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RUZIE

"ZE VLIEGEN ELKAAR
CONSTANT IN DE HAREN!!"
Ze hebben het onophoudelijk met elkaar aan de stok.
Om soms gillend gek van te worden. Toch hoef je een ruzie
niet altijd te voorkomen. Ze horen bij het contact met
elkaar. Er zijn een hoop dingen die je als ouder kunt doen
om je kinderen beter te laten samenwerken en -leven.
Zodat ze toch sociale vaardigheden ontwikkelen en niet
de hele tijd strijd hebben. Maar hoe doe je dat?

BROERS EN ZUSSEN
Iedere ouder met twee of meer kinderen krijgt er mee te maken: ruzie tussen de kinderen. Strijd over
speelgoed, game-tijd, wie er aan de beurt is voor dat klusje of wie er het meeste krijgt. De kinderen lijken
elkaar soms niet te kunnen luchten of zien. Ze schelden elkaar uit, treiteren en slaan elkaar of vliegen
elkaar letterlijk in de haren. Steeds weer is er gedoe of wrijving tussen de kinderen en de ene ruzie is nog
niet gesust of de volgende ontstaat al weer.
Thuis ruzie maken met je broer of zus is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Maar ook al hoort het erbij en komen ruzies tussen broers en/of zussen in elk gezin voor,
het kan toch behoorlijk frustrerend zijn. De sfeer in je gezin wordt er niet beter op.
Wil je weten waarom er zo vaak strijd is tussen broers en zussen? Wat de valkuilen zijn voor ouders? Wil
je dat je kinderen beter leren omgaan met elkaar en dat ze leren hoe ze hun ruzies op een goede manier
op kunnen lossen? Lees dan dit e-book met informatie en tips.
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DE BAND TUSSEN

De band tussen broers en zussen is bijzonder. Broertjes en zusjes hebben dezelfde biologische basis en ze
groeien meestal op in hetzelfde gezin. Je kiest je broertje of zusje niet, maar je brengt wel heel veel tijd
samen door. Kinderen leren in de relatie met hun broers en zussen zich met anderen te vergelijken en zo hun
eigenheid te ontwikkelen. Daarbij hoort het dat je soms jaloers bent op de ander, dat je soms intensief met
elkaar omgaat en dan weer afstand neemt van elkaar. Ruzies tussen broers en zussen is een goede manier om
kinderen te leren omgaan met verschillen van meningen, karakter en belangen.

OORZAKEN
Rivaliteit tussen broers en zussen is een biologisch gegeven. Daarnaast kan ruzie versterkt worden doordat
de karakters botsen, of doordat het leeftijdsverschil groot is of juist klein. Ruzies tussen broers en zussen
komen veel voor. Kinderen hebben nog niet de vaardigheden om met conflicten om te gaan. Met hun broer of
zus kunnen ze deze sociale vaardigheden op een veilige manier oefenen. Je broertje of zusje zal toch wel van
je houden, ook al maak je ruzie, terwijl een vriendje of vriendinnetje je in de steek kan laten. Hierdoor leren
kinderen om een ruzie uit te lokken, op te lossen en voor zichzelf op te komen. Ze leren om te delen, te
wachten op elkaar en om te gaan met jaloezie. Een broer of zus is ook vaak een rolmodel. Alles wat je kind
leert in contact met zijn broer of zus, neemt hij mee naar relaties met leeftijdsgenootjes.
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EIGENHEID

Valkuil 1: (ONBEWUST) EEN KANT KIEZEN
Niet doen: kinderen letterlijk met elkaar vergelijken. Zodra je zegt hoe goed het ene kind eet, leg je op hem de
druk om te presteren en voelt de ander zich minderwaardig. Ouders hebben zelf vaak de grootste rol in de
rivaliteit van kinderen. Onbewust kies je soms toch een kant. Als kind 1 bijvoorbeeld zijn kamer heeft
opgeruimd, dan zeggen ouders vaak: ‘Kijk eens, hoe goed hij zijn kamer heeft opgeruimd’. Als ouder denk je dan
dat je kind 1 een complimentje geeft en dat kind 2 daardoor eerder zijn/haar kamer gaat opruimen, maar in
werkelijkheid benadruk je de rivaliteit tussen de kinderen.

Valkuil 2: MENGEN IN DE RUZIE
Bij ruzies tussen de kinderen zijn ouders snel geneigd om bijvoorbeeld ‘houd eens op met dat geschreeuw’ te
zeggen en ze mengen zich daardoor in de ruzie. Maar dat werkt juist averechts. Het conflict is daarmee niet
opgelost en gaat gewoon verder. Het is belangrijk om je kinderen het probleem uit te leggen en de gevoelens te
benoemen. Bijvoorbeeld door te zeggen “Jij wil nu gamen en hij wil dat ook, maar er is maar één spelcomputer.
Dat is een probleem, maar ik weet zeker dat jullie dit probleem samen kunnen oplossen”. Op die manier worden
ze gestimuleerd om samen een oplossing te verzinnen. Ruzie is vaak een negatieve manier van aandacht vragen
en scheidsrechteren een manier om negatieve aandacht te geven. Leg liever de nadruk op wat wél goed gaat.
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VALKUILEN VOOR OUDERS

In veel gezinnen hebben kinderen een verschillend karakter, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze
niet gewoon met elkaar om kunnen gaan. Broers en zussen hoeven ook niet elkaars beste vrienden te
zijn, maar voortdurend treiteren en alsmaar schreeuwen is wel van een heel andere orde.
Vaak hebben de ruzies tussen de kinderen in een gezin te maken met jaloezie, afgunst en rivaliteit.
Desondanks kunnen de meeste kinderen, hoe verschillend ze ook zijn, hun ruzies wel binnen de perken
houden en elkaar met rust laten. En voor zover ze dat niet kunnen, kunnen ze dat leren.
Het is heel goed om kinderen zelf hun probleem te laten oplossen. Dat betekent natuurlijk niet dat je
dan ook maar alles moet tolereren. Als ze elkaar gaan uitschelden of slaan, dan is het tijd om in te
grijpen. Als ouder is het belangrijk om grenzen te stellen en te bepalen wat in een ruzie wel en niet is
toegestaan. Waar je precies de grens trekt, bepaal je zelf. Maak in ieder geval duidelijke afspraken met
je kinderen over wat ze wel- en niet mogen. Bepaal ook welke consequenties er zijn als ze zich niet aan
deze afspraken houden. Wees consequent in het toepassen van deze consequenties, zo weten de
kinderen wat ze kunnen verwachten en ook dat er geen partij wordt gekozen.
Wanneer de ruzies al langere tijd bestaan in je gezin, zijn ze een patroon geworden. Dat patroon moet
doorbroken worden. Daarom moeten niet alleen de kinderen leren om anders met elkaar om te gaan,
ook het gezinssysteem moet veranderen. De gezinsinteracties en de gezinspatronen moeten
veranderen om de kinderen te laten veranderen.
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GRENZEN EN PATRONEN

TIPS: WAT TE DOEN?
EEN AANTAL ZAKEN OM ALERT OP TE ZIJN EN
HANDREIKINGEN OM RUZIES IN TE PERKEN

ONTWIKKELINGSNIVEAU

Goed om in je achterhoofd te houden:
Kinderen tot een jaar of vijf/zes vinden het nog
heel moeilijk om hun ruzies te beredeneren. De
boosheid overvalt ze nog erg en ze vinden het
moeilijk om achteraf te vertellen hoe de ruzie
nou eigenlijk ontstaan en verlopen is.
Daarbij zijn kinderen tot deze leeftijd ook nog
erg egocentrisch en hebben ze er moeite mee
zich te verplaatsen in de gevoelens van de
ander. Ze beredeneren nog geheel vanuit wat zij
zelf willen. Pas vanaf de leeftijd vanaf ongeveer
acht jaar zijn kinderen echt goed in staat zich te
verplaatsen in een ander.
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PATRONEN HERKENNEN EN ONPARTIJDIG ZIJN

We zien vaak vaste patronen in de ruzies tussen kinderen. Het oudste kind is vaak in situaties met ruzie bazig,
dominant en verbaal agressief. Het jongere kind reageert hier vaak op met meer fysieke agressie, zoals slaan of
schoppen. Het is raadzaam om als ouder alert te zijn op dit patroon en ervoor te waken het altijd voor één van
de twee kinderen op te nemen, bijvoorbeeld voor de jongste omdat deze nog klein is en de oudste toch beter
zou moeten weten. Of juist voor de oudste omdat de jongste altijd gaat slaan. Wanneer een kind altijd aangesproken wordt op de ruzies kan dit er toe leiden dat dit kind met een hoop extra boosheid naar het andere kind
toe komt te zitten, waardoor de ruzies enkel toenemen. Het is belangrijk om te zien dat beide kinderen op hun
eigen manier aandeel hebben in de ruzie en onpartijdig te blijven. Al zijn er natuurlijk ook situaties waarin echt
maar één kind de ruzie veroorzaakt heeft en dan is het natuurlijk wel zaak dit kind hier op aan te spreken.
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GOED VOORBEELD DOET...

Een enorm inkopper, maar we noemen hem toch: Geef zelf het goede voorbeeld. Wees duidelijk en redelijk.
Laat je niet verleiden om mee te doen aan het welles-nietes spelletje of zelf ook te gaan schreeuwen. Probeer
thuis een positieve sfeer te creëren. Uit je waardering naar ieder kind afzonderlijk. Geef complimenten als ze
goed samenspelen, een ruzie samen oplossen of naar elkaar luisteren. Kinderen leren van het voorbeeld dat jij
ze geeft. Hoe ga jij om met anderen? Luister jij naar de mening van anderen? Hoe los jij zelf ruzies op?
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WEES DUIDELIJK

Benoem wat je ziet dat er gebeurt (de feiten, niet wat je
vermoedt dat er aan de hand was voordat je erbij kwam),
plus de gevolgen: ‘Ik zie dat jij slaat. Slaan doet zeer, dat
doen we hier niet.’
Stel vast wat de behoefte van beide kinderen is. Meestal
kun je het zien, soms helpt het door kort te vragen. Het
is niet in elke situatie wenselijk om er veel woorden aan
vuil te maken. Soms kun je een verhaal al snel afkappen:
"Stop maar, ik begrijp het al. Jullie willen allebei op de
computer en dat gaat nu eenmaal niet".
Uit je vertrouwen dat de kinderen zelf tot een oplossing
kunnen komen (‘Jullie kunnen vast een oplossing
bedenken, die voor allebei eerlijk of oké voelt’) en help als
het nodig is (‘Jullie kunnen bijvoorbeeld om de beurt
gaan, of samen een spel doen).
Beloon met complimenten zodra het ze lukt om zonder
ruzie te spelen en als ze de ruzie opgelost hebben (al dan
niet zelf).
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AFKOELEN , VERWOORDEN, ZELF OPLOSSEN.

Er zit een duidelijk verschil tussen een ruzie tussen jongens en een ruzie waarbij meiden betrokken zijn.
Voor jongens is het niet nodig en ook heel lastig om na een ruzie dingen te verwoorden of te verklaren. Jongens
kunnen heel goed met een fysieke uiting hun ruzie oplossen en daarmee is het dan ook opgelost.
Dit is vanuit het perspectief van een moeder lastig te begrijpen maar het uitpraten van de ruzie kan het juist
weer onnodig aanwakkeren of voor onbegrip bij een betrokken partij zorgen.
Als er meiden betrokken zijn dan is het is belangrijk dat bij een ruzie beide kinderen de kans krijgen hun verhaal
te doen. Soms zijn de kinderen hier niet meteen toe in staat omdat ze te boos zijn. Het kan dan goed zijn ze even
apart van elkaar te zetten zodat ze tot rust kunnen komen. Daarna kan de ruzie dan uitgepraat worden. Dit is
belangrijk. Wanneer de kinderen tijdens een ruzie enkel apart gezet worden leren ze slechts dat ruzie maken niet
mag; ze leren niet hoe je een ruzie voorkomt of oplost. Dus ruzie maken mag best, het is alleen belangrijk om de
ruzie niet uit de hand te laten lopen en uiteindelijk zelf op te lossen.
Nadat beide kinderen hebben mogen vertellen waardoor de ruzie is ontstaan en je als ouder begrip getoond hebt
voor de gevoelens van beide kinderen, kun je als ouder vragen hoe de kinderen denken dit probleem op te lossen:
je stimuleert ze tot het zelf komen met oplossingen. De oplossingen waar de kinderen mee komen kunnen soms
in jouw ogen niet de meest logische zijn, maar wanneer beide kinderen besluiten een oplossing te accepteren,
dan is het goed om dit als ouder ook te accepteren. Bij oudere kinderen kan het soms goed zijn om de ruzie echt
helemaal aan de kinderen over te laten en dus ook niet te bemiddelen bij het oplossen van de ruzie. De kinderen
kunnen dan gevraagd worden ergens anders ruzie te gaan maken, zodat jij als ouder daar geen last van hebt.
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JALOEZIE

Vaak speelt jaloezie een rol bij ruzie tussen broertjes
en zusjes. En juist jaloezie leidt vaak tot slaan, duwen
en schoppen. Soms zal deze jaloezie onterecht zijn,
maar het is toch goed deze gevoelens wel serieus te
nemen en samen met het kind te kijken waar deze
jaloezie vandaan komt. Misschien stel je vast dat de
jaloezie inderdaad terecht is en anders kun je in een
rustig gesprek aan je kind uitleggen waardoor de
situatie ontstaan is waardoor het kind jaloers
geworden is. Door begrip te tonen voor de gevoelens
en je kind inzicht te geven in de situatie kan de
jaloezie vaak aangepakt worden.
Tot de leeftijd van acht jaar zijn kinderen nog zeer
afhankelijk van de ouders voor het ontwikkelen van
een gevoel van eigenwaarde. De waardering van jou als
ouder is hierbij heel belangrijk.
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ACHTERLIGGENDE OORZAAK?

Wanneer er een periode erg veel ruzie is tussen de kinderen, dan is het verstandig om na te gaan
waardoor deze vele ruzies ontstaan. Er is vaak extra ruzie tussen kinderen wanneer de kinderen moe
zijn, zich vervelen of hun energie niet kwijt kunnen, bijvoorbeeld omdat het rotweer is en ze buiten niet
lekker kunnen ravotten. Maar ook problemen of tegenslagen die de kinderen buiten het gezin ervaren
(gepest worden op school, moeite met de leerstof op school, ruzie met een vriend of vriendin, etc.)
kunnen voor meer wrijving tussen broertjes en zusjes zorgen. De ruzies thuis kunnen dan vaak
grotendeels opgelost worden door het probleem buitenshuis aan te pakken.
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POSITIEVE AANDACHT

Het ligt misschien enorm voor de hand, maar geef je kinderen
ook aandacht als ze wèl leuk aan het spelen zijn in plaats van
alleen als er ruzie is. Zo leer je dat negatief gedrag en huilen
geen aandacht oplevert maar positief gedrag en leuk samen
spelen wel.
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1-OP-1 TIJD

Blijf in verbinding met je kinderen. Wacht niet totdat de
spreekwoordelijke emmer met emoties overloopt, maar blijf
met ze praten zodat je weet wat er speelt.
Dat gaat het beste met 1-op-1 tijd, individuele aandacht. Heb
je dat met al je kinderen evenveel? Er zijn altijd momenten
waarop je 1-op-1 tijd kunt hebben. Bijvoorbeeld door samen
bepaalde klusjes te doen. Naast dat de zaken die gewoon
gedaan moeten worden ook gebeuren (hooguit iets
langzamer) zijn er nog meer voordelen. Je kind leert veel
dingen die later van belang zijn op een handige, leuke en
waardevolle manier. Je kinderen voelen zich competent,
gezien en gehoord.
Door 1-op-1 tijd weet je wat er gaat komen en kun je daar al
op inspelen. Daardoor kun je wellicht bepaalde problemen of
irritaties voorkomen of ze helpen hiermee om te gaan.
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BETEKENISVOL OPVOEDEN

Betekenisvol opvoeden is vooral luisteren en ruimte geven in plaats van gehoorzamen en “de kop indrukken”.
Ja, natuurlijk is het handig om je kinderen soms, als ze ruzie maken, gewoon te straffen.
En het kan werken, zeker op de korte termijn. Incidenteel is het misschien nog helemaal niet zo erg.
Maar als het structureel wordt, krijgen ze geen ruimte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.
Als de opvoeding als 'autoritair' te bestempelen is, is er een duidelijke “machtsverhouding” tussen ouder en
kind. Daarbij zorgt degene die de macht heeft (de ouder) ervoor dat de ander (je kind) zonder na te denken
moeten gehoorzamen.
Stel je dochter of zoon is wat ouder, zeg in de pubertijd. Hij of zij heeft een vriendengroep waar er iemand
duidelijk de leider is. Een autoritaire leider die zijn macht gebruikt om jouw kind(eren) iets te laten doen.
Dingen zoals roken, drinken of vandalisme. Wat zou je dan het liefste willen?
Dat het, net zoals bij jou, “blind” gehoorzaamt omdat het niet heeft geleerd om na te denken OF dat hij/zij
zelf nadenkt en keuzes maakt?
Dit is nu precies waar betekenisvol opvoeden voor staat. In het hier en nu je kinderen de wereld laten
ontdekken en ervaren op zo’ n manier dat je meer gids en mentor bent dan autoritaire opvoeder en oplosser.
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OVER RUZIES. RESUMÉ.

Hoe een ruzie verloopt is afhankelijk van verschillende zaken, waaronder het karakter van de kinderen en de
ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Een peuter en een kleuter maken op een heel andere
manier ruzie dan twee pubers. Ook de gezinssituatie speelt een rol in hoe de ruzie verloopt. Is er ruimte voor
ruzie binnen het gezin, of wordt ruzie afgekapt? Hebben de kinderen geleerd grenzen te accepteren? Wordt
er wel eens een tik als straf gegeven binnen het gezin? Hoe wordt er omgegaan met ruzie binnen het gezin?
Al deze punten beïnvloeden het verloop van een ruzie. En natuurlijk speelt de situatie waarin de ruzie ontstaat
een belangrijke rol. Wat is de oorzaak van de ruzie? Is er een machtsstrijd, is er sprake van jaloezie, worden
opgekropte gevoelens ontladen of is het ruzie maken een manier om aandacht te vragen?
Deze zaken zijn begrijpelijk zeer bepalend voor het verloop van de ruzie.

Ruziënde kinderen in huis is verre van gezellig en de verleiding kan heel groot zijn de kinderen
simpelweg te verbieden ruzie te maken of gewoon uit elkaar te zetten. Maar dit is een aanpak die
weinig effectief zal zijn en waar de kinderen weinig van leren.
Door de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de ruzie grotendeels bij de kinderen te laten,
maar de kinderen hierbij wel te begeleiden kunnen kinderen veel leren en kunnen ruzies in betere
banen geleid worden. De ruzies zullen er niet door verdwijnen, maar wel beter gaan verlopen en
mogelijk wel afnemen. En verdwijnen hoeven ze ook niet, want ruzie maken hoort er ook bij in het
leven en zéker tussen broertjes en zusjes.
En ook al irriteer je je zo nu en dan mateloos of voel je je wanhopig, houd voor ogen: zolang jij je
bewust bent van wat je zegt en doet, werk je aan je lange termijn (opvoed)doelen: zorgen dat je
kinderen opgroeien tot verantwoordelijke, zelfstandige en sociale volwassenen.
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