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Het veranderen van timing en aanpak van 
confrontaties 

 
Strategie 1: Rode knoppen herkennen 
“Hoe adolescenten de rode koppen van hun ouders bedienen” 
 
Vraag: Als u grote rode knoppen op uw lijf had met namen/uitspraken erop die uw 
kinderen kunnen indrukken om de controle over uw emoties te laten verliezen, welke 
zouden dat dan zijn?  
 

 
 
“Hoe ouders de rode koppen van hun adolescenten bedienen” 
 
Vraag: Als je grote rode knoppen op je lijf had met namen/uitspraken erop die je ouders 
kunnen indrukken om je de controle over je emoties te laten verliezen, welke zouden dat 
dan zijn?  
 

 

  Veel voorkomende rode knoppen van ouders 
 

1. “Je laat me ook nooit iets zelf doen” 
2. “Je houdt zeker niet van me” 
3. “Ik haat je”, “Je bent een klootzak, klote ouder, homo” 
4. “Je bent niet mijn echte ouder. Ik hoef toch niet naar jou te luisteren” 
5. Vies kijken, chagrijnige houding, ongeïnteresseerdheid, zeuren. 
6. “Ik maak je af” / “Ik doe mezelf wel wat aan” / “Val lekker dood” 
7. “Ik ga toch alleen maar liegen” 
8. ”Dan ga ik toch weglopen” 
9. “Ik haat school / sport / …..” 

  Veel voorkomende rode knoppen van adolescenten 
 

1. Preken of clichés gebruiken 
2. Negatief labelen, benoemen (“Jij bent ook altijd…”) 
3. In hoofdstukken praten / veel en lang praten 
4. De toekomst voorspellen (“Wacht maar…” / “Je zal zien…”) 
5. “Waarom doe je nou zo?” 
6. Problemen direct overnemen en op willen lossen 
7. Geen enkel experimenteel pubergedrag tolereren 
8. Kritieken opsommen 
9. Oude koeien uit de sloot halen 
10. Aan iedereen vertellen wat de adolescent fout heeft gedaan 
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Strategie 2: Ontdekken van uitzonderingen en mogelijkheden voor toekomstige 
verandering 
 

1. Kunnen ouders momenten benoemen dat een confrontatie niet uit de hand liep? 
Probeer te identificeren hoe deze uitzondering verliep. Dit zijn voorbeelden om 
uit te bouwen. 

2. Als ouders geen uitzonderingen kunnen noemen, gebruik de ‘wonder-vraag’: ‘Als 
er in de toekomst een wonder zou gebeuren, hoe zou u dan reageren in een 
confrontatie, waaraan een buitenstaander zou kunnen zien dat uw rode knoppen 
niet meer ingedrukt worden? In antwoord op deze vragen, zullen veel ouders 
gaan denken aan manieren om adequater dan de jongere te reageren in de 
toekomst. De therapeut kan deze ideeën verfijnen of uitbreiden.  

 
Strategie 3: Aan ouders laten zien hoe je rustig en neutraal (non-reactief 
 
Techniek 1: Weggaan en wachten 
 
Gedachtegang: 
Aan de ouder wordt verteld dat het mogelijk is om kalmer en meer in controle te 
handelen dan dat nu het geval is, maar dat zulke gelegenheden een uitzondering op de 
regel zijn. Om deze reden is de belangrijkste instructie die ze zichzelf kunnen geven als 
ze kwaad zijn of onaangenaam verrast: “Weggaan en wachten”. Het beste van deze 
techniek is dat ze nooit spijt hoeven te hebben van iets dat in boosheid gezegd wordt, of 
dat ze geen woorden terug hoeven te nemen. De therapeut vraagt de ouder om een 
leidersrol in te nemen door uit de situatie te stappen bij een heftige ruzie, voordat er uit 
boosheid harde woorden gezegd worden. Vervolgens wachten ze tot ze rustig zijn 
alvorens de discussie voort te zetten. 
 
Implementatie:  
Voordat de interventie ingevoerd wordt, moet hij geoefend worden met de jongere. Dit 
gebeurt zodanig dat de jongere niet denkt dat de ouders weggaan uit een situatie omdat 
ze niet willen luisteren naar wat de jongere te zeggen heeft. De stappen voor deze 
interventie:  
 

1. De ouders zouden de jongere moeten zeggen dat ze over 15 minuten met 
hem/haar zullen praten, als iedereen de kans heeft gehad om hun emoties en 
gedrag weer onder controle te krijgen. Als de ouder of de jongere na 15 minuten 
niet kalm kunnen blijven nadat ze weer samen komen, kan een nieuwe time-out 
van 15 minuten genomen worden.  

 
2. De therapeut vraagt de ouders om duidelijk aan te geven bij welk gedrag een 

time-out ingezet moet worden. Hen wordt gevraagd om deze gedragingen vooraf 
duidelijk uit te leggen aan de jongere. De ouders maken echter ook duidelijk dat 
ze weg kunnen gaan op elk moment dat ze hun gedachten op een rijtje moeten 
zetten, of moeten kalmeren. De jongere zou ook het recht moeten hebben om 
toestemming te vragen om weg te gaan en te wachten.  

 
3. De ouders moeten de jongere vooraf uitleggen dat een time-out geen 

vrijblijvende optie is, maar een verplichting in het geval van een te felle discussie. 
Als de jongere weigert om weg te gaan, zullen de ouders dit doen. Later, als 
beide partijen weer kalm zijn, zal hier een consequentie voor volgen. De jongere 
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mag de ouders niet volgen als die weggaan. De consequentie voor dit gedrag 
moet ernstig zijn en ook vooraf duidelijk omschreven worden in een contract. 

 
4. De ouders en de jongere moeten het weggaan en wachten in het bijzijn van de 

therapeut oefenen met behulp van rollenspellen. De therapeut kan het gezin 
vragen gebruik te maken van een recent incident dat in een felle discussie 
ontaarde. De ouders moeten oefenen wat ze vlak voordat ze weggaan tegen de 
jongere zeggen. Elke ouder moet een mededeling kiezen die voor hem of haar 
werkt (bijvoorbeeld: “Als het je lukt om met me te praten zonder te …. 
(gedrag)…., zal ik het probleem met je bespreken. Laten we 15 minuten pauze 
nemen en dat dan proberen.” 

 
Techniek 2: Kort en krachtig en “to the point” blijven.  
 
Gedachtegang:  
“Kort en krachtig en “to the point” blijven” betekent dat de ouder een bepaalde regel of 
consequentie noemt en dan uit de situatie stapt, in plaats van het geven van een lezing 
of een uitgebreide uitleg. Dit is bijzonder moeilijk voor ouders, omdat ze vaak het gevoel 
hebben dat ze hun acties moeten rechtvaardigen voor de jongere. Hoe langer een ruzie 
echter duurt, hoe meer de ouders zich echter gaan gedragen zoals de jongere. Voor 
elke twee minuten die ze in een ruzie blijven, zouden ze 5 jaar van hun leeftijd af moeten 
trekken. Bijvoorbeeld: een ouder van 45 gedraagt zich binnen slechts 6 minuten in een 
ruzie met een adolescent als iemand van 30. Je kunt je voorstellen dat het al snel 
moeilijk wordt om te zien wie de ouder is en wie het kind. De meeste ouders vinden dit 
een leuk voorbeeld, omdat ze weten dat de transformatie klopt.  
 
Implementatie:  
Als het fundament is gelegd, vraagt de therapeut om de techniek te oefenen in een 
rollenspel. De therapeut gebruikt concrete voorbeelden van momenten dat een ouder 
regels of besluiten invoerde die de jongere niet leuk vond. De therapeut moet de ouders 
vragen om de situatie na te spelen, maar deze keer kort en krachtig.    
 
Techniek 3: Deflectoren gebruiken 
 
Gedachtegang: 
Deflectoren zijn zinsneden als “maar toch”, “hoe dan ook”, “dat is de regel” en “geen 
uitzonderingen” die ouders helpen om op koers te blijven in plaats van verleid te worden 
tot lange uitleg of discussie.  
 
Implementatie: 
Om deze techniek te oefenen, moet de therapeut in een rollenspel situaties oefenen die 
de ouder in het verleden heeft meegemaakt, totdat de ouder laat zien dat hij/zij deze 
vaardigheid onder de knie heeft.  
 
Techniek 4: Geheime signalen afspreken 
 
Gedachtegang: 
Als beide ouders betrokken zijn de jongere, kan de therapeut hen laten zien hoe ze 
elkaar kunnen helpen als een van de ouders de controle over emoties of het gedrag 
verliest. Ouders wordt geleerd hoe ze geheime signalen kunnen ontwikkelen die de 
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ander aangeven dat de jongere op rode knoppen drukt, dat de discussie te fel wordt, of 
dat een ander (vooraf besproken) gedrag zich voordoet.  
 
Implementatie: 
De therapeut vraagt de ouders een teken, woord of heel korte zinsnede te verzinnen dat 
de andere ouder direct de boodschap geeft dat hij/zij in de problemen raakt, maar 
waardoor de andere ouder zich tegelijkertijd gesteund voelt. Als de ouders zelf geen 
signaal of woord kunnen verzinnen, kan de therapeut suggesties geven. De jongere 
moet niet aanwezig zijn bij het verzinnen van deze tekens en het zou geheim moeten 
blijven als een teken van de eenheid van de ouders.  
 
Techniek 5: Als ouders hetzelfde zeggen 
 
Gedachtegang: 
Vaak zal een jongere proberen te profiteren van een ouder die zachter of 
inconsequenter is. De jongere zal deze ouder regelmatig “slopen” met rode-knoppen-
technieken. Vaak zal de jongere proberen om de meer toegeeflijke ouder over te halen 
om consequenties ongedaan te maken of om speciale privileges te verkrijgen. Als 
ouders niet samenwerken, of verschillende opvoedstijlen hebben, zal de jongere een 
autoriteitspositie behouden.  
 
Implementatie: 
De therapeut moet de ouders helpen om te realiseren dat geen van de strategieën of 
technieken die ze overeen zijn gekomen zullen werken tenzij ze hun meningsverschil 
kunnen bijleggen en samen gaan werken in het disciplineren. Het is zeer belangrijk om 
tijdens een ruzie met een jongere niet toe te geven en geen regels te veranderen. 
Ouders zouden deze zaken zonder de jongere moeten bespreken. Als de jongere een 
antwoord eist, moeten de ouders blijven bij opmerkingen als: “Dit is de regel” of “Ik zal 
dit met je vader/moeder bespreken, zodat we er samen een beslissing over kunnen 
nemen.” Als de jongere probeert om te “verdelen en heersen” door te zeggen dat de 
andere ouder het al goed vond, zou de ouder direct met de ander moeten overleggen.  
 
Techniek 6: Je afvragen of gedrag relevant is 
 
Gedachtegang: 
Om het aantal ruzies en confrontaties in een gezin te beperken, zouden ouders zich 
moeten afvragen of een bepaald gedrag het wel waard is om een punt te maken, of dat 
het ze zouden moeten laten schieten.  
 
Implementatie: 
Om ouders dit doel te laten bereiken, moet de therapeut de ouders de gedragingen laten 
benoemen die ze het liefst veranderen. Ouders moeten aangemoedigd worden om zich 
vooral te richten op deze gedragingen en gedragingen die minder irritant zijn te “laten 
gaan”. Voordat ouders een discussie aangaan, moeten ze zichzelf afvragen: “Is het een 
ruzie waard en is het relevant in het grotere geheel?” 
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Techniek 7: Energie opdoen en de batterij opladen 
 
Gedachtegang: 
Er kan van ouders niet verwacht worden dat ze maar door blijven gaan zonder de 
batterij op te laden, zoals het konijntje van Duracell. Als ze af en toe niet eens de tijd 
nemen om te ontspannen, zullen ouders overspannen zijn en zullen ze geen 
uitlaatkleppen hebben om van de stress af te komen. Het gevolg daarvan is dat ze 
overgevoelig worden of niet meer in staat zijn op een goede manier met conflicten om te 
gaan. Methodes om de batterij weer op te laden verschillen van persoon tot persoon en 
kan alles zijn wat de ouders leuk vinden om te doen, alleen of samen.  
 
Implementatie: 
Het kan nodig zijn dat de therapeut helpt om strategieën of steunfiguren te herkennen 
die ouders in staat stellen om even niet hoeven om te gaan met de stress van het 
opvoeden. Vragen wat de ouders vroeger deden, kan helpen om ideeën of 
mogelijkheden om te ontspannen te verkrijgen. Bij ouders die geen geld hebben, zal de 
therapeut creatief moeten zijn. Een avond in het huis van oma doorbrengen, terwijl oma 
op de kinderen let is een voorbeeld van een strategie die ontspant en niet duur is.  
 

 
            
Aangepaste versie van: Sells, S. P. (1998). Treating the tough adolescent: A family-based, 
step-by-step guide. London and New York: The Guilford Press. 


