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Je tiener: 5 keer overweldig(en)d 
 

 

Een tiener met een hele portie hersenen in het hoofd kan al eens overweldigend 
overkomen, niet?  

Omgekeerd geldt ook: jouw tiener ervaart de wereld als overweldigend. Dat is 
vooral bij hoogbegaafden herkenbaar, al hoeft die het label (nog) niet te hebben 
om overweldigend of overweldigd te zijn1.  

Als ouder merk je dit al vroeg in de kindertijd op en het kan knap lastig zijn om de 
balans te vinden tussen wat mag, moet en wat verwacht wordt door de 
omgeving. Want stiekem wil je dat je tiener zichzelf kan zijn, maar je wil ook dat 
die functioneert in de maatschappij.  

Zie al die overweldigende kenmerken als extraatjes: ze zijn verrijkend en 
indrukwekkend. Want eigenlijk is je kind gewoon je kind. Punt.  

Snuister gerust eens tussen de verschillende overweldigende profielen en duid 
aan waar jij jouw tiener in herkent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 In de 20ste eeuw verdeelde de Poolse psychiater en psycholoog Kazimierz Dabrowski deze kenmerken in 5 
Overexcitabilities.  
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1. Overweldigend via het lichaam  

Kruis aan wat jouw tiener typeert. Jouw tiener 

- heeft heel veel energie 
- is zeer beweeglijk 
- praat snel  
- reageert impulsief 
- is vaak opgewonden 
- is heel gedreven 
- wil altijd bezig zijn 
- is sterk competitief 
- trommelt met de vingers, trilt met de benen of heeft andere tics 
- hangt (graag) de clown uit 
- kan je een workaholic noemen 

Heb je de meeste aangeduid, dan kan het best zijn dat jouw tiener  

- bij de omgeving als druk overkomt 
- zich vaak aan de norm moet aanpassen.  
- een tempo en intensiteit heeft waar de omgeving niet kan volgen 

Dit zijn de zaken die je alvast kan uitproberen: 

- Geef ruimte (eventueel letterlijk) zodat je tiener zich beweeglijk en verbaal 
kan uitleven: dansen, sporten, lopen, zwemmen, muurklimmen, 
hoogteparcours, skiën, veel schrijven audio’s opnemen, podcasten (ja zelfs 
eens flink vloeken als het tegenzit). 

- Kijk ook naar actieve bezigheden zoals werken in de tuin, de oprit met een 
hogedrukreiniger schoonmaken, de was zo snel mogelijk ophangen, laten 
helpen bij het koken, tuinafval naar het containerpark brengen… 

- Spreek zeker ook de strategie van je tiener aan: wat wil jouw tiener precies 
bereiken met die ene reactie bij bijv. leerkracht X of Y? Let ervoor op dat jij 
dit niet invult voor hem of haar. Je tiener heeft de ruimte nodig om daarover 
na te denken én er een actie aan te koppelen die zorgt voor vooruitgang en 
problemen vermijdt.  
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2. Overweldigend via de zintuigen  

Kruis aan wat jouw tiener typeert. Jouw tiener 

- geniet intens van schoonheid, beeldende kunst, literatuur en/of muziek 
- houdt van kleuren, geuren en/of vormen en heeft er oog voor 
- gaat helemaal op in de natuur 
- heeft een drang naar erkenning of bewondering (dat kan zelfs in stilte) 
- is snel geprikkeld door geluiden, etiketten in de kleren, geuren, smaken, … 

 

Dit is het overwegen waard: 

- Opmerkingen komen altijd hard binnen. Bespreek het waarom van de 
opmerkingen en leg vooral de focus op de oplossing.  

- Zoek samen naar de exacte benaming van gevoelens. Zo krijgt alles een 
naam en is het makkelijker bespreekbaar. Je tiener kan makkelijker 
aangeven waar voor hem of haar de grenzen liggen. 

- Een uitspraak als “Pas je aan” komt moeilijk aan en vormt geregeld de 
druppel. Je tiener past zich al heel vaak aan en dat vraagt bijzonder veel 
mentale en fysieke energie. Ook hier: waar zijn de grenzen van je tiener? 
Bespreek dit samen en op gelijke hoogte.  

- Hoe komen commentaren en feedback van anderen aan? Zijn die relevant 
of is er meer context nodig? Leg dit uit.  

- Voorzie (letterlijk) ruimtes die prikkelarm zijn waar materialen de prikkels 
helpen dimmen: planten, tapijten, gordijnen, hout, … (voor op de kamer, in je 
huis, en zelfs het klaslokaal indien mogelijk) 

- Laat je tiener genieten van muziek (eventueel met de oortjes in). Je tiener is 
niet asociaal, hij of zij zit even in een eigen wereld waar die zich veilig voelt. 
Maak in overleg duidelijke afspraken wanneer je dat wel of niet oké vindt 
(bijv. wanneer er bezoek is). 

- Bij bezoek: als het te druk wordt, laat je tiener even ontsnappen naar de 
eigen kamer.  

- Geef je tiener de ruimte om op te gaan in de natuur, de schoonheid van 
beeldhouwwerken, musea en boeken.  

- Geef je tiener de ruimte om te glowen: geef het onverwacht een 
compliment of zelfs letterlijk een podium om in de schijnwerpers te staan.  
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3. Overweldigend via een actieve geest  

Kruis aan wat jouw tiener typeert. Jouw tiener 

- stelt diepgravende vragen (zeker ook als kind) 
- heeft een sterke drang om problemen op te lossen 
- wil alles analyseren  
- heeft een scherp observatievermogen 
- wil onafhankelijk zijn 
- ontwikkelt nieuwe ideeën 
- denkt over eigen denken 
- denkt veel stappen verder vooruit dan wordt verwacht 
- is een doordenker 
- is gretig naar kennis (algemeen en/of in detail) 
- is nieuwsgierig 
- herinnert zich dingen gedetailleerd (en lang) 
- heeft een sterk vermogen tot zelfreflectie 
- houdt van denken over denken 
- heeft interesse in morele en filosofische vraagstukken 
- komt betweterig over 
- is kritisch, ook naar zichzelf 

Dit valt te overwegen om te doen: 

- Laat je tiener op een blad of in een boekje noteren waaraan die denkt. Zo  
blijven de gedachten niet hangen in het hoofd en kan je tiener er op een 
later moment eventueel en vanop afstand naar kijken en het eventueel 
loslaten.  

- Laat nieuwsgierigheid toe, ook over onderwerpen die gevoelig liggen.  
- Durf ook aan te geven dat denken grenzen mag hebben: niet alles is even 

belangrijk om het hoofd over te breken. Breng dit samen met je tiener in 
kaart. 

- Laat vrienden of peers toe met wie ze kunnen sparren en samen de tijd 
doorbrengen (ook al zijn dat niet de mensen met wie jij als ouder een klik 
hebt). 

- Laat moeilijke thema’s en onderwerpen toe. Je tiener is op dat moment 
geen 15, 16, … jaar maar een volwassene met cognitief sterke inzichten. 
Neem dit au sérieux.  
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- Je tiener heeft sowieso verdiepende en verrijkende onderwerpen in de klas 
of in de hobby nodig. Spreek hierover met de leerkracht of coach. Dit is 
noodzakelijk om demotivatie in de school tegen te gaan. 

- Laat je tiener vrijheid en bespreek op gelijke hoogte de voor- en nadelen 
van bepaalde acties.  

- Handel niet vanuit een betuttelende houding, want doorgaans ervaren ze 
dit als enorm storend.  
 

4. Overweldigend via verbeelding  

Kruis aan wat jouw tiener typeert. Jouw tiener 

- gebruikt en denkt in metaforen en beelden 
- houdt van poëtisch taalgebruik 
- heeft levendige visualisaties 
- is fantasievol 
- kan het leven dramatiseren 
- droomt snel weg bij verveling 
- heeft een the-sky-is-the-limit-visie 
- heeft heftige dromen 
- verbeeldt dingen 
- had als kind imaginaire vrienden 

Wat helpt: 

- Voorstellingsvermogen op papier zetten zodat je tiener er een concreet 
‘product’ van kan maken. 

- Ga mee in de fantasie en ga zelf ook eens sky limitten. 
- Kap de verbeelding niet af door te wijzen op wat de realiteit ‘maar’ te 

bieden heeft. 
- Vanaf wanneer kan fantasie een realiteit worden: help dit te concretiseren. 

Wat kunnen ze dus doen om hun droom te realiseren?  
- Laat ruimte toe voor de verbeeldende creativiteit en neem de ideeën van je 

tiener hierin ernstig. 
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5. Overweldigend via emoties 

 

Kruis aan wat jouw tiener typeert. Jouw tiener 

- heeft intense en complexe emoties 
- voelt dingen anders aan 
- voelt sterk de emoties van anderen aan 
- heeft een sterk vermogen tot empathie 
- is sterke gehecht aan dieren, personen of dingen (zeker ook als kind) 
- is zich sterk bewust van (verandering van) eigen gevoelens 
- heeft geregeld psychosomatisch klachten: hoofdpijn, buikpijn,  
- heeft last van angsten  
- heeft de neiging tot depressie of depressieve gevoelens 
- ervaart een intens gevoel van eenzaamheid 
- heeft last van schuldgevoelens 
- reageert extreem: extatisch, euforisch, razend, gillend, …  

 

Wat zeker kan helpen: 

- Bestempel je tiener niet als melodramatische of overdreven (zeker als je als 
ouder zelf zeer met de voeten in de realiteit staat). 

- Zoek samen naar de woorden voor de emoties van je tiener. Dat maakt het 
makkelijker bespreekbaar.  

- Vergroot de woordenschat: welke gradaties zijn er voor jouw tiener 
bijvoorbeeld in het woord ‘blij’? 

- Vraag geregeld hoe het gaat en laat hen concrete voorbeelden geven. 
Beperk je niet tot ‘Hoe gaat het’, maar vul aan met ‘Oh, vertel eens’. 

- Neem de psychosomatische klachten ernstig, al hoef je niet elke keer naar 
de dokter te gaan.  

- Probeer samen met je tiener in kaart te krijgen waarvoor er angst is en wat 
er allemaal voor zorgt dat die angst actief is. Kijk dan samen na wat in se 
geen rol speelt in de angst. 
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Tot slot 

Voor je tiener is het van belang dat er een nuance wordt gemaakt: er is jouw tiener 
en er is de omgeving. En ergens is er een frictie tussen beide, iets dat niet 
helemaal matcht. Dat geeft dus wat knetters.  

De oplossing ligt voor een deel bij JOUW TIENER én voor een deel bij DE 
OMGEVING.  

Kortom: niet alles kan door je tiener worden opgelost. Dat moet ook niet.  

Wil je hier wel een balans vinden, hou er dan rekening mee dat dit niet van de ene 
dag op de andere in orde is.  

Daarnaast is het geen optie om deze overweldigende eigenschappen te willen 
intomen. Integendeel, het vuur om ze te willen uitleven wordt alleen maar groter. 
Bovendien vormen ze een onderdeel van de persoonlijkheid van je tiener en daar 
wil je liever niet te veel aan veranderen. Jouw kind is immers heel uniek.  

De uitdaging bestaat erin om deze overweldig(en)de kenmerken als een startpunt 
en kracht te zien i.p.v. als een last.  

En toch, dat lukt.  

Tieners hebben sowieso een sterke drang naar autonomie en willen vooral ernstig 
worden genomen. Als ouder sta je al een heel stuk verder in je ervaring. Je kan 
daarom perfect je ervaringen delen, maar het zijn JOUW ervaringen en niet die 
van je tiener. Jouw ervaringen kunnen dus hoogstens als een voorbeeld dienen, en 
wie weet: als een leidraad.  

Je rol als ouder is om samen met je tiener de balans te vinden tussen de pittige 
extraatjes en ermee te leren omgaan dat deze extraatjes geen last worden.  

Dus, we erkennen de overweldiging en zien dit vooral als een pluspunt, als een 
kracht en als een kans om verder te groeien.  

Laat je slimme tiener groeien, met jou aan zijn of haar zijde     . 

 

Gemaakt o.b.v. de 5 Overexcitabilities van Kazimierz Dabrowski.  

 

 

 


