
Zo zeg, DA'Z Relaxed opvoeden!

Het oja!-boekje over 
Duidelijk communiceren met je kind

www.relaxtemoeder.com



Zeg wat je wél wilt
Hoe dan? Nou, zo:

 
- laat de 'nietjes' weg

- bedenk wat je wél wilt en zeg dát
- geef de feiten weer

-  zeg wat wél de bedoeling is 
- geef een alternatief (want die 

energie wil er toch uit..)
 
 



 
Geef de feiten weer, zeg wat wél de
bedoeling is en geef een alternatief 

voor het gedrag
*

Feit: ik zie je springen op de bank
Gewenst: de bank is om op te zitten

Alternatief: springen doe je op de grond
 
 

Zeg wat je wél wilt

voor
beel

d



Geef je kind
vertrouwen
door soms 

juist je mond 
te houwen
www.relaxtemoeder.com



 
Waarom dan?

 
Omdat je:

- je kind het vertrouwen geeft 
dat hij het zelf kan, weet of oplost

- de tijd hebt om even na te denken 
over wat je wilde gaan zeggen

 
 
 

Je mond houwen?



 
Stel je eens voor:

 
Je partner zegt: 'laat mij maar koken
vanavond schat, vorige keer heb je 

ook de aardappels laten aanbranden'. 
 

Euhh, ja dus? Houdt dat automatisch in 
dat ik ze nu weer aan laat branden?...

 
 

Je mond houwen?



Luister
met 

aandacht
www.relaxtemoeder.com



 
Hoe dan? Nou zo:

 
- leg alle afleidingen weg

- luister, en alleen dat: luister
 

Met aandacht?



is een antwoord of 
oplossing wel nodig? 

soms wil je kind gewoon 
dat je even luistert..

 

Met aandacht?



Check 
of 

het 
aankomt

www.relaxtemoeder.com



 
Letterlijk: waar ben jij en waar 

is je kind. Kán hij je horen?
 

En: kijk of je ziet dat het 
aankomt, wat zie je gebeuren?

 

Hallo, hallo, is er
verbinding?



Meer?

@ r e l a x t emoed e r c o a c h i n g

DOE  MEE  MET  DE  GRAT I S

' LAAT  ZE  WEER  LU I S TEREN '4 -DAAGSE

VAN  8 - 1 1  FEBRUAR I  V IA :

@ r e l a x t e _ moede r



Vraag het e-book aan over 
DA'Z Relaxed opvoeden

Nog meer?

www.relaxtemoeder.com

Kijk mee met de gratis 
webinar die ik geef

Luister de podcasts
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