
 

 

 

CONTRACT 

Informatie voor jou en je ouders 
Je gebruikt misschien al best lang groeihormoon. Iedere avond weer. Iets waarvan jij 
misschien denkt: Hoe lang nog?, Ik ben het zat!, of: Ik kan het nou onderhand wel alleen.  
Of je ouders denken: Iedere avond moet ik het weer zeggen. Ze kan er toch zelf wel aan 
denken? en: Iedere keer moet ik alles opruimen. 
 
Daardoor kan het toedienen van het groeihormoon keer op keer tot irritaties leiden. 
Irritaties waardoor iedereen er steeds minder zin in krijgt.  

Dat dit gebeurt is heel logisch. Het komt omdat jullie in een soort sleur komen. En natuurlijk 
omdat HET MOET. Het hoort nou een maal bij je leeftijd om meer na te gaan denken over 
wat je zelf wilt en hoe.  

En ja….. uiteindelijk wil je toch wel graag nog een aantal centimeters groeien. Dus…je moet 
nog doorgaan. 

Misschien is het daarom handig om eens een keertje samen te overleggen over hoe nu 
verder. Aan de hand van het ‘Contract.GH’  kun je met elkaar afspraken maken. Als je 
afspraken maakt ga je er natuurlijk vanuit dat iedereen zich er aan houdt. Daar moet je 
elkaar in vertrouwen. Jullie gaan daarbij uit van jouw verantwoordelijkheden en 
mogelijkheden.  

Let op: Afspraken maken is een hulpmiddel. Mocht het niet helpen in jullie situatie, kijk het 
dan niet te lang aan. Bespreek het met de behandelend arts. Jullie kunnen advies krijgen 
over een andere vorm van begeleiding. 

Hoe werkt het Contract.GH? 

• Ga een keer rustig met elkaar zitten en lees het contract door. 

• Misschien gaan heel veel van de dingen al vanzelf goed en hoef je er geen afspraak 
over te maken. Zet dan maar een kruis door dat blok. 

• Denk samen na over de dingen die lastig zijn voor jou of waar de irritaties over 
ontstaan. 

• Spreek met elkaar af hoe jullie het voortaan gaan doen en schrijf het op.  

• Bij ieder item staat nog een lijntje stippels. Hierop kunnen jullie een specifieke 
afspraak schrijven die niet in de omschreven mogelijkheden staan. 



 

 

 

• Onderteken het contract. 

• Doe alles ieder geval 3 weken op de afgesproken manier.  

• Wil je na een tijdje nieuwe afspraken maken dan kan dat. Als je het maar samen 
doet. 

• Stop het contract bij je spullen van het groeihormoon dan heb je het altijd bij de 
hand.  

 

Korte uitleg bij de items: 
Hoe laat? 

• Je dient het groeihormoon natuurlijk vlak voor het naar bed gaan toe.  

• Houdt natuurlijk rekening met jouw bedtijd. Maar denk ook aan: sporttijden, 
schooldag of weekenddag.  

• Of geef de volgorde aan van de handelingen die je ’s avonds doet 
 
Hoe lang? :  

• Neem een haalbare tijdsduur. Als jullie de tijd iets aan de ruime kant nemen is er 
meer kans dat het je lukt om je aan deze afspraak te houden. 

 
Waar?  

• Kies één plek. Dit geeft rust en duidelijkheid.  

• Leg de spullen die nodig zijn ook op deze plek. Dan is alles snel bij de hand. 
 
Wie zijn erbij?   

• Bedenk wat mogelijk is, ook gezien de afgesproken tijd.  

• Denk aan aan/afwezigheid van ouders op bepaalde avonden.  

• Denk ook aan broertjes/zusjes. 
 
 
Wie doet wat?  

• Je bent op een leeftijd dat je best zelf dingen kunt doen.  Denk na over  wat je wilt 
doen.  

• Maar ook voor je ouders is het misschien prettig dat ze op sommige punten nog 
controle hebben. 
 

 
 



 

 
 

 
Wat nog meer?  

• Afleiding kan stimulerend werken.  

• Maar misschien gaat het hierdoor alleen maar langzamer en kan je beter niets doen. 

•  
Als we klaar zijn:  

• Als jullie een beloningsafspraak hebben, kan hier ook staan dat er bijvoorbeeld een 
sticker geplakt wordt (Lees hier meer over beloning) 
 

Als er iets mis gaat:  

• Wat als een van jullie zich niet aan een afspraak houdt? Ja dat kan ook voor je 
ouder(s) gelden!!  

• Beschrijf niet bij ieder item een sanctie (dat is een soort ‘straf’) dan verval je weer in 
geruzie.  

• Kies bijvoorbeeld één ding als jij je ergens niet aan houdt en één ding als je ouder iets 
vergeet of bijvoorbeeld te laat begint. 

• De sanctie en de overtreding moeten natuurlijk wel met elkaar in verhouding zijn. 
Dus niet na 1 avond te laat beginnen 3 dagen vroeger naar bed. Maar daar komen 
jullie vast wel uit. 

 

  

http://www.groeiwijzer.nl/static/uploads/therapietrouw%20docs/Belonen_2.pdf�


 

 

 

Contract. Gh 

Datum: 

Hoe laat? 
(Begintijd opschrijven) 
Op maandag om …….….uur  
Op dinsdag om ……...uur  
Op woensdag om ……….uur  
Op donderdag om ……….uur  
Op vrijdag om …….….uur  
Op zaterdag om …….….uur  
Op zondag om ………..uur  
 
Avondeten, douche/bad, tandenpoetsen, huiswerk, (voor)lezen, groeihormoon toedienen, 
naar bed,….. 
Onze volgorde is: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Hoe lang?  
Wij hebben/ik heb ……… minuten nodig (van begin tot eind) om het groeihormoon toe te 
dienen. 

 
Waar? 
Het gebeurt in:  de slaapkamer van ……………….…….. 
     de woonkamer 
     de badkamer  
       de keuken 
     ergens anders nl.: ………………………….. 
 
Ik zit/lig op……………… 
 

Wie zijn erbij? 

Ik en………………….. 

 

 



Wie doet wat? 

Alle spullen klaarzetten: ……………….. 

Groeihormoon toedienen: …….………. 

Alles opruimen: ………………………….... 

Pen in koelkast terugleggen: …………….. 

wat nog meer? 

Tijdens het toedienen van het groeihormoon mag ik: 
• Niets anders doen
• Muziek of een luisterboek luisteren
• TV kijken
• Computerspel doen

• Iets anders nl.: …………………………. 

Als we klaar zijn 

Mag ik: 

• Nog even lezen in bed

• Iets anders nl.:………………………….. 

Als het mis gaat? 

……………………………………………………………..……………………………………………………………… 

……………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Plaats:  Plaats:      Plaats: 

Naam:   Naam:       Naam: 

Handtekening: Handtekening:     Handtekening: 


