DE W-ZIT
Wat is het en waarom is het een
slechte speel- en zithouding?

Let op met de W-zit!
door Tamara Koopmans

Vanochtend heb ik weer heerlijk gedanst met de peuters. Aan het begin
van elke les is er altijd een moment om even te babbelen. De pijntjes
worden even besproken en hoe we hebben geslapen. Een mooi moment om
echt met alle kinderen contact te maken. Tijdens dit moment let ik altijd
goed op hoe de kinderen zitten. Steeds vaker zie ik in mijn lessen, maar ook
als ik op scholen kom, dat vooral jonge kinderen in de W-zit zitten. Toen ik
het voor het eerst zag wist ik niet dat het een negatieve houding is voor het
lichaam. Ik kwam toevallig een artikel tegen op Pinterest en ben me erin
gaan verdiepen.
Voordat ik ga beschrijven wat de W-zit is en waarom het een verkeerde
houding is, wil ik benadrukken dat ik geen fysiotherapeute of kinderarts
ben. Ik haal mijn informatie bij specialisten vandaan en probeer het te
gebruiken binnen mijn lessen. Verder heb ik door mijn jarenlange ervaring
een soort extra zintuig ontwikkeld om bepaalde motorische probleempjes te
herkennen. Ik zal aan het einde van mijn blog een aantal links delen waar je
meer informatie kunt vinden.
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Wat is de W-zit?
Jonge kinderen vinden het spelen op
de grond heel prettig omdat ze veel
ruimte hebben en ze snel kunnen
wisselen van plek in de ruimte. Ze
gebruiken ook verschillende houdingen
om te spelen. Ze liggen op de grond,
zitten op hun knieën of in de
kleermakerszit. Een enkeling zit in de
W-zit. Dit is een houding waarbij de
billen volledig op de grond liggen
tussen de benen, de knieën gebogen
zijn en de voeten steken naar buiten.
Als je vanaf boven zou kijken dan zie je de letter “W” in de houding,
vandaar de naam.
In deze houding is een kind in staat om een breder steunvlak te krijgen
waardoor de rompstabiliteit toeneemt. Kinderen hoeven in deze houding niet
te werken om hun lijf stabiel en recht te houden en zich tegelijk te
concentreren op hun spel. In de W-zit kan een kind lastiger met zijn romp
draaien om bijvoorbeeld speelgoed naast zich of verder te pakken. Het
gewicht wordt ook niet verplaatst over beide zijde.

Waarom is het geen goede zithouding?
Het verplaatsen van het gewicht en het draaien van de romp is belangrijk
voor een adequate ontwikkeling van de evenwicht reacties, voor het
ontwikkelen van het vermogen om te kruisen over de middellijn en om
toegang te krijgen tot de bewegingen die nodig zijn om verschillende
mijlpalen in de ontwikkeling te behalen. Elke motorische vaardigheid die een
kind ontwikkelt, is een product van een eerdere mijlpaal. Door de W-zit
wordt het vermogen om beide zijden van het lichaam effectief samen te
gebruiken vertraagd. Dit kan leiden tot vertragingen in vaardigheden zoals
het ontwikkelen van handdominantie , overslaan, gooien, schoppen , enz.
De W-zitten kan ervoor zorgen dat de heup- en beenspieren verkort en
strak worden, wat kan leiden tot het "duiven" lopen en kan de kans op rugof bekkenpijn tijdens het groeien vergroten.
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Wat kun je er tegen doen?
Als je kind in de W-zit zit, kan de
kernkracht een probleem zijn, wat kan
leiden tot een slechte houding,
vertraagde ontwikkelingsvaardigheden
en overcompensatie van andere
spiergroepen. Als ouder kun je er wel
wat aan doen.
Stimuleer een andere speel/zit houding. Zijzit (aan beide kanten), V-zit
(benen wijd), liggen op de grond, zitten op de knieën, kleermakerszit,
spelen op handen en voeten of op een lage kruk of bank. Het is belangrijk
dat je er consequent op let en als het kind al wat ouder is het ook uitlegt
waarom het niet zo mag zitten.
Vind je kind het moeilijk om deze houdingen aan te leren of te gebruiken
dan is het verstandig om langs te gaan bij een kinderfysiotherapeut om te
achterhalen waarom je kind zo zit.
Tijdens mijn lessen zeg ik het altijd tegen de kinderen als ze anders
moeten zitten. Sommigen weten het al als ik me alleen al hun kant op
beweeg om hun benen goed te leggen. Ik hoop via deze weg meer ouders
bewust te maken van deze slechte speelhouding voor hun kind.

Bronnen
Een duidelijk Engelstalig filmpje over de W-zit.
Een artikel over wat het effect is van de W-zit op de reflexen (ook in het Engels):
Verwijzing naar fysiotherapie sites:
https://kotkb.nl/2018/02/01/de-w-zit-waarom-niet/
https://kinderfysio4denbosch.nl/waarom-is-w-zithouding-slecht/
Kinderfysiotherapeut in de omgeving van Opmeer:
Paramee
KinderFysioWestFriesland
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