
Ontwikkelupdate

OPGROEIEN... 2 JAAR

Positief 
opvoeden
Complimentjes geven, warmte 

en aandacht doen wonderen in 

de opvoeding. Als je je kind wil 

corrigeren, benoem dan het gedrag. 

Bijvoorbeeld: ‘Met je speelgoed 

gooien is niet lief’. In plaats van: 

‘Je bent niet lief’. Als je kind de hele 

dag alleen maar ‘nee’, en ‘mag niet’ 

hoort, kan het gefrustreerd raken. 

Kort uitleggen waarom iets niet mag 

werkt beter.

Positief opvoeden kent 

vijf basisprincipes.

Samen delen is lastig op deze 

leeftijd. Daar is je kind gewoon 

nog niet aan toe. Je kunt wel zelf 

het goede voorbeeld geven en 

hardop zeggen dat je, bijvoorbeeld, 

die lekkere cake die je net hebt 

gekocht, gaat delen met je kind en 

andere gezinsleden.

Veilig speelgoed

Samen delen? Nog even niet…

Meer tips om je peuter te 

leren delen.

Als je kind zelf kan aangeven wanneer hij 

moet plassen of poepen, en dat ook even kan 

ophouden, is hij toe aan zindelijk worden. In de 

bibliotheek vind je veel boekjes over zindelijk 

worden. Leuk om samen te lezen!

Zindelijk worden

Peuters zien vaak nog geen gevaar, dus zorg 

je voor een veilige omgeving. Ook voor veilig 

speelgoed. Wil je weten hoe je erachter komt of 

speelgoed nu veilig is voor je kind?

Rond 2 jaar gaat je kind 

meer praten en zinnetjes 

van twee woorden maken. 

Ieder kind natuurlijk in zijn 

of haar eigen tempo. Je kunt 

je kind wel stimuleren. Praat 

veel met je kind, benoem 

dingen die je ziet en doet. 

Bijvoorbeeld: ‘Kijk een hond. 

Een hond zegt waf’. De 

taalontwikkeling stimuleer 

je ook door voor te lezen, te 

zingen en rijmpjes te maken. 

Een rustige omgeving, dus 

zonder opdringerige geluiden 

van radio en tv, is goed voor 

kinderen. Ze horen je beter.

Oefenen met taal is goed voor 

de ontwikkeling van peuters. 

Daarom is het goed dat peuters met 

2,5 jaar naar de peuterspeelzaal 

gaan. Als er extra taalstimulans 

nodig is, kunnen peuters naar een 

zogenaamde ‘voorschool’, gaan, een 

speciale peuterspeelzaal waar extra 

aandacht aan de Nederlandse taal 

wordt besteed. Als je wilt weten of 

dit voor jouw kind nodig is, kun je 

dit als je peuter 2 jaar is, bij de JGZ 

navragen. Je kunt je je kind dan 

nog op tijd aanmelden.

Twee woordjes achter elkaar!

Oefenen met 
Nederlandse taal

Zo help je je 

kind goed te 

leren praten.

Kleine ontdekkingsreiziger

Je kind is nu een peuter en volop bezig de wereld te ontdekken. Heerlijk 

om te zien, maar soms vraag je je als ouder ook af: hoe reageer ik hierop, 

hoe ga ik hiermee om. Deze tips kunnen je helpen.

Het lukt niet!
Je peuter wil steeds meer zelf doen en dat lukt niet 

altijd. Wordt jouw kind dan driftig? Dat is normaal, die 

driftbuien worden vanzelf minder als kinderen beter 

kunnen praten. Je kunt je kind wel helpen driftbuien te 

voorkomen. Blijf zelf rustig, dat helpt al.

Wil je tips hoe je je kind helpt 

zindelijk te worden?

Lees het hier.

Wat doe je als je kind een driftbui 

heeft? Bekijk de video.

Heb je vragen over onderwerpen uit deze nieuwsbrief of over 

de ontwikkeling en groei van je kind? Neem contact op met 

de jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op 

ggdbzo.nl/mijn-kind of contact opnemen 

via 088 0031 414

Vragen? 
Neem contact op!

GGD Brabant-Zuidoost

Postbus 8684

5605 KR Eindhoven

ggdbzo.nl/mijn-kind @ggdbzo

  @ggdbzo

Scientific research shows that breast milk  
provides optimal nutrition for babies.  
The mother also benefits from breastfeeding.

Practical and informative
Breastfeeding is very natural but  
in practice may be slightly more  
difficult. During this session,  
we will inform you about different 
ways of latching on the breast and 
breast pumping so that you and 
your baby can make a good start.

For who?
For pregnant women and parents 
who want to make a good start
with breastfeeding and can use 
some (practical) tips.

Costs
If you live in Southeast-Brabant, 
we offer our session free of  
charge. If not, the information 
session costs €20,-.

Where and when?
The session takes about 2 hours. 
Check our course schedule for 
the dates and locations of the 
sessions:

Sign up 
Sign up on our website (see the 
link above or scan the QR-code). 
Or call 088 0031 414. 
 
Questions?
Please contact the secretariat  
of team youth healthcare by  
telephone 088 0031 414.

Scan the  
QR-code

Or visit our website: 
ggdbzo.nl/%D1%81ursus/
themabijeenkomst-
borstvoeding

GGD Brabant-Zuidoost 
Postbus 8684, 5605 KR Eindhoven
jgz.ggdbzo.nl

Corona kan vragen oproepen bij ouders en 

kinderen. We kunnen ons goed voorstellen dat 

je vragen hebt over het coronavirus en hoe je 

hiermee omgaat als je kinderen hebt.

Corona

Hier vind je informatie 

en ook tips.

https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/over-positief-opvoeden/wat-is-positief-opvoeden/
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/opvoeden/delen
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/leren-praten
https://www.groeigids.nl/groei-info/peuter/ontwikkeling/spraak-en-taalontwikkeling/leren-praten
https://www.ggdbzo.nl/app/uploads/sites/2/2022/04/FolderZindelijkheid-def.pdf?mtm_campaign=Zindelijkheid&mtm_source=JGZ-ontwikkelupdate&mtm_content=Zindelijkheid%20ontwikkelupdate%202%20jaar
https://www.youtube.com/watch?v=uFN1enKFxHM&ab_channel=OpvoedinformatieNederland
https://www.nji.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-van-ouders-over-testen-en-quarantainehttp://

