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ABC Verschonen in 8 stappen                                                           Inspiratie  

 
 
1. Eerst de aandacht zoeken van het kind en contact maken (met zachte stem); ga daarvoor eventueel 

op je hurken zitten; 'Hallo Sarah, je speelt met een kommetje'. 

2. Dan vertellen wat je van plan bent te gaan doen; 'Het is tijd voor een schone luier, ik ga je meenemen'. 

(uitnodigende houding) 

3. Dan het kind oppakken 'Je lacht naar mij' en meenemen naar de aankleedtafel, 'Zo, ik heb je op de 

commode gelegd'. 

4. Blijf vertellen wat je doet en gaat doen. Wacht op reactie van de baby voor je het doet. Laat zien wat je 

gebruikt (luier, doekje, zalf):'Zie, hier is je schone luier, die ga ik omdoen'. 

5. Medewerking van de baby vragen, ook met gebaren: 

'Kom maar met je hand, die zal ik in je mouwtje stoppen'. Maak met je hand een uitnodigend gebaar en 

wacht tot de baby zijn hand zelf beweegt. Gebeurt dat niet, raak dan zijn hand zacht aan en wacht op 

een reactie. 

6. Ingaan op de acties van de baby; 'Oh, je draait je om'. Ja, dat is de pot met crème, straks krijg je wat 

crème op je billetjes….. 'Je kijkt naar Jochem, die speelt op de grond met een vergiet'. 

Wacht tot de aandacht van de baby voor zijn omgeving weer wat verslapt is. Vertel dan dat je verder 

gaat met verschonen en doe het. 

7. Afronden van de handeling; 'Zo nu ben je weer helemaal schoon en aangekleed. Nu til ik je op en neem 

je mee naar de speelplek'. 

Eerst zeggen en als de baby het ‘begrepen’ heeft, het dan doen. 

8. Maak het kind duidelijk dat het weer zelf verder gaat; 'Ik leg je nu op de mat, je kan weer bewegen en 

spelen. Hier is een bakje, een rammelaar en een doekje. Kijk Roel is er ook. Ik ga nu Marsha 

verschonen' 
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