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Tekst: Larissa Vogt, orthopedagoge

Eén van de belangrijkste voorwaarden
voor een fijne schoolperiode is een klas
waar iedereen zich fijn in voelt. Na de
zomervakantie kan het zijn dat de klassensamenstelling verandert en iedereen
daardoor weer opnieuw moet zoeken
naar zijn/haar plekje. Maar ook bij onveranderde groepen kan het geen kwaad
om (weer) aandacht te geven aan de vorming van de groep. Hierbij een aantal tips
voor leerkrachten om de groepsvorming
zo positief mogelijk te laten verlopen.
Maar ook nuttig voor ouders die betrokken zijn als bijvoorbeeld overblijfkracht.
Maak een plan voor jezelf
Hoe wil je dat het aan het eind van het school
jaar gaat in je groep? Wat zou je aan het eind
willen zien, horen en voelen in de klas? Bedenk
welke stappen er van jou als leerkracht nodig
zijn om dit te bereiken. Op deze manier heb
je voor jezelf duidelijk welke richting je op wilt
gaan. Een hulpmiddel hierbij is de wondervraag:
Stel je voor je gaat slapen en in die nacht
gebeurt er een wonder. In je klas zijn alle pro
blemen opgelost. Je gaat naar school en weet
niet dat dat wonder is gebeurd. Wat merk je,
wat is er anders? Wat nog meer?
Maak een plan met de leerlingen
De groepsvorming draait natuurlijk om de leer
lingen zelf. Betrek ze daarom bij het maken van
een groepsplan. Vraag de leerlingen wat zij
willen bereiken en leren om er een fijne klas van
te maken. Laat de leerlingen dit bijvoorbeeld in
groepjes bespreken. Maak het plan vervolgens
visueel en hang het op in de klas, zodat je hier
gemakkelijk op terug kan komen als dat nodig is.
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POSITIEVE GROEPSVORMING

Doe groepsvormende activiteiten
Een aantal voorbeelden:
-	Verjaardagslijn
	Laat de kinderen in een rij op de datum van
verjaardag staan. Januari het eerst, december
het laatst. De kinderen mogen hier niet bij
praten. Op lengte kan ook, dan is het iets
gemakkelijker.
-	 Tellen tot 10
	De groep moet tot 10 tellen. Dat klinkt
gemakkelijk, maar per cijfer mag maar één
iemand praten. Er mogen geen afspraken
gemaakt worden over wie het cijfer gaat
noemen. Zeggen meerdere kinderen het
cijfer, dan is de groep af en moet ze weer
opnieuw beginnen.
-	 Hoelahoep doorgeven
	Zorg voor een hoelahoep en laat de kinderen
in een cirkel staan. Hang de hoelahoep
om een arm van een kind en laat iedereen
elkaars handen vast houden. De kinderen
moeten nu de hoelahoep doorgeven zonder
dat ze de handen loslaten.
-	 Foto finish
	Laat de groep als geheel precies tegelijkertijd
de finishlijn over gaan. Als er een te laat of te
vroeg er is, moet het opnieuw. De kinderen
moeten dan wel met elkaar overleggen.
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ZORGEN OM MELATONINE

Het nieuwe schooljaar is weer aangebroken en daarmee de stress als gevolg van
huiswerk, toetsen, prestatiedruk, sociale leven en een overvloed aan prikkels. Goede
slaap is heel belangrijk: het houdt je hersenen gezond, herstelt je lichaam en zorgt
voor een beter geheugen en meer concentratie. Maar liefst 6 procent van de jonge
tieners gebruikt wekelijks melatonine als hulpmiddel om goed te kunnen slapen. Dit
blijkt uit een langlopend bevolkingsonderzoek Generation R in Rotterdam in samenwerking met het Erasmus MC onder 11-jarigen. Het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen benadrukt dat kinderen voorzichtig moeten zijn met het gebruik
van niet natuurlijk melatonine, omdat het niet zonder risico is. De effecten op lange
termijn zijn nog niet bekend. Melatonine is zonder recept verkrijgbaar en ligt
gewoon in de schappen van drogisterijen.

Melatonine is een hormoon dat een belangrijke
rol speelt in ons slaap-waakritme. Melatonine
wordt aangemaakt door de nucleus suprachias
maticus (voorste deel hypothalamus), ook wel
de pijnappelklier genoemd, in onze hersenen.
Deze klier regelt ons slaap-waakritme volgens
een circadiaans ritme (zie afbeelding), die
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onder andere onder invloed is van de hoe
veelheid daglicht die via je ogen binnenkomt.
Afhankelijk van het eigen dag-nachtritme, zal
de productie ervan starten enkele uren voordat
iemand gemiddeld de slaap zal gaan vatten.
Melatonine maakt ons gevoeliger om in te slapen,
maar daar zijn meer hormonen bij betrokken.
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Andere effecten van melatonine zijn het regelen
van de temperatuur, de spijsvertering en het
stuurt andere hormonen aan, zoals cortisol wat
onder andere invloed heeft op de bloeddruk. De
aanmaak van melatonine is het hoogst tussen
12 ’s nachts en 4 uur ’s ochtends.
Naast de geslachtshormonen heeft melatonine
ook effect op het begin van de geslachtsrijping,
de puberteit. Melatonine heeft dus effecten
op het centrale zenuwstelsel en de geslachts
organen. Zodra de productie van melatonine
door de pijnappelklier daalt, wordt de ge
slachtsrijping gestimuleerd. De puberteit start
dus zodra de melatonineproductie afneemt. De
dalende melatonineproductie verklaart daarom
ook waarom pubers een ander slaap-waakritme
krijgen. Pubers produceren minder melatonine
en hebben daarom de neiging om laat naar bed
te gaan, lang uit te slapen en hebben moeite om
vroeg op te staan.
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Melatonine als slaapmedicatie
Bijna een kwart van de Nederlanders kampt met
slaapproblemen blijkt uit een recent gehouden
gezondheidsenquête van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). Omdat melatonine
zoveel invloed heeft op het slaap-waakritme
heeft de farmaceutische industrie hierop in
gespeeld. In eerste instantie voor mensen die
veel last hebben van een jetlag. Maar mensen
die moeilijk in slaap vallen, kunnen ook mela
toninepilletjes slikken. Het is verkrijgbaar als
geneesmiddel en in lagere dosis als voedings
supplement. Melatonine supplementen werken
vrij vlot, maar het is belangrijk om ze op het
juiste tijdstip in te nemen. Een tabletje moet
1 tot 2 uur voor het slapen gaan ingenomen
worden met wat voedsel. Onjuiste inname kan
leiden tot het (ongewenst) verschuiven van het
slaap-waakritme. Effecten kunnen zijn dat het
je ademhaling wat vertraagt, je lichaamstempe
ratuur iets daalt en maakt je daardoor slaperig,
waardoor je gemakkelijker in slaap valt.
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Ook veel jonge tieners gebruiken dit middel
nu om goed te kunnen slapen. Het effect van
melatonine om beter te kunnen (in)slapen is
nooit aangetoond; alleen zou het inslapen tot
ca. 10 minuten sneller gaan bij mensen die last
hebben van een jetlag.
Effecten op de lange termijn…
Vooralsnog lijken er geen ernstige of schadelijke
bijwerkingen te zijn van melatoninegebruik bij
kinderen. De meest voorkomende bijwerkingen
die worden gerapporteerd zijn: slaperigheid in
de ochtend, hoofdpijn, duizeligheid, diarree,
huiduitslag, bedplassen en ondertemperatuur.
Het effect van melatonine is echter wel per
individu verschillend. Het hangt er onder andere
vanaf hoe gevoelig je bent voor de opname
van het stofje. Melatoninepillen zijn pas enkele
tientallen jaren te koop in de winkel dus er
is nog weinig bekend over de lange termijn
effecten en/of de interactie met de puberteits
ontwikkeling.
Richtlijnen van de huisarts
Een nachtje slecht slapen kan geen kwaad; zo’n
nacht hebben we allemaal wel eens. De huisarts
stelt dat iemand pas last heeft van slapeloos
heid als er sprake is van minstens 3 nachten in
de week slecht in- en/of doorslapen én daarbij
overdag minder goed functioneert. Grijp voor
kinderen als ouders niet zelf naar melatonine,
maar bespreek dit altijd eerst met de huisarts.
Probeer eerst bijgevoegde tips voor een wat
langere periode goed uit te voeren.

Melatoninepillen zijn pas
enkele tientallen jaren te
koop in de winkel dus er is
nog weinig bekend over de
lange termijn effecten en/of
de interactie met de
puberteitsontwikkeling.

Tips

ZORGEN OM MELATONINE

Tips voor een goede nachtrust
-	Rust en regelmaat is belangrijk en
	ouders wordt aangeraden om een vaste
bedtijd af te spreken met hun kind(eren),
waar het kind het liefst zich ook in het
weekend aan houdt en/of er maximaal
een uur van afwijkt.
-	Maak omstandigheden optimaal om te
slapen. Zorg voor een donkere en stille
kamer waarin het niet te warm of te
koud is.
-	In het weekend moet geen inhaalslaap
worden gedaan, dit zorgt namelijk juist
voor inslaapproblemen.
-	Zorg ervoor dat een half uur voor het
naar bed gaan niet meer op de smart
phone, naar de televisie gekeken, ge
gamed en/of huiswerk gemaakt wordt en
-	 voor voldoende ontspanning.
-	 Neem een warme douche of
-	geef je kind eventueel wat warme melk
voor het slapen gaan.
-	Bespreek eventuele problemen op
school of anders zodat ’s nachts niet
gepiekerd hoeft te worden.
-	Zorg voor voldoende inspanning of sport
overdag zodat ’s avonds door vermoeid
heid het slapen gemakkelijker zal gaan.
Ga overdag naar buiten, zodat de ogen
het daglicht kunnen doorgeven aan de
pijnappelklier.
-	Beperk vanaf het avondeten het gebruik
van cafeïne houdende dranken (frisdrank
(o.a. cola, ijsthee), thee, energy, chocola
de) en andere opwekkende stoffen.
-	Voor de oudere tieners geldt: drink geen
alcohol, rook niet en gebruik geen drugs;
dit heeft allemaal een negatieve invloed
op het (in)slapen.
-	Gebruik geen slaapmedicatie, tenzij een
arts dit voorschrijft.
-	Hou eventueel een slaapdagboekje bij
om een oorzaak en/of patroon te vinden
voor het slecht slapen.

Thuis & School
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ONTEMBARE
HONGER –

WAT IS DAT TOCH?

Schept je zoon nog een paar keer op, nadat hij al een flink bord achter de kiezen
heeft? Of is je dochter de hele dag door aan het snacken? Kinderen en pubers
kunnen soms ongelooflijk veel eten. Niet zo gek ook, ze zijn in de groei en
hebben daarom het eten hard nodig. Voldoende en voedzame voeding is dan
heel belangrijk. Maar waar trek je de grens tussen voldoende en te veel?

Thuis & School

11

Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

Voldoende en gevarieerd eten
Gevarieerd eten zorgt voor een compleet plaatje
aan vitamines en mineralen. Dit is vooral voor
kinderen heel belangrijk, het zorgt namelijk voor
een normale groei en heeft invloed op een tal van
processen die de gezondheid bevorderen. In
Nederland kennen we de schijf van vijf, die alle
producten benadrukt die zorgen voor dit com
plete plaatje. Ook kun je hierin vinden hoeveel
een kind van elk product ‘mag’ eten. Uiteraard
is dit een algemene richtlijn, en kan dit per kind
verschillen. Voor een op maat gemaakt voedings
plan kun je de hulp inschakelen van een huisarts
of diëtist.
Te veel van het goede?
Heeft je zoon of dochter veel honger, maar komt
hij of zij hierdoor te veel/snel aan? Minder eten
is dan niet per se nodig, maar anders eten wel.
Door net wat meer groente op te scheppen en
net wat minder zetmeelproducten, raak je sneller
vol zonder aan te komen. Een ideale verhouding
van een maaltijd heeft voor 50% groentes, 25%
zetmeelproducten en 25% vlees, vis of vleesver
vangers. Ook de keuze van de zetmeelproducten
(aardappelen, pasta, brood, rijst) is belangrijk. Zo
hebben volkoren producten meer vezels dan witte
of tarwe producten; dit stilt voorlopig de trek.

ONTEMBARE HONGER – WAT IS DAT TOCH?

Een ideale verhouding
van een maaltijd heeft
voor 50% groentes, 25%
zetmeelproducten en 25%
vlees, vis of vleesvervangers.
Naast vezels zorgen ook eiwitten voor een langer
verzadigd gevoel. Eiwitten vind je voornamelijk
in magere dierlijke producten. Kies bijvoorbeeld
voor kip, varkenshaas, kalkoenfilet of mager rund
vlees in plaats van vet vlees. Ook voor vleesver
vangers geldt, lees eerst de voedingswaardes
voordat je iets koopt. Hetzelfde geldt voor zuivel:
hoe magerder het product, hoe meer eiwitten
het bevat. Zo is magere Franse kwark de beste
keuze en kun je volvette en zoete yoghurts, zoals
bijvoorbeeld Danio, beter laten staan. Ook zuivel
dranken kun je beter laten staan: door calorieën
te eten in plaats van te drinken, blijf je namelijk
langer een vol gevoel houden.
Dorst of honger
Tot slot herkent je lichaam niet het verschil tussen
dorst of honger. Zorg er daarom voor dat er altijd
een glas water op tafel staat tijdens het eten en
dat er ook tussendoor genoeg gedronken wordt!
Bij veel honger, ondanks een volwaardig dieet,
is het verstandig om contact op te nemen met
de huisarts.

Wat vind jij belangrijk
voor je kind?

Vind en vergelijk scholen
Thuis & School
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De schoollijder...
Alleen al het kijken naar zo’n verkeerd gespeld woord doet de ware onderwijsman huiveren en sidderen. En tóch gaat het hier over een lijden, niet over leiden.

O

nderwijsman, ik meen dat te zijn, kan overi
gens óók al niet meer. Waar zijn die mannen
dan? Welnu, voor zo ver ze schoolleider zijn,
is hun belangrijkste kenmerk dat ze verdwijnen,
en dan ook nog in een hoog tempo. Bijna de
helft van de schoolleiders is 55+ en een krappe
30 procent is 60 jaar of ouder (gegevens van het
arbeidsplatform PO). Dat zijn de sterke genen.
Een schoolleider vertrekt als het financieel kan.
Dat is de praktijk.
Het tekort aan schoolleiders in het basisonder
wijs is, in voltijd vacatures, nu ruim 700. Er van
uitgaande dat er steeds minder voltijd directeuren
zijn en er een groeiend aantal meerschoolse
directeuren opstaat, mag je er van uitgaan dat er
minimaal zo’n 1.000 schoolleiders te kort zijn.
Nu al. En dat wordt niet minder.

Thuis & School

Zonder beleid (en dat lijkt onderwijs eigen)
krijgen we dus straks uitsluitend meerschoolse
directeuren die twee, drie of wellicht vijf scholen

Bijna de helft van de
schoolleiders is 55+
en een krappe 30
procent is 60 jaar of
ouder (gegevens van
het arbeidsplatform
PO) Dat zijn de sterke
genen.
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zullen moeten aansturen. Onder die cluster direc
teuren krijg je dan een nieuwe laag locatieleiders,
die het aanspreekpunt voor de ouders in het
takenpakket krijgen. Bij gebrek aan ambulante
uren zal er dus per definitie veel minder contact
tussen ouder en (getrapte) schoolleiding moge
lijk zijn. Een slechte ontwikkeling. Maar blijkbaar
gewenst, want de politiek zit meer in de stik
stof…
Ontbreekt dan de ambitie bij de leerkrachten
voor het leiderschap? Neen. Ambitie genoeg,
maar de onderwijsgevende is niet blind of doof
voor de zwaarte van het schoolleiderschap anno
nu. De werkdruk van de schoolleider is te hoog;
de beloning schraal; de ouders gecompliceerder
dan ooit door het passend onderwijs en van het
ministerie tenslotte is weinig te verwachten. Dat
lijkt zich slechts druk te maken over verkeerde
data voor de eindtoets.
Ieder land krijgt het basisonderwijs dat hij ver
dient. Ouders merken dat iedere dag. Wij verdie
nen dus een tekort aan leraren; aan invallers; aan
schoolleiders; aan kwaliteit… Wij verdienen dus
kinderen die laaggeletterd de basisschool kans
loos verlaten. We verdienen dus een vierdaagse
schoolweek (geloof me, die komt!).

DE SCHOOLLIJDER...

De juf, of in een enkel
geval de meester, daar
gaat het ouders om.
Dat een schoolleider
gelijk een professionele
coach de zaak stuurt,
checkt en duwt is niet
altijd zichtbaar.
Laten we hopen dat er, gelijk veel in dit aardse
tranendal, ook hier sprake is van een organische
golfbeweging en dat onze kleinkinderen weer
volop gedijen in kwalitatief goed onderwijs. Maar
dan moet er wel iets gebeuren. Nu!

Terug naar de schoolleider. Ouders missen hem
of haar het minst. De juf, of in een enkel geval
de meester, daar gaat het ouders om. Dat een
schoolleider gelijk een professionele coach de
zaak stuurt, checkt en duwt is niet altijd zichtbaar.
Je komt daar pas achter als de inspectie meent
dat jouw school ‘zwak’ is. En dan is het wel sneu
dat er niet eerder is opgelet.
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Trek die duim eens uit je mond! Peuter niet zo aan die korstjes! Haal je vinger uit je
neus! In sommige gezinnen is het steeds hetzelfde liedje. Hoe komt een kind toch
aan zo’n vervelende gewoonte? En: hoe erg is het eigenlijk?
Duimzuigen begint vaak in de babytijd. De zuig
reflex zorgt ervoor dat baby’s de noodzakelijke
voeding binnen krijgen, maar zuigen heeft daar
naast ook een troostende en rustgevende werking.
Gewoontes als nagelbijten en neuspeuteren
ontstaan vaak in de peuter- of kleuterleeftijd. Net
zoals minder bekende gewoontes als korstjes
krabben, harendraaien en kledingkauwen. Het
begint vaak met een noodzakelijk handeling:
het weghalen van een vastzittend snotje of los
zittende nagelriem. Dit kan uitgroeien tot een
gewoonte die heel lastig is af te leren en soms
tot in de volwassenheid blijft bestaan.
Goed gevoel
Wat meespeelt is dat de gewoonte op de een of
andere manier rustgevend of kalmerend werkt.
Een korte pijnprikkel gevolgd door opluchting
levert bijvoorbeeld een goed gevoel op. Er wordt
wel gedacht dat zulke gewoontes een signaal
zijn dat kinderen onvoldoende erkenning of
bescherming (hebben) ervaren, maar er is niet
aangetoond dat deze kinderen meer emotionele
problemen hebben dan gemiddeld. Wel reagéren
zij anders op stress, spanning of verveling. Er zijn
aanwijzingen dat deze kinderen hun impulsen
minder onder controle hebben.
En wat dan nog?
‘Laat ze lekker, het gaat vanzelf over’… niet ieder
een is overtuigd van de noodzaak om kinderen
‘slechte’ gewoontes af te leren. Wat neuspeute
ren betreft verschillen overigens ook medici van
mening. We vinden het storend en smerig, maar
- behalve als je jezelf een bloedneus peutert -
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winnen de voordelen het misschien wel van de
nadelen. Het kan namelijk ziektekiemen versprei
den, maar ook de weerstand verhogen. Uit het
zicht peuteren dan maar?
Negatieve gevolgen
Over andere slechte gewoontes zijn deskundigen
(tandartsen, logopedisten, jeugdartsen) het eens:
zo snel mogelijk afleren. Ze kunnen problemen
opleveren, zoals:
•	Nagelbijten: ingegroeide nagels, ontstoken
vingers/tenen, misvorming, infecties (door
vuil), gebitsafwijkingen (eet- /spraakproble
men, beugel).
•	Duimzuigen: afwijkende tongstand (eet- /
spraakproblemen), gebitsafwijkingen,
misvormde bovenkaak, scheef neustussen
schot, mondademhaling (vatbaar voor gaatjes,
ontstekingen en verkoudheid).
•	Haren draaien/bijten/trekken: klitten, haar
ballen in de maag, breekbaar haar, kale plekken.
•	Kledingkauwen: gebitsafwijkingen, kapotte en
natte kleding.
•	Korstjes/bultenkrabben: ontstekingen en
littekens.

Gewoontes als
nagelbijten en
neuspeuteren
ontstaan vaak
in de peuter- of
kleuterleeftijd.
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Daarnaast zijn er ook sociale en emotionele
aspecten: Kinderen worden er vaak negatief op
aangekeken. Bovendien kan de gewoonte vlucht
gedrag worden. Kinderen vluchten dan naar hun
duim, vingers of haren als standaard ‘oplossing’
voor problemen. Ze leren daardoor niet goed om
lastige emoties en situaties te verwerken of aan
te pakken.

STOP DAARMEE!

Tips: Wat kun je doen als je kind ‘verkeerde’
gewoontes heeft?

Nagelbijten, duimen, shirtkauwen, haardraaien
…hoe komt een kind toch aan zo’n vervelende gewoonte? En belangrijker, hoe komt ie
er vanaf?
De Amerikaanse klinisch psycholoog Dawn
Huebner helpt kinderen om van slechte gewoon
tes af te komen door er nieuwe gewoontes voor
in de plaats te ontwikkelen. Zij schreef er het
help-oefenboek ‘Wat kun je doen als je verkeerde gewoontes hebt?’ over. Een paar van haar
adviezen:
Blokkeer Vaak trekt het betrokken lichaamsdeel
je aandacht doordat het er anders uitziet of
anders voelt. Doorbreek dit met (tijdelijke) maat
regelen om de gewoonte te ‘blokkeren’.
•	Schrijf op welke lichaamsdelen (en voorwer
pen) betrokken zijn.
	
Kledingkauwen: mond, kraag, mouw.
Nagelbijten: mond, vingernagels, nagel-		
riemen. Haartrekken: haar, vingers, spiegel.
•	Bedenk creatieve manieren om lichaamsdelen
en voorwerpen te blokkeren. Er is altijd wel
iets dat je kunt doen om je gewoonte in de
weg te zitten.
	
Pleisters om de vingers, handschoenen aan
in bed, haar in een knoetje, pet op, duimdoekje verwisselen.

Bedenk creatieve
manieren om lichaamsdelen en voorwerpen te
blokkeren. Er is altijd
wel iets dat je kunt doen
om je gewoonte in de
weg te zitten.
Thuis & School
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Friemel Hebben handen en mond een enorme
beweegdrang? Geef ze iets anders te doen.
•	Schrijf de gevarenzones op: waar en wanneer
kom je vooral in de verleiding?
In bed, tijdens het huiswerk, bij de tv, in de 		
auto.
•	Bedenk hoe je op dat moment je handen en
mond bezig kunt houden.
	
Kauwgom kauwen, tanden tellen met je tong,
zingen, met je duim langs je vingers lopen,
knijpen in een stressballetje.
•	Leg benodigde spullen klaar waar ze nodig
zijn.
•	Begin met de friemelbezigheid zodra je in een
gevarenzone komt, dus vóór je gewoonte de
kans krijgt.
Vingerhaken zodra je in de auto stapt, niet
pas als je aan je korstjes krabt. Een rietje in je
mond zodra je de tv aanzet, niet als je vingers
of duim al in je mond zitten.
Beweeg Zuigen, scheuren, kauwen, peuteren,
trekken, draaien of krabben voelt op de een of
andere manier goed. Het is de truc om te ontdek
ken hoe je dit toch kunt doen, maar dan zonder
nadelige gevolgen.
•	Schrijf de werkwoorden op die bij je gewoon
te horen en bedenk er andere manieren voor.
’Trek’ draadjes uit een oude handdoek,
‘peuter’ nagellak van een doos, ‘zuig’ op een
zoethoutstokje.
•	Doe dit minstens 2x per dag even lekker,
bijvoorbeeld vlak voor je in een gevarenzone
komt. Negeer je handen of mond niet steeds,
maar geef ze bewust 2x per dag die extra aan
dacht. Geef jezelf een opkikkertje.
Borstel je haar uitgebreid, wrijf je in met huidcrème, laat je tong en tanden kennismaken
met nieuwe smaken en substanties (knapperig, sappig, korrelig).

Thuis & School

Stop met ‘Houd daarmee
op’.Herinner je kind liever
aan de alternatieven.

5 tips voor ouders

Tips

1.	Heb geduld! Het kost minstens 3 weken om
een gewoonte blijvend te veranderen.
2.	Pas op met veroordelende opmerkingen als
‘kinderachtig’, ‘vies’ of ‘onbeschoft’. Deze
beschadigen vaak meer dan ze opleveren.
Maak er geen conflict van, maar werk er
samen aan.
3.	Stop met ‘Houd daarmee op’ en houd op
met ‘Stop ermee’. Herinner je kind liever aan
de alternatieven.
4.	Houd 3 weken lang elke dag bij welke alter
natieven je kind in de praktijk heeft gebracht.
Hoe vaak heeft je kind ‘geblokkeerd’, ‘gefrie
meld’ of zichzelf een opkikkertje gegeven?
Een ouder kind kan het ook zelf turven. Een
kleine beloning na elke 5 dagen dat het
gelukt is om alles te doen, is een goede
stimulans om door te zetten.
5.	Bedenk dat 2 weken goed werk teniet worden
gedaan door 1x bijten of krabben. Een flinke
vooruitgang is daardoor niet altijd te zien
aan mooie nagels of een gave huid. Geef
daarom feedback op inspanning, op gebruik
van alternatieven en eventuéél op positief
resultaat.
Oefenen met je kind? Bestel het helpoefen
boek ‘Wat kun je doen als je gewoontes wilt
afleren?’
(€ 18,00 www.ninoboeken.nl) met stap-voorstap-instructies om los te breken uit verkeerde
gewoontes.
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