
Zo-doen-we-het-kaart 

Informatie voor ouders  

Het kan gebeuren dat in de loop van de tijd het toedienen van het groeihormoon problemen 
oplevert. Uw kind wil niet meer. Iedere avond probeert uw kind tijd te rekken. Uw kind 
probeert keer op keer uw grenzen te verleggen. Er ontstaat wrijving en conflicten komen 
vaker voor. De sfeer wordt negatief. U heeft het gevoel voortdurend te moeten 
onderhandelen om iets te bereiken. Het toedienen kost daardoor onnodig veel tijd. Tijd die u 
zo graag op een leuke manier met uw kind zou willen doorbrengen. 

U denkt: Dit kan niet langer zo!! Hoe kan ik deze negatieve spiraal  doorbreken? 

Of u denkt bij het starten van de behandeling: Hoe gaan we dit goed organiseren? Hoe 
passen we dit in onze dagelijkse bezigheden? 

Voor kinderen is het avond na avond ondergaan van de medische ingreep best belastend. 
Anderzijds is het belangrijk dat het erbij gaat horen als elke andere verzorgende handeling 
(bijvoorbeeld tanden poetsen). 

Door afspraken met elkaar te maken en deze schriftelijk vast te leggen, weet iedereen waar 
hij aan toe is. Voor een kind geeft dat structuur waar het zich aan vast kan houden. Ook voor 
u is het een handvat om de grenzen die u belangrijk vindt vast te houden.

Door het samen in te vullen geeft u aan dat u naar uw kind luistert. Uw kind heeft de 
mogelijkheid tot inspraak en kan zodoende een gevoel van controle over de situatie 
ontwikkelen. 

U kent uw gezinssituatie het beste. Er staan genoeg mogelijkheden in om de afspraken aan 
uw situatie aan te passen. 

Hoe werkt het: 

• Laat uw kind de ‘informatie voor jou’ lezen of lees het voor.
• Volg de instructies die in die brief staan
• Maak er een serieuze zaak van. Neem er de tijd voor.
• Invullen en waar nodig doorstrepen of omcirkelen, net wat jullie willen.
• Denk van te voren na over hoeveel ruimte u uw kind wilt geven.
• Bij ieder item staat nog een lijntje stippels. Hierop kunt u een specifieke afspraak

schrijven die niet in de omschreven mogelijkheden staan. Vraag je dus bij ieder item
af of echt alles er staat en er geen “ontsnappen” mogelijk is.

• Wees consequent bij de uitvoering van de afspraken.



Let op: Afspraken maken is een hulpmiddel. Mocht het niet helpen in de begeleiding van uw 
kind, kijk de situatie dan niet te lang aan. Bespreek het met de behandelend arts. U kunt 
advies krijgen over hoe u uw kind kunt begeleiden. 

Korte uitleg bij de items: 
Hoe laat? 

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

• Geef hier aan wat de volgorde is van de dagelijkse handelingen voor het naar bed
gaan

Hoe lang? : 

• Neem een haalbare tijdsduur. Als u de tijd iets aan de ruime kant neemt is er meer 
kans om uw kind een compliment te geven dat hij/zij het binnen de afgesproken 
tijd gehaald heeft.

• Een haalbare tijd voor alleen toedienen is 2 a 3 minuten. Als uw kind wat meer tijd 
nodig heeft bijvoorbeeld door afleiding of ontspanning dan kan het wat langer 
duren. Zorg dat het al met al niet langer dan 10 minuten duurt.

• Bespreek wat jullie in de afgesproken tijd doen.
• Spreek ook af hoe jullie je aan de tijd houden: samen naar de klok kijken en 

afspreken hoe de wijzers staan, een (kook)wekker, stopwatch of een zandloper 
gebruiken.

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 uw eigen aan/afwezigheid op bepaalde avonden.

• Denk ook aan broertjes/zusjes.



Wat nog meer? 

• Afleiding kan goed werken (zie tips voor afleiding).

• Ieder afleidingsmiddel kan ook zorgen voor uitstel. Kies daarom 1 ding.

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

Als we klaar zijn: 

• Als u een beloningsafspraak heeft met uw kind kan hier ook staan dat er bijvoorbeeld
een sticker geplakt wordt (zie het werkdocument beloning).

Als er iets mis gaat: 

• Wat als een van jullie zich niet aan een afspraak houdt? Ja, dat kan ook voor u als
ouder gelden!! Voor kinderen kan het zeer bevrijdend werken als ze hun ouder
mogen ‘straffen’.

• Beschrijf niet bij ieder item een sanctie dan verval je weer in conflicten.

• Kies één ding als uw kind zich ergens niet aan houdt en één ding als u iets vergeet of
bijvoorbeeld te laat begint.

• De sanctie moet een reëel gevolg zijn van overtreding. Denk bijvoorbeeld bij
overschrijden van de gestelde tijd dat er iets vervalt van na het toedienen van het
groeihormoon.

Wie doet wat? 

• Geef uw kind de ruimte om te kiezen om zelf iets te doen. Ook al gaat het misschien
sneller als u het zelf doet. Uw kind krijgt hierdoor verantwoordelijkheidsgevoel.

• Bedenk ook van tevoren of u vind dat uw kind één van de dingen zelf moet doen.

https://www.groeiwijzer.nl/pdf/belonen_2.pdf


 

 

 

Informatie voor jou 

Er zijn dingen in je leven die je vaak, soms iedere dag, moet doen. Bijvoorbeeld naar school, 
eten of naar de tandarts. Niet al die dingen zijn even leuk. Of je hebt er soms gewoon geen 
zin in. Dat is logisch. Dat heeft iedereen wel eens.  

Jij moet iedere dag groeihormoon krijgen ….. Ook al vind je het niet leuk of heb je er geen zin 
in.  

Maar….wat moet dat moet.  

Op deze kaart kun je samen met je ouders afspraken maken over het geven van het 
groeihormoon. Dan weet iedereen wat er moet gebeuren en hoe. Als iedereen zich aan de 
afspraken houdt, dan gaat het lekker snel. 

 

Hoe werkt de ‘zo-doen-we-het-kaart’? 

• Ga een keer rustig met elkaar zitten en lees de afspraken 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 die niet zo makkelijk 
verlopen.  

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

• Geef het groeihormoon in 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 de ‘zo-doen-we-het-kaart’ bij je spullen van het groeihormon dan heb je hem 
altijd bij de hand.  

 

SUCCES 

 

  



Zo-doen-we-het-kaart 

Datum: 

Hoe laat? 
(Begintijd opschrijven) 
Avondeten, douche/bad, tandenpoetsen, verhaaltje voorlezen, groeihormoon toedienen, 
naar bed,….. 
Onze volgorde is: …………………………………………………………………….…. 

Hoe lang? 
We zijn binnen …..minuten klaar met het toedienen van het groeihormoon 
We gebruiken een….om ons hieraan te houden. 

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

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: ik/papa/mama  
Groeihormoon geven: ik/papa/mama 
Alles opruimen: ik/papa/mama 
Pen in koelkast terugleggen: ik/papa/mama 



 

 

 

Wat nog meer? 
Tijdens het toedienen van het groeihormoon mag ik: 

• Niets anders doen 
• Mijn knuffel vasthouden 
• Voorgelezen worden 
• Bellen blazen 
• Muziek of een luisterboek luisteren 
• TV kijken 
• Computerspel doen 
• Iets anders nl.: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Als we klaar zijn 
Mag ik: 

• Nog even lezen in bed 

• Mijn broertje/zusje welterusten gaan zeggen 

• Iets anders nl.: …………………………………………………………………………………….…. 
 

Als het mis gaat? 
……………………………………………………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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