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Een kind op komst: wat verandert er?

Als je in verwachting bent van een kind brengt dit veel veranderingen en nieuwe

gevoelens met zich mee. Hoe ziet het er straks uit met een kindje erbij? Welke dingen zijn

belangrijk om met elkaar te bespreken om goed voorbereid te zijn op jullie baby? Wat is

belangrijk om te weten over de ontwikkeling van je baby en hoe hecht je goed met je

kind? Wat verandert er in de relatie met je partner en hoe vormen jullie samen een goed

team voor jullie kind? Hoe zien verschillende manieren van opvoeden er uit?

Voorbereid zijn

Een nieuwe rolEen nieuwe rol

Wat is OuderTeam.nu?

Het idee van het programma OuderTeam.nu is

dat een goede samenwerkingsrelatie tussen

partners de basis is voor sterk ouderschap.

Het programma bestaat uit leuke, leerzame

filmpjes, oefeningen en informatie over

ouderschap en jonge kinderen. Tijdens twee

groepsbijeenkomsten voorafgaand en na de

bevalling krijgen jullie handvatten voor het

omgaan met veranderingen die met de komst van jullie kind te maken hebben. Een deel

van het programma volgen jullie samen thuis digitaal. Met het digitale programma gaan

jullie zelf verder in op onderwerpen als de sociale en emotionele ontwikkeling van jullie

kind, verschillende manieren van contact met je baby, de cirkel van veiligheid en babytaal.

Met de oefeningen gaan jullie nadenken over belangrijke waarden voor jullie kind,

grenzen en regels, verschillen tussen kinderen en tussen ouders en hoe je elkaar aanvult.

Wat levert het programma op?

In Amerika is het programma al succesvol gebleken. Stellen die deelnamen aan het

programma, kregen onder andere het gevoel beter te kunnen samenwerken en konden

elkaar beter steunen in de nieuwe rol als vader of moeder. Ze vonden het fijn met elkaar

te praten over wat ze van elkaar konden verwachten. Ook zagen de onderzoekers dat de

kinderen baat hadden bij het programma. Het slaapgedrag verbeterde, de sociale

vaardigheden waren beter ontwikkeld en ze lieten minder gedragsproblemen zien.



Een overzicht van de effecten van het programma

Onderzoek naar OuderTeam.nu

Het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden onderzoekt of het

programma bij Nederlandse ouders net zo effectief is als in Amerika. Hiervoor vullen jij

en je partner op drie momenten een vragenlijst in: tijdens de zwangerschap, als jullie

kind acht maanden oud is en als jullie kind veertien maanden oud is. We zoeken ook een

aantal ouders die willen meewerken aan een interview op deze momenten.

Waarom het onderzoek?
De gegevens die met dit onderzoek verzameld worden leveren waardevolle informatie

op over wat het met aanstaande ouders doet om een kind te krijgen en wat zij in deze

eerste periode van het ouderschap nodig hebben. Hiermee kunnen professionals die

werken met aanstaande ouders nog beter inspelen op de behoefte van toekomstige

ouders en jonge gezinnen.

Na afloop van het onderzoek krijgen jullie een (digitaal) fotodagboek en de resultaten

aangeboden. Als u wilt, worden jullie daarnaast op de hoogte gehouden van wat andere

ouders beweegt via de nieuwsbrief van het lectoraat, met daarin informatie over

bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen, ouderschap en hechting.

Twee ouders, één team

Jij en je partner



Aanmelden?
Dat kan eenvoudig via deze link. Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons 
via ouderteam@hsleiden.nl. Kijk ook eens op onze website hsleiden.nl/ouderteam. 

http://survey.parantion.nl/?s=9fbf114a79414cf09c8537807f0b7a96&a=lF
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