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Ouders de maat genomen
De huidige context waarin ouders hun kinderen opvoeden biedt 
hen echter lang niet altijd de voorwaarden en omstandigheden 
om hun eigen kracht en netwerk in te zetten. Zo is opvoeden 
steeds meer een individuele aangelegenheid geworden (De 
Winter, 2011). De sociale omgeving van ouders en de buurt 
waarin gezinnen wonen zijn minder beschikbaar als steun 
dan vroeger. Mensen hechten ook meer waarde aan privacy en 
onafhankelijkheid en kunnen inmenging van anderen moeilijker 
tolereren. Ook kunnen schaamte en schuldgevoelens een rol 
spelen (Hoek, Miley & Remmerswaal, 2010). Dit alles kan het 
ingewikkeld maken om hulp of steun uit de omgeving te vragen. 
Bovendien heeft niet iedere ouder het vermogen om zijn of haar 
eigen kracht of netwerk in te zetten. Sommige ouders zijn hier 
niet of onvoldoende toe in staat omdat zij de vaardigheden niet 
hebben of omdat de omstandigheden waarin zij hun kinderen 
opvoeden ongunstig zijn, zoals bij een (v)echtscheiding of bij 
financiële problemen. 

Tegelijkertijd leven we in een samenleving waarin ouders worden 
afgerekend op het succes of falen van hun kind. Zij krijgen via 
internetsites, tijdschriften, kranten, televisie en verschillende 
instanties tips en trucs van deskundigen aangereikt om een 
‘goede’ opvoeder te zijn. De impliciete boodschap is dan vaak 
dat een ‘goede’ opvoeding maakbaar is. Succesvol ouderschap 
wordt daarmee gelijkgesteld aan succesvol opvoeden. Succes 
wordt afgemeten aan de manier waarop het kind zich ontwikkelt: 
een goede opvoeding betekent een positieve ontwikkeling – een 
minder goede opvoeding betekent ontwikkelingsachterstand of 
problemen (Gravesteijn, 2015). Deskundigen insinueren hiermee 
dat er een directe relatie bestaat tussen een (on)gunstige 
ontwikkeling van kinderen en de opvoeding thuis. Niet alleen 
worden ouders hiermee als enige en direct verantwoordelijk 
gesteld voor de ontwikkeling van hun kinderen. Ook moeten 
ouders wel heel sterk in hun schoenen staan willen zij zich 
onttrekken aan een cultuur die roept dat fouten, afwijkingen 
of ontwikkelingsachterstand van het kind hun schuld is en 
dat je opvoeding kunt sturen als je maar goed luistert naar 
professionals en goed de adviezen opvolgt. 

Voor deze opvatting – dat de ouder met de ‘juiste’ opvoeding 
zorgt voor de beste ontwikkeling van het kind - is geen 
onomstotelijke wetenschappelijk evidentie en het gaat bovendien 
voorbij aan het feit dat kinderen opgroeien in een systeem 
(Sameroff, 2009). Zij worden binnen dit systeem naast hun 
ouders, ook door leraren, buren, vrienden van de straat en de 
sportcoach beïnvloed in hun ontwikkeling (Rich-Harris, 2009).

Door een andere kijk op zorg en welzijn en vanwege 
bezuinigingen wordt dus van ouders verwacht dat zij meer 
hun eigen kracht en netwerk gaan inzetten wanneer zij 
kampen met opvoedvragen of -problemen. Hiervoor worden 
echter geen voorwaarden geschapen, terwijl zij wel lijken 
te worden afgerekend op het resultaat van die opvoeding. 
Ouders worden eerder belast dan dat zij worden ondersteund 
door de samenleving. Waarom is het belangrijk om ouders te 
ondersteunen en op welke manieren kunnen we dat doen?

Ouders hebben al zo veel ballen in de lucht te houden
Ouderschap is meer dan opvoeden, ouders hebben veel ballen 
in de lucht te houden. Naast ouder zijn zij bijvoorbeeld ook 
kostwinner, partner, vrijwilliger, (mantel)zorger, vriend(in), 
buurvrouw/man. Ouderschap is als het ware multitasken. Als 
we ouders willen ondersteunen, zullen we voorwaarden moeten 
scheppen om hen in staat te stellen alle ballen in de lucht te 
houden. Niet alleen omdat ze dan beter in staat zijn om te 
ontspannen op de ouderlijke werkvloer - zich een krachtiger 
ouder voelen - maar ook omdat dit een positieve invloed heeft 
op opvoeden en de ontwikkeling van kinderen (Pas, van der, 
2013; Sameroff, 2009). Er is een andere kijk, een ‘mind shift’ 
nodig; in plaats van aandacht voor opvoedtips en uitgaan van de 
veronderstelling dat alle ouders in staat zijn hun eigen kracht 
en netwerk in te zetten, is het nodig hen te vragen wat zíj nodig 
hebben en te investeren in het versterken van hun welzijn en 
daarmee hun eigen kracht (Gravesteijn, 2015). Dit betekent dat 
professionals niet langer zeggen hoe ouders moeten opvoeden, 
maar zorgen dat ouders goed kunnen opvoeden. Een voorwaarde 
hiervoor is dat de ouder goed in zijn of haar vel zit. Er is vanuit  
de literatuur al één en ander bekend over dit ouderlijk welzijn. 

Inleiding
Krachtig ouderschap
In 2015 hebben veranderingen in visies op zorg en welzijn en grootschalige bezuinigingen mede geleid tot de invoering van de Jeugdwet. 
Deze wet is er onder andere op gericht om dure vormen van zorg voor gezinnen te beperken door problemen eerder te signaleren, niet 
teveel en te snel te problematiseren en de eigen kracht van ouders te versterken. Deze wet moet bevorderen dat ouders bij opvoedvragen 
en -problemen minder afhankelijk worden van professionele zorg doordat zij vaker en eerder gebruikmaken van de mogelijkheden die 
zij zelf hebben. Hiermee wordt op ouders een groter beroep gedaan om de regie van hun leven en dat van hun kinderen in eigen hand 
te nemen (Cardol, 2015). Ook wordt er meer aandacht gevraagd voor het versterken, uitbreiden en gebruiken van het sociale netwerk 
rondom het gezin. Er wordt, kortom, ingezet op (eigen) krachtig ouderschap.
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Achtergrond: Ouderlijk Welzijn
Het welzijn van ouders is belangrijk voor kinderen
Onderzoek laat enerzijds zien dat ouderschap het welzijn van 
ouders positief beïnvloedt en dat ouders iets gelukkiger zijn dan 
koppels zonder kinderen (Nelson, Kushlev, English, Dunn,  
& Lyubomirsky, 2014). Anderzijds laten studies zien dat het 
hebben van kinderen een negatieve invloed heeft op hoe mensen 
hun leven ervaren: ouderschap beïnvloedt ouderlijk welzijn 
negatief (Deaton & Stone, 2014). Deze tegenstrijdige uitkomsten 
laten zien dat de relatie tussen ouderschap en welzijn complex 
is. Op dit moment hebben we nog onvoldoende zicht op factoren 
die van invloed zijn op het welzijn van ouders: wat maakt dat ze 
goed in hun vel zitten, wat zorgt voor problemen? Het is nodig 
om dit te weten omdat uit onderzoek blijkt dat investeren in 
ouderlijk welzijn ook investeren in welzijn van kinderen betekent 
(Sameroff, 2009). 

Dimensies van welzijn
Welzijn is een breed begrip en bestaat uit verschillende 
dimensies. In dit artikel maken we een onderscheid tussen 
twee primaire aspecten van het welzijn van ouders. Aangezien 
het belangrijk is om ouders te benaderen als meer dan 
alleen opvoeders en ouderschap niet alleen gaat over het 
grootbrengen van het kind, betreft ouderlijk welzijn niet alleen 
opvoedgerelateerd welzijn, maar ook individueel welzijn. Het 
eerste aspect van welzijn gaat over de kwaliteit van de ouder-kind 
relatie en het bezitten van oudervaardigheden waarmee de ouder 
het gedrag van het kind in positieve zin kan beïnvloeden. Het 
individueel welzijn gaat over de mate waarin de ouder tevreden 
is over zichzelf en zijn of haar leven (zie ook Vermulst, Kroes, De 
Meyer, Nguyen & Veerman, 2012). 

Factoren die het welzijn (kunnen) beïnvloeden
We weten vanuit onderzoek dat de mate waarin ouders 
goed in hun vel zitten afhangt van uiteenlopende factoren, 
zoals temperament van het kind, financiële en culturele 
omstandigheden. Ook spelen kindfactoren en omgevingsfactoren 
zoals SES een rol. Omdat dit soort factoren door professionals 
vaak minder goed direct te veranderen of versterken zijn, laten 
we deze in de hier beschreven studie buiten beschouwing. Van 
andere factoren – die gemakkelijker te versterken zijn - weten 
we uit diverse onderzoeken dat ze mogelijk ook een belangrijke 
bijdrage leveren aan het ouderlijk welzijn, namelijk het 
thuisklimaat en de levensvaardigheden van ouders.  
Onder thuisklimaat verstaan we de manier waarop een persoon 
functioneert als een ouder, de mate waarin de ouder capabel 
is om de verschillende taken van ouderschap te vervullen en 
de mate waarin de ouder een positief klimaat kan creëren 
voor het kind (Gravesteijn, 2015; Veerman, Janssen, Kroes, 
De Meyer, Nguyen & Vermulst, 2012). Levensvaardigheden 
stellen individuen in staat om aanpassend en positief gedrag 
aan te wenden, zodat zij in staat zijn om te gaan met eisen en 
verwachtingen van alledaagse situaties, in het bijzonder die op 
de ouderlijke werkvloer (Forgatch & DeGarmo, 1999; Petterson, 
Gravesteijn & Roest, 2016; WHO, 2003). 

Thuisklimaat en ouderlijk welzijn
Het thuisklimaat bestaat uit verschillende elementen, waaronder 
opvoedgedrag, het vermogen om basiszorg voor het kind te 
bieden, de relatie met de partner, ervaringen in eigen jeugd en 
sociale steun (Veerman e.a., 2012). Verondersteld wordt dat deze 
vijf aspecten een bijdrage leveren aan het welzijn van ouders:

• Opvoedgedrag is het vermogen van de ouder om een positieve 
 atmosfeer te creëren met een passende mate van vrijheid en 
 aandacht voor het kind als ook de mate waarin de ouder 
 gevoelig en flexibel is naar het kind toe. 
• Basiszorg refereert naar de mate waarin de ouder in staat is 
 het huishouden te runnen, financiën te managen, in contact 
 te blijven met instanties waar het kind heen gaat zoals crèche 
 en school en het zorgen voor basiszorg voor het kind.
• Partnerrelatie: als partners ouders worden is er in diverse 
 onderzoeken een afname te zien in hun welzijn. Volgens Keizer 
 en Schenk (2012) is beginnend ouderschap de meest moeilijke 
 tijd in het ouderschap; huwelijksconflicten nemen toe en 
 interactie tussen partners wordt negatiever. 
• Eigen jeugd ervaringen: negatieve ervaringen in de jeugd 
 hebben dikwijls negatieve gevolgen voor volwassenen, het 
 kan bijvoorbeeld depressieve gevoelens of een laag zelfbeeld 
 veroorzaken en zo van invloed zijn op het ouderlijk welzijn.
• Sociale steun: onderzoek laat zien dat beginnend ouderschap 
 een afname laat zien in sociale contacten: nieuwe ouders 
 geven aan dat zij minder contact hebben met vrienden en 
 minder sociale steun van hen ervaren (Kalmijn, 2012). 

Levensvaardigheden en ouderlijk welzijn
Levensvaardigheden kunnen bijdragen aan het welzijn van 
individuen, omdat deze vaardigheden hen helpen om te 
gaan met uitdagingen en problemen in het dagelijks leven. 
Deze vaardigheden zijn geïdentificeerd door de World Health 
Organization (WHO) en Collaborative for Academic, Social 
and Emotional Learning (CASEL). Exploratief onderzoek laat 
inderdaad zien dat ouders aangeven dat levensvaardigheden  
een positieve bijdrage leveren aan hun welzijn (Gravesteijn, 
2015; Petterson et al., 2016). Verondersteld wordt dat de  
onderstaande vijf vaardigheden een bijdrage leveren aan  
het welzijn van ouders:
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• Zelfbeeld: dit helpt individuen om zichzelf positief te 
 waarderen en trots te zijn op wat ze kunnen. Voor ouders kan 
 dit extra van belang zijn omdat ouderschap onzekerheid kan 
 oproepen, bijvoorbeeld over hoe te handelen als een  
 kind lastig is. 
• Zelfmanagement: hier gaat het over het herkennen van en 
 omgaan met emoties en stress. Ouderschap gaat nogal eens 
 gepaard met gevoelens van stress, boosheid, vermoeidheid 
 enzovoort. Zelfmanagement kan ouders helpen adequaat te 
 reageren op dergelijke gevoelens. 
• Empathie: deze vaardigheid zorgt ervoor dat ouders in staat 
 zijn om anderen te begrijpen en te accepteren dat zij anders 
 zijn. Deze vaardigheid verbetert sociale relaties,  
 die belangrijk zijn voor welzijn. 
• Relationele vaardigheden: hier gaat het over vaardigheden die 
 ervoor zorgen dat ouders op een positieve manier interacteren 
 met anderen en effectief communiceren. Zoals eerder werd 
 aangegeven zijn positieve sociale relaties belangrijk voor  
 het welzijn.
• Kritisch denken: stelt individuen in staat om informatie en 
 ervaringen objectief te analyseren. Deze vaardigheid stelt 
 ouders in staat om factoren die gedrag beïnvloeden te 
 herkennen en te beoordelen, zodat zij afgewogen keuzes 
 kunnen maken in hun ouderschap. 

Doel van de huidige studie
Leuker voor later, een project van het lectoraat Ouderschap en 
Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden, is een grootschalig, 
longitudinaal onderzoeksproject onder ouders waarin ouderlijk 
welzijn centraal staat1. Dit artikel is gebaseerd op de eerste 
uitkomsten van een deel van dit onderzoeksproject. Dit 
deelonderzoek richt zich op factoren die mogelijk bijdragen aan 
het welzijn van ouders: vijf aspecten van het thuisklimaat en vijf 
belangrijke levensvaardigheden van ouders. Het doel van het hier 
beschreven deelonderzoek is om te identificeren welke elementen 
van thuisklimaat en welke levensvaardigheden een positieve 
bijdrage leveren aan ouderlijk welzijn. Hierbij onderzoeken we 
zowel het opvoedgerelateerd welzijn als het individueel welzijn. 
Het identificeren van welzijnsbevorderende factoren kan helpen 
om interventies te ontwikkelen of te verbeteren die gericht zijn 
op krachtig ouderschap. 

Methode
Procedure
Inclusiecriteria voor het meedoen aan het project Leuker voor 
later waren: ouders (moeders en vaders) met een kind onder de  
1 jaar en aanstaande ouders (hoeft niet per se eerste kind te 
zijn). Exclusiecriteria waren buiten Nederland wonen en/of  
niet in staat zijn om Nederlands te lezen.

Er zijn verschillende methoden ingezet om respondenten 
te werven, zoals sociale media, folders en posters, via 
samenwerkingspartners, artikelen in kranten en tijdschriften en 
via gemeenten. De hier beschreven studie is gebaseerd op data 
verkregen op het eerste meetmoment (eerste helft 2015).

De data zijn verzameld middels een online vragenlijst. Deze 
lijst is eerst getest door 106 ouders, waarna hij is aangepast en 
ingekort. 

Steekproef
De doelgroep van het onderzoeksproject Leuker voor later 
bestaat uit zwangere moeders, partners van zwangere vrouwen 
en ouders van kinderen jonger dan een jaar. We hebben ons 
op deze doelgroep gericht omdat we uit onderzoek weten dat 
het welzijn van ouders in deze periode lager is dan in andere 
periodes, mogelijk vanwege de vele eisen die aan ouderschap 
worden gesteld in deze beginperiode (Nomaguchi, 2012). 
Andere redenen zijn dat ouderlijk welzijn belangrijk is tijdens 
de zwangerschap en dat de eerste jaren van het kinderleven een 
centrale rol spelen in de ontwikkeling van kinderen (Buitelaar, 
Huizink, Mulder, Robles de Medina & Visser, 2003; Kvalevaag, 
Ranchandani, Hove, Assmus, Eberhard-Grand & Biringer, 2013). 
Tenslotte is investeren in ouderlijk welzijn in deze fase belangrijk 
omdat onderzoek aantoont dat negatieve ervaringen bij ouders 
de kans op het krijgen van een volgend kind verkleint (Margolis  
& Myrskylä, 2015).

De steekproef in de huidige studie bestond uit 346 (toekomstige) 
ouders waarvan 281 moeders en 65 vaders. De gemiddelde 
leeftijd van ouders was 32.2 jaar. Van de respondenten was 
76% hoger opgeleid. De meerderheid had een Nederlandse 
nationaliteit (95.4% vaders en 93.6% moeders). Verder was 
27.4% van de moeders zwanger, 18.5% van de vaders had een 
zwangere partner, 5.8% had nog geen kinderen, 54.3% 1 kind, 
31.2% 2 kinderen en 8.7% 3 of meer kinderen. De steekproef 
is hiermee niet helemaal representatief voor de Nederlandse 
ouders. Moeders zijn oververtegenwoordigd, de sample is 
behoorlijk hoog opgeleid en de etnische diversiteit is beperkt.  

Meetinstrumenten
Ouderlijk welzijn
• Opvoedgerelateerd welzijn 
 Opvoedgerelateerd welzijn is gemeten door gebruik te maken 
 van drie subschalen van de gevalideerde Opvoedingsbelasting 
 vragenlijst, die de opvoedbelasting van ouders meet (OBVL; 
 Vermulst e.a., 2015). Het gaat om de volgende drie schalen: 
 1) problemen opvoeder-kind relatie: de mate waarin de ouder 
 de relatie met het kind als belastend en problematisch 
 ervaart; 2) problemen met opvoeden: de mate waarin de 
 ouder het opvoeden als belastend ervaart en over te weinig 
 vaardigheden beschikt om adequate controle over het kind 
 te hebben; 3) rolbeperking: de mate waarin de ouderlijke 
 rol als inperking op de eigen vrijheid wordt ervaren.  
 De betrouwbaarheid en validiteit van de schalen zijn 
 goed (Ketner, Gravesteijn & Verschuur, in review;  
 Vermulst e.a., 2015).
• Individueel welzijn
 Individueel welzijn werd gemeten door een andere subschaal 
 van de OBVL van Vermulst e.a. (2015), de schaal depressieve 
 stemmingen. Deze schaal meet de mate waarin de ouder (on)
 gelukkig is met zichzelf en zijn levensomstandigheden. Ook 
 voor deze subschaal was de betrouwbaarheid en validiteit 
 goed (Ketner e.a., in review; Vermulst, e.a. 2015). 

1 Zie: www.leukervoorlater.nl
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Thuisklimaat
Voor het meten van de verschillende aspecten van het 
thuisklimaat is gebruik gemaakt van vijf subschalen van de 
Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO; Veerman 
e.a., 2012). Het betreft de concepten Basiszorg, Opvoedgedrag, 
Partnerrelatie, Eigen jeugdervaringen en Sociale steun. Veerman 
en collega’s (2012) vonden een goede betrouwbaarheid en 
validiteit voor de subschalen. Ook dit onderzoek liet een goede 
betrouwbaarheid zien (Ketner e.a., in review).

Levensvaardigheden
Levensvaardigheden werden gemeten door een voorloper van de 
Levensvaardighedenlijst (Life Skills Questionnaire for Parents; 
Petterson et al., 2016). Hiervan werden vijf subschalen gebruikt: 
Zelfbeeld, Zelfmanagement, Empathie, Relationele vaardigheden 
en Kritisch denken. De betrouwbaarheid van de schalen waren in 
deze studie redelijk tot hoog (Ketner et al, in review). De studie 
van Petterson en collega’s (2016) liet vergelijkbare uitkomsten 
zien.

Data-analyse
Eerst werd gekeken of vaders en moeders van elkaar verschilden 
op de afhankelijke variabelen, individueel en opvoed gerelateerd 
welzijn. Aangezien er geen significante verschillen gevonden zijn, 
werden deze groepen niet apart geanalyseerd. Ze verschilden 
echter wel van elkaar op enkele onafhankelijke variabelen zoals 
basiszorg, empathie en zelfbeeld. Om deze reden werd in beide 
regressiemodellen gecorrigeerd voor sekse. Verder bleek dat 
individueel en opvoed-gerelateerd welzijn gecorreleerd zijn, maar 
niet al té sterk (r=.59, p <.01). Dit impliceert dat beide aspecten 
van welzijn weliswaar zijn gerelateerd, maar wel gezien kunnen 
worden als afzonderlijke aspecten en apart onderzocht kunnen 
worden. Tenslotte bleek ook uit de analyses dat enkele van de 
tien schalen met elkaar correleren, maar met Pearson´s r´s niet 
hoger dan .56. We concludeerden dan ook dat de tien schalen 
verschillende concepten meten en om deze reden apart kunnen 
worden opgenomen in de regressieanalyse.

Vervolgens zijn de data geanalyseerd met behulp van twee 
stepwise-entry lineaire regressie analyses (zie artikel Ketner, 
e.a., in review). In elk model werden tien afhankelijke variabelen 
en een onafhankelijke variabele geïncludeerd en werd, zoals 
eerder vermeld, gecorrigeerd voor sekse. Om na afloop te 
controleren of het model beïnvloed was door andere verschillen 
tussen groepen (aanstaande ouders versus ouders en variatie in 
gezinsgrootte) zijn deze groepen met elkaar vergeleken op alle 
variabelen in het model met behulp van t-toetsen en ANOVA. 

Resultaten
Opvoedgerelateerd en individueel welzijn
Er zijn zes schalen gevonden die een significante bijdrage leveren 
aan opvoed gerelateerd welzijn. De belangrijkste voorspeller 
was opvoedgedrag (25.3%), daarna zelfbeeld (6.9%), empathie 
(1.8%), partnerrelatie (1.2%), relatievaardigheden (0.9%) en 
zelfmanagement (0.8%). Voor het individuele welzijn lag dit 
anders. De belangrijkste bijdrage aan individueel welzijn 
was zelfbeeld (34.9%), daarna zelfmanagement (6.1%), 
partnerrelatie (2.8%), opvoedgedrag (1.2%) en 
relatievaardigheden (0.7%). 

Verschillen tussen groepen
De vergelijking tussen aanstaande ouders en ouders en de 
vergelijking tussen vier groepen met betrekking tot gezinsgrootte 
(nog geen kinderen, 1 kind, 2 kinderen, 3 of meer kinderen) liet 
het volgende zien. Ouders met meer dan één kind gaven aan 
minder opvoed gerelateerd welzijn te ervaren, dit verschil was  
net niet significant maar kan wel gezien worden als een trend  
(F (2.323) = 2.74, p = .066). Verder waardeerden partners die nog 
geen ouder waren de partnerrelatie hoger dan partners die al 
wel een kind hadden, ongeacht verdere gezinsgrootte (F (3.334) 
= 5.10, p < .01). Ook lieten aanstaande ouders een significant 
lagere score zien ten aanzien van zelfmanagement dan ouders die 
al wel ouder waren. (t (344) = -2.44, p < .05). 

Variabelen

Welzijn

(opvoedgerelateerd welzijn, 
invidivueel welzijn)

Thuisklimaat

(Basiszorg, Opvoedgedrag, 
Jeugdbeleving, Sociale steun, 
Partnerrelatie)

Levensvaardigheden

(Zelfbeeld, Zelfmanagement, 
Empathie, Relatievaardigheden, 
Kritisch denken)

Tabel 1: verschillen tussen subgroepen

Significante verschillen tussen:
Vaders - moeders

Geen verschillen

 
 

Moeders hoger dan vaders 
op Basiszorg en Opvoedgedrag

Moeders hoger dan vaders 
op Empathie.

Vaders hoger dan moeders op 
Zelfbeeld en Zelfmanagement

Significante verschillen tussen:
Geen kinderen – 1 kind –  
2 kinderen – 3 of meer kinderen

Geen verschillen

* wel opvallend: meer dan 1 
kind, minder opvoedgerelateerd 
welzijn (maar net niet 
significant)

Partnerrelatie bij groep met nog 
geen kinderen hoger dan bij de 
drie groepen met kinderen.

Geen verschillen 

Significante verschillen tussen:
Kind op komst – al kind 

Geen verschillen

 
 

Geen verschillen

 

Ouders met een kind op komst 
lager op Zelfmanagement  
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Discussie
Het doel van de in dit artikel beschreven studie is om in 
kaart te brengen welke aspecten van thuisklimaat en welke 
levensvaardigheden een bijdrage leveren aan het welzijn van 
ouders. Hierbij gaat het om twee dimensies van ouderlijk welzijn: 
opvoed gerelateerd en individueel welzijn. In beide dimensies 
zijn geen significante verschillen gevonden tussen vaders en 
moeders en tussen aanstaande ouders en ouders. Ook wat betreft 
gezinsgrootte verschillen groepen niet van elkaar qua welzijn, 
hoewel opvoedgerelateerd welzijn enigszins lijkt af te nemen als 
de ouders meer dan 1 kind hebben. 

Dit onderzoek heeft zes significante factoren geïdentificeerd 
die een bijdrage leveren aan het opvoedgerelateerd welzijn 
van ouders, namelijk respectievelijk: opvoedgedrag, 
zelfbeeld, empathie, partnerrelatie, relatievaardigheden 
en zelfmanagement. Er zijn ook vijf factoren gevonden die 
een bijdrage leveren aan het individueel welzijn van ouders: 
zelfbeeld, zelfmanagement, partnerrelatie, opvoedgedrag en 
relatievaardigheden. Opvoedgerelateerd welzijn en individueel 
welzijn hebben dus verschillende hoofdvoorspellers. Dit bevestigt 
ons beeld dat ouderlijk welzijn verschillende dimensies kent en 
ouderschap meer inhoudt dan alleen opvoeden. 

Niet heel verrassend was dat opvoedgedrag de belangrijkste 
voorspeller was voor opvoedgerelateerd welzijn. Dit betekent 
dat de manier waarop een ouder zichzelf in staat voelt om 
een positief klimaat thuis te creëren en sensitief en flexibel te 
reageren, is terug te zien in de manier waarop hij of zij zichzelf als 
ouder waardeert. Dit geldt echter niet voor individueel welzijn: 
de manier waarop een ouder zich in staat voelt om op te voeden 
beïnvloedt het individuele welzijn in slechts geringe mate. 
Overigens is er in dit onderzoek een significant verschil tussen 
vaders en moeder als het gaat om opvoedgedrag; vaders geven 
aan zich minder goed in staat te voelen om op te voeden dan 
moeders. Onduidelijk is of vaders inderdaad minder vaardigheden 
hebben om een positieve atmosfeer te creëren en sensitief en 
flexibel te reageren of dat zij bijvoorbeeld minder ervaringen 
opdoen met opvoeden en zich daarom minder capabel vinden.

In lijn met uitkomsten uit ander onderzoek (Nelson et al., 2014; 
Rutherford, Wallace, Laurent & Mayes, 2015) waren ook in dit 
onderzoek de vaardigheden zelfbeeld en zelfmanagement de 
meest belangrijke voorspellers voor individueel welzijn.  
Dit betekent dat de mate waarin de ouder tevreden is over zichzelf 
en zijn of haar eigen leven, het sterkst bepaald wordt door 
zelfbeeld en zelfmanagement. Vaders gaven zowel aan een hoger 
zelfbeeld als een sterker gevoel van zelfmanagement te hebben 
dan moeders (zie ook Orth, Trzesniewski & Robins, 2010).  
Opvallend was dat respondenten die nog geen kinderen hadden 
aangaven significant minder zelfmanagement in huis te hebben 
dan respondenten met kinderen (ouders). Een mogelijke 
verklaring voor de lage score op zelfmanagement is dat 
toekomstige ouders onzeker en angstig zijn omdat ze verwachten 
dat er een leven te wachten staat waarin veel gemanaged moet 
worden. Ze hebben alleen nog geen idee van hoe dat er uitziet. 

Dit zou ervoor pleiten om toekomstige ouders beter voor te 
bereiden op het ouderschap zodat zij beter in staat zijn om te 
gaan met stress die gepaard gaat met vragen zoals ‘wat staat 
ons te wachten?’ en ‘wat betekent het om verantwoordelijk te 
zijn voor een kind?’ Een belangrijk aspect van zelfmanagement 
is namelijk adequaat omgaan met stress. Bovendien blijkt 
zelfmanagement een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
welzijn van ouders en aanstaande ouders, en  
kan stress negatieve gevolgen hebben voor het ongeboren kind. 

Zoals verschillende andere onderzoeken ook aantonen (o.a. 
McKeown, Pratschke & Haase, 2003) blijkt tevredenheid over de 
partnerrelatie belangrijk te zijn voor welzijn; in onze studie zowel 
voor opvoedgerelateerd als individueel welzijn. Ook blijkt uit 
ons onderzoek dat stellen met kinderen de partnerrelatie lager 
waarderen dan partners die nog geen ouder zijn. Dit betekent dat 
het hebben van één of meerdere kinderen een ongunstige invloed 
heeft op tevredenheid over de partnerrelatie. Deze uitkomst komt 
overeen met een literatuuroverzicht hierover van Kluwer (2010).  
De uitkomsten van onze studie doen vermoeden dat investeren in 
de partnerrelatie vóórdat of vlak nadat kinderen geboren worden 
een relevante interventie is voor het verhogen van ouderlijk 
welzijn. Amerikaans onderzoek heeft inderdaad aangetoond 
dat investeren in het versterken van een samenwerkingsrelatie 
tussen partners, voordat een kind wordt geboren, een positieve 
invloed heeft op welzijn van ouder en kind, en ook op de sociale 
en emotionele ontwikkeling van kinderen (Feinberg, Jones, 
Roettger, Solmeyer & Hostetler, 2014). 

Relatievaardigheden leveren een positieve bijdrage aan zowel 
opvoedgerelateerd als individueel welzijn, zo blijkt uit dit 
onderzoek, maar deze factor is niet erg bepalend. Hoewel 
positieve relaties een belangrijke voorwaarde voor welzijn 
zijn (Umberson, Slaten, Hopkins, House & Chen, 1996), 
en vaardigheden zoals communicatieve vaardigheden en 
relatievaardigheden bijdragen aan welzijn (Feinberg et al., 
2014), blijkt uit deze studie dat ze minder sterk van invloed zijn 
op welzijn dan andere factoren.

Empathie blijkt ook een positieve bijdrage te leveren aan 
opvoedgerelateerd welzijn. Ook uit ander onderzoek blijkt dat 
investeren in empathisch vermogen van ouders een bijdrage 
kan leveren aan hun welzijn; wederzijdse empathie speelt een 
belangrijke rol bij koppels in hoe zij omgaan met problemen rond 
het wennen aan het ouderschap (Kazmierczak, Kielbratowska & 
Karasiewicz, 2015). Moeders laten overigens in onze studie een 
hogere score op empathie zien dan vaders. Dit kan betekenen 
dat vaders kritischer zijn over hun eigen empathisch vermogen 
en daarom lager scoren. Een andere verklaring kan zijn dat 
zij daadwerkelijk minder empathisch vermogen hebben dan 
moeders. 
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Vier factoren uit ons model blijken niet 
van invloed op ouderlijk welzijn, namelijk 
basiszorg, ervaringen uit de eigen jeugd, 
sociale steun en kritisch denken. Mogelijk 
draagt de mate waarin ouders in staat zijn 
hun huishouden te runnen en basiszorg 
voor hun kind te regelen inderdaad niet bij 
aan hun welzijn. Opvallend is de uitkomst 
dat ervaringen uit de eigen jeugd niet 
bijdragen aan welzijn. Een mogelijke 
verklaring is dat uit onderzoeken die 
tot nu toe zijn gedaan, vooral naar 
voren komt dat negatieve ervaringen 
een negatieve invloed hebben op het 
welzijn van ouders. In de huidige studie 
zijn de deelnemers niet geselecteerd op 

risicofactoren en blijkt de jeugdbeleving 
inderdaad tamelijk positief. Uit deze 
studie zou dan ook geconcludeerd kunnen 
worden dat positieve jeugdervaringen 
van ouders niet automatisch bijdragen 
aan ouderlijk welzijn, maar dit is nog 
niet verder onderzocht. Een andere 
opvallende uitkomst is dat in ons model 
sociale steun geen voorspeller van 
ouderlijk welzijn blijkt te zijn. Er bestaat 
het nodige onderzoek waaruit blijkt dat 
dit wel het geval is (Strange, Bremner, 
Fisher, Howat & Wood, 2016). Het huidige 
onderzoek suggereert echter dat de 
levensvaardigheden die nodig zijn om 
een sociaal netwerk in te zetten en uit 

te breiden, zoals empathie, relationele 
vaardigheden en zelfmanagement 
belangrijker zijn voor het welzijn van 
ouders dan het sociale netwerk zelf. 
Ook dit zou verder onderzocht moeten 
worden. Tenslotte levert kritisch denken 
geen bijdrage aan ouderlijk welzijn. Deze 
vaardigheid kan ouders wel ondersteunen 
bij het maken van weloverwogen keuzes 
op de ouderlijke werkvloer, maar draagt 
klaarblijkelijk niet direct bij aan hun 
welzijn. Mogelijk speelt de vaardigheid 
creatief denken, in deze studie nog niet 
meegenomen, een meer belangrijke rol 
voor ouders. 

Conclusie
In de inleiding zagen we dat het tijd is voor een nieuwe manier van werken met ouders: van zeggen hoe naar zorgen dat ouders goed 
kunnen opvoeden. Er zal dus een verschuiving plaats moeten vinden van ‘wij weten wat goed voor je is’ naar ‘hoe kunnen we je helpen 
om krachtig te zijn’. Een grotere focus op ouderlijk welzijn is hierbij belangrijk, om vanuit een krachtige ouder vervolgens te kunnen 
investeren in de ballen die de ouder in de lucht moet houden, waaronder de opvoedbal. Op basis van het huidige onderzoek kunnen  
we meer zeggen over het hoe van het versterken van ouderlijk welzijn. We hebben immers factoren die hier een bijdrage aan leveren,  
in beeld gebracht. 

Deze studie laat zien dat het belangrijk is om zowel in opvoedgerelateerd welzijn als in individueel welzijn te investeren. Beide aspecten 
van welzijn hangen samen, maar elk heeft eigen factoren die erop van invloed zijn. Dit pleit ervoor om op verschillende manieren te 
investeren in ouderlijk welzijn. Het versterken van het opvoedgedrag van ouders is van positieve invloed op een onderdeel van ouderlijk 
welzijn, namelijk het opvoedgerelateerd welzijn. Investeren in levensvaardigheden zoals zelfbeeld en zelfmanagement is echter net zo 
belangrijk, omdat deze factoren een belangrijke bijdrage leveren aan het individuele welzijn. 

Een andere belangrijke uitkomst van deze studie – in lijn met eerder onderzoek - is dat de partnerrelatie bij beginnend ouderschap onder 
druk staat. Investeren in deze relatie vóórdat er kinderen zijn, bijvoorbeeld door het versterken van stress-managementvaardigheden, 
zelfbeeld, empathie en de samenwerkingsrelatie tussen partners, kan ouders in een vroeg stadium versterken. Dit betekent niet alleen 
een investering in het welzijn van de aanstaande ouder maar ook in het welzijn en de ontwikkeling van het kind. 

Ouderlijk welzijn is belangrijk voor de ouder én voor (de ontwikkeling) van het kind. Uit ons onderzoek blijkt dat ouderondersteuning in 
de vorm van het versterken van levensvaardigheden en aspecten van het thuisklimaat de ouder krachtiger maakt. Een krachtige ouder 
is doorgaans een zelfverzekerde ouder die goed in zijn of haar vel zit en met behulp van opvoed- en algemene vaardigheden alle ballen, 
zoals partnerrelatie, financiële kwesties en het organiseren van zorg, werk en vrije tijd, in de lucht weet te houden. Er is daardoor genoeg 
ruimte, tijd en aandacht over voor ouderschap en opvoeding, hetgeen het welzijn van de kinderen ten goede komt. Alleen wanneer we  
op deze oudergerichte manier ouders tegemoet treden, bieden we hen de mogelijkheid om de regie van hun leven én dat van hun 
kinderen in eigen hand te nemen. Op deze manier investeren we gezamenlijk in de toekomst van ouders en kinderen.
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