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Anti ruzieplan familie De Jong 
Alle leden van een gezin kunnen ervoor zorgen dat ruzies niet uit de hand lopen. Wij kunnen dus allemaal zorgen dat 
het gezellig thuis blijft en dat we ‘normaal’ met elkaar kunnen praten. We gebruiken geen verbale of fysieke agressie 
om boosheid of problemen op te lossen. Dat betekent dat we niet schelden, schreeuwen, elkaar niet duwen, knijpen, 
schoppen, slaan, of dreigen te slaan (net doen alsof). Ook lopen we niet achter elkaar aan. Daarom maken we de 
volgende afspraken.  
 
 Algemene afspraken: 

• We laten elkaar uitspreken en verheffen onze stem niet. 

• We spreken irritaties eerder naar elkaar uit (bijvoorbeeld: ik vind het niet prettig als je zo praat, Ik vind het 
niet prettig zoals je naar me kijkt). 

• We gaan niet meteen na een ruzie het gesprek met elkaar aan, tenzij de ander aangeeft dat het kan. 
 

Wat te doen als een van de gezinsleden verbaal agressief is (schreeuwen, schelden, dreigen, doen alsof): 

• blijf zelf op een rustige toon praten 

• vraag de ander om een time-out te nemen: ik wil graag dat je even naar je kamer of gaat om rustig te 

worden.  

• herhaal het verzoek indien nodig (maximaal twee keer). 

• Stop zelf met praten!  

 

Als ik merk dat ik boos word, zal ik het volgende doen ervoor te zorgen dat ruzies niet uit de hand lopen: 

Vader 
 

• Ik merk dat ik boos word als: Peter niet naar me luistert 
 

• Ik herken mijn boosheid, wanneer mijn hart sneller gaat kloppen, ik trillende handen krijg en sneller ga ademen.  
 

 

• Ik ga mijn stem verheffen, ga schreeuwen, schelden en ga Peter slaan.  

•  

• Acties die ik kan ondernemen ter voorkoming van een grote ruzie: 
o Hem volledig negeren 
o Ga naar buiten om en maak een wandeling om te kalmeren 
o Ga bij mijn zwager langs 
 

Moeder • Ik merk dat ik boos ben als Peter en vader geen respect tonen 

•  

• Ik herken mijn boosheid, wanneer ik hoofdpijn krijg, ik mij vermoeid voel en geen energie meer in me lichaam voel 

•  

• Ik ga dan schreeuwen en keihard gillen 
 

• Acties die ik kan ondernemen ter voorkoming van een grote ruzie: 

• 1.Ga de keuken in en zoek een bezigheid als afleiding 

• 2.Gaat naar mijn eigen kamer om even bij te komen 

• 3.Bel mijn broer op, om even te overleggen/spuien 
Peter • Ik merk dat ik boos word als ik: mijn zin niet altijd krijg/of mijn ouders niet naar me luisteren 

•  

• Ik herken mijn boosheid, wanneer ik tranen in mijn ogen krijg en wanneer ik trillende benen heb 

• Ik ga dan schreeuwen en ga met deuren gooien.  

•  

• Acties die ik kan ondernemen ter voorkoming van een grote ruzie. 
-      ga naar mijn kamer en wil dan muziek luisteren 
- ga op de laptop of ds spelen 
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Kim • Ik merk dat ik boos word als 
-  mijn broer mij slaat of mijn moeder slaaten mijn moeder verdrietig wordt. 

       -  Als mijn vader Peter slaat ben ik boos op beide 
       -  Als Peter mij spuugt en dan zegt “sorry ik heb op je gespuugd’” 
       - als hij de afstandbediening van mij en mijn moeder afpakt 

• Ik herken mijn boosheid aan: de neiging om Peter te willen slaan. 
 

• Acties die ik kan ondernemen ter voorkoming van een grote ruzie: 
- naar mijn kamer gaan en muziek luisteren 
- naar gaan beneden en even met haar praten. Dit overleg ik eerst even met  mijn moeder 

 
 

 
 
Fysieke/verbale agressie 
Wanneer Peter fysieke agressie naar personen gebruikt, wordt er aangifte bij de politie gedaan. 
Wanneer Peter fysieke agressie gebruikt en er worden spullen kapot gemaakt, dan worden deze kosten 
door Peter zelf vergoed. 
Wanneer Peter van huis wegloopt, schakelt moeder/vader de politie in.   
Met alle gezinsleden is afgesproken dat er niet geslagen wordt.  
 
Contact opnemen met de therapeut: 
We kunnen ook onze therapeut bellen als we voelen dat we lichamelijke maatregelen gaan gebruiken in 
onze familie of als we onszelf willen beschadigen, of iemand uit onze familie 
Onze therapeut is: … Marietje Jansen (06 1234 5678).  
 
 Hulp vragen aan anderen: 
Bij toenemende spanning en dreigende af aanwezige agressie van Peter vraagt moeder/vader één of 
meer van de volgende personen om bij haar thuis te komen: 
- zwager/oom(mz) 
 
Hier is een lijst van nummers die ik kan bellen als de situatie onveilig is (bij geweld, dreiging, 
vernielingen). 
 
Politie:  bij acute dreiging: 112, wijkagent, 0900-8844  
 
Ik verklaar mij bereid dit contract na te leven: 
Handtekening  
 Vader         datum    Moeder    datum 
 
 
 
 
Peter         datum    Kim     datum 
 

 


