
 
 
 
 

Puber: onzekerheid over uiterlijk 

Tieners en pubers, ze lijken zich vaak maar met een ding bezig te houden. Het uiterlijk. Hun 

lichaam verandert, het zelfvertrouwen is nog in ontwikkeling en de druk van leeftijdsgenoten 

is groot. Het merendeel probeert er bij te horen door de hipste (dure) kleding te dragen, het 

mooiste kapsel te hebben en naar een perfect lichaam te streven. Ze lijken zich meer zorgen 

te maken om hoe ze er uitzien dan om de schoolprestaties en toekomstplannen. Is het 

normaal puber gedrag of moet je je als ouder zorgen maken? En hoe kun je het beste met dit 

gedrag omgaan? 

_ Geef je zoon/dochter veel complimenten. Je puber zal er niet altijd even enthousiast op 

reageren en misschien zelfs zeggen dat ze je niet geloven, maar wanneer ze regelmatig een 

(gemeend) compliment ontvangen is dit goed voor het zelfvertrouwen. 

–  Maak afspraken over kleding en make-up gebruik. Wat kan/mag wel en wat niet. 

–  Google eens foto’s van bekende mensen en  zoek dan ook de jeugdfoto’s op. Laat zien dat 

de beroemdheden ook niet altijd zonder pukkels of beugels door het leven zijn gegaan en 

dat zij vroeger wellicht (ook) niet de populairste van de klas waren. 

–  Leg uit dat ze zichzelf niet met iedereen hoeven te vergelijken. Ieder mens is anders, 

niemand is perfect en iedereen is wel ergens onzeker over. 

–  Geef zelf het goede voorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van wie de ouders 

regelmatig een dieet volgen en die veel bezig zijn met afvallen en/of het uiterlijk, eerder 

geneigd zijn om dit zelf ook te doen. Laat zien dat jij zelf ook best eens zonder make-up of in 

een oude spijkerbroek de deur uit durft. 

–  Wees je er van bewust dat het in veel gevallen om een fase gaat. Het zelfvertrouwen gaat 

weer toenemen, de hoeveelheid make-up zal (waarschijnlijk) afnemen, de merkkleding gaat 

een minder grote rol spelen en deze fase gaat weer over. 

       (van de website online-opvoedhulp.nl) 

 
Mocht u vragen over het opvoeden en opgroeien van uw zoon of dochter, dan kunt u een 
afspraak maken bij het Opvoedspreekuur Sociaal  Plein Heerhugowaard bij het volgende 
telefoonnummer: 14072. 


