
Door gevolgen of straf kunnen kinderen 
verantwoordelijkheid leren voor wat ze doen. 
Passende straf geven is een gecontroleerde 
manier van discipline en is effectiever dan 
slaan of schreeuwen.

Neem even pauzeAfleiden

Wil je het uitschreeuwen? 
Gun jezelf een pauze van 10 seconden. 

Adem vijf keer langzaam in en uit. 
Probeer dan rustiger te reageren.

Miljoenen ouders zeggen dat dit erg helpt!

Gebruik gevolgen

Geef je kind de keuze om je instructies op te 
volgen voordat je hem/haar een gevolg of straf 
geeft.

Probeer kalm te blijven bij het geven van straf.

Zorg ervoor dat je de straf goed kunt uitvoeren. 
Het is bijvoorbeeld moeilijk om een week lang de 
telefoon van een tiener weg te nemen. Een uurtje 
wegnemen is realistischer.

Als de straf voorbij is, geef je kind dan de kans 
om iets goeds te doen en geef hem/haar daar 
een compliment voor.

Onderschep lastig gedrag zo snel mogelijk en 
leid de aandacht van je kinderen af van lastig 
naar goed gedrag.

Stop het voordat het begint! Als kinderen 
onrustig worden, kun je ze afleiden met iets 
interessants of leuks: 'Kom, laten we naar 
buiten gaan voor een wandeling!'

Blijf 
Tips 1-3 

gebruiken

Alle kinderen gedragen zich soms lastig. Dat is normaal als kinderen moe zijn, honger hebben, bang zijn, of leren om 
dingen zelfstandig te doen. En kinderen kunnen ons soms gek maken als we thuis zitten en nergens heen kunnen!

Lastig gedrag zal minder worden door Eén-op-Eén tijd, 
complimenten voor goed gedrag, en vaste routines.

Geef je kinderen en tieners eenvoudige taken en 
verantwoordelijkheden. Zorg ervoor dat het iets is
dat ze kunnen doen. En geef ze een compliment 
wanneer ze het doen!
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Klik hier voor meer informatie:

4 Lastig Gedrag
COVID-19 O U DER SCHA P 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



