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• Sommige ouders reageren
passief: bedanken zonder
dat er een gesprek ontstaat.

UIT
PROBEREN
Uitproberen:

Ga maar beginnen
met water geven
aan je kind

De Waterbox is
een aanvulling op
mijn consult

O P BO U W E N

Je kunt een
extra moment
kiezen om water
te geven

De Waterbox
is een project
van de HU

RVANGEN
Vervangen:
VE

• Sommige ouders reageren
actief: stellen vragen,
testen eigen ideeën bij de
professional en/of delen
ervaringen.

Je kunt het
limonadegebruik gaan
afbouwen, door steeds
meer te verdunnen
met water

• Of er een gesprek ontstaat
of niet lijkt samen te
hangen met de framing
van de professional.

A F BO U W E N

Je kunt proberen om
elke keer als je sap
geeft dit te vervangen
door water
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• Consult wordt wel of
niet voorbereid door de
professional.
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• Professionals gebruiken
verschillende frames
om het doel van de
Waterbox te illustreren.

Hoe vaak
mag mijn
kind water?

• Ook wanneer
professionals onjuiste
ideeën bespreken en
ontkrachten tijdens het
consult, houden ouders
aan deze ideeën vast.

Tussendoor is het
gewoon het beste om
gewoon water te drinken.
Ook voor je tanden en
voor je lichamelijk

Heb je deze
(fles) ook in
het roze?

• Meer voorbereiding
gaat samen met het
benoemen van meer
onderdelen in het consult.
• Professionals verschillen in
mate van betrokkenheid,
verantwoordelijkheid en
flexibiliteit.
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• Een aantal ouders heeft
eigen oorzaak-gevolg
theorieën. Deze zijn niet
altijd realistisch.

Dan geven we
ook geen suiker ofzo
hoor, want dan geven we
gewoon Roosvicee, daar
zit geen suiker in (…)
Zit fruit in ook enzo

Met water slijmt
ook heel erg, en ze heeft
heel veel slijm op dit
moment, dus ik ben nu
eventjes gestopt met
water geven

Water moet
ze niet!

• Voor sommige ouders is
water geven erg makkelijk,
andere ouders vinden het
lastig.
Ze moet ook
wennen aan
zoet

• De gedragsdoelen zijn
abstract of concreet.
• Alle ouders maakten
de Waterbox open bij
thuiskomst.

Helpt tegen
keelpijn,
appelsap

• Zij lieten de Waterbox
aan iemand anders zien
(bijv. partner of zusje).

• Sommige ouders willen
hun kind niet alleen maar
water geven.

Water krijgt ze
natuurlijk niet alleen
maar, dat is natuurlijk –
Dat vind je zelf ook niet
altijd lekker

Ik maak mij
alleen maar zorgen
of hij wel genoeg
binnenkrijgt

Het ging
eigenlijk vrij
vlot moet ik
zeggen
• Ouders lijken goed te
weten dat water gezond
is, maar hebben niet altijd
door wat ongezond is.

Nee, dat
deden we
dus al

• De bekers worden relatief
weinig gebruikt, maar
worden wel als leuke
cadeaus gezien.
• De slab wordt ook als leuk
cadeautje gezien. Een ouder
geeft aan dat de slab een
geheugensteuntje zou
kunnen zijn voor de baby.

Een onderzoek naar water drinken onder jonge
kinderen. Hoe kan de Waterbox ouders met
een lage sociaaleconomische status optimaal
stimuleren om hun baby van 6-12 maanden
water te geven op het bijvoedingsmoment?

• Niet alle ouders beheersen
de taal voldoende om het
beeldverhaal te begrijpen.
De ouders die het verhaal
wel begrijpen zijn positief.
• De waterwijzer wordt niet
goed onthouden door
ouders.
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Ik ga vaste
momenten pakken,
want dat is voor hem
het duidelijkste. Dat is
wel wat ik eruit geleerd
heb, absoluut

Dus hij drinkt
iets wel zo, maar
paar slokjes en dan
is niet meer

Soms heeft papa
ook het gevoel dat ie
misschien met ranja
erbij doet. Dat zal
lekkerder zijn ofzo

De Waterbox

• Ouders willen hun
kinderen water geven.
De Waterbox lijkt deze
latente behoefte te
versterken, maar biedt
nog onvoldoende
handvaten om echt
concreet te helpen.

Ze lust gelukkig
wel water, maar af
en toe spuugt ze het
gewoon uit, de fles

• Alle ouders kozen een
moment om water te
geven. Voor alle ouders
is dit in ieder geval
’s middags.
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• Twee van de zes ouders
zagen de Waterbox als
een positieve uitdaging.

Een leuk
cadeautje

• Ouders reageren dan
uiteenlopend op de
vraag of de Waterbox
hen geholpen heeft met
het geven van water.

