Om een gevoel van schaamte te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om
ook privacy te kunnen ervaren. Zo kunnen EMB-pubers leren om privacy
te waarderen.
Iemand met EMB blijft levenslang afhankelijk van de verzorging door
anderen. Deze kan zich als puber dus niet ontwikkelen tot iemand die
groeit richting autonomie.
Pubers met EMB hebben niet het cognitieve niveau om in staat te zijn tot
een intieme seksuele relatie met een ander. Wij hoeven hen daarin dus
ook niet te begeleiden.
Als gedrag verandert in de puberteit, dan wordt veel te vaak gezegd:
‘een echte puber’.
Wanneer jij je benadering en aanbod niet verandert, dan kunnen EMB
jongeren niet laten zien dat zij in de puberteit zijn.
Pubers met EMB met een heel laag ontwikkelingsniveau laten geen
pubergedrag zien.
Op een kinderdagcentrum is het van groot belang dat pubers in groepen
met leeftijdsgenoten begeleid worden en dat er puberactiviteiten worden
aangeboden.
Gun de EMB puber een echte puberteit. Daarin passen ook de
hoogtepunten van een normale puberontwikkeling: bijvoorbeeld: diploma
uitreiking, examenfeest, sweet sixteen party, maatschappelijke stage.
Wees blij dat je ontdekt hebt wat iemand leuk vindt aan babyspeelgoed
en peutermuziek. Ga niet opnieuw een periode van jarenlang
experimenteren om te ontdekken wat iemand leuk vindt aan materiaal
voor een volwassener leeftijd.
Samen met ouders moet je nadenken over wat iemand gaat doen de
periode nadat iemand 18 is geworden. Ouders kunnen dat niet alleen.
Als ouder van een puber met EMB streef je niet naar loslaten van je kind,
maar naar anders vasthouden van.

Ik gun het mijn puberkind om andere keuzes te maken dan ik zelf zou
doen, ook al heeft mijn kind zodanige beperkingen dat hij / zij die keuzes
niet kan overzien.
Ik wilde dat ik niet voor mijn kind al die belangrijke keuzes voor de
toekomst hoefde te maken.
18 jaar is een mooie leeftijd om uit huis te gaan, ook als je ernstige
beperkingen hebt.
Pubers met EMB moet je in contact brengen met pubers zonder
beperkingen om zo meer kans te krijgen om een echte puber te worden.
Een puber met EMB hoort in de wijk te wonen waar hij meer kan beleven
van de samenleving.
Broers en zussen maken dat een puber met EMB meer kan laten zien
van de eigen puberteit.

