
Vul de 
vragenlijst 

in!

Een kind op komst: 
wat verandert er?
Doe mee aan het onderzoek ‘Van partnerschap 
naar ouderschap’!

Bij veel stellen 
verandert de 

partnerrelatie na de geboorte van een kind. Hoe zit dat bij 
jullie?



’Van partnerschap naar ouderschap’ 

Onderzoek 

Om meer te weten te komen over de ervaringen van 

(aanstaande) ouders voor én na de geboorte van hun 

kind is Hogeschool Leiden een onderzoek gestart naar 

ouderschap. 

Wat kunnen jullie verwachten? 
Je partner en jij vullen los van elkaar drie keer een 

vragenlijst in: tijdens de zwangerschap, als jullie kind 

een half jaar oud is en als jullie kind een jaar oud is. 

De vragen gaan onder andere over jullie verwachtingen 

van het ouderschap en de beleving van de relatie met je 

partner. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 

20 minuten. 

Waarom meedoen?
- Het invullen van de vragen kan tot nieuwe inzichten 

en interessante gesprekken bij jullie thuis leiden. 

Na het invullen van elke vragenlijst kun je een 

samenvatting van je persoonlijke onderzoeksresultaten 

ontvangen. Op die manier kun je bijvoorbeeld je 

antwoorden vergelijken met die van je partner, of met 

jouw antwoorden van een (half) jaar daarvoor. 

- Onder alle deelnemende stellen worden drie Prénatal 

waardebonnen van €20,- verloot.

- De resultaten van dit onderzoek leveren waardevolle 

informatie op over wat het voor (aanstaande) ouders 

betekent om een kind te krijgen en wat zij in de eerste 

periode van het ouderschap nodig hebben. Hiermee 

kunnen professionals nog beter inspelen op de 

behoeftes van toekomstige ouders en jonge gezinnen.

Over de praktische zaken rondom de zwangerschap en de bevalling is veel informatie 

te vinden, maar er wordt nog weinig aandacht besteed aan wat het voor mensen zelf 

betekent om vader of moeder te worden. Wat verwacht je van het ouderschap? Hoe is 

het om vader of moeder te zijn? En wat verandert er in de relatie met je partner? 

Wil je meer informatie? 
Kijk op onze website of mail naar  ouderteam@hsleiden.nl 

Aanmelden? 
Je kan meedoen aan 
het onderzoek door 

hierhier te klikken.

https://www.hsleiden.nl/ouderschap-en-ouderbegeleiding/onderzoek/onderzoek-ouderschap
mailto:ouderteam@hsleiden.nl
https://scorion3.parantion.nl/7c58n

