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Tips voor ouders: hoe zorg je voor een betere sfeer?  
 

1. Vergelijk je kinderen niet met elkaar 
 

Dit werkt een gevoel van competitie in de hand, en werkt uiteindelijk averechts voor de 

sfeer onderling tussen de kinderen. Vergelijk niet in negatieve zin (kijk eens naar je broer, 

die doet dit wél netjes) en ook niet in positieve zin (wow, wat doe jij dat goed, ik wilde dat 

je broer dat ook zo deed). Benadruk gewoon bij beide kinderen dat wat je ziet en wat 

voor gevoel je dat geeft. 

 

2. Je hoeft niet alles eerlijk te verdelen 
 

Het is sowieso een illusie dat je alles eerlijk kúnt verdelen. Bovendien heeft het ene kind 

soms meer aandacht, hulp, bevestiging of begeleiding nodig dan het andere kind. En het 

kan ook per periode verschillen. Doe hier luchtig over: het leven is nu eenmaal niet zo dat 

alles eerlijk gaat. Geef aandacht naar behoefte. Zo worden je kinderen ook wat relaxter in 

het kijken naar elkaar en tellen of ze wel genoeg van iets krijgen. 

 

3. Doorbreek de dader-slachtoffer-patronen 
 

We hebben de neiging om heel boos te worden op degene die de ander pijn heeft 

gedaan. Het helpt als je je aandacht meer op het slachtoffer richt: meeleven, troosten, 

terwijl je daarnaast met respect praat over de ander: “Hij moet nog leren om niet te slaan 

als hij boos is”. “Zij weet nog niet hoe ze rustiger moet reageren”. Zo voorkom je dat de 

een steeds meer in een piepende rol stapt en de ander zich steeds meer als aanvaller 

gedraagt. 

 

4. Begeleid je kind bij negatieve gevoelens 
 

Is je kind boos of verdrietig, helpt je kind dan op de volgende manier: benoem het gevoel 

(je bent heel boos he), benoem vervolgens het verlangen (je wilt heel graag dat niemand 

aan je speelgoed zit…) , stop onacceptabel gedrag (gillen/slaan mag niet), vertel wat wél 

acceptabel is (je kunt het ook rustig aangeven). 

 

5. Geef veel aandacht aan het positieve 
 

Help je kinderen herinneren aan de leuke dingen die ze samen gedaan hebben. En als je 

met andere mensen over je kinderen praat, terwijl ze in de buurt zijn, vertel dan ook veel 

positieve dingen. Alles wat je aandacht geeft, groeit!  


