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Tieners en het belang van
onafhankelijkheid
Technologie is in dit geval eerder een vijand dan een bondgenoot.

!
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Het technologische tijdperk heeft ouders meer controle gegeven
over waar hun kroost gaat en staat. Maar is dat wel zo goed? Denk je
als ouder weleens terug aan hoe het jou verging om zonder 'hulp' of
inbreng van je ouders beslissingen te maken en
verantwoordelijkheden te nemen?

Recht op autonomie
"Het is gebruikelijk om je zorgen te maken. Om ze te willen
beschermen. En, zegt psychiater Robin Berman, auteur van het boek

Permission to Parent, het komt steeds vaker voor dat ouders zich tot
technologie wenden om hun kinderen te helpen waar en wanneer ze
dat niet kunnen."
"In sommige gevallen, vervolgt ze, is dit gewoon een andere manier
voor ouders om de regie over het leven van hun kinderen te
behouden, wat ze geen dienst zal bewijzen. Integendeel. In plaats
van hun eigen mogelijkheden en autonomie te erkennen, sturen
ouders een signaal naar hun tieners dat er altijd iemand anders zal
zijn om ze te helpen of, erger nog, om al hun vragen te
beantwoorden of problemen op te lossen."

In het diepe laten springen
'Pre-smartphone-kinderen' moesten worstelen met het maken van
moeilijke beslissingen over hun eigen leven: moeilijke beslissingen
nemen, in onzekerheid zitten, het afwegen van de voors en tegens
van een beslissing zonder de inbreng van de ouders. Leren omgaan
met leed of lastige situaties is een van de poorten naar de
gezondheid van de hersenen. Dit soort strijd is juist datgene wat een
kind helpt om volwassen te worden.
Kinderen dienen te leren om
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problemen op te lossen en
met hun ongemak te dealen,
anders ontwikkelen ze niet de

kritisch beschouwende vaardigheden of de neuro-circuits die het
tienerbrein helpen groeien. De adolescentie is de op een na grootste
periode van hersengroei na de eerste drie levensjaren, maar
goedbedoelende ouders die continu via de elektronische navelstreng
met hun tieners verbonden zijn, belemmeren die ontwikkeling.

Net een klimmuur
Metaforisch gezien is opgroeien als het beklimmen van een
klimmuur: kinderen moeten via de hand- en voetgrepen op eigen
kracht hun weg vinden, of ze zullen nooit de kracht en vreugde van
de overwinning voelen als ze de top bereiken. Ouders die de
onafhankelijkheid van hun kind uitstellen, doen hun kind geen plezier.
Zelfs jonge kinderen moeten worden aangemoedigd om hun eigen
keuzes te maken en van hun fouten te leren. Proefondervindelijk
leren is niet altijd leuk - het kan behoorlijk rommelig zijn - maar het
werkt wel.
Als fysieke, psychologische en sociale onafhankelijkheid niet wordt
aangemoedigd, zul je als ouder later niet relaxt achterover kunnen
leunen en je kinderen tot gelukkige en verantwoordelijke
volwassenen zien opbloeien. Het is niet gemakkelijk om erop te
vertrouwen dat je kind de juiste keuzes zal maken, maar het helpt je
te herinneren dat we als tieners allemaal dingen hebben gedaan die
onze ouders nog steeds niet weten en hopelijk nooit zullen weten.
Onafhankelijke tieners, relaxte ouders. Hierbij nog 7
(opvoed)tips van psychiater Robin Berman:
1/ Vertrouw niet op traceertechnologie.
Tegenwoordig kun je met smartphones je kroost 24/7 traceren, maar
dat betekent niet dat je dat ook moet doen. Stel je eens voor hoe
opdringerig dat voelt voor een tiener die zijn onafhankelijkheid
probeert te verkennen?
2/ Stuur niet onmiddellijk een bericht terug.
"Mam, pap, help! De wasmachine is stuk." Wacht met reageren. In
de tijd tussen de gestelde vraag en jouw antwoord zullen kinderen
nadenken en hebben ze vaak al zelf een oplossing gevonden (in dit
geval bedenken dat er zoiets bestaan als de wasserette). Tieners
hebben fysieke en psychologische afstand van ons nodig om hun
onafhankelijkheidsspier te ontwikkelen en zelfredzaamheid op te
bouwen.
3/ Bij twijfel, niet mee bemoeien.
Meestal willen tieners gewoon gehoord worden en zo hun gevoelens
valideren. Ze komen niet naar jou toe om het probleem op te lossen.
4/ Verzet je tegen de drang om de les te lezen.
Jouw tieners hebben je stem de afgelopen zestien jaar automatisch
opgeslagen, ze weten precies wat je gaat zeggen. Ze hoeven alleen
maar gehoord te worden, zodat ze hun eigen stem kunnen vinden.
5/ Goed bedoelde hulp werkt vaak averechts.
De meest liefdevolle bedoelingen van een ouder kunnen de
onafhankelijkheid van een tiener ondermijnen. Probeer in plaats
daarvan te zeggen: "Hm, dat klinkt als een uitdaging. Hoe ga je dat
probleem oplossen? Ik weet dat je er wel uit komt". Verzet je tegen
de drang om problemen te beheersen en op te lossen; dat geeft het
verkeerde signaal af en bevordert de afhankelijkheid.
6/ De behoefte aan controle gaat vaak over jouw behoefte en
niet die van je kind(eren). Vraag jezelf af: "Ben ik in dienst van mijn
kind(eren) of van mijn eigen angst? Zeggen "Stuur me een bericht als
je bij je vriend thuiskomt" gaat over jouw angst, niet die van hen.
7/ Probeer een vertrouwende ouder te zijn in plaats van een
angstige en bezorgde ouder. Vertrouwen hebben in je kind is een
krachtige energievortex - vertrouwen straalt op een hogere
frequentie uit.
Bron: Goop
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