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Caro’s Column
Help, een baby!
Iedereen met kinderen kent het wel: een ander weet wat goed is voor jouw kind. Nu ik zelf
recent moeder ben geworden, heb ik me wat meer in dit fenomeen verdiept. Ik moest wel,
want advies komt ongevraagd en het komt van iedereen.
Nieuwsgierig van aard, zuig ik alle informatie op van deze adviseurs en degene die geen
advies geven worden door mij gevraagd om advies. Ik neem alles in me op en bedenk me
hoe sommige adviezen in hemelsnaam zo tegenstrijdig kunnen zijn. Ook Google is uiteraard
één van mijn adviseurs, maar ik kom erachter dat op fora iedereen zijn mening kwijt kan en
dat ook zeker doet. Hier zijn meningen nog meer verdeeld en moet je volgens de ene
adviseur rustig afwachten terwijl de andere adviseur vertelt dat je kind bijna dood gaat.
Het advies ‘jij moet doen wat jij denkt dat goed is’. Komt van lieve mensen, maar dit advies
helpt me niet verder. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat goed is. Daarbij komt ook nog dat
ik uit ervaring met oudere kinderen weet dat je soms juist niet op je gevoel moet afgaan…
Ouders hebben ervaringen opgedaan met hun kinderen. Deze kinderen hebben kwaaltjes
gehad, de ouders hebben gezocht naar oplossingen en deze ook gevonden. Deze
oplossingen hebben de ouders blij gemaakt. Het enige wat zij nu willen, is mij als kersverse
ouder blij maken. Ze delen daarom hun advies en hopen (misschien zelfs verwachten) dat dit
bij mijn kind ook zal helpen. Super lief.
Maar ik ben eruit. Ik neem alle informatie op als een spons, maar de meest betrouwbare
adviezen vind ik wel de adviezen die komen van mensen die ervaring hebben met heel veel
kinderen. Want iedereen is ervaringsdeskundig, voor hoe werkt bij zijn of haar kind. Maar
zoals ik in mijn werk al wel heb ontdekt, is er geen één hetzelfde.
Dus mijn ongevraagde advies aan verse ouders luidt: bedank iedereen voor hun tips, want
ze willen je alleen maar helpen. Het meest betrouwbaar vind ik de adviezen van moeders
van grote gezinnen, deskundigen zoals het consultatiebureau of anderen die heel veel
verschillende kinderen voorbij hebben zien komen. En dan kun je er alsnog jouw draai aan
geven.
Maar dat is míjn manier ;)

Caro Kindercoach & begeleiding, voor een hulpvraag in onderwijs, opvoeding of
ontwikkeling.

