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PERFECTIONISME
Burnout begint in de kleuterklas
(Macel Hendrickx, 2018)
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Perfectionisme

Volgens Wikipedia is perfectionisme een obsessief verlangen om handelingen perfect uit te voeren
Er zijn kinderen met gezond perfectionisme die veel verlangen van zichzelf, maar
tevreden zijn na het maken van werk. Als ze fouten maken leggen ze die gemakkelijk
naast zich neer.
Er zijn ook kinderen die streven naar een ongezonde perfectie. Eigenlijk is het
nooit goed genoeg waardoor het kind vaak teleurgesteld is in zichzelf. Deze
kinderen zijn kritisch op zichzelf, genieten minder en hebben last van een laag
zelfbeeld en faalangst.
Perfectionisme kan veel energie kosten. Het kind voelt zich minder belangrijk dan anderen en heeft een
lager zelfbeeld. Het wil graag alles zelf doen om zo de controle te behouden. Veel piekeren over allerlei
zaken en over zichzelf kan slecht slapen en stress tot gevolg hebben. Een beslissing maken en iets kiezen
is lastig. Want een keuze maken kan ook de “foute keuze” zijn. Perfectionisme kan je kind helpen
(kwaliteit) om iets zo goed mogelijk te doen. Maar het kan je kind ook belemmeren (valkuil) thuis, op
school en in vriendschappen.
Tijdens onze begeleiding van hoogbegaafde kinderen, hebben we vaak kinderen en/of ouders
met perfectionisme ontmoet:
Kleuters met faalangst, geen fouten willen maken en alles graag goed willen doen.
Pas gaan lopen als het dat kan zonder te vallen.
Het verscheuren van een tekening omdat deze niet perfect is
Alleen willen fietsen als het kind zeker weet dat het zonder zijwieltjes kan fietsen.
Niet de moeilijk puzzel kiezen (die je thuis al lang maakt) omdat je dan anders bent

Perfectionisme doesn't make you feel perfect;
it makes you feel inadequate.
-Maria Shriver-

Ontstaan perfectionisme

Perfectionisme bij een kind ontstaat vaak als een overlevingsstrategie tijdens de basisschoolperiode.
De eerste jaren kijkt het kind nog met een open blik naar de wereld, zit vol energie en voelt zich
ongebonden en vrij. Maar als een kind het gevoel krijgt dat het niet aanvaard wordt zoals het is, ligt
de weg naar de ontwikkeling van perfectionisme helemaal open. Door zich (onbewust) aan te passen
in een omgeving (school, thuis, vrienden) verliest het kind zijn eigenheid. Om te voorkomen dat een
kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong zich aanpast aan de groepsnorm, is het belangrijk om
voorafgaand aan de eerste schooldag van het kind een intakegesprek te voeren met de ouders als
deskundigen.

Bevestigingsdrang

Iemand die last heeft van perfectionisme, is continue op zoek naar bevestiging: bevestigingsdrang is
een goed synoniem voor perfectionisme. Die term beschrijft volgens Marcel Hendrickx in zijn boek
“Zeg me dat ik oké ben” beter wat er gebeurt bij mensen die dit patroon ontwikkeld hebben. Dat
zoeken naar erkenning en bevestiging gebeurt onbewust. De druk om beter te presteren zit
ingebakken in onze maatschappij. Het wordt hinderlijk als het kind zelf gaat vinden dat het tekort
schiet en niet genoeg presteert. Het legt de lat voor zichzelf heel hoog en bepaalt zelf zijn
kwaliteitseisen, met faalangst als gevolg. Bij sterke (traumatische) ervaringen kan het kind als het
ware van het ene op het andere
moment veranderen in iemand met perfectionisme. Een kind dat start in groep 1 heeft lang uitgekeken
naar de eerste schooldag. Als het kind dan ervaart dat het zich niet op eigen unieke wijze kan
ontwikkelen is dat een teleurstelling. Aanpassingsgedrag ontstaat vaak in deze periode omdat het
kind ontdekt dat het moet voldoen aan opgelegde kaders. Daardoor verliest het kind vertrouwen in
zichzelf en de ander. Er ontstaat een voortdurende behoefte aan bevestiging door anderen. De kans
om zich op unieke wijze te ontwikkelen en zichzelf te worden/blijven, vermindert sterk,
Kinderen die hoogbegaafd en/of hoogsensitief zijn, hebben meer kans om perfectionisme te
ontwikkelen. Hun gevoeligheid maakt hen kwetsbaar, ze voelen zich vaak anders dan anderen. Soms
ontstaat het perfectionisme omdat ze erbij willen horen door te zijn zoals de anderen.
Vaak voorkomende kenmerken perfectionisme

Is gevoelig voor kritiek, ziet het als een persoonlijk aanval
Streeft naar het hoogst haalbare: krijgt werk niet af, is niet snel tevreden
Stelt moeilijke taken uit
Kritisch denken: kijkt kritisch naar zichzelf, het kan altijd beter
Is kritisch op anderen, verwacht ook van hun perfectie
Faalangst: kan moeilijk keuzes maken, is bang om fouten te maken
Nooit tevreden over zichzelf: is teleurgesteld of gefrustreerd als het fouten maakt
Is vaak gestrest omdat het altijd alles goed wil doen
Het glas is vaak half leeg, kijkt naar wat er niet goed gaat

Je kunt je kind helpen

Je kunt met je kind oefenen om perfectionisme in een ander perspectief te plaatsen en het patroon
waarin de lat te hoog ligt te doorbreken. Daardoor ontwikkelt het meer zelfvertrouwen om zichzelf te
mogen zijn en te accepteren dat je niet alles meteen hoeft te kunnen. Ook het leren dat je tekening er
anders mag uitzien als die van de juf of klasgenoot. Dingen hoeven niet precies te lijken om mooi te zijn.
Kleuren hoeven niet hetzelfde te zijn als in het echt. (als voorbeeld kunst van Karel Appel, Picasso)

Timothy (7): "Mama jij gaat vandaag heel erg trots op mij zijn. Ik heb
vandaag heel veel fouten gemaakt, dus heb ik super veel geleerd!"
(OMdenken door kinderen via Peggy Richie)

Tips voor ouders

Complimenten: Beloon de inspanning (proces) en niet het resultaat. (bv wat heb jij fijn gewerkt)
Leg de betekenis uit van fouten maken; van fouten maken leer je juist om te groeien.
Laat ook zien dat je als ouder ook fouten maakt door voorbeelden te benoemen.
Leer het om teleurstellingen sneller te verwerken: geef je kind tips over hoe dat te doen:
vertel erover, schrijf in een dagboek, maak een tekening.
Oefen samen een positieve mindset: “Dit moet beter” omzetten in “ik heb mijn best gedaan”
Vergroot het positief zelfbeeld door het kind dingen te laten benoemen waar het trots op is.
Verdeel een opdracht in kleine stappen. Je hoeft iets niet in één keer te kunnen.
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Zeg me dat ik oké ben: over perfectionisme en bevestigingsdrang
Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is.
Handboek hoogbegaafdheid

