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Heeft het zin om veel te praten tegen je baby? 21/03/2009
Ik ben ontzettend veel bezig met mijn baby (4 maanden): ik praat
en speel met hem, zing voor hem... Mijn omgeving zegt dat dat
niet nodig is en dat ik mijn energie beter spaar tot hij groter is.
Heeft praten met een baby zin of niet?
'Kan hij al iets zeggen?' Alle ouders kennen deze vraag van als ze
bezoek krijgen. Praten is een belangrijk teken van bestaan. We
beginnen er de dag mee ('Zijn jullie al wakker?') en sluiten er de
dag mee af ('En nu flink slapen hoor'). Ook sprookjes vertellen
kinderen hoe belangrijk het juiste woord kan zijn. Als je weet dat
je 'Sesam open u' moet zeggen, zal de berg zijn schatten tonen. De
sprookjes zeggen dus eigenlijk: zonder woorden kan je niet
binnenkomen in de wereld van kennis en macht.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen een onvoorstelbare gave hebben
om te leren praten, die niet enkel afhankelijk is van de opvoeding
of van een goede thuis. Maar toch volstaat het niet te wachten van
aan de zijlijn. Wat je doet, is schitterend. Baby's en jonge kinderen
móeten horen praten, het is het begin van hun leerproces. Ze leren
daardoor klanken te onderscheiden en het onderscheid te maken
tussen woorden. Als je op de trein iemand in het Spaans hoort
telefoneren en je kent die taal niet, dan heb je de indruk dat al die
woorden aan elkaar hangen. Je moet nauwkeurig luisteren en het
vaak doen om te weten waar het ene woord eindigt en het andere
begint.
En praten is maar een stukje van de taal. Het gaat ook over de
ogen die je omhoog trekt: een dergelijke beweging kan de zin een
heel andere betekenis geven. En als je het kind streelt wanneer je
het toespreekt, is het duidelijk dat je een lieve boodschap wil
geven. Je kunt roepend of gillend praten, iets fluisterend zeggen of
op dreigende toon. Alle kinderen leren de mimiek van hun ouders.
Daardoor hoeft niet alles gezegd te worden met woorden.
Het is dus niet alleen belangrijk met je kind te praten, maar het
ook aan te raken, gezichten te trekken en op hem in te spelen.
Want het is dát dat zin geeft in communicatie. Vanaf de leeftijd
van vier à vijf maanden krijgt de baby controle over zijn stem. Hij
ontdekt dat hij hoogtes en laagtes kan produceren. Het wordt het
begin van de klankspelletjes. Het gebrom, het laten rollen van de
lippen, het klakken van de tong: het is allemaal de voorbereiding
omdat hij straks zal leren praten.
Laat het duidelijk zijn: het is heel belangrijk voor iedere baby om
veel taal en contact aangeboden te krijgen. En dat heeft niets te
maken met verwennen.
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In 'De Opvoedingsdokter' gaat de bekende kinder- en
jeugdpsychiater Peter Adriaenssens wekelijks in op een
lezersvraag over opvoeden. Peter Adriaenssens is de auteur van
verscheidene klassiekers over het opvoeden van kinderen.
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