
VERWENDE KINDERENVERWENDE KINDERENVERWENDE KINDERENVERWENDE KINDEREN    EEN GEDRAGSTHERAPEUTISCHE VISIE   WAT IS EEN VERWEND KIND? Er zijn meerdere omschrijvingen te geven van wat een verwend kind is. Je zou kunnen zeggen dat een verwend kind niet heeft leren luisteren of gehoorzamen; je zou kunnen zeggen dat een verwend kind een pedagogisch verwaarloosd kind is, dat geen normen en geen regels heeft geleerd; je zou kunnen zeggen dat een verwend kind een egoïstisch kind is, dat alleen maar aan zichzelf denkt; je zou kunnen zeggen dat een verwend kind gewend is dat zijn grillen steeds worden ingewilligd; je zou ook kunnen zeggen dat een verwend kind een lastig kind is, dat weinig verdraagt enz. Dat zijn dan ook allemaal eigenschappen die we bij een verwend kind aantreffen. We geven een zogenaamde gedragstherapeutische visie op verwenning. En dat is meteen ook een erg praktische benadering. Dan zouden we kunnen zeggen dat een verwend kind een kind is dat te vaak beloond werd voor ongewenst gedrag. Met ongewenst gedrag bedoelen we dan: doen wat verboden is, en niet doen wat geboden is. Het komt er dus op neer dat een verwend kind bijna altijd zijn zin kreeg, Of het nu gewenst of ongewenst gedrag was, bijna altijd verkreeg het kind wat het wilde bereiken. Of het nu om iets vroeg op een fatsoenlijke, beleefde of vriendelijke manier, of het iets vroeg op een onfatsoenlijke, dreigende of agressieve manier, het kreeg steeds een bevrediging van zijn behoefte. Een tweede kenmerk van verwende kinderen is dat er aan hen te weinig eisen werden gesteld. Ze moeten zelden of nooit iets in de plaats stellen van de verkregen beloning. Ze hoeven zelf nauwelijks een inspanning te leveren. En als die kinderen dan toch met ouderlijke eisen worden geconfronteerd, proberen ze die eisen zoveel mogelijk naast zich neer te leggen of ertegen te protesteren. Niet zelden worden die eisen dan ingetrokken. Maar omgekeerd zullen de eisen die de kinderen aan hun ouders stellen, vaak juist wel al te vlug worden ingewilligd. In een normale opvoeding brengen we regels, wetten en normen in. We stellen eisen, we vragen dat het kind zich zus gedraagt en niet zo. Door een kind 



daarenboven te belonen geven we goedkeuring aan zijn gedrag en maken we het duidelijk dat het dat gedrag mag stellen, dat het zelfs gewenst is dat het dat gedrag stelt. Door een kind te straffen keuren we zijn gedrag af en maken we het duidelijk dat het dat gedrag niet mag stellen, dat het om ongewenst gedrag gaat. Bij een verwend kind loopt dat allemaal fout. De ouders zullen misschien wel nooit, en in ieder geval te weinig ingrijpen. Ze laten het kind zijn zin maar doen. Een voorbeeld: of het kind het teeveetoestel nu beschadigt, of er zijn vettige vingertjes opzet, het blijft gelijk. De ouders grijpen niet in en verdragen dat het kind zichzelf beloont met dat nochtans ongewenste exploratiegedrag. Die ouders brengen geen norm in, ze maken het kind onvoldoende of zelfs helemaal niet duidelijk wat mag en niet mag. Het kind leert dan ook niet dat er grenzen zijn aan zijn exploratiegedrag. Een ander voorbeeld: bekijken we even de kleuter met huil- en woedebuien. Huil- en woedebuien zijn 'onfatsoenlijke manieren' om iets aan ouders te vragen. Immers, kinderen stellen dat gedrag juist vaak als ze hun zin niet kregen. Vaak geven ouders toe aan die buien. Om het kind te sussen, en om van de drukte af te zijn, geven ze het kind zijn zin. Zo zullen ze dat snoepje waar het om gevraagd had en dat in eerste instantie verboden was, toch geven. Of ze laten het kind toch langer opblijven. Of ze laten het kind toch knoeien met eten. Kinderen worden dan om hun huil- en woedebuien beloond. Ze leren dan dat, wanneer hun ouders hun iets niet toestaan en hun gebod of verbod niet intrekken, ze alleen maar heel hard moeten huilen, of zich kwaad op de grond gooien, om uiteindelijk toch hun zin te krijgen. Bij verwende kinderen komen die huil- en woedebuien dan ook zeer vaak voor. Eigenlijk voeden de kinderen hier de ouders op i.p.v. omgekeerd. Het zijn immers de kinderen die bepalen wat verder nog mag en moet in het gezin. Het zijn de kinderen die hun ouders belonen voor het intrekken van hun eisen, en dat doen ze door op te houden met hun huil- of woedebui! De ouders zijn de controle over de opvoeding compleet kwijt. Verwenning en haar gevolgen op lange termijnVerwenning en haar gevolgen op lange termijnVerwenning en haar gevolgen op lange termijnVerwenning en haar gevolgen op lange termijn 



Elk kind krijgt al eens zijn zin, ook bij ongewenst gedrag. Is dat dan ook verwenning? Uiteraard niet! Van verwenning in de echte zin van het woord spreken we pas als die opvoedingswijze systematisch zo doorgaat, als kinderen dus systematisch beloond worden bij ongewenst gedrag en als geboden en verboden niet langer voor hen van tel zijn. De gevolgen zijn natuurlijk ernstig. Eerst en vooral leren die kinderen geen onderscheid te maken tussen wat mag en niet mag, wat moet en niet moet, tussen ongewenst en gewenst gedrag. Ze hebben een lage frustratietolerantie: ze verdragen geen teleurstelling, geen rem op hun verlangens, ze zijn gewend dat hun verlangens zowat altijd worden ingewilligd. Geboden en verboden zijn niet voor hen gemaakt en ze kunnen er niet mee leven. Geboden, verboden, eisen zijn grote, onoverkomelijke rampen voor hen. Ze leren de bevrediging niet uitstellen, laat staan dat ze hun ongewenste verlangens opgeven: hun wensen moeten altijd en onmiddellijk worden ingewilligd. Die kinderen worden dan ook buitengewoon agressfief of depressief als die bevrediging er niet onmiddellijk komt. Op lange termijn kunnen die kinderen zich steeds moeilijker aanpassen aan de normen in de maatschappij. Ze generaliseren hun gedrag ook naar andere situaties, bij vreemde mensen, op school enz. Ze gaan steeds verder in het stellen van ongewenst gedrag om toch uiteindelijk aan hun voordeel, hun beloning, de vervulling van hun wensen te komen. Allerlei ernstige vormen van ongewenst gedrag kunnen dan optreden: crimineel gedrag, verslavingen, ernstige agressie enz.   HOE EEN VERWEND KIND AANPAKKEN? De lessen uit wat we nu reeds weten!De lessen uit wat we nu reeds weten!De lessen uit wat we nu reeds weten!De lessen uit wat we nu reeds weten! In zekere zin vernamen we in het vorige deel reeds hoe we verwende kinderen moeten aanpakken. De eerste regel is, dat we kinderen in voldoende mate moeten confronteren met eisen. Vervolgens zorgen we ervoor dat de beloning van het ongewenste gedrag ophoudt. We laten ze ervaren dat bevrediging van hun behoeften niet steeds mogelijk is. Soms is het nodig dat hun ongewenste gedrag ook 



gestraft wordt. Het is ook goed verwende kinderen te laten ervaren dat gewenst gedrag wel kan leiden tot beloning, en dat ze dus veel meer belang hebben bij het stellen van gewenst gedrag. Tot slot dienen we er wel op te wijzen dat het weer op het goede pad krijgen van verwende kinderen een enorme karwei kan zijn, afhankelijk natuurlijk van graad (duur) van de verwenning. We zullen al onze beste krachten moeten gebruiken om resultaat te kunnen bereiken. Bovendien moeten alle opvoeders die in het spel betrokken zijn, meewerken, samenwerken. En vooral: we moeten zo snel mogelijk moeten beginnen! De beloning van het ongewenste gedrag afbouwen.De beloning van het ongewenste gedrag afbouwen.De beloning van het ongewenste gedrag afbouwen.De beloning van het ongewenste gedrag afbouwen. We moeten er dus voor zorgen dat verwende kinderen niet langer beloond worden voor hun ongewenste gedrag. We zorgen er dus voor dat ongewenst gedrag niet door iets aangenaams gevolgd wordt. Twee voorbeelden: als een kind een ander kind bijt om een stukje speelgoed, dan moeten we ervoor zorgen dat het dat stukje speelgoed hoe dan ook niet krijgt. Als een kind bewust knoeit in de badkamer, moeten we het de spullen waarmee het knoeit, afnemen, desnoods de waspartij zo snel mogelijk onderbreken. . Bovendien laten we het kind duidelijk voelen dat we het ook menen. Een zekere kordaatheid is dus wel nodig, ofschoon kordaatheid niet mag verward worden met onvriendelijkheid en barsheid. Voorbeeld: als we vinden dat het kind bij het slapengaan geen snoep mag krijgen en zijn speelgoed moet afgeven, dan brengen we die eis op een manier waardoor het kind begrijpt dat het menens is, vriendelijk maar kordaat: 'Geen speelgoed meer, geen snoep meer, want we gaan nu naar bed!' Wanneer verwende kinderen na een frustratie door een verbod, straf of negeren van onzentwege emotioneel ongewenst reageren met bijvoorbeeld huil- of woedebuien, dan zullen we die reacties negeren. En als dat niet helpt, kunnen we zelfs troosten, kalmeren en eventueel praten als dat lukt. Maar we volharden in onze oorspronkelijke eisen. De huil- en woedebuien mogen de geboden en verboden niet doen ophouden. We mogen het kind dus wel helpen om emotioneel over de frustratie van een gebod en een verbod heen te geraken, maar we mogen niet toegeven in 



onze eisen. Het verwende kind moet leren dat er eisen zijn, en dat die moeten worden ingewilligd. Voorbeeld: een kind huilt als het moet ophouden met spelen als het etenstijd is; troosten kan, maar het kind moet wel aan tafel. Ook ‘ fatsoenlijk' gestelde vragen vanwege een kind moeten niet altijd positief worden beantwoord door de ouders. Alle kinderen moeten ervaren dat er een grens is aan de behoeftebevrediging. Protest, met agressie of met verleiding gekleurd, moeten we durven te weerstaan. Voorbeeld: als een kind dat met een lieve snoet net voor het eten om een snoepje vraagt, moeten we aan die lieve snoet trachten te weerstaan en het snoepje in de kast laten Een bijzondere vorm van het niet-belonen van ongewenst gedrag is de reactie van negeren. Verwende kinderen hebben soms een uitermate grote behoefte om aandacht te krijgen. Om die te bekomen stellen ze vaak ongewenst gedrag. Als we min of meer zeker zijn dat het verwende kind het ongewenste gedrag stelt om aandacht te krijgen, is negeren van dat ongewenste gedrag van groot belang, en een manier van niet-belonen; Voorbeeld: heel wat huilpartijen van jonge kinderen, maar ook ander ongewenst gedrag zoals overdreven clownerieën, kunnen genegeerd worden. Soms is het kind zo veeleisend inzake aandacht, dat we het negeren nog kunnen verscherpen door het kind te isoleren (apart zetten). Voorbeeld: het kind in de hoek zetten of in een aparte kamer is wellicht een van de beste maatregelen die we bij ongewenst gedrag van jonge kinderen kunnen nemen. Negeren is echter niet zo eenvoudig. Immers, gedrag dat, zoals bij het echt verwende kind, lange tijd werd beloond met aandacht, zal juist gaan toenemen als men het negeert. Althans aanvankelijk. Het negeren moet dus lange tijd worden volgehouden. Vaak kunnen ouders dat niet, waardoor ze toch weer gaan reageren, al of niet met straf, en vaak zelfs met een beloning. Ze geven het verwende kind uit 



ellende toch maar weer zijn zin, waardoor de verwenningsgraad alleen maar toeneemt. Voorbeeld: een huilbui bij het slapengaan die in het verleden vaak werd beloond met aandacht en aanwezigheid van de ouders, is erg moeilijk af te leren en vraagt volharding als ouders die huilbui nu plots wel gaan negeren. Hetzelfde geldt voor om het even welke beloning die het verwende kind wist vast te krijgen door middel van ongewenst gedrag. We moeten ervoor zorgen dat die beloning er niet meer komt, maar dat geeft aanvankelijk wel erg grote problemen. Het kind volhardt in zijn verlangens. De verleiding is steeds weer groot om toch maar toe te geven aan de verlangens van het kind. Voorbeeld: als woedebuien in het verleden vaak werden beloond door de toegevingen van de ouders, duurt het een hele tijd eer kinderen die woedebuien gaan opgeven, als we nu plots wel ophouden met hun verlangens in te willigen. Straf voor ongewenst gedrag opbouwenStraf voor ongewenst gedrag opbouwenStraf voor ongewenst gedrag opbouwenStraf voor ongewenst gedrag opbouwen Straffen als opvoedingshandeling is het laten volgen van iets onaangenaams op het ongewenste gedrag van het kind, met als gevolg dat dat gedrag in de toekomst verdwijnt. Maar straffen is iets onaange-naams. We moeten er dus zorgvuldig mee omspringen, ook bij verwende kinderen. We zouden de straffen in grote lijnen kunnen onderverdelen in drie categorieën: sociale straffen (met een standje), fysieke straffen (met een tik of een klap geven), activiteitsstraffen met het verbieden van aangename bezigheden (met een onthoudingsstraf als geen tv, geen toetje, geen snoep) en het gebieden van onaangename bezigheden (als een correctiestraf als het ongewenste gedrag in gewenste richting herhalen, of met het opleggen van een taak als de afwas doen). Het gebruik van straffen heeft nadelen. We noemen er een paar op. Straf vertroebelt de relatie tussen opvoeder en kind; er kan een vijandige rivaliteit om de macht ontstaan. Kinderen krijgen een slecht voorbeeld: door het gebruik van vooral fysieke straf en hevige scheldpartijen leren we kinderen problemen met agressie op te lossen. Straf maakt kinderen angstig en bezorgt ze op termijn een laag zelfwaardegevoel. Kinderen worden bij straf gestimuleerd om het ongewenste gedrag 



alleen maar niet te stellen als de opvoeder in de buurt is, in afwezigheid van de straffer zullen ze het ongewenste gedrag blijven stellen. Als kinderen gestraft worden, krijgen ze toch steeds aandacht, een beloning dus, waardoor de straf haar doel kan missen. Dat gebeurt vooral als ouders veelvuldig straffen en verder weinig aandacht geven aan het kind. Maar straffen zijn vaak effectief, vooral op korte termijn. Het gedrag zal misschien in de toekomst nog wel optreden, maar het houdt nù alvast op. Uit onderzoek blijkt echter ook dat kinderen - ook op langere termijn - wel degelijk leren uit straffen. En hoe dan ook: verwende kinderen moeten hun grenzen leren kennen. Het blijkt dat ze pas dan echt gelukkig en evenwichtig opgroeien. Ten slotte, de maatschappij bestraft ook het ongewenste gedrag, en kinderen worden daar het best op voorbereid. Vandaar wat we pleiten voor een efficiënte manier van straffen. We moeten het straffen zo goed mogelijk toepassen, zodat we het zo weinig mogelijk moeten doen. Het is tenslotte niet de bedoeling dat we verwende kinderen plots gaan overdonderen met strafmaatregelen. Wat is goed straffen? Een goede straf beantwoordt aan een aantal voorwaarden, waarvan we de belangrijkste nu bespreken. Wees duidelijk.Wees duidelijk.Wees duidelijk.Wees duidelijk. Kinderen en ouders moeten duidelijk weten over welk ongewenst gedrag het gaat, en om welke straf. Dat wordt het best op voorhand afgesproken, zodat de straf voorspelbaar is. Als kinderen wat ouder zijn, kunnen sommige afspraken misschien al in onderling overleg worden gemaakt. Die duidelijkheid en de afspraken dragen bij tot een gevoel van veiligheid en rechtvaardigheid bij het kind, waardoor de straf beter verwerkt wordt zonder dat ze aan effect moet inboeten. Voorbeeld: aan een kind dat moedwillig knoeit aan tafel: 'Als je weer knoeit met je eten, dan neem ik het eten weg en is het gedaan met eten tot de volgende maaltijd. Je bent dus gewaarschuwd.' Wees consequent.Wees consequent.Wees consequent.Wees consequent. Een tweede voorwaarde, en wellicht de belangrijkste, zeker bij verwende kinderen, is consequentie. Een straf waarmee werd gedreigd of die werd afgesproken, moet ook worden uitgevoerd. Veelal wordt er gedreigd, eindeloos lang, met veel woorden en 



veel spanningen tot gevolg. Maar een straf komt er niet. Het resultaat is dat het ongewenste gedrag blijft bestaan totdat de ouder dermate geïrriteerd wordt, dat hij een extreme, agressieve straf gebruikt, of toch weer gaat toegeven om de ellende te laten ophouden. Van belang bovendien is dat de ouders onderling zoveel mogelijk consequent zijn, vooral wanneer het om het afleren gaat van een hardnekkig ongewenst gedrag, zoals zo vaak bij verwende kinderen. Het voordeel van consequent zijn is dat kinderen vlugger leren: ze beseffen dat er geen ontkomen mogelijk is, en zullen voortaan sneller ingaan op de gemaakte afspraken en het ongewenste gedrag achterwege laten. Uiteindelijk heeft dat ook tot gevolg dat er weer minder gestaft zal worden. Voorbeeld: Als we dreigen met een straf als ‘ je moet in de box, of in de hoek, of in een andere kamer, en je mag niet meer met andere kinderen spelen als je ze nog een keer pijn doet', moeten we die straf ook daadwerkelijk uitvoeren. Zo niet verliest de straf haar kracht en verliezen wij ons gezag, vooral als het een gewoonte wordt de aangekondigde straf niet op te leggen Wees realistisch.Wees realistisch.Wees realistisch.Wees realistisch. De derde voorwaarde sluit nauw aan bij de vorige. Willen we consequent zijn, dan moeten we realistische straffen afspreken. Daarbij moeten we vooral oppassen voor langdurige of zware straffen. Een straf moet maar net zo groot zijn, dat ze effect heeft. Een straf is dan ook een signaal, een teken voor het kind dat het te ver is gegaan. Voorbeeld: als een kind het speelgoed vernielt, dreigen we er beter mee dat het voor de rest van de dag niet meer met dat speelgoed mag spelen dan dat we ermee dreigen het speelgoed weg te gooien: de eerste dreiging kunnen we hard maken, de tweede wellicht niet! Geef een zinvolle straf.Geef een zinvolle straf.Geef een zinvolle straf.Geef een zinvolle straf. De vierde voorwaarde betreft de inhoud van de straf. Straf sluit inhoudelijk nauw aan bij de aard van het ongewenste gedrag. Bij voorkeur is de straf het logische gevolg van het ongewenste gedrag, of m.a.w. een zinvolle straf maakt de gevolgen van het ongewenste gedrag zoveel mogelijk weer goed. 



Twee voorbeelden: als een kind een ander kind heeft pijn gedaan vanwege een ruzie over speelgoed, kan het nuttig zijn dat het kind dat speelgoed uitdrukkelijk afgeeft, en een zoentje geeft op de plek waar het de andere heeft pijn gedaan. Als een kind verder op straat heeft gefietst dan was afgesproken, kan de fiets voor een paar uur worden afgenomen. Een speciale vorm van straffen bestaat erin het ongewenste gedrag in zijn gewenste vorm te laten hernemen. Als een kind iets verkeerds heeft gedaan, is het soms mogelijk het kind te vragen de situatie a.h.w. te laten hernemen, waarbij we dan uitdrukkelijk, maar toch vriendelijk, vragen om nu het gewenste gedrag te stellen. Het vervelende voor het kind is toch dat het wordt ‘ teruggefloten', en dus wordt onderbroken in zijn bezigheden, en bovendien het gedrag moet herhalen. Met deze straf herstelt het kind uiteraard de schade van zijn ongewenste gedrag. Positief is ook dat we nu de kans krijgen het kind te belonen als het bij deze herhaling van de situatie wel het gewenste gedrag stelt. Voorbeeld: het binnenkomen terwijl alle kleren en andere spullen links en rechts door het huis geslingerd worden, kan bestraft worden met het bevel opnieuw binnen te komen, maar dan op een nette manier, waarbij de kleren en de spullen op hun plaats worden gelegd. Laat de straf zo snel mogeLaat de straf zo snel mogeLaat de straf zo snel mogeLaat de straf zo snel mogelijk aansluiten op het ongewenste gedrag.lijk aansluiten op het ongewenste gedrag.lijk aansluiten op het ongewenste gedrag.lijk aansluiten op het ongewenste gedrag. De vijfde voorwaarde betreft het tijdstip van de straf. In de regel wordt de straf zo snel mogelijk na het ongewenste gedrag uitgevoerd. Het is zelfs veel beter een snelle straf te geven dan een zware. Voorbeeld: vooral bij jonge kinderen heeft het geen zin om ze ‘ s avonds vroeger te laten slapen als ze ‘ s morgens iets fout hebben gedaan; men verzint beter een onmiddellijke straf. Van belang is ook hoe we na de straf reageren. Vooral verwende kinderen die tot dan toe niet gewoon waren om gestraft te worden, zouden zich plots erg angstig kunnen voelen. Maar na de straf moeten de geborgenheid en de veiligheid gegarandeerd blijven. En dat kan door troost en vergeving, zonder dat we uiteraard moeten terugkomen op de ingestelde geboden en verboden. 



Voorbeeld: als kinderen hevig huilen na een straf, kan men ze troosten, en als ze gekalmeerd zijn nog eens uitleggen waarom ze werden gestraft, maar vooral moet men ze met een vriendelijk gebaar te kennen geven dat het conflict voorbij is. Beloning voor gewenst gedrag opbouwen.Beloning voor gewenst gedrag opbouwen.Beloning voor gewenst gedrag opbouwen.Beloning voor gewenst gedrag opbouwen. We willen ook iets zeggen over het belonen van gewenst gedrag. Van belang in de opvoeding van elk kind is dat we het gewenste gedrag belonen. We moeten ook aan verwende kinderen uitdrukkelijk laten voelen wanneer ze wel de juiste dingen doen. We kunnen het gewenste gedrag laten toenemen door het te laten volgen door iets aangenaams. Voorbeeld: als een kind voor het eerst zijn speelgoed deelde met een ander kind, is het wenselijk hem daarvoor te prijzen. Men onderscheidt drie soorten beloningen: materiële (een stukje speelgoed), sociale (een schouderklopje) en activiteitsbeloners (samen prettige dingen doen). De belangrijkste beloning is de sociale beloning; eigenlijk speelt die altijd mee. Een voordeel van belonen is dat we dat niet steeds, na elke poging tot gewenst gedrag, moeten doen. Het is zelfs beter het gewenste gedrag slechts af en toe te belonen. Zo worden vooral de materiële en de activiteitsbeloners het best maar eens af en toe (en bij verrassing) gebruikt. Voorbeeld: als kinderen een tijdje goed met mekaar hebben gespeeld, kan men ze verrassen met een ijsje. Niettemin kan het bij het ‘ veranderen' van verwende kinderen in het begin juist wel belangrijk zijn uitdrukkelijk te belonen. Voorbeeld: als een kind het erg moeilijk heeft om een tijdje alleen te spelen, moet men het wel vaker belonen, aanvankelijk misschien wel telkens als het die prestatie heeft geleverd. Bij het gebruik van beloning hoeven we niet te wachten tot het gewenste gedrag kant-en-klaar, volledig verschijnt: reeds kleine onderdelen van het gedrag, reeds kleine stapjes kunnen worden beloond. Vaak hebben we echter de neiging een gedrag dat nog niet ‘ af' is, te bestraffen - we bestraffen de mislukking i.p.v. het 



gedeeltelijk succes alvast te belonen. Daar moeten we bij verwende kinderen erg goed mee oppassen. Vooral in het begin moeten we erg aanmoedigend optreden. Twee voorbeelden: als een (verwend) kind zich leert aankleden, zullen we ieder stapje van de kleedpartij sociaal belonen. Als een kind de gewoonte heeft bij het eten te knoeien, zullen we het wellicht nog een beetje helpen, het soms nog het eten toedienen, dat afwisselen met het kind zelf laten eten, maar elke goede stap in de richting van netjes eten moeten we intussen sociaal belonen. Tijd en geduld!Tijd en geduld!Tijd en geduld!Tijd en geduld! Tot slot willen we er nog op wijzen dat opvoeden en vooral het opvoeden van verwende kinderen veel tijd en geduld vraagt. Slechts weinige van onze goed bedoelde maatregelen zullen altijd en onmiddellijk het gewenste resultaat opleveren. Gedragsverandering is bijna altijd ene grillig verlopend proces.   Met de beste bedoelingenMet de beste bedoelingenMet de beste bedoelingenMet de beste bedoelingen Al deze regels en raadgevingen die op basis van de knowhow in de gedragstherapie ontwikkeld werden, zijn juist en duidelijk gesteld. Toch stelt men vast dat sommige ouders die met deze inzichten wellicht akkoord gaan, van die raadgevingen geen gebruik weten te maken in hun omgang met hun kinderen. Een voor de hand liggende reden is dat het allemaal niet zo eenvoudig is als het eruitziet. Men dient zich consequent aan bepaalde gedragsregels te houden. Misschien is enige ondersteuning en begeleiding wenselijk. Maar de redenen voor de niet-uitvoering van die goed bedoelde adviezen kunnen dieper zitten. Ouders verwennen hun kinderen niet toevallig of alleen maar uit onwetendheid. Zoals we in het artikel van J. De La Marche hebben kunnen lezen, kunnen diepere, niet altijd bewuste drijfveren aan de basis liggen van een dergelijke gedrag. - Misschien kan men er niet tegen dat het kind gefrustreerd wordt als men op zijn wens niet (onmiddellijk) ingaat! De pijn van het kind is ook eigen pijn. - De gedachte dat frustraties de persoonlijke ontwikkeling van het kind kunnen schaden! - Misschien wil men het kind voor zichzelf winnen (niets weigeren) ... in de hoop het 



affectief van de andere partner los te maken (relatieproblemen)! - Misschien wil men wel compenseren voor de partner, van wie men vermoedt dat hij te hard en gevoelloos optreedt! - Misschien wil men op materiële wijze goedmaken, wat men door tijdgebrek te weinig in het kind investeert! - Materiële verwenning kan ook dienen als compensatie voor het gebrek aan eigen echte affectie t.a.v. het kind. - Misschien wil men het kind behoeden voor de eigen liefdeloze jeugd die men zelf heeft meegemaakt! - Misschien kan men het allemaal niet meer aan en vindt men de kracht niet om ook eens neen te zeggen tegen het kind of de jongere! Die lijst met voorbeelden kan men wellicht nog aanvullen. Wat we willen aantonen, is dat opvoedingsadviezen niet zullen baten als men niet eerst bij die diepere drijfveren kan stilstaan, ze als niet bedreigend erkennen en ook de ouder helpen om met die gevoelens en denkpatronen op een constructieve manier te leren omgaan. Daarin ligt vaak de voornaamste opdracht van de begeleider. Lucas Gellynck   SPELVERWENNING: OOK DAT BESTAAT in 'De Morgen' van 12 januari 1989 verscheen van de hand van journaliste Hilde Sabbe een kritisch artikel over het kinderspel. Binnen de context van onze huidige maatschappij, waarin kinderen overstelpt worden met ‘ afgewerkt' speelgoed, maakt de auteur zich zorgen. De vraag wordt gesteld of kinderen op die wijze nog echt leren spelen. Om die stelling te stofferen ging ze te rade bij de kindertherapeute Hedwig Stellamans, met wie ze een gesprek had, de Britse psychologe Jennifer Smith en Jean Robb, die een boek schreef: 'Creating Kids who can concentrate'. Ook had ze gesprekken met enkele ouders. Wij citeren hier enkele uittreksels uit dat artikel: Tegenwoordig hebben de kinderen thuis meer speelgoed dan hun ouders ooit bij elkaar zagen. "Ze hebben alles, maar het begrip 'alleen spelen' kennen ze niet", 



klaagt Sarah, de moeder van twee dochtertjes van zes en acht. Met poppen spelen of met de autootjes, het is alleen maar leuk als papa en mama meedoen. In de VS neemt die trend min of meer epidemische vormen aan. "Vreselijk vond ik het", zegt Nathalie, die afgelopen jaar met haar gezin in Washington doorbracht. "Word je ergens uitgenodigd met de kinderen, dan kun je als volwassenen niet even rustig onder elkaar uitblazen, nee, je wordt geacht mee te doen met het jonge grut. Anders ben je geen goede moeder". "Er lopen massa's kinderen rond, vaak erg intelligent, die schattig zijn op drie of vijf jaar, maar onuitstaanbaar op acht, omdat ze slordig omgaan met andere mensen en slordig omgaan met de bezittingen van mensen" (Robb) "Kinderen zien ouders, veel meer dan vroeger, als verlengstuk van probleemoplossend denken. Een ouder wordt niet meer gezien als ouder, maar veeleer als vriend. Ouders die vaak met hun kinderen spelen, doen er goed aan hun duidelijk te maken dat ze toch nog altijd ouder zijn, en geen speelkameraadje. Ze moeten het ook duidelijk durven zeggen als het hun een keer echt niet uitkomt. Een kind moet leren frustratie te hanteren. Vroeger zouden kinderen het niet in hun hoofd gehaald hebben om hun ouders te storen om hulp te vragen bij een spelletje. Daartegenover staat dat een kind toen in zijn autonomie werd bevestigd. Nu onderschatten we kinderen constant op hun eigen vermogens en daar liggen schuldgevoelens aan de basis". (Stellamans) Volgens de Britse psychologe Jennifer Smith zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het feit dat ze steeds vaker door hun kroost worden opgeëist als speelkameraadje. "Ouders van nu hebben het verschrikkelijk druk. Meestal hebben zowel vader als moeder een baan en blijft er niet zoveel tijd meer over om echt met de kinderen bezig te zijn. Dan liggen schuldgevoelens op de loer, met als gevolg dat ouders, op ogenblikken dat ze liever even zouden uitblazen, zichzelf beschikbaar stellen en vragen: wil je dat mama hierbij helpt?" Eén ding zouden we bijna uit het oog verliezen: samen met je kroost een kasteel bouwen of een verhaal bedenken is het leukste wat er is. Niets creëert zo'n sterke band als samen spelen. Maar ze worden beter niet afgedwongen, die glorieuze momenten waarin de wereld van de volwassenen en die van de kinderen in elkaar 



opgaan. Zwichten voor gejengel en gezeur is niet altijd de beste oplossing. "Kinderen krijgen soms niet eens de kans om te bedenken wat ze zelf zouden willen", oordeelt Stellamans. "Ouders suggereren te veel. Vervelen mag heus wel eens. De kunst is kinderen te laten bedenken wat ze zelf willen, ook al betekent dat dat je ze eerst wat laat rondlummelen". Referentie DRIESEN, L. Straffen? Een boek voor ouders en andere opvoeders. Garant, Leuven/Apeldoorn, 1996, 175 p.MET DE BESTE BEDOELINGEN! .  ©opyright Caleidoscoop  
 


