
 

 

 

 

De belangrijkste punten bij time-out: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe time-out precies uitgevoerd kan worden, staat hieronder beschreven. 

 

Waar komt de time-out vandaan? 

Time-out kent iedereen waarschijnlijk wel uit de sport. Daar wordt een time-out 

toegepast om ervoor te zorgen dat wat misgaat rechtgezet kan worden. Time-out wordt 

gebruikt om een pas op de plaats te maken, even pauze, om te kunnen bespreken wat 

verder de beste strategie is. 

Ook in gezinnen kan een time-out nodig zijn, zodat ruzies niet uit de hand lopen. 

Een time-out is echt nodig als boosheid of woede of schelden dreigt om te slaan in 

agressief gedrag. Even bekoelen, en wellicht ook bedenken of een andere manier beter is. 

Bij time-out gaat het om: op safe spelen en/of  elkaar niet onnodig pijn doen met allerlei 

verwijten/scheldwoorden etc. 

 

Time-out 

De time-out is een noodrem om de relatie met de ander op veilig te zetten. Een time-out 

kondig je aan door bijvoorbeeld het time-out teken uit de sport te maken. Maar je kan ook 

een grappig woord of woord zonder betekenis zeggen. Bijvoorbeeld “fiets” of 

“spaghetti”. Vooral als er anderen bij zijn/of kleine kinderen, kan zo’n onschuldig woord 

belangrijk zijn om te hoge spanningen in het gezin te vermijden. 

Verlaat bij time-out de kamer rustig, nadat is aangegeven dat een time-out is gewenst. 

Dus: smijt nooit de deur achter je dicht. 

En de ander mag nooit, als je een time-out neemt, nog een laatste woord nabrengen, zoals 

bijvoorbeeld  “lafaard”.  

Een time-out neem je altijd voor minstens 20 minuten. Als je langer wilt wegblijven, laat 

dat de ander weten. Blijf nooit lang of zelfs een nacht weg, want dan maak je de ander 

ongerust! 

Als je weer terug bent, kan het zijn dat verder praten nog niet lukt. Zeg dat dan tegen de 

ander en zeg erbij dat je aangeeft wanneer je op het conflict zal terugkomen (om er rustig 

over te praten) Tijdens dat praten kan een nieuwe time-out nodig zijn. 

• Kondig aan dat je een time-out nodig hebt 

• Vertrek rustig 

• Laat de ander ongehinderd weggaan 

• Bedenk tijdens de time-out hoe je je kunt beheersen 

• Laat de time-out niet te lang duren 

• Laat de ander weten als je meer tijd nodig hebt 

• Laat de time-out geen reden voor ongerustheid zijn (waar 

is hij/zij?; er zal toch niets gebeurd zijn) 

• Laat bij terugkomst weten of je (verder) kunt praten 

• Zo nee, bespreek wanneer je op het conflict terugkomt 



 

Het juiste moment 

Hoe merk je op tijd dat je een time-out nodig moet nemen? 

Altijd als een van de twee bang voor een escalatie is. Dan is een time-out nodig. 

Wat doe je als je boos bent? De een gaat met stemverheffing praten, de ander schreeuwen 

of schelden; weer een ander wordt onrustig of gespannen; nog een ander gaat bij het 

praten spugen of star uit zijn ogen kijken. Dit zijn allemaal signalen, misschien zelfs 

alarmbellen dat een time-out nodig is. Of was!!!! Want bij welke signalen ben je nog in 

staat om uit de situatie te stappen? En wanneer is het eigenlijk te laat? Het is belangrijk 

om daar achter te komen. Soms weet de ander het beter als jezelf en dat is ook een 

belangrijk signaal. Het gaat om safe spelen. 

 

Wat te doen tijdens time-out? 

Naar buiten gaan en je lopen opwinden over wat er gebeurd is, heeft geen zin. Daar kun 

je alleen maar nog kwader van worden. Bij sommigen helpt het een frisse neus te halen. 

Als je spanning afreageert, doe het dan verstandig. Met hardrijden in de auto, op de 

scooter, etc reageer je misschien spanning af, maar het is gevaarlijjk en 

verkeersovertredingen liggen op de loer. Anderen worden rustig van muziek. 

Probeer vooral om rustig adem te halen en te ontspannen. 

Probeer na te denken waarover je je nu zo hebt opgewonden. Wat zit je precies dwars? 

Hoe kun je daar rustig over praten?  

Begrijp je wat er in de ander omgaat? Hoe heeft hij/zij zich gevoeld?  

Wat wil je bereiken en hoe kun je redelijk overleggen? 

Tijdens een time-out gaat het om afkoelen, stilstaan bij het probleem en zoeken naar een 

uitweg zodat jullie samen weer verder kunnen. 

 

Problemen bij het weggaan 

Het kan regenen, je kunt niet voortdurend naar buiten. Of er moet gegeten worden of naar 

school. Rond de uitvoering van de time-out kunnen veel praktische problemen 

opdoemen. Bespreek deze kwesties met elkaar. Stel op basis van ervaringen het toepassen 

van time-out bij. Houd de time-out niet te kort maar bij voorkeur zo kort mogelijk. 

Besef dat huishoudelijke taken, huiswerk, opvoeden, etc ook kunnen doorgaan als nog 

niet alles is uitgesproken. 

 

Ten slotte 

Praten met elkaar gaat het beste als beide partijen rustig zijn. Anders gezegd: goede 

communicatie vraagt rust en respect. Een gesprek na een escalatie of ruzie kan belangrijk 

zijn, maar is ook een beetje mosterd na de maaltijd. 

Maar ook ruzie moet je leren. Hoe mag je ruzie met elkaar hebben en waar liggen de 

grenzen? 

Rustig praten na een time-out getuigt veel meer van respect voor elkaar. 

Op papier lijkt een time-out eenvoudig, maar schijn bedriegt. Door alle emoties en 

voorgeschiedenis kan het moeilijk zijn een time-out toe te passen. Daarom kan het nodig 

zijn de time-out een aantal keren met uw therapeut te bespreken en te oefenen. 

Geef de moed niet op als het toepassen van de time-out niet direct (helemaal) wil lukken. 

Alles wat geleerd moet worden kost tijd en oefening, ook time-out. 


