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Begrens duidelijk het dwarse, vijandige gedrag. Geef aan wanneer iets niet mag en welk gedrag je dan wél wilt zien.
Stel duidelijke regels (maar beperk het aantal regels wel!)
Driftigheid ontstaat doordat je je niet kunt uiten. Help hem/
haar dus te vertellen wat er aan de hand is zonder dat hij/zij
direct gaat slaan of bijten.
Grijp gelijk in als er gespijbeld wordt.
Blijf kalm, reageer zakelijk en zo min mogelijk emotioneel.
Leid hem/haar af en kom terug op datgene waar het om gaat.
Doe niet cynisch, sarcastisch of maak hem/haar niet belachelijk. Humor is wel belangrijk.
Zorg dat hij/zij niet wordt beloond voor negatief gedrag.
Confronteer hem/haar juist met de gevolgen.
Stel hem/haar verantwoordelijk en aansprakelijk voor het
eigen gedrag. Bespreek dit en geef alternatieven. Zo leert het
kind het eigen aandeel in het probleem te herkennen.
Geef geen bevelen, zeg het zo dat hij/zij voelt alsof hij/zij
inspraak heeft.
Vergroot de eigenwaarde door de nadruk te leggen op wat het
kind wel kan.
Het is belangrijk dat het kind zichzelf kan zijn. Geef hem/haar
deze ruimte en als dit niet mogelijk is in de woonkamer of in
de klas, bied hem/haar dan een alternatieve optie.

ODD, wat is dat
nou?
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ODD, wat is dat nou?
ODD, misschien heb je er wel al eens van gehoord. Er
wordt wel eens gezegd: ‘Hij heeft ODD: Opstandig,
Dwars en Driftig’. Maar dat is natuurlijk niet de echte
betekenis van ODD! ODD staat voor Oppositional Defiant
Disorder, oftewel Oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Dat klinkt als een mond vol, maar wat houdt
het nou precies in?
Als je ODD hebt laat je regelmatig heel opstandig gedrag zien. Maar iedereen is wel
eens opstandig. Het wil niet zeggen dat je
dan ODD hebt! Je hebt pas ODD als je een
aantal negatieve gedragingen laat zien die
niet beïnvloed worden door je omgeving
(zoals je ouders) en als dit vaker en sterker
voorkomt dan normaal. Namelijk:
Je bent vaak driftig;
•
Je maakt vaak ruzie met volwassenen en je gaat vaak met ze
in discussie;
•
Je daagt anderen uit of doet niet wat anderen jou vragen;
•
Je doet regelmatig dingen expres om anderen te irriteren;
•
Je geeft anderen de schuld van jouw fouten/gedrag;
•
Je bent vaak snel op je teentjes getrapt;
•
Je bent dikwijls geïrriteerd en haatdragend;
•
Je doet vaker iets vervelends om anderen dwars te zitten of
terug te pakken.

en als je je wrokkig, nijdig en boosaardig gedraagt en als je dikwijls vloekt en
grove taal gebruikt.
Vaak reageren mensen om je heen geïrriteerd, boos en afwijzend op jou. Dat is
natuurlijk helemaal niet leuk.

Als het je dan uiteindelijk lukt om je beter te gedragen
en na te denken voordat je iets doet…. DAN BEN JE EEN
KANJER!

Maar hoe komt dat nou en gaat het over?

Tips voor jou

ODD kan erfelijk zijn. Dat betekent dat misschien meer mensen in
je familie ook ODD hebben. Zoals bijvoorbeeld je vader, moeder,
oom of broer. Je wordt dus als het ware geboren met ODD. Maar
dat hoeft niet, want ook jouw omgeving heeft invloed erop. Zoals
jouw ouders, school, de buurt en vrienden. Zo kun je thuis en op
school iets missen wat je juist heel erg nodig hebt, zoals duidelijke
regels. Vaak vertoon je opstandig gedrag om gewoon te kijken wat
je allemaal mag of gewoon omdat je dan aandacht krijgt.

•

Een kleine groep kinderen groeit over
de ODD heen, maar er is ook een groep
kinderen waarbij het zelfs erger kan
worden. Zo kunnen ze depressief worden
en moeilijk aan een baan komen of deze
behouden. Zij komen vaker dan gemiddeld met de politie in aanraking en ze
raken ook eerder verslaafd aan drugs. Dat wil je natuurlijk niet, dus
het is belangrijk dat je er hulp voor krijgt!
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Wat kan je er dan precies aan doen?
Deze negatieve gedragingen laat iedereen wel eens zien, zeker in
de puberteit. Je hebt OOD als je deze gedragingen vertoont voordat je 18 jaar bent. Tevens moet je deze gedragingen dan vaker,
langer en heftiger vertonen dan leeftijdsgenootjes en je doet het
vooral bij gezagsdragers. Dit zijn mensen die iets te zeggen hebben
over andere mensen, zoals de meester, juf en je ouders.
Maar dit wil niet zeggen dat je helemaal niet wil luisteren en altijd
opstandig bent! Nee, het gaat soms gewoon niet. Het kost je veel
moeite om te luisteren.

Hoe merk je nou dat je ODD hebt?
Dit merk je omdat je dikwijls je geduld verliest, vaak met volwassenen in discussie gaat, de regels van volwassen aan de laars lapt,
anderen ergert, anderen de schuld geeft van jouw fouten en snel
kwaad bent. Ook merk je het als je je beledigd voelt door anderen

Het wordt niet vanzelf minder, dat is duidelijk. Door alle problemen die je hebt door ODD, zoals het hebben van ruzie met
volwassenen en driftig zijn, kun je vaak niet bereiken wat je anders
zou kunnen bereiken. En dat is natuurlijk erg jammer! Iemand die
verstand heeft van ODD kan jou helpen. De meeste kinderen met
ODD kunnen uiteindelijk goed omgaan met al hun problemen.
Maar hoe doe je dit dan precies? Er moet altijd gezocht worden
naar de beste manier die bij jou past en jou dus helpt. Want niemand is hetzelfde. Alle kinderen met ODD zijn weer anders. Het
is belangrijk dat jij wordt geholpen, maar ook dat jouw ouders en
school hulp krijgen. Dit kan onder andere door uit te leggen wat
ODD nu precies is, door jou te leren denken voordat je iets doet
en door jouw ouders te leren hoe ze het beste met jou om kunnen gaan. Het is in ieder geval belangrijk dat je langdurig wordt
geholpen.

•

Mensen begrijpen soms niet waarom jij concentreren en stil
blijven zitten moeilijk vindt.
Daarom is het belangrijk dat heel
veel mensen weten wat ODD is
en hoe ze het beste met jou kunnen omgaan.
Een duidelijke structuur is voor
jou erg belangrijk, zoals duidelijke regels en een dagindeling.
Zodra de boel op orde is, gaat het
jou goed af. Je kunt ook vragen of
ze je thuis en op school hiermee helpen.
Stel samen met je ouders een beloningssysteem op. Je wordt
dan beloond voor goed gedrag.
Je hebt moeite met het omgaan met jouw emoties. Het is dus
belangrijk dat je hiermee wordt geholpen. Vraag school of je
ouders jou hiermee te helpen.
Nadenken voordat je iets doet is erg moeilijk. Als je boos of
geïrriteerd raakt, zonder je dan even af. Dan heb je ook de
tijd om na te denken. Ga bijvoorbeeld even een wandeling
maken, ga buiten het klaslokaal op een bank zitten of ga naar
je kamer. Spreek dit af met je meester of juf en met je ouders!
Of ga juist heel actief doen, zodat je je woede kunt afreageren, bijvoorbeeld door tegen een boxbal/kussen aan te slaan
of schoppen.
Vraag om meer verantwoordelijkheden op school of thuis. Zo
heb je ook meer inspraak!

Bekijk goed wat bij jou werkt! Iedereen is anders, dus bij sommigen werken bepaalde tips wel en andere tips niet. Door het uit te
proberen kom je er snel achter!

