de kinderen op Hestia zich goed voelen, lekker in hun vel 
zitten en vertrouwen in zich zelf hebben. Je goed voelen gaat niet altijd van zelf. 
We willen kinderen helpen zich goed te voelen en trots te zij op wie ze zijn. Met 
de methode welbevinden observeren we de kinderen om te zien hoe ze met 
anderen omgaan en hoe ze zich voelen in de groep. De pedagogisch medewerk 
van Hestia zorgt ook voor de juiste balans en ritme in de dag. Het afwisselen van 

rustige en drukke activiteiten en het zorgen voor plekken waar rustig en actief gespeeld kan 
worden. We kijken ook of kinderen alleen kunnen spelen en zich daar ook prettig bij kunnen 
voelen. De yoga oefeningen kunnen kinderen helpen om de rust te vinden en in balans met 
zichzelf te komen.  
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