Praten over ziek zijn
Een praatpakket voor kinderen

Hoi, ik ben Rizzo uit de
ruimte! Ik vlieg naar
jouw familie!

Wanneer iemand in het gezin ziek is, is dat
moeilijk voor iedereen. Het belangrijk om
hierover te praten. Praten over ziekte is alleen
niet altijd even makkelijk. Ontdek samen met
Rizzo hoe jullie omgaan met ziekte in je gezin.
Het pakket bestaat uit twee delen. Het doeboek voor kinderen en instructiebladen
voor de ouder.
Print de boekjes en doe de opdrachten die bij
jullie passen. Er zijn 11 opdrachten, verdeeld
over 5 thema’s.
Welke thema’s passen bij je kind?

Vertellen

© Muzus 2018 | www.muzus.nl/rizzo

Spel

Actief

Fantasie

Creatief

Doe-boek
voor kinderen
iek
Praten over z

zijn

Dit boekje is van:
..............................................

Dit boekje is voor jou!
Je mag zelf kiezen wat jij leuk
vindt om te doen. Je kunt het
samen doen of alleen, wanneer
jij er zin in hebt. Vertel aan je
papa of mama, broer of zus wat
je gedaan hebt!
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‘Beep beep!’
Hoi, ik ben Rizzo het ruimtewezentje!
Ik kom van een planeet hier héél ver
vandaan. Ik ben op aarde geland om
mensen te helpen, door goed naar
mensen te luisteren en van ze te
leren. Ik heb gehoord dat er in jullie
gezin iemand ziek is. En dat het voor
jullie allemaal soms best moeilijk is
om daarover te praten.
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Ik heb zelf geen familie en weet dus
niet hoe het is om een papa, mama,
broer of zus te hebben. Wat is een
familie en hoe praten mensen met
elkaar? Hoe is het als iemand in je
gezin ziek is?
Ik wil jullie graag helpen. Daarvoor
heb ik een aantal leuke opdrachten
om over elkaar te leren. Kies wat jij
leuk vindt om te doen!

Stel jezelf en jouw			
familie voor
doe-blad voor kind

De opdracht
Wie ben jij?
En wie wonen er allemaal bij jou in huis?
Teken jezelf en iedereen die bij jou woont.
Bij wie gaat zijn of haar batterijtje sneller op dan
normaal? Kleur zijn of haar batterijtje oranje.
Kleur het groen als het batterijtje lang vol blijft.
Vragen van Rizzo
•
•

Bij wie in jouw gezin gaat het batterijtje
sneller op dan normaal?
Wat kun je doen om hem of haar weer even
op te vrolijken?
DIT MAAKT MIJN FAMILIE ANDERS DAN ANDEREN:

DIT VIND IK FIJN THUIS:

DIT VIND IK MINDER FIJN THUIS:
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Wie zijn belangrijk
voor jou?
doe-blad voor kind

De opdracht
Bij wie ben je graag en doe je graag dingen
samen?
Denk aan familie, vriendjes, vriendinnetjes,
buren, maar ook je meester of juf, sportcoach
of klasgenootjes.
Teken of schrijf alle mensen op de cirkels met
jezelf in het midden. Hoe dichter bij jou, hoe
belangrijker iemand voor je is.

Vragen van Rizzo
•
•

Als ik ergens mee zit, wie kan dan het beste
helpen?
Wie moet juist een beetje hulp krijgen?
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Een dag bij jullie thuis
doe-blad voor kind

De opdracht
Hoe ziet een normale dag bij jullie eruit?
Teken en schrijf op de tijdlijn wat je allemaal
doet van opstaan tot naar bed gaan.

Vragen van Rizzo
•
•
•

Wat doe je allemaal op je dag en met wie?
Welk moment vind je fijn en welke vind je
minder fijn?
Wat doe je het liefst samen en wat liever
alleen?
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Hoe ziet Rizzo eruit?!
doe-blad voor kind

De opdracht
Hoe ziet Rizzo eruit en welke sensoren
heeft zij allemaal om jullie goed te leren
kennen?
Stel je voor hoe Rizzo eruit ziet en
teken of knutsel Rizzo! Gebruik je
knutselspullen, klei of dit knipvel om
Rizzo tot leven te laten komen!
Misschien heeft Rizzo wel grote armen
voor een fijne knuffel of gevoelige
voelsprieten, om te voelen hoe het met
iedereen gaat.

Vragen van Rizzo
•
•
•

Hoe kom jij erachter hoe het met
iemand gaat?
Welke zintuigen gebruik je hiervoor?
Mond, oren, ogen, tong of neus?
Welke zintuigen geef jij Rizzo?
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Geef Rizzo een plekje
bij jou in huis
doe-blad voor kind

De opdracht
Rizzo is op zoek naar een veilig
slaapplekje. Dan kan ze voortaan
lekker met jullie blijven kletsen. Waar
in jouw huis mag Rizzo zijn?
Zet haar op een plekje neer waar jij
ook vaak bent.

Vragen van Rizzo
•
•
•

Waar heb je Rizzo een plekje
gegeven? En waarom daar?
Wat vind je zelf het fijnste plekje in
huis?
Waar ga je naartoe als je even
alleen wilt zijn?
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Later als we groot zijn...
doe-blad voor kind

De opdracht
Vertel waar jij van droomt voor later!
Wat wil je later worden?
Pak je verkleedkleren en tover je om in het
beroep van je dromen!

Vragen van Rizzo
•
•
•
•

Wat wil je later worden?
Ken je iemand die dat ook doet?
Wat doet de rest van je familie later?
Wat doen mama, papa, broer of zus?
Als Rizzo kan helpen om de toekomst een
klein beetje anders te maken, wat zou ze dan
voor jullie kunnen doen?
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Wat wil je voor altijd
bewaren?
doe-blad voor kind

De opdracht
Wat zou je voor altijd willen bewaren en
hetzelfde willen houden?
Is er iets wat je graag wilt hebben voor in de
toekomst?
Schrijf, plak of teken dit in de koffer hiernaast. Je
kunt ook een echte schatkist maken. Wist je dat
je met een eierdoos en wat verf al een heel leuk
kistje kunt maken?

Vragen van Rizzo
•
•
•
•

Wat is belangrijk voor jou om te bewaren?
Wat wil je graag hebben voor de toekomst?
Is er ook iets wat je zou willen bewaren van
iemand anders thuis?
Welke dingen wil je wel aan iemand anders
geven?
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Zorgenpot
doe-blad voor kind

De opdracht
Waar maak je je zorgen over?
Schrijf dit op een papiertje en vouw het dubbel.
Stop de papiertjes in een pot.
Pak op een later moment samen met je papa,
mama, broer(tje) of zus(je) een briefje uit de pot.
Praat samen over wat er op het briefje staat.

Vragen van Rizzo
•
•
•
•

Waar denk je vaak over na?
Waar maak jij je wel eens zorgen om?
Zijn dat dingen waar jij je nu zorgen om
maakt of zorgen over later?
Zijn er dingen die je graag wilt vertellen,
maar je weet niet goed hoe?
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Vertelvragen
doe-blad voor kind

De opdracht
Hoe denk jij over de vragen hieronder?
Knip alle vragen uit en stop ze in een pot.
Pak er allemaal om de beurt een vraag
uit en beantwoord de vraag die op je
briefje staat. Je mag zo veel rondes doen
als jullie leuk vinden!

Vragen van Rizzo
•
•
•

Hoe denken jullie over deze vragen?
Zijn jullie antwoorden anders?
Heb je zelf nog vragen die je in de pot
wilt stoppen?

Wat help het best als je boos bent?

Hoe weet je of iets normaal is?

Waar ben je trots op?

Kan iemand je toekomst afpakken?

Wat zal nooit veranderen?

Kunnen anderen alles van jou
weten?

Waarom worden mensen ziek?

Wat kun je leren van ziek zijn?

Wat herken je van jezelf in een
ander?

Wat gaat beter als je samen bent?

Wie verdient er echt een knuffel?

Kan een plant ziek zijn?

Wie kan het best luisteren?

Met wie kan jij het beste praten?

Moet je altijd doen wat anderen
zeggen?

Wat zou er gebeuren als je echt
alles al zou weten?

Waarom heb je soms iemand nodig
als je verdrietig bent?

Zijn er vragen die nooit beantwoord
kunnen worden?

Blijven mensen voor altijd bestaan?

Moet je altijd eerlijk zijn?

Wordt iemand ook echt gelukkig als
je hem of haar geluk wenst?

Is tijd belangrijk?

Moet je altijd zeggen wat je denkt?

Kan elke dag bijzonder zijn?
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Onderzoeker

DIT WIL IK VRAGEN:

doe-blad voor kind

De opdracht
Wat wil je altijd nog van je mama of papa
weten? Zijn er bepaalde dingen die je extra wilt
weten vanwege de ziekte van je mama, papa,
broer(tje), zus(je)?
Schrijf alle vragen op dit vel. Stel de vragen aan
je papa of mama. Jij bent de onderzoeker!

DIT WIL IK VRAGEN:

DIT WIL IK VRAGEN:

Vragen van Rizzo
•
•

Waar denkt je mama of papa vaak aan?
Waarom?
Waar wordt je mama of papa blij van?
Waarom?
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DIT WIL IK VRAGEN:

Boos tegen de bal
doe-blad voor kind

De opdracht
Als je een beetje boos of verdrietig bent, is het
soms fijn om je energie kwijt te kunnen: om iets
gewoon even een schop te geven of te knijpen!
Gelukkig voelt een bal daar helemaal niks van.
Pak dus een bal en gooi of knijp hem in het rond
(pas natuurlijk wel een beetje op voor elkaar en
de spullen in huis).
Ben je met een groepje? Dan kun je de bal naar
elkaar overgooien en vertellen waarover je boos
of verdrietig bent. Vertel dit net voordat je de
bal schopt of overgooit.

Vragen van Rizzo
•
•
•

Waar kun je echt boos van worden?
Waar maak je je wel eens zorgen om?
Waar kun je echt verdrietig van worden?
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Hoe voel je je?
doe-blad voor kind

De opdracht
Iemand bij jullie thuis is ziek. Daar kun je
verdrietig over zijn, of misschien wel boos
of bang. Maar op andere momenten ben je
misschien wel weer heel blij. Gevoelens kunnen
elke keer weer anders zijn.
Als je aan de ziekte van jouw papa, mama,
broer of zus denkt, hoe voel je je dan? Omcirkel
hiernaast of je dan blij, boos, verdrietig of bang
bent. Meerdere gevoelens omcirkelen mag ook.
Schrijf ernaast waarvan je dat gevoel krijgt.

Vragen van Rizzo
•
•
•
•
•

Hoe kan iemand zien dat jij je zo voelt?
Wat doe je als je blij bent?
Wie of wat kan jou troosten als je verdrietig
bent?
Wat helpt jou als je bang bent?
Wat helpt jou als je boos bent?
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BLIJ

VERDRIETIG

BOOS

BANG

Iemand thuis is ziek
doe-blad voor kind

De opdracht
Plak hienaast een foto of maak een tekening van
jouw papa, mama, broer of zus die een ziekte
heeft.
Wat is er bijzonder aan jouw papa, mama, broer
of zus? Schrijf dat op de lijntjes ernaast.

Vragen van Rizzo
•
•

Waarom is jouw papa, mama, broer of zus
bijzonder?
Wat is er veranderd nu papa, mama, broer
of zus ziek is?
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DIT IS BIJZONDER:

Plek in het lichaam
doe-blad voor kind

De opdracht
Wie is er bij jullie thuis ziek? En waar zit die
ziekte bij diegene in het lichaam?
Teken hiernaast waar in het lichaam je papa,
mama, broer of zus de ziekte heeft.

Vragen van Rizzo
•
•
•

Wat doet de ziekte met het lichaam van je
papa, mama, broer of zus?
Hoe noemen jullie die ziekte thuis?
Waarom zo?
Weet je nog een andere bijnaam voor
die ziekte?
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Instructies & tips
voor ouders
iek
Praten over z

zijn

Hoi, ik ben Rizzo uit de
ruimte! Ik vlieg naar
jouw familie!
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Instructies
voor ouders
iek
Praten over z

zijn

Praten over ziek zijn
Wat vertel je? Durft jouw kind te
vragen of papa, mama, broer of zus
weer beter wordt?
Het hele gezinsleven staat op z’n kop
als er iemand ziek is. Het is moeilijk
voor jezelf, maar ook voor je kinderen.
De manier waarop ouders en kinderen
praten over ziek zijn is belangrijk om
kinderen zo goed mogelijk te helpen.
De opdrachten in dit pakket zijn
daarom met zorg samengesteld met
behulp van professionals en gezinnen
die het zelf hebben meegemaakt.

Vragen van Rizzo
De opdrachten in dit pakket worden
verteld door Rizzo, een wezentje uit de
ruimte. Lees eerst het verhaal, waarin
Rizzo vertelt wat zij komt doen.
Iedere opdracht bestaat uit een doe-blad
voor het kind en een instructieblad voor
de ouder. De verdiepende vragen zijn
vooral geschikt om aan oudere kinderen
te vragen.
De opdrachten zijn verdeeld over 5
thema’s. Kies wat bij jullie past!

vertellen
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Om op te letten

spel

actief

fantasie

Kinderen kunnen last hebben van
verschillende reacties wanneer een
gezinslid ziek is. Normale reacties zijn:
•
•
•
•

•

creatief

Buikpijn, hoofdpijn, slecht slapen
Dezelfde klachten als zieke ouder
of broer of zus
Emoties opkroppen, prikkelbaar
zijn of juist heel emotioneel
Veranderen in gedrag door
voortdurend aandacht te vragen,
extreem hulpvaardig te zijn of zich
juist terug te trekken
Minder goed doen op school

Het is goed om in de gaten te houden
hoe je kind ermee omgaat. Aarzel
niet om contact op te nemen met de
huisarts. Laat je kind niet langer dan
een aantal weken met bovenstaande
klachten lopen.

Tips voor ouders
iek
Praten over z

zijn

Tip 1: Maak praten gewoon
Ziekte in een gezin heeft vaak grote
impact. Het soort ziekte en de
omstandigheden hebben hier invloed
op, maar ieder kind gaat er anders
mee om. Dat is afhankelijk van de
leeftijd, karakter en wat het kind in
het verleden al heeft meegemaakt.
Kijk wat werkt voor ieder kind en
probeer dat onderdeel te maken
van jullie dagelijks leven. Heb geen
verwachtingen van de antwoorden
die je kinderen geven. Direct
oogcontact kan voor kinderen lastig
zijn. De tekeningen laten inkleuren
tijdens het vertellen kan helpen!
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Tip 2 : Laat je kind bepalen
Vertel je kind dat ze altijd mogen
praten met jou over ziek zijn. Ook
later, als ze nu even niet willen.
Geef aan dat vragen mogen en dat
je emoties mag laten zien.
Zeg dat je kind kan praten met papa
of mama, maar ook met iemand
anders. Je juf, je oom, een vriend of
een fijne buurvrouw. Accepteer dat
je kind misschien juist gevoelens
deelt met anderen. Kinderen willen
soms hun ouders niet belasten.
Informeer jullie omgeving en school
over wat er speelt, zodat ze je kind
kunnen helpen met luisteren.

Tip 3: Schrik niet van vragen
Zie een vraag als manier om te
begrijpen wat je kind denkt en voelt.
Als je kind iets vraagt, wil het weten
wat er speelt. Het kind kan dan een
eerlijk antwoord aan.
Vaak zijn emotionele dingen voor
volwassenen zwaarder dan voor
kinderen. Bij een vraag voelt je kind
niet altijd hetzelfde als jij.
Verzwijg daarom geen informatie
om je kind niet te belasten of
omdat je twijfelt of je kind het
aankan. Een kind voelt vaak aan
dat er ‘geheimen’ zijn. Door dat met
fantasie in te vullen kan iets voor
een kind erger lijken dan nodig is.

Tips voor ouders
iek
Praten over z
Tips van andere ouders

zijn
Handige pagina’s

“We hebben iedereen een vraag
laten kiezen om samen te doen.”

www.opkoersonline.nl

“Het was een eye-opener om te
zien hoe belangrijk de nieuwe juf is
voor mijn zoon.”

www.kankerspoken.nl

“Ik heb eerst mijn kinderen
laten antwoorden en daarna zelf
geantwoord.”
“We proberen het een vaste plek te
geven, dus elke keer als we samen
eten pakken we een briefje uit de
pot.”
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www.jongehelden.nl

Stel jezelf en jouw			
jouw
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Erachter komen hoe je kind de thuissituatie ervaart.

Tips voor tijdens de opdracht
•
•

•
•

Benadruk bij je kind dat je alles mag invullen zoals hij/
zij dat vindt.
Doe als ouder even wat voor jezelf tijdens het maken
van de opdracht. Daarmee geef je je kind de ruimte
om het voor zichzelf te maken.
Met meerdere kinderen: laat iedereen zelf een vel
invullen.
Zelf de opdracht maken kan ook! Laat de kinderen
eerst vertellen en laat daarna ook jouw antwoorden
zien.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•

Hoe gaat het met iedereen?
Waarom gaat bij de een het batterijtje sneller op dan
bij de ander?
Hoe kunnen we elkaar helpen om elkaars batterijtje
langer groen te laten zijn?
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Stel
Wie jezelf
zijn belangrijk
en jouw
familie
voor jou?
voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
In kaart brengen wie er belangrijk zijn voor je kind en
waarom.

Tips voor tijdens de opdracht
•

•

•
•

•

Benadruk dat je kind alles mag invullen zoals hij/zij dat
vindt. Probeer als ouder niet de woorden in de mond
te leggen.
Doe als ouder even wat voor jezelf tijdens het maken
van de opdracht. Daarmee geef je je kind de ruimte
om het voor zichzelf te maken.
Met meerdere kinderen: laat iedereen zelf een vel
invullen.
Zelf de opdracht maken kan ook! Laat de kinderen
eerst vertellen en laat daarna ook jouw antwoorden
zien.
In de toekomst: als je kind ergens mee zit dan kun je
je kind concreet verwijzen naar iemand uit de cirkel.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•

Waarom zijn deze mensen belangrijk voor jou?
Wie helpt jullie gezin veel? Waarmee hebben jullie het
moeilijk? Wat doet diegene?
Wie van deze mensen verdient even een dikke
knuffel?
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Stel
Een dag
jezelf
bijen
jullie
jouw
thuis
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Inzichtelijk maken hoe je kind de dag beleeft, van zichzelf
en die van anderen.

Tips voor tijdens de opdracht
•
•

Leg aan je kind uit dat hij/zij uit eigen ervaring mag
opschrijven wat er allemaal gebeurt op een dag.
Geef eventueel een specifieke dag aan waarop de
ziekte in het teken staat (bijv. wanneer je kind bij de
buren moet blijven omdat de zieke een maandelijkse
controle in het ziekenhuis heeft).

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•
•

Wat zou je graag willen veranderen aan de dag?
Ziet een dag er bij jouw vriendjes thuis anders uit?
Waarom?
Weet je ook wat anderen in jouw gezin doen als jij niet
thuis bent?
Is er een dag die je je nog heel goed kunt herinneren?
Waarom?
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Stel
Hoe jezelf
ziet Rizzo
en jouw
eruit?!
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Rizzo in het echt maken, zodat het Rizzo verhaal meer tot
leven komt. Door je kind de sensoren of zintuigen te laten
kiezen kom je erachter hoe iedereen zich uit.

Tips voor tijdens de opdracht
•
•
•

Leg aan je kind uit wat zintuigen zijn. Waarom hebben
wij mensen een mond, oren, ogen, tong en neus?
Benadruk dat Rizzo hier is om jullie gezin beter te
leren kennen en te helpen.
Vraag welke zintuigen Rizzo hiervoor het beste kan
gebruiken.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•

Wat kan Rizzo voor jouw gezin doen?
Wat kan Rizzo voor de zieke doen?
Moet Rizzo in jullie huis bijvoorbeeld goed luisteren of
juist goed kijken?
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Geefjezelf
Stel
Rizzoen
een
jouw
plekje
familie
bij
jou in
voor
huis
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Erachter komen waar je kind zich terugtrekt wanneer het
even alleen wil zijn: wat is voor je kind een veilige plek en
waarom?

Tips voor tijdens de opdracht
•
•

•

Laat je kind Rizzo ook daadwerkelijk neerzetten op het
gekozen plekje.
In de toekomst: als jullie het over een moeilijk
onderwerp hebben, kun je voorstellen om Rizzo erbij
te halen om te helpen.
Als jullie Rizzo niet geknutseld hebben, kies dan de
favoriete knuffel of speelgoed om een plekje in huis te
geven.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•
•

Waar in huis ben je graag samen met de anderen?
Waarom?
Waar zou je het liefst met de andere willen praten
over iets wat je dwarszit?
Waar wil je liever even alleen gelaten worden?
Waarom wil je daar alleen zijn?
Wanneer wil je liever even alleen zijn?
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Stel
Later
jezelf
als we
engroot
jouw zijn...
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Erachter komen hoe je kind de toekomst ziet. Wat doet
iedereen dan? Is er iets waar ze zich zorgen over maken,
dat Rizzo kan veranderen?

Tips voor tijdens de opdracht
•
•

•

Creëer samen een leuke outfit. Maak samen een leuke
foto!
Heeft je kind geen zin in verkleden, dan kunnen jullie
de vragen van Rizzo doorlopen en vertellen. Stel jullie
voor hoe de toekomst eruit zal zien.
In plaats van verkleden kun je ook plaatjes zoeken of
op zoek gaan naar rolmodellen: kennen jullie iemand
die dat beroep al doet of naar wie je kind opkijkt?

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•

Wat als iemand in jouw gezin er niet meer is in de
toekomst? Wat doe je dan?
Wat zou je sowieso nog met diegene willen
doen in de toekomst?
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Wat jezelf
Stel
wil je en
voor
jouw
altijd
familie voor
bewaren?
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Erachter komen wat je kind belangrijk vindt en welke
dingen jullie samen (kunnen) delen.

Tips voor tijdens de opdracht
•
•
•

•
•

Benadruk dat het alles mag zijn: spullen, een bepaalde
plek, vriendjes, herinneringen...
Leg uit dat bepaalde dingen misschien onvervangbaar
zijn.
Doe als ouder even wat voor jezelf tijdens het maken
van de opdracht. Daarmee geef je je kind de ruimte
om het voor zichzelf te maken.
Met meerdere kinderen: laat iedereen zelf een vel
invullen.
Zelf de opdracht maken kan ook! Laat de kinderen
eerst vertellen en laat daarna ook jouw antwoorden
zien.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•

Als je alles kunt krijgen wat je wilt, wat zou je dan aan
iedereen thuis geven?
Welke dingen zijn onvervangbaar?
Als iemand thuis er niet meer is, wat zou je dan van
diegene willen bewaren?
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Zorgenpot
Stel
jezelf en jouw
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Je kind zijn ei kwijt laten kunnen en praten over onderwerpen die anders niet zo gauw aan bod komen.

Tips voor tijdens de opdracht
•

•

•

•

Je kunt veel variëren met deze opdracht. Naast zorgen
zou je bijvoorbeeld ook kunnen vragen welke wensen
je kind heeft (wensenpot). Of over welke dingen je
kind niet zo goed kan praten (doofpot).
Het bespreken van de briefjes kan ook spelenderwijs.
Bijvoorbeeld: beeld uit of teken wat op het briefje
staat. Woorden zijn verboden. De anderen moeten
raden wat diegene bedoelt.
Bij meerdere kinderen: laat ieder kind een eigen
pot vullen. Als ouder briefjes in een pot doen kan
natuurlijk ook!
Pak bijvoorbeeld een briefje voor of na het eten of
naar bed gaan. Of zeg tegen je kind dat hij/zij zelf mag
bepalen wanneer het tijd is voor een briefje.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•

Waarom heb je dit op het briefje geschreven?
Wat kunnen we doen om de zorgen weg te nemen /
de wensen te vervullen / het onderwerp bespreekbaar
te maken?
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Vertelvragen
Stel
jezelf en jouw
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Samen filoseren over onderwerpen waarover je het
misschien nog nooit gehad hebt.

Tips voor tijdens de opdracht
•

•

•
•
•

Heeft je kind een favoriete knuffel? Dan kun je
voorstellen om die erbij te halen en de knuffels het
antwoord te laten geven.
Je kunt de pot ook standaard op tafel zetten. Pak er
bijvoorbeeld na het eten of voor het naar bed gaan
eentje uit.
Jullie kunnen zelf meer vragen toevoegen.
Laat eerst het kind antwoorden en geef daarna jouw
antwoord als ouder.
Probeer zelf een bruggetje te maken naar de
thuissituatie: bijvoorbeeld door te antwoorden dat je
hebt geleerd dat je altijd moet blijven praten over de
ziekte.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•

Welke vragen waren makkelijk? Waarom?
Welke vragen waren moeilijk? Waarom?
Heb je zelf nog een vraag voor papa, mama, broer(tje),
zus(je)?
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Onderzoeker
Stel
jezelf en jouw
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Je kind de leiding laten nemen en vragen laten stellen die
anders misschien niet zo snel gesteld worden.

Tips voor tijdens de opdracht
•

•
•

Benadruk dat je kind alle vragen mag stellen, ook over
de ziekte. Heeft hij/zij later nog een vraag, dan mag
die ook altijd gesteld worden.
Als je kind een vraag stelt, kan je kind het antwoord
ook aan.
Is een vraag een beetje moeilijk, laat dit dan ook
merken aan je kind.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•

Waarom wilde je dit graag weten van je mama of
papa?
Hebben jullie het hier al eens eerder over gehad?
Waarom wel of waarom niet?
Was het antwoord anders dan je verwacht had?
Waarom wel of waarom niet?
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Boosjezelf
Stel
tegenen
dejouw
bal
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Uitlaatklep: gooi alles eruit wat je dwarszit.

Tips voor tijdens de opdracht
•
•
•
•

Benadruk dat alles gezegd mag worden.
Als jullie een overgooi-variant doen, geef dan zelf ook
aan wat je dwarszit.
In de toekomst: als je kind ergens boos over is, kun je
hem/haar een bal aanreiken om even uit te razen.
Als naar buiten gaan even niet kan, kan je kind ook
boos worden op de knuffels of op Rizzo in plaats van
op de bal.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•

Luchtte het op?
Waarom ben je hier boos, verdrietig of bezorgd over?
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Hoe jezelf
Stel
voel jeen
je?
jouw
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Je kind laten zien dat gevoelens erbij horen en dat je die
niet hoeft te verstoppen; erover praten kan helpen.

Tips voor tijdens de opdracht
•
•

•
•

Zeg dat iedereen om ons heen gevoelens heeft, en dat
niet iedereen tegelijk dezelfde gevoelens heeft.
Benadruk dat ieder gevoel er mag zijn: als jij je zo
voelt, dan voel je dat zo. Een andere emotie noemen
dan de basisgevoelens (blij, boos, verdrietig, bang)
mag natuurlijk ook.
Zeg dat gevoelens kort of soms wat langer kunnen
duren.
Geef aan hoe jij je soms voelt over de ziekte, zowel
positief als negatief.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•

Hoe kunnen wij elkaar helpen om ons niet meer boos/
verdrietig/bang te voelen?
Hoe weten jullie van elkaar hoe je je voelt?
Hoe kunnen wij elkaar helpen om elkaars gevoelens
beter te begrijpen?
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BLIJ

VERDRIETIG

BOOS

BANG

Iemand
Stel
jezelf
thuis
en jouw
is ziek
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Beter begrip krijgen van wie er thuis ziek is.

Tips voor tijdens de opdracht
•

•
•

De tekening hoeft niet op papa, mama, broer of
zus te lijken. Het tekenen van een fantasiefiguur
(als representatie van diegene) mag ook.
Iets bijzonders kan iets zijn dat te maken heeft met
de ziekte, maar kan ook iets algemeens zijn.
Stel voor om een knutselwerk te maken voor
diegene die ziek is.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•

Wat kan papa, mama, broer of zus nu niet meer
sinds hij/zij ziek is?
Hoe kan je diegene daarbij helpen?
Wat kan diegene nu juist wel?
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DIT IS BIJZONDER:

Plekjezelf
Stel
in heten
lichaam
jouw
familie voor
r
instructies voor oude

Doel van de opdracht
Beter begrip krijgen van wat er met (het lichaam van) de
zieke aan de hand is.

Tips voor tijdens de opdracht
•

•
•

Wanneer je kind het moeilijk vindt om aan te geven
waar de ziekte zit, geef dan aan dat je kind mag
aangeven waar hij/zij denkt dat de ziekte zit. Benadruk
dat het geen overhoring is!
Wanneer je kind het echt niet weet, kun je zelf
tekenen waar de ziekte zit.
Kinderen krijgen soms meer mee dan je denkt:
bepaalde woorden pikken ze bijvoorbeeld op van
de gesprekken die je met je partner voert. Vind je
bepaalde woorden akelig of te ‘zwaar’, probeer er dan
samen een ‘leuker’ woord voor te bedenken.

Verdiepende vragen na de opdracht
•
•
•
•
•

Hoe komt het dat papa, mama, broer of zus dit
heeft gekregen en iemand anders niet?
Hoe kan het lichaam weer beter gemaakt worden?
Wat kunnen jullie niet meer doen nu papa, mama,
broer of zus ziek is?
Wat kunnen jullie nu juist wel doen?
Wat hoop je dat jullie straks kunnen gaan doen?
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