
INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP TIJDENS 
COVID-19

Families over de hele wereld passen zich aan de veranderingen aan die teweeg worden gebracht door ''Cornavirus 
disease 2019'' (COVID-19). Veel ouders zullen het stressvol vinden om een balans te vinden tussen werk, zorg voor 
de kinderen en het huishouden vooral wanneer het sociale netwerk wegvalt. Alhoewel isolatie ervoor kan zorgen 
dat er meer tijd met de familie doorgebracht kan worden en je de relatie met je kinderen kan ontwikkelen, zullen 
veel ouders/verzorgers tegenstrijdige gevoelens en prioriteiten hebben evenals praktische uitdagingen. 

De onderstaande tips zijn hulpmiddelen om ouders/verzorgers te helpen bij de zorg voor hun kinderen en hun 
eigen welzijn.

Wat kun je doen om jezelf te helpen?

Gefeliciteerd - je zet de eerste stap door te erkennen dat dit een uitdagende tijd is waarin we om moeten 
gaan met onzekerheid en stress. Wat kunt je als ouder/verzorger doen?  

OVER JOU    Wat kan je zelf ervaren?

Een wereldwijde pandemie verhoogd het stress niveau voor iedereen, inclusief ouders/verzorgers. Het is 
volkomen normaal als je tekenen van stress ervaart, je bent niet de enige. 

Signalen van eventuele stress zijn:

Ouderschap kan zelfs op de goede dagen uitdagend zijn, gedurende deze moeilijke tijden is het daarom van 
cruciaal belang dat je stappen neemt om jezelf, je kind, en de hele familie door deze situatie heen te helpen.  

 Een constante en dwangmatige behoefte aan nieuwe COVID-19   
 informatie waardoor je moeit ervaart bij het concentreren op andere  
 onderwerpen.

 Verslechterde concentratie of vermogen om beslissingen te nemen,  
 groot of klein;

 Overweldigd, prikkelbaar of angstig voelen;

 Ervaren van verstoorde eet-/slaappatronen. 

 Probeer hoopvol en positief te blijven,   
 er zijn velen met jou die zich hetzelfde   
 voelen.

 Zorg zo goed mogelijk voor jezelf, deel   
 kinderopvang verantwoordelijkheden 
 met andere volwassenen die met jou   
 geïsoleerd zijn, maak tijd vrij voor jezelf   
 om te werken of te rusten en behoud   
 routines waar mogelijk. 

 Leef zo normaal mogelijk, blijf dichtbij    
 gebruikelijke regelmaat. Behoud spirituele,   
 religieuze of culturele activiteiten die jou    
 geruststellen. 

 Maak een lijst van gezonde copingvaardigheden   
 voor jezelf en je gezin - vermijd gedrag zoals   
 overmatig alcoholgebruik, online gokken of   
 drugsgebruik. Onthoud dat negatieve coping-  
 machanismen je stress-niveau verder verhoogt   
 en op lange termijn de situatie kan verergeren.

Ty
pe

se
ttin

g 
an

d 
ar

tw
or

k:
 M

s.
 E

sr
a 

Kö
ym

en
 Ir

m
ak

; ©
UN

O
DC

, 2
02

0.

For more parenting tips including from 
our partners in WHO UNICEF CDC 
and the partnership to end violence 
against children: 
www.unodc.org/listenfirst

COVID-19



OVER JOUW KIND   Wat kan je kind ervaren?

Kinderen reageren op stress op vele manieren en hun reacties kunnen variëren 
afhankelijk van verschillende factoren.  

 Sommigen zijn in eerste instantie misschien blij om thuis te zijn, maar na  
 verloop van tijd zal de stress door verstoring van hun routine, isolatie van  
 vrienden en andere opgelegde beperkingen toenemen.

 Kinderen kunnen ups en downs ervaren in hun gedrag en hun kunnen   
 emoties veranderen. Ze kunnen ongebruikelijk actief, agressief, stil of   
 verdrietig zijn. 

 Kinderen kunnen angstig zijn en overweldigd raken. Ze kunnen huilen of  
 aanhankelijker worden dan normaal. Mogelijk is het slaapritme ook verstoord. 

 Kinderen willen niet meer meewerken aan klusjes of schoolwerk. Of ze   
 kunnen niet zo goed overweg met broers, zussen en andere familieleden. 

Remember that it is understandable for children to react to stressful situations. It is important that you 
recognize their stress and console them as is age appropriate.

 Toon affectie naar je kind voor geruststelling  
 en troost zodat je een positieve relatie   
 behoudt. Geef knuffels of houd elkaars  
 handen vast. Vertel ze dat je van ze houdt.
 
 Zoek naar mogelijkheden om je kind te  
 complimenteren als ze iets goeds hebben  
 gedaan, hoe klein het ook mag lijken. Hoe  
 meer complimentjes, hoe groter de kans  
 dat ze het opnieuw zullen doen.

    Zorg ervoor dat je   
    innemende activiteiten  
    hebt om de kinderen  
    betekenisvol bezig te  
    houden. Kinderen gaan  
    beter met de situatie om  
    als ze andere helpen en  
    druk bezig zijn.

 Wees geduldig met je kind en probeer niet  
 kritisch te zijn op gedragsverandering,   
 verlangens naar geruststelling, of een klacht  
 over verveeld zijn of niets te doen hebben. 

 Leg kinderen en volwassenen uit dat het  
 gebruik van ''lieve woorden en stemmetjes''  
 des te belangrijker is. In het bijzonder   
 wanneer stemmen verheven worden of  
 kritiek begint te escaleren. 

 Besteed aandacht aan hoe je kind zich  
 voelt. Luister en erken hoe moeilijk de   
 situatie is. 

 Als je merkt dat jouw kind een verhoogd  
 gevoel van angst of bezorgdheid ervaart  
 vraag naar de gevoelens. Het begrijpen van  
 hun gevoelens helpt hen gerust te stellen  
 en te troosten.

 Geef kinderen juiste informatie over wat er  
 gebeurt, maar overweldig hen niet. Wees  
 voorzichtig met wat je rond de kinderen  
 bekijkt of bespreekt.

 Moedig je kind aan om te spelen. Spelen is  
 erg belangrijk om kinderen door stress en  
 zorgen heen te helpen. Het helpt ze om een  
 zekere normaliteit in hun leven te behouden.

 Waar mogelijk onderhoud
 dagelijkse routines (zoals 
 bedtijden en familie-
 maaltijden), maar 
 overweeg ook nieuwe
 initiatieven zoals familie 
 activiteiten bijvoorbeeld 
 koken of samen tekenen. 

 Bouw tijd in voor dagelijkse oefeningen 
 voor het hele gezin.

 Probeer voor alle kinderen, maar vooral  
 voor oudere kinderen, elke dag een ruimte  
 alleen of weg van anderen te creëren, ook al  
 is het voor een korte tijd.

    Indien mogelijk is blijf 
    in contact met familie 
    en vrienden via het  
    internet of telefoon-/  
    videogesprekken.
    
    Steun je kind door hen 
    te helpen met veilig   
    internetten.

Hoe kun je jouw kind helpen?
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