
Het reilen en zeilen van een samengesteld gezin vergt veel geduld en 
planning. Ondertussen moet je ook nog aan je relatie denken, én aan  

jezelf. Daarom 11 tips om het goed te houden (ook tijdens de feestdagen). 

1. Weet: voor kinderen zijn de eigen ouders het eerste voorbeeld. Op een goede tweede  
plaats staat de stiefouder. Wees je als stiefmoeder of -vader dus bewust van jouw impact op het wereldbeeld van  

jouw stiefkinderen. 

2. Kinderen trekken naar de ouder die het ’t moeilijkst heeft. Dit zegt niets over de liefde  
van een kind voor jou als ouder.

3. Laat je stiefkind naar jou toe komen in plaats van andersom, en zorg ervoor dat je er dan  
ook voor ze bent. Zo is er geen druk richting het kind en groeit het vertrouwen.

4. Vergeet nooit: met de gezinsleden is niets mis, het zijn ‘de lijntjes’ die  
gezinsleden met elkaar verbinden die het ingewikkeld maken. Gaat het niet goed?  

Vraag dan hulp bij het ontwarren van de lijntjes.

 

5. Voel je dat jouw kind naar de andere ouder trekt? Ga niet compenseren. Hier raakt een kind  
alleen maar van in de war. Je bent goed genoeg zoals je bent.

6. Vergeet je partner niet! De volwassenen zijn de fundering van het gezin. Zijn jullie  
goed voor elkaar, dan straal je dat uit op de rest.

7. En, geheel tegen de Nederlandse cultuur van individualisme in: steun elkaar,  
leun op elkaar. Een samengesteld gezin is topsport. Gebruik elkaar dus als trainingsmaatje en neem taken  

van elkaar over als het niet lukt.

8. Is de andere ouder overleden? Maak voor hem of haar een mooi plekje in huis.  
Zo hebben de kinderen het idee dat hun overleden ouder er nog toe doet én dat er over gesproken mag worden. 

9. Feestdagenstress pak je aan door die dagen minder belangrijk te maken.  
Dus wel die boom in huis en fijn samen zijn, maar zie het verder gewoon als een gezellige vrije dag.

10.  Een andere optie, als je vooral opziet tegen het heen en weer gesjees in  
twee dagen:  plak er een derde en vierde dag aan vast.

11. 
 Wat je ook doet: roep nooit dat het gezellig moet zijn.

Hou het goed
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