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1 2 V o o r w o o r d

Een tiener opvoeden voelt soms als een rollercoaster: het ene moment eng, 
het volgende opwindend. Het is voor ouders vooral een beangstigende 
ervaring, omdat ze vaak bang zijn voor wat hun te wachten staat. Je kind is 
groter geworden, evenals de problemen waarmee je misschien te maken 
krijgt, zoals schoolcijfers waarvan je denkt dat ze bepalend zijn voor haar 
toekomst, onzekerheid over haar lichaam of geëxperimenteer met drugs of 
alcohol.

Het brein van een puber ondergaat net zoveel veranderingen als het 
brein van een peuter, alleen staan haar emoties nu flink onder invloed van 
een krachtige cocktail van hormonen. Je kunt haar ook niet meer tot in alle 
hoekjes van het internet volgen. Gelukkig leven we nu in een tijdperk 
waarin we, dankzij neurowetenschappelijke ontwikkelingen, beter dan ooit 
begrijpen hoe het puberbrein werkt. Samen met dr. Angharad Rudkin heb 
ik de nieuwste inzichten over de ontwikkeling van het brein toegepast op 
allerlei verschillende situaties waar je met je puber tegenaan kunt lopen. 
Ons advies is gebaseerd op betrouwbare, door collega’s getoetste 
onderzoeken (te vinden in de onlineappendix bij dit boek).
 In dit boek bespreken we de meest voorkomende scenario’s waarmee je 
als ouder van een puber te maken kunt krijgen. We kijken naar mogelijke 
gedachten bij jou die misverstanden in de hand werken, zodat je op 
moeilijke momenten weet dat je niet de enige bent die zich zo voelt. We 
leren je diep ademhalen en effectieve methoden gebruiken om situaties 
waarin de emoties hoog oplopen op dat moment te sussen. Daarnaast 

Voorwoord
Iedere ouder vraagt zich weleens af: hoe haalt hij het in zijn hoofd? 

Of het nu gaat om het ineens roze verven van hun haar of het op een 
hoop schuiven van kleren en dat ‘opruimen’ noemen, tieners staan 

niet echt bekend om hun voorspelbare, rationele manier van denken.
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1 3V o o r w o o r d

bieden we langetermijnstrategieën om de relatie met je tiener te 
verbeteren. En door het hele boek heen pakken we lastige proble-
men aan, van omgaan met groepsdruk en examenstress tot 
zelfverwonding, drugs en anticonceptie.
 We onderscheiden drie fasen in de ontwikkeling van tieners: de 
vroege adolescentie, de middenadolescentie en de late adoles-
centie. Hoewel de ontwikkeling op vele fronten plaatsvindt en 
iedere tiener zijn eigen tempo volgt, vinden deze fasen doorgaans 
in dezelfde volgorde plaats. In dit boek wisselen we ‘hij’ en ‘zij’ af, 
maar de meeste situaties zijn op beide seksen van toepassing.

Voor een goede ouder-kindrelatie is open communicatie 
cruciaal. Gebruik dit boek daarom samen met je tiener om 
onderwerpen bespreekbaar te maken, om te praten over de 
gevoelens die jullie op explosieve momenten ervaren en om 
inzicht te krijgen in elkaars standpunten.
 We denken algauw dat straf de beste remedie is voor gedrag 
zoals een grote mond, slordigheid en onbesuisde acties. Maar dit 
soort irritaties is veel minder frustrerend of onbegrijpelijk als je de 
beweegredenen begrijpt. In dit boek lees je welke kwesties zorgelijk 
en welke normaal zijn. We vertellen je wat de volgende 
hobbel op de weg zou kunnen zijn, en dat maakt de 
ongeloofl ijke reis naar volwassen heid begrijpelijker en 
plezieriger, voor jullie allebei.

TANITH CAREY
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