
Een 
Rustbox
bij je thuis



Laten we beginnen!

Eerst een vooral wat fijn dat je de rustbox huurt!
Om

het gebruik van deze rustbox te
vergemakkelijken stelde ik deze handleiding

op. 
 

Ik leg stap voor stap uit hoe je kan je werk gaan.

Stap 1: Beslis waar je de rustbox gaat zetten. Doe
dit op een rustige plek bij je thuis, maar ook op

een plek waar je kind alleen durft en kan zijn. Een
woonkamer of er kort bij is iedeaal. 

Stap 2: Zet de rustbox op. Dit kan al zijn gebeurd.
Zo niet bekijk even het handige filmpje. 

Welkom



We spelen samen met de rustmaterialen. We
delen en maken geen ruzie. 

We doen onze schoenen uit in de rustbox
We praten stil in de rustbox. Natuurlijk mogen

praten

We zitten in de rustbox en zijn rustig.

Bij de eerste keer dat je kind in je rustbox gaat
overloop je samen de afspraken: 

De bedoeling van de rustbox is tot rust komen
daarom

stelde ik deze afspraken op. ( deze zijn terug te
vinden op de kaartjes) 

maar dit doen we zonder te roepen. 

De eerste keer ga je best samen de rustbox in.
Daarna kan je kind zelf gaan ontdekken of je kan

samen blijven gaan of met broer of zus.

We gooien niet met de materialen enkel met de
glow in the dark spaghetti mogen we gooien. 

De eerste keer 



Naast de rustmaterialen die zijn meegeleverd in
de dozen mag je ook andere dingen in de rustbox

leggen. 
Haal dan de andere materialen uit de rustbox
zodat er niet te veel verschillende prikkels zijn.

Max 2 boekjes
handpoppen 

fidget spinners of tangles
1 knuffel 

lichtjes die je nog hebt. 

 

De
snoezelmaterialen



Rusten maar! 

Per doos zit 1 zintuig. Er mag maar 1 zintuig aan
bod komen tegelijk. 

Naargelang hoe vaak je kind
speelt in de rustbox moeten de materialen sneller

verwisseld worden.
Meestal wissel je van zintuig om de halve week

tot 1 week. Wil je graag
wisselen? Stuur me even een berichtje!

De rustmaterialen van 1 zintuig leg je best in de
rustbox. 

De basismaterialen van in je basisdoos mogen er
altijd in blijven.: kussens en lichtjes met lichtdoos.

De deur kan je best open doen via het gaatje
midden in de deur. Bovenaan de rustbox is er een
kijkgat. Deze is gemaakt zodat jij als het nodig is

af en toe kan kijken wat er gebeurd. Als je de deur
steeds opendoet word hun spel en rust verstoord.

Dit kijkgat kan opengelaten worden er iemand
bang is in het donker. 

 



Wanneer kan je tot rust
komen? 

Om te genieten van het snoezelen en even tot
rust te komen 

Als je kind hiernaar vraagt. 
Als je kind boos is.

Als je kind moe is om tot rust te komen voor
het slapengaan.

Als je kind verdrietig is. 
Als je kind moeilijk tot rust komt. 

Je even met je kind rustig wilt praten. 
En zo veel meer.

De rustbox kan je op verschillende momenten
gebruiken.   

 
Wil je graag extra begeleiding dan kan
je een begeleidingtraject boeken. Deze

rustmomenten helpen je kind in zijn of haar
ontwikkeling. 

 

 



Wat als? 

Geef aan welk gedrag je van je kind verwacht.

Komt je kind niet de afspraken na? Ook niet
na herhaling of bij het aangeven van het juiste

gedrag. Dan haal je beter je kind

Was je kind boos en gebeurt het daardoor dat
je kind ook roept in de rustbox. Ga dan samen

met je kind in de rustbox.

Wat doe je als je kind(eren) deze afspraken niet
nakomen of

het onrustig is, ze ruzie maken, of er wordt
geworpen met de materialen? 

Ipv Je moet je schoenen uitdoen. Kan je zeggen.
Als je schoenen uit zijn kan je in de rustbox.

uit de rustbox. Verwoord dit dan ook duidelijk. Ik
haal je uit de rustbox omdat je roept in de rustbox

hier praten we rustig. 

Neem de rustbox erbij en kom zo samen tot rust.
Dit hoeft maar 5 min

te duren. Natuurlijk mag dit langer. 
 

 



Wat als? 

Lukt het je kind niet om samen met broer/ zus in
de

rustbox te gaan? Dan je ze om de beurt laten
gaan. Eventueel met een timer

voor af te wisselen.
Lukt het niet goed of heb je vragen aarzel niet om

me te
contacteren.

 

 



Zit je met een vraag? Of duikt er een probleem
op? Is er iets niet zo duidelijk? 

 
Bel me even op! of Stuur een berichtje. 

Je mag me elke vraag stellen groot of klein. 

049442212

Wil je me graag volgen voor meer tips op
Facebook? 
Snoe-zen 

of neem een kijkje op www.snoe-zen.be

 

 

Een vraag?  


