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In de laatste veertig jaar is het aangaan en verbreken van relaties een dynamisch proces geworden. 

Daardoor zijn gezinnen van nu meer divers en complexer. Kinderen groeien niet alleen meer op 

in intacte gezinnen, maar ook in diverse typen gezinnen-na-echtscheiding. 

Verschillende theorieën en studies ondersteunen het idee dat het welbevinden van kinderen 

niet zozeer door de structuur van een gezin wordt bepaald, als wel door processen die binnen 

het gezin plaatsvinden (o.a., Golombok, 2000). Desondanks hangt een ouderlijke scheiding en het 

opgroeien in een gezin-na-echtscheiding sterk samen met risicofactoren. Hoe hoger het aantal 

risicofactoren waaraan een kind wordt blootgesteld, des te groter de kans dat de ontwikkeling 

van een kind negatief wordt beïnvloed (Sameroff, 2010). Het doel van dit proefschrift was het 

onderzoeken van twee processen die veelvuldig met het welbevinden van kinderen worden 

geassocieerd; de kwaliteit van verschillende relaties binnen het gezin en de ervaring van 

opvoedstress. Deze processen zijn onderzocht in zowel intacte gezinnen, als in gezinnen-na-

echtscheiding.

Om aan het onderzoek deel te nemen, moesten de kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud zijn. 

De gezinnen zijn op drie manieren geworven, door middel van (1) gemeentelijke basisregisters, 

(2) basisscholen, en (3) persoonlijke netwerken van onderzoeksassistenten. De sociaal 

demografische gegevens van de gezinnen bleken over de drie wervingswijzen niet te verschillen. 

De gezinnen die aan het onderzoek deel wilden nemen, werden telefonisch benaderd voor het 

maken van een afspraak voor een huisbezoek. De kindvragenlijsten werden tijdens een interview 

van ongeveer een uur afgenomen. Tijdens deze sessies las de interviewer (de auteur van dit 

proefschrift of een van de onderzoeksassisten) de vragen voor aan het kind en registreerde de 

antwoorden. De moeders werd gevraagd om een schriftelijke vragenlijst in te vullen. De data zijn 

tussen 2007 en 2009 verzameld. 

In Hoofdstuk 1 wordt de theoretische achtergrond van studies geschetst. De invloed van 

scheiding en de vorming van een stiefgezin op de kwaliteit van relaties binnen het gezin en de 

ervaring van opvoedstress wordt beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op hoe deze processen 

vervolgens het welbevinden van kinderen kunnen beïnvloeden. Ten slotte volgt een kort 

overzicht van de hoofdstukken in dit proefschrift. 

De mate waarin verschillende gezinssubsystemen in intacte gezinnen onderling en met het 

welbevinden van kinderen samenhangen, komt aan bod in Hoofdstuk 2. Spillover- processen 

(processen waarbij emoties en gedrag in het ene gezinssubsteem als het ware overvloeien 

naar andere subsystemen) tussen het ouder subysteem en ouder-kind subsystemen, en tussen 

ouder-kind subsystemen en het sibling (de relatie tussen broertjes en zusjes) subsysteem werden 

bevestigd. Daarnaast blijkt de kwaliteit van gezinsrelaties van belang voor het welbevinden van 

kinderen: Conflicten in het vader-kind subsysteem dragen bij aan het probleemgedrag van 

kinderen, terwijl affectie en warmte in de relaties van kinderen met hun vaders en met broertjes 

of zusjes juist bijdragen aan het zelfvertrouwen van kinderen. 
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 In Hoofdstuk 3 worden verschillende subsystemen in het gezin onderzocht en de samenhang 

met het welbevinden van kinderen bekeken in twee typen gezinnen-na-echtscheiding 

(alleenstaande-moeder-gezinnen en stiefvadergezinnen). Deze studie is deels vergelijkbaar 

met de studie in het voorgaande hoofdstuk. Echter, de moeders in deze studie zijn niet alleen 

gevraagd naar een evaluatie van hun huidige relatie met de ex-partner, maar ook naar de mate 

van conflict over de opvoeding van hun kind. Dit onderscheid is in het bijzonder van belang 

voor gezinnen-na-echtscheiding, omdat de meeste gescheiden ouders in Netherlands contact 

met elkaar onderhouden vanwege een gedeelde voogdij. De resultaten laten zien dat ook na 

een scheiding spillover-processen plaatsvinden tussen verschillende gezinssubsystemen. Deze 

processen lijken sterker aanwezig in alleenstaande- moeder-gezinnen, dan in stiefvadergezinnen. 

In beide gezinsvormen hangt de kwaliteit van de relatie van het kind met zijn moeder samen 

met de kwaliteit van de relatie van het kind met zijn uitwonende vader, maar alleen in gezinnen 

met een alleenstaande moeder vonden we steun voor spillover-processen tussen het ouder 

subsysteem en het vader-kind subsysteem. 

Wat betreft de samenhang met het welbevinden van kinderen blijkt dat conflicten tussen 

ex-partners bijdragen aan het probleemgedrag van kinderen. Bovendien draagt een positieve 

evaluatie van het kind over de relatie met de uitwonende vader bij aan meer positieve aspecten 

van het welbevinden zoals zelfvertrouwen en sociale competentie. Dit laatste resultaat laat zien 

dat, net als in intacte gezinnen, de relatie tussen kinderen en vaders in gezinnen-na-echtscheiding 

van groot belang is voor het welbevinden van kinderen. 

Kinderen die opgroeien in een stiefvadergezin hebben doorgaans zowel een uitwonende 

vader, als een stiefvader. In Hoofdstuk 4 zijn de relaties die kinderen hebben met beide 

vaderfiguren nader bekeken en is de samenhang met het welbevinden van kinderen onderzocht. 

Uit de resultaten komt naar voren dat jongens de relatie met hun uitwonende vader gemiddeld 

als warmer ervaren dan de relatie met hun stiefvader. Voor meisjes werden geen verschillen 

gevonden. Daarnaast lijken spillover-processen ook een rol te spelen in de samenhang tussen 

de relaties van kinderen met hun vader en stiefvader. De kwaliteit van deze relaties met beide 

vaderfiguren hangt voor zowel jongens als meisjes positief met elkaar samen. Ten slotte blijkt 

er een verband tussen de relatie van jongens met hun uitwonende vader en hun sociale 

competentie, terwijl voor meisjes juist de relatie met de inwonende stiefvader van belang is voor 

het zelfvertrouwen. Opvallend genoeg hangen beide relaties niet samen met probleemgedrag 

van kinderen.

In Hoofdstuk 5 wordt in drie verschillende gezinsvormen gekeken naar verschillen en 

samenhang tussen opvoedstress van moeders en het welbevinden van kinderen. Het gaat hierbij 

om intacte gezinnen, alleenstaande-moeder-gezinnen en stiefvadergezinnen. De resultaten 

laten zien dat alleenstaande moeders significant meer opvoedstress ervaren dan getrouwde 

of hertrouwde moeders. Daarnaast blijkt de opvoedstress van vooral alleenstaande moeders 

sterk samen te hangen met het welbevinden van kinderen. Deze resultaten ondersteunen de 
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aanname dat een scheiding kan worden beschouwd als een risicofactor voor het welbevinden 

van kinderen. Echter, de resultaten wijzen er ook op dat dit risico (deels) teniet wordt gedaan 

wanneer moeders een nieuwe partner vinden met wie zij gaan samenwonen. De aanwezigheid 

van een tweede volwassene in het gezin lijkt niet alleen de opvoedstress van moeders te 

verminderen, maar ook als een buffer te werken in de samenhang tussen opvoedstress en het 

welbevinden van kinderen. 

In Hoofdstuk 6 wordt onderzocht in hoeverre de relaties van gescheiden moeders met hun 

ex-partners en kinderen met elkaar samenhangen en welke rol de mate van opvoedstress hierin 

speelt. De resultaten bieden ondersteuning voor spillover-processen tussen de relaties van de 

moeders met ex-partners en kinderen. Daarnaast wordt de positieve samenhang tussen beide 

relaties gedeeltelijk gemedieerd door opvoedstress. De manier waarop conflicten tussen ex-

partners de relatie tussen moeders en kinderen beinvloedt is meer indirect dan direct van aard.

Hoofdstuk 7 sluit af met een algemene conclusie en discussie. 

Dit proefschrift heeft als doel om meer inzicht te verschaffen in de invloed van scheiding en 

het opnieuw aangaan van een relatie op de relationele processen binnen gezinnen-na-

echtscheiding. Daarnaast laten we zien hoe deze processen samenhangen met het welbevinden 

van kinderen en de mate van opvoedstress van moeders. Spillover-processen worden bevestigd, 

niet alleen in intacte gezinnen, maar ook in gezinnen-na-echtscheiding. Bovendien dragen 

warme en harmonieuze relaties binnen het gezin positief bij aan het welbevinden van kinderen. 

Dit is niet alleen van toepassing voor kinderen in intacte gezinnen, maar juist ook voor kinderen 

die opgroeien in gezinnen-na-echtscheiding. Deze laatste groep loopt immers meer risico op 

het ontwikkelen van psychosociale problemen. Wanneer ouders uit elkaar gaan, kan het zeer 

moeilijk zijn om emoties onder controle te houden. Een relatie die was gebaseerd op wederzijdse 

gevoelens voor elkaar, moet worden omgevormd naar een relatie die is gebaseerd op de 

gedeelde zorg die ouders voor hun kind dragen. Echter, wanneer ouders in staat zijn onderlinge 

conflicten opzij te zetten, kunnen emoties en gedrag binnen de relatie tussen ouders onderling 

de overige relaties in het gezin beïnvloeden en zo indirect positief bijdragen aan het welbevinden 

van kinderen. 




