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Het beste van LINDA.nl direct in je mail? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

DELEN

Meisjes komen wereldwĳd steeds eerder in de puberteit terecht, blĳkt uit
verschillende internationale onderzoeken. Ook in Nederland is dit het geval.
Hoe komt dat, en hoe groot is het verschil nu eigenlĳk echt? 

Een tienjarige met onverwacht pubergedrag en bĳbehorend uiterlĳk kan in ieder geval
best even wennen zĳn: voor de omgeving én het kind zelf.

VROEGE PUBERTEIT
Van een negenjarige die het liefst vol in de make-up op TikTok staat te dansen tot een
wel erg baldadige basisschoolleerling die graag de grenzen opzoekt: jonge kinderen
lĳken steeds eerder volwassen te worden. De cĳfers beamen dat, al betekent dat niet
dat dit om heftige verschillen gaat, zegt hersenonderzoeker Jiska Peper. “Vĳftig jaar
geleden waren meisjes gemiddeld 13 jaar toen ze ongesteld werden. Inmiddels is dat
12,5 jaar.”

De fysieke veranderingen beginnen als de productie van oestrogeen en testosteron op
gang komt. Bĳ jongens is het startpunt van de puberteit wat lastiger aan te tonen,
aangezien dat wordt afgemeten aan de groei van de testikels. Dit begint gemiddeld
tussen de 9 en 10 jaar. Bĳ meisjes is borstgroei het eerste teken van de puberteit,
normaliter tussen de 9 en 10 jaar. Ongeveer drie jaar later worden ze voor het eerst
ongesteld.

TIKTOK
Orthopedagoog Marielle Beckers wĳst op het onderscheid tussen de puberteit en de
pubertĳd met een lange ĳ. “De puberteit staat voor de lichamelĳke veranderingen: het
fysiek volwassen worden. De pubertĳd is de periode die ouders vaak omschrĳven als
verschrikkelĳk. Kinderen gaan naar de middelbare school, beginnen te experimenteren
en zoeken de grenzen op. Ze sluiten vriendschappen en worden sociaal-emotioneel
volwassen.”

Het idee dat kinderen sneller opgroeien, heeft natuurlĳk niet alleen met hormonen te
maken. “Het wordt ook versterkt door social media”, ziet Beckers. “Op TikTok wordt
vrouwelĳkheid bĳvoorbeeld heel erg benadrukt met naveltruitjes en borsten voorruit, en
je ziet ook veel grote spieren. Kinderen zĳn daar zo meer én eerder mee bezig dan
twintig jaar geleden.”

OORZAKEN
Waarom de puberteit bĳ meisjes op steeds jongere leeftĳd begint, is nog niet duidelĳk,
zegt Peper. “Een eerdere puberteit lĳkt voorzichtig een verband te houden met een
veranderd patroon in voeding. Volgens meerdere studies zouden meisjes bĳvoorbeeld
door een eiwitrĳk dieet met veel vlees eerder menstrueren. Ook overgewicht en
obesitas worden bĳ zowel jongens als meisjes gelinkt aan een vroege puberteit. Wel is
het vetweefsel bĳ hen moeilĳk te scheiden van borstweefsel, waardoor de puberteit bĳ
meisjes met overgewicht lastiger vast te stellen is.”

Toch hoeven ouders zich meestal geen zorgen te maken, benadrukt Peper. Klinisch
gezien is er pas sprake van een vervroegde puberteit als kinderen er voor hun zevende
in belanden. Peper: “Bĳvoorbeeld wanneer meisjes voor die leeftĳd al borstgroei
hebben en voor hun tiende al menstrueren.”

In dat geval is het raadzaam bĳ de huisarts langs te gaan. Peper: “Vooral als je merkt
dat je kind er zelf last van heeft. Nadat de cyclus echt op gang is gekomen, en na de
eerste menstruatie kan dat nog wel even duren, groeit een meisje nog slechts een tot
twee centimeter, waardoor ze wat kleiner blĳft.” De huisarts kĳkt dan naar de oorzaak
en of er iets moet gebeuren. Soms schrĳven ze hormoonremmers voor, al zĳn ze daar
voorzichtig mee.

BLĲFT EEN KIND
Overigens is het normaal als kinderen van 7 of 8 jaar al schaam- of okselhaar
ontwikkelen. Dat wordt veroorzaakt door testosteron, en staat los van
borstontwikkeling en menstruatie. Ouders moeten dus vooral niet te snel in de
paniekmodus schieten, benadrukt Peper. “Misschien zie jĳ wel beren op de weg, terwĳl
je kind nergens last van heeft. Probeer dus eerst rustig te peilen hoe ze zich voelen,
voordat je er zelf iets groots van maakt.”

Ouders kloppen niet vaak aan omdat hun kind vroeg in de puberteit zit, merkt
orthopedagoog Beckers. “Het is meer een soort bĳvangst. Meisjes, en soms jongens,
komen met milde depressieve klachten binnen, waarvan ouders dan zeggen: ‘Ze is
ineens zo boos en verdrietig.’ Soms blĳkt ze dan al te menstrueren, of tegen de
puberteit aan te zitten. Dat speelt een rol in de gemoedstoestand, maar ouders denken
daar niet aan bĳ een kind van 8.”

Vaak vallen de gevolgen mee, weet Beckers. “Wees je als ouders bewust van de
hormonale schommelingen, en maak je niet meteen grote zorgen als je kind even
neerslachtig is. Denk eerst na: hoort dit misschien bĳ de cyclus die mĳn kind
doormaakt? Zoek wel hulp als je kind continu heel somber en onzeker blĳft en
bĳvoorbeeld niet naar school durft”, raadt Beckers aan.

VOORBEREIDEN
Jonge meisjes die vroeg puber zĳn, kunnen er ook een stuk volwassener uitzien. Maar
schĳn bedriegt, zegt Beckers. “Fysiek lĳken ze 15, terwĳl ze sociaal-emotioneel nog
gewoon 10 zĳn. De omgeving heeft dan al snel de neiging hen te overschatten. Ze
verwachten zelfstandigheid, terwĳl ze dezelfde begeleiding nodig hebben als
leeftĳdsgenoten.” Ook jongens van 16 kunnen ineens interesse gaan tonen. “Maar het
blĳft een kind.”

In de puberteit ontkom je natuurlĳk niet aan verliefdheden en lustgevoelens, benadrukt
Beckers. Ook niet als je kind er jong in terechtkomt. “Ik zeg altĳd tegen ouders:
probeer steeds leeftĳdsadequaat naar je kind te kĳken. Voor een tienjarige is het
misschien geen goed idee om in een naveltruitje naar school te gaan. Ga het gesprek
aan over wat grenzen zĳn en hoe je die aangeeft. Als je dat lĳntje met je kind weet te
behouden, is de kans kleiner dat ze stiekem op een pleintje gaat hangen met jongens
van 17.”

FLAUWE REACTIES
Wie op de basisschool al ongesteld wordt, kan flauwe reacties krĳgen. Dat kan
eenzaam zĳn en schaamtegevoelens opwekken, weet Beckers. Ouders kunnen de
reacties van anderen niet veranderen, maar die van hun kind wel. “Als thuis thema’s
zoals seksualiteit en het lichaam niet vermeden worden, zal je kind minder snel
schrikken. Dat hoeft niet heel expliciet, maar ga op leeftĳdsniveau het gesprek aan. Bĳ
de eerste menstruatie zal je kind dan niet zo snel denken: ‘ik ga dood’ maar ‘oh, dit
was dus waar mama het over had.'”
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