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Contact tussen grootouders en kleinkinderen
na echtscheiding

Bij de term ‘slachtoffers van echtscheiding’ zullen de meeste mensen
denken aan kinderen. Een andere, minder prominente, groep gedu-
peerden zijn de grootouders, vooral degenen die na de scheiding het
contact met hun kleinkinderen graag in kwaliteit en frequentie willen
handhaven. Mutatis mutandis geldt dit natuurlijk ook voor veel kin-
deren, voor wie het contact met hun grootouders na de scheiding
ineens een stuk minder vanzelfsprekend is geworden. Er is inmiddels
al serieuze jurisprudentie ontstaan over het ‘omgangsrecht van groot-
ouders’ met de kleinkinderen. Dit duidt erop dat, naast de relaties
tussen de ex-echtgenoten, ook de relaties van grootouders met (voor-
malige) schoondochters en schoonzonen en hun kinderen onder
spanning kunnen komen te staan. Naar de gevolgen van echtschei-
ding voor het contact tussen grootouders en kleinkinderen is nog niet
veel onderzoek gedaan, zeker niet in het kader van een longitudinale
onderzoeksopzet.

Dat is precies wat in het onderzoek van Bridges, Roe, Dunn en
O’Connor (2007) wél is gebeurd. Zij onderzochten relaties tussen
Engelse grootouders en hun kleinkinderen over een langere tijdspe-
riode en in gezinnen van verschillende samenstelling. De gegevens
werden verkregen op twee meettijdstippen over een periode van vijf
jaar. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 385 kinderen, van wie er 140
longitudinaal werden gevolgd. Tijdens de tweede meting waren de
kinderen gemiddeld veertien jaar oud en ze woonden op dat moment
in vier gezinstypen van verschillende samenstelling: twee biologische
ouders, biologische moeder/stiefvader, biologische vader/stiefmoe-
der, alleenstaande moeder. Aan het longitudinale onderzoek namen
alleen kinderen deel die op beide meettijdstippen vragenlijsten had-
den ingevuld en aan de interviews hadden deelgenomen. Er waren
evenveel jongens als meisjes.
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In hun onderzoek betrokken Bridges c.s. onder meer de volgende
variabelen: hechtheid van de band tussen kleinkind en grootouder, fre-
quentie van het contact, aanpassing (adjustment) van het kind (gemeten
met de CBCL externalisatie- en internalisatieschalen), moeder-kindrela-
tie en de moeder-grootmoederrelatie (met name in de kindertijd, gemeten
met het Parental Bonding Instrument (PBI)).

Uit de resultaten komt naar voren dat kinderen die een hechtere
band met hun grootouders onderhouden tijdens en in de periode na
de scheiding minder aanpassingsproblemen vertonen. Uit het longi-
tudinale onderzoek kwam naar voren dat de relatie met de grootmoe-
der van moederszijde samenhing met de gezinssamenstelling: het con-
tact met de grootouders verminderde het sterkst in stiefvadergezin-
nen en bleef het meest intact in gezinnen van alleenstaande moeders.
Een ander opmerkelijk verschijnsel is dat na de scheiding de voorkeur
voor matrilineaire (matrifocale) familiepatronen nog toeneemt; dit is
in overeenstemming met het feit dat kinderen na echtscheiding
meestal aan de moeder worden toegewezen. Daardoor heeft het con-
tact met de grootouders van vaderszijde het meest te lijden van de
gevolgen van de scheiding.

Op het tweede meettijdstip werd geen samenhang gevonden tussen
de hechtheid van de band met de grootouder en de aanpassing van
het (klein)kind, waarschijnlijk omdat de relaties met leeftijdgenoten
een belangrijkere rol zijn gaan spelen (de gemiddelde leeftijd is dan
ruim veertien jaar). Gemiddeld nam de frequentie van het contact in
de periode van vijf jaar af, maar dat gold niet voor de hechtheid van de
relatie. Individuele verschillen in zowel frequentie van contact en
hechtheid van de relatie bleken stabiel; voor kinderen met een alleen-
staande moeder bleek vooral de hechtheid van de band met de groot-
moeder van moederszijde stabiel. Vanuit intergenerationeel perspectief
bleek het belang van de samenhang van interpersoonlijke relaties uit
het feit dat de (zelfgerapporteerde) moeder-grootmoederrelatie –
gebaseerd op ervaringen in de kindertijd – significant correleerde met
de hechtheid van de band tussen de grootmoeder van moederszijde
en haar kleinkind. Met name in de gezinnen van alleenstaande moe-
ders bleken deze correlaties bijzonder sterk.

Kortgeleden onderzocht Van Raemdonck (2007) in België het ef-
fect van scheidingen op de mate van contact tussen grootouders en
kleinkinderen en welke factoren hier een belangrijke rol in spelen. De
180 grootouders die deelnamen aan haar onderzoek vulden een vra-
genlijst in over het contact en de relatie met hun kleinkinderen. Uit de
resultaten bleek dat er na een scheiding minder contact is tussen
grootouders en kleinkinderen, maar dat de kwaliteit van de relatie tussen
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grootouders en kleinkinderen behouden blijft. Deze conclusie komt volledig
overeen met één van de hoofdconclusies uit het (longitudinale) on-
derzoek van Bridges c.s.: minder contact, maar niet minder kwaliteit!
Het is zeker de moeite waard te onderzoeken of de relatie tussen Ne-
derlandse grootouders en hun kleinkinderen na echtscheiding even
kwaliteitsbestendig is als in Engeland en België.

Louis Tavecchio
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Kinderen en hun rol in conflicten tussen hun
ouders

Als men het strijdtoneel van het onderzoek naar effectieve interven-
ties overziet, lijkt het of twee benaderingen op een breed terrein van
de ontwikkelingspsychopathologie steeds als effectiever dan andere
komen bovendrijven. De eerste is de cognitief gedragstherapeutische
benadering die in veel oudercursussen, ouderbegeleidingen, indivi-
duele therapieën voor kinderen en jongeren met een variatie aan pro-
blemen en stoornissen wordt toegepast.

De tweede is een systemische benadering die met name bij wat
ingewikkeldere problemen zoals eetstoornissen, ernstige gedrags-
stoornissen en antisociaal en delinquent gedrag effectief blijkt te kun-
nen zijn. In een aantal interventies worden de cognitieve gedragsbe-
nadering en de systemische aanpak gecombineerd, bijvoorbeeld in de
multisysteemtherapie (MST).

De cognitief gedragstherapeutische benadering is goed onder-
bouwd met een hele bulk van onderzoek, gericht op het toetsen en
uitbreiden van de theorievorming, onder andere door vele onderzoe-
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