
3 Manieren om goed gedrag te
bevorderen

Weet je nog dat je een van je kinderen leerde veters strikken? Eerst
liet je hem zien hoe het moest. Vervolgens vroeg je hem de eerste
stap te proberen. Daarna vroeg je hem de volgende stap te probe-
ren. Terwijl hij zich inspande om deze nieuwe vaardigheid onder de
knie te krijgen, gaf je hem veel aandacht en aanmoediging. Zijn
reactie was dat hij nog harder zijn best deed om jou een plezier te
doen.
Jouw aanmoediging, onverdeelde aandacht, glimlach, knuffels,
klopjes en goedkeurende woorden zijn bijzonder belangrijk voor je
kind en versterken zijn gedrag. In dit hoofdstuk leer je verschillen-
de manieren om je kind te belonen met als doel goed gedrag van
hem te krijgen.

‘Dat is geweldig. Je leert je veters strikken!’
Aanmoediging, prijzende woorden en een liefdevolle aanraking versterken
goed gedrag.

Net zoals het belangrijk is het goede gedrag van je kind te belonen,
is het belangrijk dat je nalaat slecht gedrag te belonen. Als je gedrag ziet
waarvan je niet wilt dat je kind ermee doorgaat, is één effectieve
mogelijkheid dat je dit gedrag actief negeert.

Gebruik actief negeren

Actief negeren betekent dat je gedurende korte tijd je kind dat zich misdraagt
totaal geen aandacht geeft. Door actief negeren zorg je ervoor dat je
het slechte gedrag niet per ongeluk beloont met aandacht.1 Deze
methode is vooral goed om driftbuien van dreumesen en peuters te
verminderen. Wanneer jij je kind, terwijl het een driftbui heeft, een
standje of aandacht geeft, kun je dit gedrag daardoor ongewild
belonen. Probeer actief negeren om dit driftige gedrag af te zwak-
1 Door ongepast gedrag actief te negeren, volg je opvoedregel #2: Beloon niet ‘per ongeluk’

slecht gedrag. Het niet belonen van een bepaalde ongewenste gedraging wordt ‘uitdoving’
genoemd en het ongewenste gedrag zwakt hierdoor af.

Actief negeren
‘Ik zal blij zijn als hij klaar is met zijn driftbui. Ik heb die bloemen nu wel
gezien…’
Goed zo moeder! Zij gebruikt actief negeren – ze trekt zichzelf en haar aandacht
terug van haar kind dat zich misdraagt.
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ken. Als je kind zich op een veilige plek bevindt, loop dan de kamer
uit en wacht tot de driftbui over is voor je teruggaat. Je kunt je ook
omdraaien en net doen alsof je druk met iets anders bezig bent. Is
het slechte gedrag eenmaal opgehouden, geef je kind dan veel aan-
dacht. Let er ook op dat het slechte gedrag van je kind jou er niet
toe brengt het een materiële beloning te geven (zoals een koekje
voor het avondeten) of een beloning in de vorm van een activiteit
(op een doordeweekse avond laat opblijven om een film op tv te
kijken bijvoorbeeld).
Hoe gebruik je actief negeren? Houd je aan de punten in het onder-
staande schema.

Actief negeren toepassen

Actief negeren bij sommige vormen van slecht gedrag
Richtlijnen om te volgen
1 Geef je kind korte tijd totaal geen aandacht.
2 Weiger ruzie te maken, een standje te geven of te praten.
3 Draai je hoofd om en vermijd oogcontact.
4 Laat geen boosheid blijken door je manier van doen of je

gebaren.
5 Doe alsof je druk met iets bezig bent – of loop de kamer uit.
6 Verzeker je ervan dat het slechte gedrag je kind geen mate-

riële beloning of een beloning in de vorm van een activiteit
oplevert.

7 Geef je kind nadat het slechte gedrag is opgehouden, alle
aandacht.

Actief negeren om de volgende ongewenste gedragingen af te
zwakken

c Jengelen en pietluttig doen
c Pruilen en mokken
c Hard huilen om de ouders te manipuleren
c Luidkeels klagen
c Constant zeuren en dwingen
c Adem inhouden en driftbuien die niet te hevig zijn
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Actief negeren helpt vaak om slecht gedrag te verminderen. Mocht
dit echter niet werken, overweeg dan een van de andere methoden
die in dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken worden
beschreven.

Beloon alternatief goed gedrag

Als het ongewenste gedrag van je kind ‘jengelen’ is, is het alterna-
tieve gedrag praten op een normale toon. Als je dochter normaal
gesproken jengelt wanneer ze iets wil, prijs haar dan als ze om iets
vraagt zonder te jengelen. Beloon het alternatieve gedrag om dit te
versterken.1

Tabel 3.1 Goed alternatief gedrag belonen

doelgedrag dat moet verminderen

(gebruik actief negeren of milde correc-

tie)

goed gedrag dat moet worden versterkt

(gebruik aandacht en prijzende woorden)

1. jengelen 1. praten op normale toon

2. speelgoed afpakken 2. delen van speelgoed; ruilen speelgoed

3. driftbuien bij frustratie 3. zelfbeheersing bij frustratie

4. pesten 4. samen spelen

5. vloeken en grove taal gebruiken 5. geen grove taal gebruiken

6. slaan 6. problemen met woorden oplossen

Stel dat Chris, je zoon van vier, meestal driftig wordt als hij zijn zin
niet krijgt – bijvoorbeeld als hij vlak voor het eten geen koekje mag.
Let er dan de volgende keer dat je geen gehoor geeft aan een ver-
zoek en hij zich wel beheerst, op dat je hem beloont door hem te
prijzen. Zeg tegen hem: ‘Chris, je hebt nu geen koekje gekregen,
maar je hebt je toch goed gedragen. Ik ben heel trots dat je je ge-
draagt als een grote jongen. Na het eten mag je drie koekjes!’

Welk gedrag moet verdwijnen? Welk gedrag wil je wel? Wacht tot
het goede gedrag optreedt. ‘Betrap je kind er dan op dat het braaf
is’ en beloon hem. Als je kind niet lijkt te weten hoe het gewenste
gedrag uit te voeren, bijvoorbeeld bij het delen van of ruilen van

1 Belonen om goed gedrag te versterken dat een alternatief is voor het ongewenste doel-
gedrag, wordt ‘bekrachtigen van het alternatieve gedrag’ genoemd of ook ‘differentieel be-
krachtigen van ander gedrag’.
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Basisstappen voor het aanpakken van agressief of gevaarlijk
gedrag

Stappen die je onmiddellijk moet zetten:
1 Laat het gedrag ophouden.
2 Geef een kort standje en benoem het onacceptabele gedrag.
3 Zet je kind onmiddellijk in de time-out.

Na afloop van de time-out:
4 Vraag je kind wat het heeft gedaan dat agressief of gevaar-

lijk was.
5 Help je kind een of twee manieren te beschrijven om zich in

de toekomst te gedragen op een manier die veilig en/of niet
agressief is. Nadat je kind je heeft verteld over deze veiligere
manieren om zich te gedragen, beloon je het door het te
prijzen.

6 Geef vervolgens een milde logische consequentie of straf
(zie hoofdstuk 5).

7 Als je kind in de stemming is om te praten, gebruik dan
spiegelend luisteren (hoofdstuk 18).

D. Geef vervolgens een milde logische consequentie of straf

Logische consequenties en straffen worden in hoofdstuk 5 bespro-
ken. Als je kind klein is en zich agressief gedraagt tegen het kind
dat de schrik van de buurt is, zal het waarschijnlijk wel een natuur-
lijke consequentie ervaren, bijvoorbeeld een blauw oog of andere ver-
wondingen!
Als je zoon of dochter een stuk speelgoed of een voorwerp gebruikt
op het moment dat hij of zij zich agressief of gevaarlijk gedraagt,
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