Artikelenreeks Gordonmethode & wetenschap

Opvoeding: de Ik-boodschap in wetenschappelijk perspectief
Communicatie is een wezenlijk aspect in de opvoeding. Via communicatie laat je je genegenheid blijken
aan het kind, wordt je stemming zichtbaar, geef je grenzen aan, en beslecht je conflicten. Je kunt niet
níet communiceren. De wijze van communiceren heeft een groot effect op de ouder-kindrelatie. Waylen
(2008) geeft aan: ‘communicatie met de ouders speelt een sleutelrol speelt bij het bewerkstelligen van
de rol van de familie als beschermende factor’. Jonge mensen die aangeven dat de communicatie met
hun ouders ontspannen is, hebben vaker positieve gezondheidsuitkomsten (Molcho, 2007) en minder
fysieke en psychologische klachten (Woodward, 2003). Verder hebben ouders met betere
communicatievaardigheden kinderen die sneller herstellen van een stressvolle interactie (Afifi, Granger,
Denes, Josep & Aldeis, 2011).
Maar wat zijn dan die communicatievaardigheden? De Gordonmethode maakt onder andere gebruik van
‘ik-boodschappen’ en ‘actief luisteren’. Dit artikel gaat in op wetenschappelijke achtergrond van de ‘ikboodschap’. Het begrip is in wetenschappelijke onderzoeken niet altijd onder precies dezelfde naam
vindbaar, maar heet dan bijvoorbeeld ‘praten zonder oordelen’ of ‘zachtaardige begrenzing’. Toch valt
hieruit redelijk te destilleren waarom de ik-boodschap nodig is in de opvoeding. Hieronder volgen een
drietal begrippen rondom de opvoeding die het belang van praten in ik-boodschappen verhelderen. Het
gaat om: ‘self-disclosure’, ‘meegaandheid’ en ‘mentaliseren’.
Self-disclosure vergroot vertrouwen
Self-disclosure is een begrip dat zich het beste laat vertalen als ‘open zijn over jezelf’. Het houdt in dat de
ouder vertelt over wat hem of haar bezighoudt, zowel ten aanzien van wat hij doet, meemaakt als hoe
hij zich voelt. Self-disclosure vergroot het onderlinge vertrouwen tussen ouder en kind. Vertrouwen
ontstaat door kennis over de ander en het idee dat de ander eerlijk is. Vertrouwen wordt geassocieerd
met gezonde ouder-kindrelaties (Kerr, 1999). Self-disclosure is belangrijk omdat het op twee fronten
werkt: het helpt zowel het zelfinzicht als het begrijpen van anderen. En aangezien ouders model staan
voor kinderen ten aanzien van gedrag, is het aannemelijk is dat de self-disclosure van de ouder, ook het
kind aanmoedigt zich met ‘self-disclosure’ uit te drukken. Dat laatste is ook belangrijk. Onderzoek van
Stattin en Kerr (2000) laat zien dat het vertrouwen van de ouder in hun kind groter wordt naarmate zij
meer weten over de dagelijkse activiteiten en ervaringen van hun kind. De ouder blijkt deze kennis
vooral te verkrijgen door de openheid van het kind, en dus niet, zoals vaak wordt gedacht, door het kind
te controleren.
De ‘Ik-boodschappen’ van de Gordonmethode – en dan met name ‘verklarende ik-boodschappen’ -zijn
een vorm van ‘self-disclosure’. Bij ik-boodschappen geeft iemand in de ‘ik-vorm’ zijn gedachten,
gevoelens, mening ed. weer. Het woord ‘ik’ hoeft niet perse in de zin voor te komen: het gaat er veeleer
om dat men eerlijk is ten opzichte van zichzelf, zich in een zekere mate ‘kwetsbaar’ opstelt en dat men
geen oordelen velt over de ander. Met het gebruik van ik-boodschappen is de ouder is eerlijk en
assertief en staat daarmee model voor deze waarden (Davidson & Wood, 2004).
Betrokken meegaandheid
Er vindt natuurlijk ook communicatie plaats tussen opvoeders en kinderen, waarbij de opvoeder wilt dat
het kind iets doet of nalaat. Vervolgens doet het kind dat, of juist niet. Ofwel: het kind is (al dan niet)
meegaand.

Meegaandheid betekent dat het kind zijn eigen impulsen en emoties ‘bedwingt’, om zodoende te
kunnen voldoen aan een verzoek van de ouder (Kochanska, Coy & Murray, 2001; Kwon & Elicker, 2012).
Meegaand is bijvoorbeeld een kind dat op een vraag van de ouder stopt met spelen en de tafel gaat
dekken. Meegaandheid is een vorm van zelfregulatie. Meegaandheid zorgt voor minder conflicten of
onenigheid en beïnvloedt daarmee de ouder-kindrelatie positief.
Er zijn twee soorten meegaandheid te onderscheiden. Kochanska en Aksan (1995) maken onderscheid
tussen ’committed compliance’ en ‘situational compliance’. ‘Committed compliance’ verwijst naar
enthousiaste betrokkenheid van het kind. Bij ‘situational compliance’ moet de ouder de verzoeken
steeds herhalen. Met ‘committed compliance’ bereikt het kind een hogere graad van zelfregulatie
(Kwon & Elicker, 2012).
Hoe kan de opvoeder deze betrokken vorm van meegaandheid bevorderen? Olson, Bates, Sandy en
Lanthier (2000) geven aan dat de combinatie van ouderlijke warmte met duidelijke grenzen kinderen een
gevoel van veiligheid geeft waardoor zij meer geneigd zijn te voldoen aan verzoeken van ouders. Ook
onderzoek van Kwon en Elicker (2012) laat zien dat zachtaardige begeleiding door (met name) moeders
positief geassocieerd wordt met de mate van meegaandheid van peuters.
Deze termen ‘warmte met duidelijke grenzen’ en ‘zachtaardige begeleiding’ worden met ikboodschappen meer concreet gemaakt. De ik-boodschappen bevatten geen oordelen, daardoor voelt
het kind zich niet afgewezen. Ook wordt in de ik-boodschappen een heldere uitleg gegeven. Dit alles
bevordert de meegaandheid van het kind.
Mentaliseren: de ander leren begrijpen
Mentaliseren is het vermogen om te begrijpen dat iemand anders eigen gevoelens, gedachten, intenties
en wensen heeft (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002). Dit vermogen verkrijgt het kind pas als het de
eigen gevoelens, gedachten, intenties en wensen goed kent en ontwikkelt zich in de vroege
gehechtheidsrelatie (Bateman & Fonagy, 2007). Om te kunnen mentaliseren moet er sprake zijn van
‘theory of mind’, het verschijnsel dat mensen begrijpen dat een ander vanuit het eigen perspectief naar
een gebeurtenis kijkt. De ‘Committed compliance’, ofwel betrokken vorm van meegaandheid is groter bij
kinderen die kunnen mentaliseren.
Met ik-boodschappen benoemen ouders hun eigen gedachten en gevoelens. Hierdoor leert het kind de
gevoelens en gedachten en het perspectief van de ouder herkennen en begrijpen. Het is aannemelijk dat
het kind op deze manier leert mentaliseren en op den duur ‘theory of mind’ verwerft, wat ‘committed
compliance’ bevordert. Verder stellen stellen Laible en Thompson (2002) dat ‘duidelijke en uitgebreide
verklaringen en uitleg door moeders het emotionele en morele begrip van peuters bevordert’. Dit in
tegenstelling tot het geven van bevelen. Dit morele begrip is belangrijk voor een gezonde ouderkindrelatie doordat het kind zich beter leert inleven in het standpunt van de ouder en anderen.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het gebruik maken van ik-boodschappen op diverse manieren
positief effect sorteert. Het bevordert niet alleen het wederzijdse vertrouwen tussen ouder en kind maar
helpt het kind ook om te mentaliseren en ‘theory of mind’ te verwerven. Dit zorgt voor meer positief
(betrokken meegaand ) gedrag van het kind en ten slotte ook voor een betere ouder-kind relatie.
In deze reeks zijn meer artikelen beschikbaar. Kijk hiervoor op www.gordontraining.nl
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