
VERWENNING Psychologische achtergronden en gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.Psychologische achtergronden en gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.Psychologische achtergronden en gevolgen voor de ontwikkeling van het kind.Psychologische achtergronden en gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Verwenning is een begrip dat stamt uit het dagelijkse taalgebruik. In de vakliteratuur komt het wel aan bod i.v.m. gedragsmoeilijkheden bij kinderen en jongeren, maar het is zeer zelden zelf onderwerp van studie. Dat is ook begrijpelijk: het begrip 'verwenning' dekt blijkbaar vele ladingen en is als dusdanig moeilijk exact te omschrijven. Toch lijkt het zinvol een poging te ondernemen om het begrip wat uit te diepen. Het is immers een feit dat het begrip 'verwenning' in het dagelijkse leven erg gangbaar is en dat daarbij zowat iedereen meent te weten wat eronder verstaan wordt. Bovendien hebben ook de hulpverleners het de laatste jaren hoe langer hoe meer over 'verwenningsproblematiek' en gaan zij er eveneens vanuit dat er een consensus bestaat over wat een 'typisch' verwend kind is. We willen in dit artikel dan ook proberen tot verheldering te komen. Daarbij zullen we in grote mate steunen op het artikel van Graafsma e.a. (1984), zowat het enige in het Nederlandse taalgebied over dit onderwerp.   WAT IS VERWENNING? DefiniëringDefiniëringDefiniëringDefiniëring Van Dale bepaalt verwennen als: verkeerd wennen, door te grote tederheid of door alles in te willigen, bederven; verwenning betekent dan een tekort aan leiding, begrenzing en vormende steun. Om echt duidelijk te maken wat die verwenning nu juist inhoudt en wat ze zo schadelijk maakt, is het goed eerst even in te gaan op wat Van Dale de 'verzwakte betekenis' noemt. Verwennen betekent dan: te goed doen, met veel zorg behandelen. Zo zeggen we wel eens: "we gaan ons op die vakantie eens goed laten verwennen" of "je hebt me weer verwend met mijn verjaardag". Ook Graafsma e.a. (1984 stellen dat verwenning naast een gif ook een gift kan zijn. Mensen die van 



elkaar houden, verwennen elkaar graag, bv. plots eens iets overbodigs geven om de ander echt plezier te doen. Wat is het eigene van deze positieve verwenning? Verwenning heeft een positieve betekenis als ze beantwoordt aan de volgende criteria: 1 het is tijdelijk, occasioneel, inspelend op bepaalde omstandigheden, cf. eens op vakantie gaan, voor een verjaardag; 2 men behoudt volledig de controle over het proces, er blijft voldoende structuur en wederkerigheid in de relatie, het gebeurt uit vrije wil en beide partijen hebben er plezier aan; 3 het is positief en functioneel voor de ontwikkeling van het kind. Zo kan men een baby in zijn eerste levensmaanden niet verwennen: het zo snel mogelijk wegnemen van zijn onlustgevoelens biedt hem de basisveiligheid en het oervertrouwen, nodig voor zijn latere relatiebekwaamheid. Schadelijke verwenning kan pas vanaf het ogenblik dat het kind begint te leren dat het niet enkel aandacht kan krijgen, maar die ook kan trekken of afdwingen, m.a.w. dat het invloed heeft. Ook op latere leeftijd is deze verwenning een belangrijke vorm van 'bijtanken' om de teleurstellingen van het leven te compenseren (bv. bij ziekte, of na een crisis, of gewoon ... een vakantie na een lange werkperiode). M.a.w. het kind heeft er voordeel bij. Die criteria hangen samen. Verwenning zal dus niet meer positief of functioneel zijn als ze voortgezet wordt nadat de omstandigheden voorbij zijn, of als de ouder er de controle over verliest en het proces uit de hand loopt. De schadelijke of toxische vorm van verwenning is dus verwenning die niet meer aan die criteria beantwoordt. Dan wordt ze 'bederven', omdat ze niet meer ontwikkelingsbevorderend is voor het kind, maar juist ingaat tegen belangrijke zaken die het kind in zijn verschillende ontwikkelingsfasen nodig heeft. De kern van de toxische verwenning kunnen we aldus verwoorden: het is een continu patroon van krijgen zonder er iets tegenover te moeten stellen, zonder tegenprestatie. Het is de hoorn des overvloeds die blijft vloeien, los van hoe het kind zich gedraagt. Het betreft een relatiepatroon van bijna volslagen eenrichtingsverkeer 



waarin dus elke wederkerigheid ontbreekt. Het is over deze schadelijke vorm van verwenning dat we het verder zullen hebben.   Vormen van verwenningVormen van verwenningVormen van verwenningVormen van verwenning Bij verwenning kunnen we drie verschillende vormen onderscheiden, die in de realiteit nochtans vaak gecombineerd zullen voorkomen. 1 Materiële verwenning: het kind wordt overspoeld met snoep, speelgoed, zakgeld, cadeaus enz. Of het hier gaat om verwenning is niet af te leiden uit of te meten aan de pure hoeveelheid zelf. Niet alle kinderen uit meer gegoede kringen zijn per definitie verwend. De context van de relatievormen waarbinnen het kind 'krijgt', is bepalend of er al dan niet sprake is van materiële verwenning. Als zodanig kan -afhankelijk van de materieel-financiële situatie van het gezin- een pak chips soms evengoed een uiting van verwenning zijn als een skateboard, een brommer of een auto. Zoals in de algemene definitie gesteld, hebben we dus te maken met materiële verwenning wanneer het kind allerlei materiële dingen blijft krijgen zonder daar iets te moeten voor doen. Zijn verlangens en eisen worden ingewilligd, los van hoe hij zich gedraagt. Materiële verwenning is zeker schadelijk als ze gepaard gaat met pedagogische en/of affectieve verwenning of deprivatie. Omdat we nog zo dadelijk de andere vormen van verwenning behandelen, gaan we hier even in op het samengaan van materiële verwenning en affectieve verwaarlozing of deprivatie. Het gaat hier om situaties waarin ouders het gevoel hebben hun kind affectief tekort te doen en die 'schuld' a.h.w. af te kopen met materiële overvloed. Dat gebeurt soms occasioneel, bv. wanneer ouders zich schuldig voelen als ze voor de eerste keer zonder kinderen op reis zijn en daarom een extra duur geschenk meebrengen. Dat is uiteraard geen probleem. Wel problematisch wordt het als dat de kern is van een continu relatiepatroon. Bv. wanneer ouders zich laten opslorpen door hun werk of in sommige echtscheidingssituaties. In deze omstandigheden gebeurt het dat het kind 



affectie tekort komt en dat zijn aanhankelijkheid en loyauteit 'gekocht' worden met geschenkjes. Een gelijkaardig probleem rijst bij een ouder die zelf in zijn jeugd tekort kwam en nu via zijn kind zichzelf verwent. Ook hier hebben we het natuurlijk niet over de vader die voor zijn zoontje de elektrische trein koopt waar hijzelf al zolang van gedroomd heeft. Het gaat pas om verwenning als het een patroon wordt, waarbij het kind het wel niet bewust zal beseffen, maar wel scherp zal aanvoelen dat het hier eigenlijk niet meer om hem gaat. 2 Pedagogische verwenning: die wordt in haar algemeenheid gedefinieerd als 'geen of veel te weinig regels en grenzen stellen', een gebrek aan ouderlijke leiding. Het is dus in feite een vorm van ouderlijke verwaarlozing: het niet opnemen van zijn verantwoordelijkheid als ouder om het kind consequent waarden en normen bij te brengen, om het te leren wat mag en wat niet mag. Pedagogische verwenning onthoudt zo het kind de kans te leren omgaan met grenzen en beperkingen, iets wat nochtans in elke samenleving noodzakelijk is. We maken hier eenzelfde bedenking als bij de materiële verwenning. Ook hier gaat het immers niet om het aantal regels en grenzen, om streng of niet streng. Belangrijker is ook hier de psychologische achtergrond: vanuit welke houding of ingesteldheid gebeurt het? Zo lijkt ons de principiële permissiviteit van ouders die bewust kiezen voor een anti-autoritaire opvoeding met het oog op een maximale zelfontplooiing van hun kind, niet gelijk te stellen met pedagogische verwenning. Er blijft in die houding immers sprake van een reële opvoedingsbetrokkenheid en zelfs van een consequente ouderlijke leiding. De ouders blijven vanuit hun eigen waarden en normen hun kind in zijn ontwikkelingsproces begeleiden. We kunnen eventueel wel stellen dat het hier om een geriskeerde opvoedingsvorm gaat die minder gemakkelijk in stand te houden is: een brede stroom is immers ook moeilijker in te dijken dan een beekje! Deze kinderen dreigen misschien uit te groeien tot een zekere grenzeloosheid (volgens de gangbare normen) en kunnen dan ook met deze maatschappij in botsing komen, maar we zouden hier toch niet willen spreken van verwenning. 



Pedagogische verwenning is er wél wanneer de permissiviteit gebeurt vanuit de eigen egocentrische behoeften van de ouders, wanneer de ouders niet kunnen of durven optreden, iets weigeren of iets opleggen vanuit eigen gemakzucht, luiheid, angst om fouten te maken, onmacht, conflictvermijding enz. Zo kunnen ook ouders die om welke reden ook niet (meer) de veerkracht of stevigheid hebben om consequent op te treden (bv. door overbelasting, beperkte draagkracht...), in een patroon van inconsistente en onvoorspelbare reacties terechtkomen met soms pedagogische verwenning tot gevolg. Het gaat hier dus om de patroonmatige continuering van een sequens die we allemaal wel kennen: als een kind het zijn broertje knap lastig maakt, terwijl men zelf gezellig met vrienden zit te keuvelen, dan kost het moeite die gezelligheid te onderbreken en op te treden. In dat opvoedings(?)patroon mist het kind uiteindelijk de ouderlijke leiding en autoriteit die het de veiligheid zouden bieden om zichzelf te kunnen en te durven ontplooien en individueren. Pedagogische verwenning bevat dus een vorm van verwaarlozing omdat de ouder optreedt (of juist niet optreedt) vanuit eigen egocentrisme en niet vanuit een reële affectieve en pedagogische betrokkenheid bij het kind. De ouder reageert er enkel vanuit zichzelf. Het kind zelf, zijn eigenheid, wat het uitvoert of nalaat, doen er eigenlijk niet toe. Er is hier dan ook vaak sprake van een erg inconsistente opvoeding. Het kind wordt niet geconfronteerd met eenduidige opvoedingsnormen. Zowel gewenst als ongewenst gedrag wordt getolereerd en beloond of onthaald op heel wisselende reacties, afhankelijk van de ouderlijke stemming of momentane ingesteldheid. Een ander aspect van pedagogische verwenning is vaak ook dat het kind niet gestimuleerd wordt tot zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. De ouder die alles in de plaats van het kind blijft doen ('dan gaat het sneller'), ontneemt het de kans niet enkel op groeiende zelfstandigheid, maar ook op toenemend competentiegevoel. Daarbij kan zowel gedacht worden aan heel praktische taakjes (zelf eten, vlees snijden, jas dichtknopen...) als aan probleemoplossing en conflicthantering. 3 Affectieve verwenning: dat is de meest ingrijpende vorm van verwenning omdat ze rechtstreeks de affectief-emotionele en relationele ontwikkeling van het kind raakt. 



Affectieve verwenning wordt soms gedefinieerd als een teveel aan affectie, warmte of begrip. Dat lijkt ons niet juist. Men kan o.i. niet te veel van zijn kind houden, wel op een verkeerde manier. Men houdt dan onvoldoende rekening met de totaliteit van de ontwikkelingsbehoeften en -opgaven van het kind. In dit 'verkeerde' kunnen we twee aspecten onderscheiden: - het onvoorwaardelijke: het kind wordt met affectie overladen, ongeacht hoe het zich gedraagt. In een normale ontwikkeling leert een kind normen en regels te accepteren vooral uit angst voor liefdesverlies van de ouders. Er bestaan twee belangrijke condities die kunnen maken dat een kind dat niet leert: als er geen liefdesrelatie is (bij affectieve verwaarlozing), of als het kind, zelfs als het stout is, nooit een ernstig signaal krijgt van dreigend liefdesverlies (affectieve verwenning). In dat geval blijft de hoorn van affectieve overvloed onvoorwaardelijk stromen, ongeacht wat het kind doet of niet doet. Soms is mama of papa wel eens boos... maar dat wordt onmiddellijk dubbel en dik weer 'goedgemaakt'. - de affectieve verwenning gebeurt vanuit de eigen affectieve behoeften van de ouder. Ouders die op basis van onverwerkte tekorten vanuit het verleden of in hun huidige relaties hun affectieve bevrediging zoeken bij hun kind, maken zich daardoor voor hun eigen welbevinden en/of hun zelfwaardegevoel afhankelijk van dit kind. Ze zijn er dan vooral om bekommerd de 'goede', d.i. nauwe relatie met hun kind te behouden. Het zijn hier de ouders zelf die bang zijn voor liefdesverlies van hun kind en daarom elke boosheid (= afwijzing) van hun kind vermijden. Een duidelijk en extreem voorbeeld van een affectief-verwennende relatie is de zogeheten symbiotische moeder-kindrelatie, waarbij moeder en kind mettertijd affectief-emotioneel steeds afhankelijker worden van elkaar. Er groeit geen normale afstand tussen hen, omdat moeder deze afstand niet aankan en het kind die niet leert aan te kunnen. Het gezonde 'graag zien' van de ouders naar hun kinderen toe neemt normaliter andere vormen aan naarmate de kinderen ouder worden. Een belangrijk element daarin is de groeiende afstand (spenen, kind naar school, contacten met vriendjes...), zodat het kind de ruimte krijgt tot individuatie. In een symbiotische relatie is die afstand te bedreigend voor de ouder. Het kind worden dan ook frustraties bespaard, die nochtans noodzakelijk zijn voor een gezonde ontwikkeling (o.a. tot normale weerbaarheid). 



Bij de analyse van hoe het zover kan komen, zijn we geneigd vooral terug te grijpen naar het eigen verleden van de moeder, haar frustraties bv. in de relatie tot haar eigen ouders. Toch zijn niet enkel het eigen verleden en de mede daaruit voortvloeiende persoonlijkheidseigenschappen van de moeder relevant. Ook haar hele relationele context speelt een rol in het faciliëren en in stand houden van zo'n symbiotische of affectief-verwennende relatie, zo bv. - een onbevredigende echtelijke relatie; - rivaliserende relaties met en tussen de grootouders (bv. het enige kleinkind); - het mogelijke sociale isolement van moeder, met dus een gebrek aan steunsysteem en bevredigende relaties; - geleidelijk ook in toenemende mate het eigen aandeel van het betreffende kind dat t.o.v. de eisen van de buitenwereld steeds kwetsbaarder en weerlozer wordt en van daaruit aan moeder appelleert en ze uitlokt; - reacties van broers en zussen op het verwende kind (plagen, pesten uit jaloersheid). Naast de symbiotische relatie zijn er ook andere relationele patronen van affectieve verwenning te onderkennen: - afwisseling van verwenning en afstoting in het kader van een zeer ambivalente ouder-kindrelatie; - affectieve (en pedagogische) verwenning door één ouder 'als compensatie' voor een te strakke, veeleisende, koele houding van de andere ouder. Ervaring wijst daarbij uit dat in sommige gezinnen de ouders ook onderling van rol wisselen: als de ene afstand neemt en eisen stelt, neemt de andere het kind in bescherming; - bij echtelijke conflicten of echtscheiding, als beide ouders dingen naar de gunst en de affectie van het kind; geen van beide durft dan zelf grenzen te trekken uit angst het kind aan de ander kwijt te spelen; - bepaalde kluwen-gezinnen: hier gaat het dan niet om een verwennende dyade, maar om een gezin dat zich als geheel afsluit van de buitenwereld, waardoor alle gezinsleden zeer sterk bij elkaar betrokken zijn en affectief volledig van elkaar afhankelijk. Bij dat alles mogen we niet vergeten dat vaak ook ruimere contextfactoren meespelen in het initiëren of in stand houden van die relatiepatronen in een gezin, zo 



bv. de reële of gepercipieerde druk van de omgeving, waardoor sommige ouders (mede op basis van vroegere ervaringen) zich verplicht voelen om op die manier te bewijzen dat ze wel goede, liefhebbende ouders (moeder!) zijn. Een bijkomend aspect bij affectieve verwenning is de overbescherming, vaak 'bemoedering' genoemd. We kunnen daarin twee kenmerken onderscheiden: - dominerend-overbezorgd: de ouder behoedt het kind voor alle gevaren en risico's des levens, lost alle moeilijkheden in de plaats van het kind op, doet alles in zijn plaats. Daardoor wordt de experimenteer- en ontplooiingsruimte van het kind enorm ingeperkt. Deze ouder kan moeilijk accepteren dat zijn kind groter en zelfstandiger wordt. De ouder zelf immers zou dan het eigen bevredigingsobject, de zin van het eigen leven (zorgen voor...) en dus het eigen zelfwaardegevoel verliezen. - toegeeflijk: de ouder vermijdt vooral de boosheid van het kind en zal daartoe zelf erg toegeeflijk zijn, zich niet boos maken... uit angst de liefde van het kind te verliezen. Het betreft hier dus -alweer!- de eigen behoefte van de ouder, die zelf niet bestand is tegen de mogelijke afstand die er normaliter groeit tussen ouder en kind, in de vorm van ofwel toenemende zelfstandigheid ofwel boosheid of verzet.   BedenkingBedenkingBedenkingBedenkingenenenen 1 Als het over verwenning gaat - en zeker over affectieve verwenning -, wordt meestal spontaan aan de moeder gedacht. Met opzet hebben we hier overwegend de meer algemene term 'ouder' gebruikt, omdat uit de klinische praktijk zeker blijkt dat er eveneens nogal wat verwennende vaders bestaan (bv. vaders die er in de eerste plaats op gericht zijn een 'goede vriend' voor hun zoon te zijn). Het is uiteraard wel zo dat moeders meer dan vaders risico lopen in een verwennend relatiepatroon terecht te komen. Zij vertrekken immers vanuit een directe, organische band met hun kind, en vooral wordt hun sociaal-maatschappelijk nog steeds veel sterker de verzorgende en opvoedingsrol toebedeeld. Daarbij mogen we dan toch niet vergeten dat een verwennende moeder-kindrelatie steeds slechts mogelijk is mits de 'medewerking' van de hele relationele context, de vader in de eerste plaats. 



2 Er zijn ook risicokinderen voor verwenning, nl. kinderen die in een of andere zin speciaal zijn: gehan-dicapt, hoog- of specifiek begaafd, enig kind, zorgenkind door ziekte, erg mooi kind enz. Die kenmerken leiden zeker niet automatisch tot verwenning! Toch bestaat de kans dat zich een verwenning en overbescherming ontwikkelt vanuit een aan de basis adequaat aanvoelen door (meestal) de moeder van een extra risico van haar kind, een lichamelijke, psychische of zelfs sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid en/of hulpbehoevendheid. De verwenning is hier dan een uit de hand gelopen oorspronkelijk terechte bezorgdheid, een verkeerd ingeschatte compensatie voor een reëel tekort of risico. Men komt dan in een patroonmatige spiraal terecht waar ouder noch kind uitgeraken, en waarbij de anderen uit de directe omgeving (bv. vader) er niet in slagen de nodige correcties aan te brengen. Denk bv. aan de situatie waarin moeder ter wille van haar zorgenkind haar werk opgeeft en veel met het kind bezig is, waardoor vader op een afstand komt te staan en wat geïrriteerd reageert op de onzelfstandigheid van het kind en zo de nauwe band moeder-kind nog versterkt...   Voorlopige conclusiesVoorlopige conclusiesVoorlopige conclusiesVoorlopige conclusies Het is duidelijk dat de verschillende vormen van verwenning wel te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn. Ze komen vaak samen voor, lopen vaak dooreen. Toch is het onderscheid zinvol. We merken immers dat vele mensen onder verwenning vooral hetzij materiële hetzij pedagogische verwenning verstaan. Dàt is het ook wat ouders bedoelen als ze zich bij een hulpverlener soms spontaan verdedigen met de woorden: "We hebben hem nochtans niet verwend". Het is belangrijk te beseffen dat er ook zoiets bestaat als affectieve verwenning die, zeker als ze niet gepaard gaat met materiële of met duidelijke overbescherming, veel subtieler en minder direct zichtbaar is. Daarnaast wilden we beklemtonen dat verwenning niet af te leiden is uit feitelijkheden of kwantiteiten alleen. Veel hangt af van de houding van waaruit de opvoeding gebeurt: vanuit een reële, affectief-pedagogische betrokkenheid op het kind, aangepast aan zijn ontwikkelingsfase, dan wel vanuit de eigen behoeften en 



frustraties van de ouder (waarin uiteraard vele contextfactoren een rol kunnen spelen).   INVLOED VAN VERWENNING OP DE PSYCHOLOGISCHE ONTWIKKELING VAN HET KIND   Bij de bespreking van de psychologische gevolgen kunnen en zullen we geen onderscheid meer maken tussen de verschillende vormen van verwenning. We moeten het hier houden bij de algemene invloed van een algemeen verwenningsproces, al is het onmiskenbaar zo dat deze gevolgen anders gekleurd zullen zijn naarmate bepaalde verwenningsvormen een grotere of kleinere rol gespeeld hebben. Het is waarschijnlijk ook aannemelijk dat de gevolgen erger zullen zijn naarmate meerdere vormen van verwenning zich langduriger hebben voorgedaan. Iedereen meent wel te weten hoe een typisch verwend kind voorkomt. We denken aan trekken als: egocentrisch, eisend, altijd zijn zin willen hebben, nooit kunnen toegeven, weinig zelfstandig en verantwoordelijk, slap moederskindje enz. In een woordenboek van psychologische terminologie (English & English) wordt een verwend persoon omschreven als iemand die door zijn levenservaring ertoe gebracht is te verwachten dat alles naar zijn zin verloopt en dat heel zijn omgeving te zijnen dienste staat. Zo iemand leeft dus in een soort paradijsfantasie. Ontwikkelingspsychologisch kunnen we stellen dat een verwend kind niet leert het lustprincipe in te ruilen voor het realiteitsprincipe. In een gezonde opvoeding leert een kind van klein af dat de realiteit bepaalde eisen stelt, dat niet alles op elk moment kan, dat er grenzen en beperkingen zijn. Het kind leert rekening te houden met omstandigheden en met andere mensen, omdat het geleidelijk leert dat zijn verschillend gedrag ook een uiteenlopend effect heeft op anderen. Het kind leert de eisen van de realiteit te accepteren en zijn behoeftebevrediging uit te stellen, vooral omdat het ervaart dat het zodoende de liefde van zijn ouders behoudt. 



In verwenningssituaties gebeurt dat niet. De gewone realiteitseisen worden niet gesteld (het kind mag bv. overal aankomen, er worden geen grenzen getrokken en er volgen geen negatieve consequenties), de realiteit wordt integendeel aan hem aangepast. Het kind hoeft niet bang te zijn voor mogelijke boosheid van zijn ouders en hoeft zich dus niet te beperken. Zodoende leert het verwende kind geen uitstel van behoeftebevrediging (ter wille van een belangrijker goed: de liefde van de ouders), en evenmin enig onderscheid tussen gewenst en ongewenst gedrag, dit bij gebrek aan differentiatie in de reactie van zijn omgeving. Zeker bij ernstige verwenning zijn de gevolgen voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind dan ook desastreus. We zetten ze in grote lijnen even op een rijtje. 1 lacunaire gewetensvorming: doordat het kind niet geleerd wordt wat mag en niet mag, wat hoort en wat niet hoort, ontwikkelt het geen eigen normbesef. 2 gebrekkige ego-ontwikkeling: hier vinden we tekorten terug op het vlak van zowat alle ik-functies, d.i. de mogelijkheden waarover iemand beschikt om de realiteit te hanteren en de eigen behoeften te verzoenen met de eisen van de werkelijkheid. Frustratietolerantie, uitstelvermogen, impulscontrole, tolerantie voor spanningen en onlust enz. schieten bij verwende kinderen en jongeren overduidelijk tekort. Doordat de ouder steeds toegeeft en veel in de plaats van het kind doet, ontwikkelt het kind ook geen zelfredzaamheid, weerbaarheid, sociale en probleemoplossende vaardigheden. Dat belet ook het ontstaan van een competentiegevoel, een gevoel van 'active mastery' van de buitenwereld, het besef dat eigen inzet of inspanning tot resultaat kan leiden dat de moeite loont. Trots op de eigen prestaties (die immers niet geleverd worden) is onbekend. Daar de omgeving zich steeds aan hem heeft aangepast en het kind nooit zelf heeft moeten leren met vallen en opstaan, leert het evenmin zich verantwoordelijk te voelen voor wat er gebeurt, niet voor de eigen daden noch voor de gevolgen ervan. Hier zien we dus bij het verwende kind een zeer nefaste kijk ontstaan op zichzelf in relatie tot zijn omgeving: het ziet zichzelf niet als verantwoordelijke actor, maar als slachtoffer. Als er iets tegenvalt, dan ligt dat aan anderen. Hijzelf kan daar niets aan doen. 



In zijn relaties met de anderen ontbreekt bij dit kind ook elke wederkerigheid. Het heeft zich niet enkel niet aan omstandigheden leren aanpassen, ook rekening houden met andere mensen, zich in iemands plaats stellen, empathie zijn hem vreemd. Het echt verwende kind leeft volslagen egocentrisch: de anderen moeten te zijnen dienste staan. Zo verspeelt het verwende kind ook elk krediet bij leeftijdsgenootjes. Het gaat steeds meer afwijzing ervaren... en als reactie daarop dan misschien nog eisender worden. 3 op belevingsvlak is er naast permanente ontevredenheid vooral angst. Het betreft hier fundamenteel scheidingsangst. Doordat in de verwenningsrelatie geen normale afstand tussen ouder en kind is gegroeid, heeft het kind nooit geleerd een scheiding te verdragen. Bovendien heeft het kind die ouder ook steeds nodig, daar het niet voor zichzelf kan zorgen. Het ontbreken van individuatie, autonomie en competentiegevoel betekent dus tegelijk een onvermogen tot alleen zijn. De 'buitenwereld' - d.i. de hele wereld buiten de verwennende relatie - is dan ook gevaarlijk, vijandig en onhanteerbaar. Mede door het groeiende tekort aan vaardigheden wordt elke confrontatie met die buitenwereld steeds meer bedreigend. Het kind gaat zich steeds sterker vastklampen aan de veilige relatie met bv. moeder... die hem telkens gauw zal troosten om zijn angst weg te nemen. Op die manier 'beloont' ze hem voor zijn vermijdingsgedrag i.p.v. hem naar buiten toe te steunen en te stimuleren. Zo zet de spiraal zich door. De verwenning heeft dus een heel nefaste invloed op zowat alle domeinen van de ontwikkeling van het kind, op het vlak van vaardigheden en cognities (zelfkijk), van gevoelsbelevingen en relaties. Al deze lacunes en angstige belevingen zullen elkaar versterken. Bovendien raken deze kinderen meestal sociaal geïsoleerd, omdat ze wederkerige relaties niet aankunnen en/of met hun gedrag onmogelijk maken. Dat sociale isolement zal hun psychologische problemen nog verscherpen. Vooral vanaf de puberteit en adolescentie zijn deze jongeren zeer geïnvalideerd om in de maatschappij te functioneren. Vanaf die levensfase worden immers vanuit de maatschappij duidelijk hogere verwachtingen naar autonomie toe gesteld. Zowel de jongeren als de ouders zullen met duidelijker signalen ermee geconfronteerd worden dat de te nauwe verwennende relatie niet meer zo getolereerd wordt. Ook de fysieke 



groei en ontwikkeling van de puber zelf vragen om een ander interactiepatroon. De te dichte ouder-kindrelatie komt zodoende zowel van binnen- als van buitenuit onder druk te staan. Het is vooral dan, dat de dysfunctionele eigenschappen van de verwende jongeren sterker tot uiting beginnen te komen. Er zijn twee uitingsvormen die vooral op de voorgrond treden. Ze komen zowel apart als afwisselend voor bij dezelfde jongere: - de slappe, krachteloze, onzelfstandige, angstige jongere die volledig faalt in zijn contacten met leeftijdsgenoten. Hij beschikt niet over voldoende weerbaarheid, maar vanuit zijn angstig minderwaardigheidsgevoel evenmin over positieve contactvaardigheden. Het is de jongere die o.a. niet aan de gewone schoolse eisen kan voldoen en bv. een extreme schoolfobie ontwikkelt. - de op het eerste gezicht stenisch voorkomende jongere, eisend, egocentrisch. Hij manipuleert zijn omgeving, probeert continu zijn eigen wil op te dringen, desnoods op een agressieve manier, waarbij vaak zelfs extreme woede-uitbarstingen niet achterwege blijven. Wie met hem omgaat, beleeft dat vaak als een extreem spel van machtsmanipulatie. Daarbij mogen we echter niet vergeten dat, naast de geringe frustratietolerantie die tot de uitbarstingen leidt, ook bij deze jongeren achter hun stoere gedrag een grote angst en onvermogen schuilgaan om rustig-genuanceerd met de omwereld om te gaan. Zij pogen slechts wanhopig de wereld naar hun hand te zetten om voor zichzelf nog een minimum aan veiligheid en zekerheid te scheppen, als enige beschikbare manier om met hun angst en onmacht om te gaan. Bij sommigen van deze 'eisende' jongeren voel je als hulpverlener in het contact dit onvermogen en deze angst, ja soms zelfs bijna paniek, overduidelijk aan, maar het is voor henzelf uiteraard al te bedreigend om daar rechtstreeks op in te gaan.   BESLUIT Verwenning draagt steeds op bepaalde niveaus elementen van verwaarlozing in zich, nl. een miskennen van de eigenheid en de fase-specifieke behoeften van het kind. Het is daarom niet verwonderlijk dat verwende en verwaarloosde kinderen op het vlak van het symptoomgedrag, maar ook op het niveau van bepaalde deficiënties in 



de persoonlijkheidsontwikkeling, zekere gelijkenissen vertonen. Echter, fundamenteel zijn er zeker ook verschillen. Het verwaarloosde kind zal, vertrekkend vanuit een situatie van fundamenteel gemis, zich affectief-emotioneel isoleren en zich tegen de wereld rondom hem afzetten om pijnlijke herhaling van de afwijzing te voorkomen. Het verwende kind daarentegen is steeds behoed geweest voor elke ervaring van frustratie en gemis, en vertrekt daardoor vanuit een al te lang in stand gehouden paradijservaring. Bij een dreigende confrontatie met zijn reële incompetentie t.o.v. de eisen van de buitenwereld zal het daarom desnoods op een agressieve manier proberen zijn almachtsfantasie te herstellen. Uiteraard zijn er gradaties in verwenning en dus ook - gelukkig! - gradaties in de psychologische gevolgen ervan. Het is echter duidelijk dat verwenning, naarmate ze ernstiger en langduriger is, zeker invaliderend werkt door de ingrijpende nefaste effecten op de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Het wordt bovendien vaak een drama voor de directe sociale omgeving, i.c. vooral het gezin. Dat zal hoe langer hoe meer gebukt gaan onder de tirannie van het egocentrische gedrag van het kind, als het er niet tijdig in slaagt de gezamenlijke relatiepatronen te corrigeren, die immers de context vormen die de verwenning en haar gevolgen mogelijk maakt. Ernstiger verwenningssituaties lossen meestal zichzelf niet op. Bijna onafwendbaar worden dan, zij het dikwijls pas in het vrij late stadium van de puberteit of adolescentie, hulpverleners in het systeem betrokken. Zij staan daarbij voor een moeilijke opgave, want ze zijn t.o.v. de verwennende ouder-kindrelatie per definitie vertegenwoordigers van de bedreigende of vijandige buitenwereld. Dé grote uitdaging is dan om vanuit deze ongunstige positie toch een constructieve therapeutische relatie op te bouwen waardoor verandering - misschien? - mogelijk wordt.   LITERATUUR 



GRAAFSMA, T., HART DE RUYTER, TH. & LAMPING-GOOS, M.D., Het verwende kind. Diagnostiek, hulpverlening en behandeling. I. Diagnostische overwegingen. Tijdschr. Orthoped. Kinderpsych., 1984 (9), 34-46. HART DE RUYTER, TH. & GRAAFSMA, T., Verwenning. in: CLUCKERS, G. e.a. (red.) Handboek Kinderen en Adolescenten. Bohn Stafleu Van Loghum, 1991 (VRW-1-20)  ©opyright Caleidoscoop   
 


