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Van de redactie
Vaders doen ertoe
De afgelopen maanden hebben we een aantal congressen mede georganiseerd
en wat opvalt is dat deze vrijwel uitsluitend door vrouwen worden bezocht.
Sporadisch zien wij een mannelijke hulpverlener in de zaal. Wat is dat toch, die
feminisering van de zorg voor het jonge kind? En dat terwijl mannen ook zo
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Een jong kind dat het consultatiebureau bezoekt, naar het kinderdagverblijf gaat, naar de logopedist moet of
een fysiotherapeut treft, raakt vooral in aanraking met vrouwen.
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Tijdens het congres Vaders in de 21e eeuw bleek eens te meer hoe belangrijk
de rol van vaders is. En ja hoor, tijdens dit congres waren zowaar meer mannelijke hulpverleners aanwezig. Plus enkele betrokken vaders, die aangaven
zich vaak nog een roepende in de woestijn te voelen. In dit nummer, met als
thema vaders, staat een aantal verhalen waarin we zicht krijgen op de emoties van vaders.
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Een vader doet ertoe en de maatschappij moet er alles aan doen om de vaders
de rol te geven die hem toekomt. Alle vrouwelijke hulpverleners (inclusief
mezelf) zou ik dan ook willen oproepen om tijdens hun consult, in wat voor setting dan ook, meer oog voor vaders te hebben. Veel leesplezier!
Louie van den Broek,
Hoofdredacteur Vakblad Vroeg
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“Ik loop de kraamafdeling af,
het trappenhuis in en sla een
gang in. Op weg naar de afdeling neonatologie van het streekziekenhuis. De gang is lang, erg
lang. Lang genoeg voor mijn tranen, m’n onmacht en een hoofd
vol gedachten.” Een persoonlijk
relaas van een vader, gevolgd
door een bespiegeling op zijn
werk met kwetsbare zwangeren.
Bob de Raadt

‘Huidhonger’ vraagt om
betrokken vaders
Ik ben net vader geworden. M’n hart
klopt onrustig en ik voel mij gespannen, zo vlak na de komst van de
tweeling. Op de kraamafdeling ligt
mijn vrouw. De oudste dochter van de
tweeling ligt vredig in een bedje op
de zaal bij mijn vrouw en ik ben op
weg naar mijn andere dochter. De
verpleegkundige van de kraamafdeling
heeft mij de weg gewezen. Ik doe m’n
best en probeer mij groot te houden,
maar ik voel de tranen branden.
Opeens sta ik bij de couveuse van
m’n andere dochter. Het voelt zo
raar, zo onwennig. “Zij heeft een
moeilijke start gehad”, vertelt de kinderarts mij. Hij praat mij bij over hetgeen hij heeft moeten doen als noodzakelijke handelingen. Ik heb het er
moeilijk mee: de een moet knokken
in de eerste 24 uur van haar leven,
de ander heeft een goede start
4 vroeg juni 2018

gehad. Hoe verschillend kan het zijn!
Een vliegende start: ook voor mij als
vader. Ik ben het nooit meer vergeten. En het komt als herinnering en
steunende ervaring terug nu ik bij de
sector Verloskunde & Gynaecologie
van het Erasmus MC–Sophia in
Rotterdam werk.

Bewust vader
Ik heb vaderschap geleerd door het
doen en door zo goed mogelijk
bewust vader te zijn. Van te voren las
ik een boek van Vincent Duindam
over vaderschap: ‘Een beetje zwanger’. Best inspirerend. Ik heb ook
geluisterd naar adviezen van andere
vaders of gekeken hoe zij het deden:
gewoon een kwestie van afkijken!
Familieleden gaven ook (on)gevraagd
adviezen. Zo gaat dat: de meekijkende
en mee-adviserende omgeving. ‘It
takes a village to raise a child’ is een

bekende uitdrukking, waar de vaders
een unieke, urgente rol in vervullen.

Kwetsbare zwangeren
In mijn werk heb ik te maken met
kwetsbare zwangere vrouwen: tienerzwangerschappen, alleenstaand
ouderschap, onverzekerde en ongedocumenteerde vrouwen zonder paspoort of identiteitsbewijs, vrouwen
die te maken hebben met huiselijk
geweld en in een vrouwenopvang zitten. Ook heb ik te maken met vrouwen met een verstandelijke beperking
en de daarbij behorende sociale kaart
en vrouwen met een uitgebreide psychosociale voorgeschiedenis, met
middelengebruik of met psychiatrische problemen. Kortom: veel schrijnende en ingrijpende omstandigheden
waar een zwangere vrouw mee te
maken kan hebben. Dan mis ik vaak
zorgzame, actieve, betrokken, mede-

Affectieve waarde
Vaderschap is mooi. Vaders, die buidelen (huid-op-huid contact) met
hun kind merken hoe belangrijk hechting is! Voor henzelf én voor het
kind. Dat is zo’n bijzondere gewaarwording, zo’n innemende ervaring.
Bijna niet onder woorden te brengen. ‘Affectieve waarde’, zouden we
dat kunnen noemen. Kind en ouders groeien door het buidelen.

Oerverbinding
Hoe krachtig de alleenstaande moeder
ook is, ik denk dat een kind toch een
kernverlangen heeft naar de vader,
naar degene die ook bij het ontstaan
van zijn of haar leven betrokken is
geweest. Mag de ‘oerverbinding’ tussen vader en kind ontdekt en opgemerkt worden? Mag hij de ‘schoonheid van vaderschap’ ontdekken, dus
voorbij een afwijzende houding of een
plichtsbesef? Mag hij ontdekken hoe
belangrijk dit kind voor hem is en hij
voor het kind? Hoe kan er een onderlinge band ontstaan en bevestigd worden? Mag er therapeutische aandacht

‘Ik denk dat ieder kind toch een
kernverlangen heeft naar de vader’
verantwoordelijkheid dragende vaders
die de aanstaande of kersverse moeders en hun baby’s ondersteunen.
De vaders zijn vaak om een of andere
reden afgehaakt. Soms is de zwangerschap een gevolg van een enkel avontuurtje. Soms gaat het om een nietbedoelde zwangerschap. Te vaak ook
kom ik situaties tegen, waarin zwangerschappen ontstaan zijn na een fikse
ruzie met huiselijk geweld, met machtsvertoon en/of verkrachting. Veel van
deze vrouwen zijn zwanger van een man
die gewoon geen zin lijkt te hebben in
de opvoedingstaak en de –financiëleverantwoordelijkheid hiervan. Soms
komt dit voort uit angst of op grond van
eigen ervaringen in de jeugdjaren.
1

zijn om eventuele blokkades op te heffen om tot een hechtingsrelatie te
komen? In het belang van het kind,
van de vader en ook van de moeder!

Verlangen
Het kind verlangt naar onvoorwaardelijke liefde van zijn verwekkers. Uniek
aan een zwangerschap is het ontstaan
van een nieuw schepsel, een kind in
aantocht, een baby die geboren wordt,
waarbij twee ouders zijn betrokken. Het
kind heeft niet gevraagd om de situatie
van een afwezige vader. Een kind heeft
daar ook nog geen ‘stem’ in, maar wel
een verlangen. Een kind verlangt naar
liefde, koestering, tederheid, affectie,
goede verzorging, genegenheid, aandacht, eten, moedermelk, slapen,

Interview met Mattijn Buwalda en Stef Bos, vaderlijke troubadours: ‘Als je zingt, breekt de weerstand’,
in: Dag6; www.dag6.nl; 2018, pag. 4-9.

regelmaat, rust, hygiëne, huidcontact –
‘huidhonger’ zoals iemand dit laatst
noemde. Het liefst van beide ouders.

Bloedband
Tijdens het schrijven van dit artikel
kwam ik een markante uitspraak van
een vader tegen. Cabaretier-zanger
Mattijn Buwalda zegt het volgende over
zijn gevoel vlak na de geboorte van zijn
zoon: “Ik was het eerste half uur na de
geboorte van mijn eerste zoon alleen
met hem, na een keizersnee. Toen ik
daar stond, met hem in m’n armen,
begreep ik opeens: dit is Gods onvoorwaardelijke liefde. Want op dat moment
zou ik een kogel voor dat ventje opvangen, terwijl hij me nog niet eens herkende. Het hoofddoel van mijn leven is
sindsdien: de sterke schouders zijn waar
mijn kinderen op kunnen staan. De rest
mag je allemaal hebben”1
Wat een prachtige, innemende, hechtende beleving van deze vader. Als
mede-vader vind ik deze beleving dan
ook herkenbaar, als betrokkenheid, als
liefde, als onlosmakelijke verbondenheid: de bloedband. Ik gun aanstaande vaders het geluk om hun vaderschap te beleven.

auteursinformatie
Bob de Raadt is methodisch
ouderbegeleider, MMW-er en
contextueel hulpverlener (www.
bobderaadt.nl / b.deraadt@
erasmusmc.nl).
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Aandacht voor moeders met een autismespectrum stoornis is veelal nog een blinde vlek voor
zorgprofessionals. Hulp rondom
hun moederschap in relatie tot de
zorg aan hun jonge kinderen is
vanuit de gangbare voorzieningen
niet toereikend. Wat zijn aangrijpingspunten voor een betere begeleiding?
Anja Talboom en Marijke Boer

Het moederschap brengt sowieso veel
veranderingen met zich mee, maar is
voor vrouwen met een autismespectrum stoornis (ASS) nog ingrijpender.
ASS is een informatieverwerkingsstoornis en wanneer een vrouw moeder wordt komt er juist heel veel
nieuwe informatie op haar af. Dit
maakt deze moeders kwetsbaarder.
Het is belangrijk dat er aandacht is
voor wat er bij hen tijdens zwangerschap, geboorte en moederschap
anders kan verlopen dan bij moeders
zonder ASS, niet in de laatste plaats
met het oog op de ontwikkeling van
hun kinderen.

Afstemmen
ASS is zoals bekend een informatieverwerkingsstoornis. Het goed
afstemmen op wat met name een
baby, peuter of kleuter nodig heeft,
kan voor een moeder met ASS te veel
of te moeilijk zijn. Dit kan op verschillende manieren problemen geven,
zowel bij moeder als kind. Goede signalering van deze problemen staat in
de eerste lijn, denk aan huisartsen,
verloskundigen, kraamverzorgenden,
lactatiekundigen en consultatiebureaus, echter nog in de kinderschoenen. Het is dan ook van belang dat
hierover meer kennis komt en dat dit
6 vroeg juni 2018

breed gedeeld wordt. Alleen met
goede signalering kan er hulp op maat
geboden worden.
Het binnenkomen van prikkels, het
hieraan betekenis geven en het verrichten van de daarbij passende handelingen kan bij een ASS-moeder

anders verlopen. Neem een huilende
baby. De informatieverwerking verloopt als volgt: moeder hoort het
geluid (input), ze bedenkt dat ze de
baby hoort huilen (throughput) en
gaat naar de baby toe om te ontdekken wat er aan de hand is en handelend op te treden (output). In dit pro-

ces van informatieverwerking kunnen
zich bij iemand met ASS verschillende
problemen voordoen. Deze kunnen
verklaard worden vanuit wat we
weten over Zintuiglijke waarneming,
Theory-of-Mind, Centrale Coherentie
en Executieve Functies.

Zintuiglijke waarneming
Naast de vijf bekende zintuigen, zien,
horen, ruiken, proeven, voelen (tast),
nemen we ook prikkels waar via proprioceptie (houding/spierspanning),
vestibulair (evenwicht), interoceptie
(intern/organen), thermoceptie (warmte/kou voelen) en nociceptie (pijn)1.
Bij de zintuiglijke ervaring van moeders
met ASS is er vaak sprake van een
over- of ondergevoeligheid (hyper- of
hyporesponsiviteit). In de DSM-5 is dit
opgenomen als officieel kenmerk van
ASS. Belangrijk is om met de moeder
te onderzoeken hoe haar zintuiglijke
waarneming in elkaar steekt.2
Om een idee te geven hoe anders de
zintuiglijke waarneming kan zijn bij
iemand met ASS, geven we enkele

‘Door het missen van non-verbale
communicatie kan een kind
onbedoeld veel te kort komen’
voorbeelden uit de praktijk:
• “Hoe stevig moet ik hem vasthouden om te troosten? Dat weet
ik niet.” (moeder van 5 weken
oude baby);
• “Ik kan het huilen van mijn kind
niet verdragen, wat moet ik nou
doen?” (moeder van kindje van 6
maanden oud)
• “De crècheleidster was boos
omdat ik mijn dochtertje een paar
keer met een volle luier had
gebracht. Ze zei: Zo’n volle luier
ruik je toch?! Maar dat is niet zo,
dat ruik ik helemaal niet” (moeder
van een peuter).

Theory-of-Mind
Iemand met ASS heeft moeite met
Theory-of-Mind, oftewel met het toeschrijven van intenties, gedachten en
gevoelens aan anderen, ook aan zichzelf. Dit noemt men ook wel het inlevingsvermogen of het sociale snapvermogen. Goede en passende sociale communicatie hangt voor het

grootste gedeelte af van het kunnen
aflezen en interpreteren van non-verbaal gedrag. Voor iemand met ASS is
dit juist moeilijk, waardoor veel informatie gemist of verkeerd geïnterpreteerd kan worden.
Een baby communiceert echter enkel
non-verbaal, met huiltjes, geluidjes,
gezichtsuitdrukkingen en bewegingen
(zoals overstrekken). Als een moeder
met ASS deze non-verbale communicatie mist of niet juist interpreteert,
kan het kind onbedoeld veel te kort
komen. Daardoor kunnen er op deze
zeer jonge leeftijd al allerlei problemen ontstaan met verregaande gevolgen voor de ontwikkeling. Zo is het
vanaf het prille begin al belangrijk om
aandacht te delen middels oogcontact, dit valt onder joint attention
(gedeelde aandacht). In de loop van
de eerste twee levensjaren van een
kind ontwikkelen zich, alleen met de
juiste stimulatie, meerdere ‘joint
attention’-vaardigheden.3

Ondersteuning
Om moeders met ASS te sterken in hun moederschap, is het van belang
dat men weet waar op te letten en waar naar (door) te vragen. De informatie kan vervolgens met verschillende disciplines worden gedeeld. Het
Female Autism Network of the Netherlands (FANN), een landelijk interdisciplinair netwerk dat zich inzet voor de verbetering van diagnostiek
en behandeling voor meisjes en vrouwen met ASS (www.femaleautismnetwork.jimdo.com), kent een werkgroep ‘autisme en moederschap’.
Deze werkgroep, waarin ook leden vanuit het Leo Kannerhuis en het
Autisme Expertisecentrum zitting hebben, verzamelt en bundelt informatie rondom dit thema. Daarnaast heeft Inter-Psy twee vragenlijsten voor
zelfrapportage ontwikkeld, waarin de zintuiglijke ervaring van vrouwen
speciale aandacht krijgt. Op dit moment loopt er nog psychometrisch
onderzoek waardoor de lijsten nog niet verkrijgbaar zijn.

vroeg juni 2018 7

Joint attention is een voorloper van
Theory-of-Mind en belangrijk voor de
ontwikkeling van taal, sociale interactie, communicatie en hechting. Op het
moment dat een kind verbale communicatie toevoegt, wordt het iets makkelijker om het kind te begrijpen,
maar het zien en interpreteren van het
non-verbale gedrag blijft ook dan de
meest belangrijke vaardigheid. Denk
bijvoorbeeld aan de boze buien van
een peuter, waarbij de intentie van het
kind uitmaakt hoe een moeder op de
boosheid reageert. Niet alleen in de
relatie moeder-kind, maar ook op het
gebied van de basale zorg, kunnen er
problemen ontstaan als een moeder
met ASS niet goed aanvoelt of
begrijpt wat haar kind op een bepaald
moment nodig heeft.

Onzeker
De problemen met de Theory-of-Mind
kunnen een moeder met ASS heel
onzeker maken. Dat kan een schuldgevoel veroorzaken. Ze wil het beste
voor haar kindje, maar ze weet niet
altijd wat dat zou moeten zijn. De
beschikbare informatie voor ouders
geeft vaak wel aan wát er belangrijk
is, maar niet hóe je dit kunt zien bij
een kind, noch hoe je dit precies
vorm kan geven. Daarbij wordt informatie ook nogal eens zeer stellig
gebracht, bijvoorbeeld: “Elke
moeder wordt ‘s
nachts wakker
als haar kindje
huilt”. En soms
is een moeder
zich helemaal
niet bewust van problemen en valt
het anderen op dat er iets niet echt
goed gaat. Ook dat kan zeer pijnlijk
zijn voor de moeder die dacht het
goed te doen.

waardoor ze te lang met hem blijft
spelen en het jongetje overprikkeld raakt. Hierdoor gaat het
kindje uiteindelijk heel erg huilen
en kan juist niet meer slapen.
Moeder snapt niet wat er gebeurt;
• Een moeder van een baby van 6
maanden oud interpreteert het
huilen van haar dochter ten
onrechte als een teken van honger, waardoor de baby veel te
veel voeding binnen krijgt. Op het
consultatiebureau maakt zich men
zorgen over het gewicht van het
meisje.
• Een moeder van een meisje van
ruim drie maanden oud vindt dat
oma overdreven tegen haar dochter praat, met een hoge stem en
veel geluidjes. Ze ergert zich
eraan, maar vraagt zich ondertussen ook wel af of dit zo hoort.
Moeder vertelt dat ze zelf niet op
die manier tegen de baby praat.
En als dit zo hoort, zou ze ook niet
weten wat ze dan moet zeggen,
op welke momenten en hoe
vaak... Dit zijn vragen die ze aan
de hulpverlener stelt.

Centrale Coherentie
Bij ASS zijn er problemen in de centrale coherentie, het vermogen om waargenomen prikkels samen te voegen tot

heen, die regelmatig niet met elkaar
stroken. Het is aan de ouder om van
alles, al opvoedend, een samenhangend geheel te maken. Die samenhang
is uiteraard heel belangrijk voor een
gezonde ontwikkeling van het kind.
Daar komt bij dat de partner van de
moeder met ASS er ook nog is. Dit kan
het voor de moeder nog ingewikkelder
maken, te meer
daar ouders in de
zorg voor en de
opvoeding van
hun kind nooit
alles helemaal
hetzelfde doen.

‘Iemand met ASS heeft moeite met
het toeschrijven van intenties,
gedachten en gevoelens’

Vanuit de praktijk kunnen we de volgende voorbeelden noemen:
• Een moeder van een twee maanden oude baby mist de signalen
van moeheid van haar zoontje,
8 vroeg juni 2018

een betekenisvol geheel. Het gaat hierbij om prikkels vanuit alle verschillende
zintuigen. Bij ASS zie je vaak een zwakke betekenisverlening en/of een sterke
detailgerichtheid. Het moederschap
doet een groot beroep op deze centrale coherentie. Zorgen voor en het
opvoeden van een kind is veelomvattend, waardoor er voortdurend keuzes
nodig zijn. Bovendien krijgen ouders
vaak een berg adviezen over zich

Enkele voorbeelden uit de praktijk van
problemen met centrale coherentie:
• Een meisje van 2 jaar heeft buikgriep en daardoor last van diarree
en lichte uitdrogingsverschijnselen. De huisarts vraagt de moeder
hoeveel het kind drinkt. Zij antwoordt: “Ze drinkt gewoon, net
als altijd”. De huisarts moet moeder uitleggen dat haar dochter
meer moet drinken dan ze

werkt. Nadat het keer op keer mislukt is, heeft ze het maken van een
planning laten vallen, maar nu voelt
ze zich ontredderd en is ze erg chaotisch. Ze geeft aan dat dit zo niet
langer gaat, maar dat ze niet weet
wat ze wél kan doen.
• Een moeder van een kindje van
drie maanden oud heeft steeds
vaker ruzie met haar man. Deze
vindt dat zij haar dochter niet altijd
op tijd oppakt als ze huilt. Zij kan
hem niet goed uitleggen het moeilijk te vinden om direct met iets te
stoppen als het huilen begint.

gewoonlijk doet, omdat ze als
gevolg van de diarree meer vocht
verliest. De moeder ging echter
nog uit van de gewone hoeveelheid drinken per dag.
• Een moeder van een zes maanden
oude tweeling kleedt beide baby’s
altijd hetzelfde, rekening houdend
met de weersomstandigheden.
• Eén van beide kinderen heeft het
echter sneller warm. De moeder
vraagt bij het consultatiebureau
wat de reden zou kunnen zijn dat
haar ene kind vaak zo’n warm lijfje en rode wangetjes heeft en
haar andere kindje niet.

Regelfuncties
Iemand met ASS kan problemen ervaren in het executieve functioneren. Dit
omvat alle regelfuncties van de hersenen die nodig zijn om doelgericht en
gecontroleerd te kunnen handelen.
Men zegt ook wel dat het hier gaat om
‘de dirigent in het hoofd’ die het handelen bepaalt, zoals ergens aan kunnen beginnen en stoppen, goed kunnen plannen maar tevens flexibel zijn,

zich kunnen concentreren. Ook het
kunnen reguleren van emoties hoort
hierbij. De zorg voor en opvoeding van
een kindje doet een groot beroep op
de executieve functies. Dit is een heel
grote verandering ten opzichte van de
kinderloze tijd. Het betekent tevens dat
er veel is om over na te denken, neem
alleen al de voedingen, slaapjes, spelen, het in bad doen en het kindje
ergens mee naartoe nemen met alle
benodigdheden.
Tegelijkertijd vraagt de eigen verzorging en het huishouden om aandacht.
En wat te denken van momenten van
ontspanning en aandacht voor de partner? Dit alles bij elkaar kan te veel of
overweldigend zijn voor een moeder
met ASS, wat gevolgen kan hebben
voor de ontwikkeling van haar kindje.
We geven enkele voorbeelden uit de
praktijk:
• Een moeder van een baby van acht
weken oud vertelt dat ze altijd
werkte met aan tijd gebonden planningen, maar dat dit nu niet meer

Steun en hulp
Alle genoemde praktijkvoorbeelden
benadrukken duidelijk het belang van
betere signalering van mogelijke problemen bij moeders met ASS, die
anders gemakkelijk onzichtbaar zouden kunnen blijven. Met alle gevolgen
van dien voor moeder, kind en gezin.
Dat is heel spijtig, te meer daar wij in
de praktijk juist zien dat het met passende coaching en begeleiding heel
goed kan gaan. Om dit onderwerp
goed in kaart te brengen, is er overigens nog wel veel werk te doen, met
name op het gebied van samenwerken. Laten we de handen ineenslaan,
zodat er voor elke individuele moeder
met ASS en haar kind(eren) op een
gemakkelijke manier ‘autismevriendelijke’ informatie, begeleiding en hulp
te vinden is.
De drie referenties bij dit artikel
zijn op te vragen via
vroeg@dgcommunicatie.nl.

auteursinformatie
Anja Talboom en Marijke Boer
zijn specialistisch ambulant
behandelaars Expertise Team
Jonge Kind. Beiden zijn tevens
verbonden aan de zwangerschapspoli i.o., bij INTER-PSY
te Groningen.
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Stress tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn
voor de baby. Een logische verklaring lijkt een verhoogd cortisolgehalte van de moeder. Via de placenta kan dit hormoon de ontwikkeling van de baby
voor de geboorte in negatieve zin beïnvloeden. Maar
cortisol is niet de enige boosdoener.
Maartje Zijlmans

Wetenschappelijk onderzoek laat
keer op keer zien dat stress tijdens
de zwangerschap schadelijk kan zijn
voor de ontwikkeling van baby’s1. Dit
is bijvoorbeeld aangetoond bij de
kinderen van vrouwen die een ernstige stressvolle situatie meemaakten
tijdens hun zwangerschap, zoals de
kernramp van Tsjernobyl, een
Canadese ijsstorm en de World Trade
Center ramp. Zwangeren hadden te
maken met extreme stress. Hun kinderen blijken niet alleen een vergroot
risico te hebben op slechtere
geboorte-uitkomsten, maar vertoonden ook meer gedrags- en gezondheidsproblemen en een zwakkere
motorische ontwikkeling. Daar bleef
het niet bij: het risico op het ontwikkelen van depressieve symptomen
en ADHD tijdens de adolescentie
bleek eveneens groter.
Dit alles geldt zeker niet alleen voor
kinderen van moeders die deze heftige vormen van stress meemaakten.
Kinderen van moeders met meer
algemene angsten hebben namelijk
ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van gezondheids- en/of
10 vroeg juni 2018

gedragsproblemen. Denk aan moeders die zich gespannen voelen of
tobben met zwangerschapsspecifieke angsten, bijvoorbeeld over de
vraag of hun kindje wel gezond ter
wereld komt.

Verklaring
Hoe komt het nu dat baby’s van
gestreste moeders meer risico lopen
op problemen? Vaak wordt het lichamelijke stresssysteem van de zwangere vrouw als boosdoener
genoemd. In reactie op een stressvolle gebeurtenis wordt dit biologische systeem actief en komt het hormoon cortisol vrij. Dit hormoon helpt
ons om op de stressvolle gebeurtenis
te reageren. Tijdens de zwangerschap komt cortisol van de moeder
via de placenta bij de baby terecht.
Dat is maar goed ook, want dit hormoon heeft een belangrijke functie in
de ontwikkeling van de organen voor
de geboorte. Zo krijgen baby’s die
dreigen te vroeg geboren te worden
ook glucocorticoïden - geneesmiddelen met vergelijkbare werking als
cortisol - toegediend om de longrijping te stimuleren.

Er is echter een keerzijde. Als het
cortisolgehalte langdurig te hoog of
extreem hoog is, kan dit voor
gezondheidsproblemen zorgen en de
ontwikkeling juist negatief beïnvloeden. Om de baby te beschermen
tegen heel hoge cortisolwaarden,
werkt de placenta als een soort barrière en houdt een deel van de cortisol van de moeder tegen. Maar niet
alles wordt tegengehouden en als de
moeder meer cortisol aanmaakt,
komt er ook meer cortisol bij de
baby terecht.

Meer factoren
Deze veel gehoorde redenatie klinkt
plausibel. Toch is de wetenschappe-

baby. Daarom is cortisol van de moeder waarschijnlijk niet het enige of
mogelijk zelfs niet het hoofdmechanisme in de relatie tussen ervaren
stress van de moeder tijdens de
zwangerschap en problemen bij het
kind. Het is in wetenschappelijk
onderzoek dus belangrijk om naast

slecht slapen, een ongezond dieet en
roken gerelateerd aan problemen bij
het kind. En dit zijn nou net leefstijlfactoren die beïnvloed worden door
stress en waar vrouwen zelf, of met
hulp van een professional en/of hun
naaste omgeving, iets aan kunnen
doen.

‘Cortisol niet enige mechanisme
in relatie prenatale stress en
ontwikkelingsproblemen kind’
stresshormonen ook naar andere factoren te kijken die de relatie tussen
prenatale stress en problemen bij het
kind kunnen verklaren.

Impact voor praktijk
Wat kunnen we hier in de praktijk
mee? Het signaleren en reduceren van
stress tijdens de zwangerschap is
sowieso belangrijk. Maar enkel de
boodschap ‘je mag geen stress hebben
want dat is schadelijk voor je kind’ kan
an sich al stressvol zijn voor zwangeren. Bovendien kan het ze onterecht
het idee geven dat, wanneer het niet
lukt om de stress te verminderen, de
baby altijd schade oploopt.

lijke onderbouwing hiervoor fragiel.
In een review van in totaal 28 studies
bleek dat het bewijs niet zo sterk was
als je zou verwachten2. Uit het
merendeel van de analyses (76%)
bleek zelfs geen relatie tussen een
verhoogde cortisolproductie bij de
moeder en de ontwikkeling van haar

Een aanvullende aanpak, naast stressreductie, is om naar factoren te kijken
die beïnvloed worden door de stress
en die aangepakt kunnen worden. Eén
van deze factoren is de levensstijl. In
onderzoek komt naar voren dat de
levensstijl van de moeder een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling
van de baby voor de geboorte3. Zo is

Tot slot is het natuurlijk niet alleen
voor de baby belangrijk dat de moeder
niet te veel stress ervaart en een
gezonde leefstijl heeft. Ook voor de
moeder in kwestie zal dit positief zijn.
De referenties bij dit artikel
zijn op te vragen via
vroeg@dgcommunicatie.nl.

auteursinformatie
Dr. Maartje Zijlmans (m.zijlmans@psych.ru.nl) verdedigde
in december 2017 haar proefschrift ‘Prenatal stress and child
outcomes’. Momenteel is ze
postdoc onderzoeker bij de
afdeling ontwikkelingspsychologie van Radboud Universiteit.
Daarnaast is ze medeeigenaar van Baby Proof (www.
baby-proof.nl) en bestuurslid bij
Babywerk.

Dit artikel wordt u aangeboden door Babywerk: www.babywerk.nl.
Eén van de doelen van Babywerk is om (aanstaande) ouders handvatten
te geven hoe ze met perinatale stress
om kunnen gaan.
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Meer en meer wordt
duidelijk hoe belangrijk
vaders zijn voor de ontwikkeling van hun jonge kind. En vergeleken met pakweg 25 jaar terug is
er al veel ten goede veranderd. Toch komt anno 2018 de vaderrol nog steeds niet goed uit de
verf. Dit is iets wat ook zorgverleners zich ter harte kunnen nemen.
Louise van den Broek

Voorafgaand aan het Congres
Vaders in de 21e eeuw, dat onlangs
plaatsvond op initiatief van Vakblad
Vroeg en NIP Sectie het Jonge Kind,
spraken verschillende deskundigen
zich uit over de rol die vaders in de
hedendaagse maatschappij hebben.
In dit artikel een compilatie van hun
opvattingen, zorgen en tips.
Vader worden begint al voor de conceptie en tijdens de zwangerschap.
Volgens Jan Sutterland, voormalig
beleidsadviseur bij de JGZ, is hier
nog veel te weinig aandacht voor.
“Belangrijk is dat de aanstaande
vader zich bewust wordt dat hij en
zijn partner ‘samen’ een kind gaan
krijgen. Dit begint met het vormen
van een team.”

Moedergericht
IMH-specialist en gedragstherapeut
Marilene de Zeeuw, ziet in de praktijk
dat veel zorgprofessionals de betekenis van het vaderschap nog onderschatten. Als hulpverlener zijn we
volgens haar nog te veel gericht op
de moeders, die immers vaak degenen zijn die om hulp vragen.
“Hierdoor is de neiging groot om
vooral de moeder aan te spreken en
mee te gaan in haar definitie van het
probleem, terwijl het belangrijk is
ook de zienswijze van vader mee te
nemen.” Volgens De Zeeuw moeten
zorgprofessionals daarom vaders
consequent betrekken en wegblijven
niet accepteren. David Borman, trainer en auteur, verwoordt het nog wat
12 vroeg juni 2018

concreter: “Let op hoe je de vaders
aanspreekt, waar je ze neerzet in je
kamer of waar je zelf gaat zitten als
je op huisbezoek bent.” Aanstaande
vaders worden tijdens de zwangerschap nog vaak buiten spel gezet.
“Vrijwel alle aandacht gaat naar de
aanstaande moeder.”

Borman ziet de moedergerichte benadering terug in de manier waarop in
folders en websites over zwangerschap en bevalling wordt gecommuniceerd. “Zelden is er een apart stukje
aan de vaders gewijd. Je moet van
goeden huize komen om hier als aanstaande en jonge vader doorheen te

prikken en de kennis op te doen die
je nodig hebt.” Volgens hem halen
nog altijd veel vaders de kennis die ze
nodig hebben uit een boek als ‘Hoe ik
mijn vrouw zwanger heb gemaakt’ van
Kluun. In de cursussen die hij speciaal
voor aanstaande vaders organiseert,
blijkt vaak dat vaders een achterstand
hebben in kennis. “Kennis hebben
over wat er staat te gebeuren tijdens
een bevalling blijkt een belangrijk
punt. Hoe gaat een bevalling, wat is
daarbij je rol als vader?

Borstvoeding
Dit is iets wat ook lactatiekundige
Gonneke van Veldhuizen-Staas noemt.
Borstvoeding is wat de vrouw geeft,
maar waarbij de partner een heel
grote rol speelt. De steun van vaders
bepaalt voor een groot deel – Van

Tips voor hulpverleners
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem de rol van de vader serieus;
Spreek de vader aan op zijn unieke rol;
Bespreek met beide ouders tijdens de zwangerschap de verwachtingen die zij hebben;
Zorg dat vaders bij het gesprek kunnen zijn, zo nodig door tijden
aan te passen;
Geef vaders uitleg en vertel wat zij bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap en bevalling voor moeder en kind kunnen betekenen;
Help beide ouders bij het opbouwen van een band met hun (ongeboren) kind;
Zorg dat je je in een gesprek met beide ouders niet alleen op de
moeder richt;
Probeer erachter te komen wat voor de vader belangrijk is;
Bespreek hoe partners de taken kunnen verdelen;
Leg vaders het belang van hun rol als vader uit voor zowel de ontwikkeling als de opvoeding van hun kind.

Veldhuizen-Staas heeft het over 50
procent – het succes van de borstvoeding. “Een ondersteunende partner is
een belangrijke factor voor een als
succesvol ervaren borstvoedingsperiode. Die steun is zowel mentaal als
praktisch, in de vorm van zorg voor
het kind naast en rondom de voeding.
Betrek daarom de vader bij de voorbereiding op het geven van borstvoeding en onderzoek welke rol hij daarbij kan spelen.” Net als Borman ziet
zij dat ook op haar vakgebied de
meeste voorlichtings- en voorbereidingsliteratuur te eenzijdig op de
vrouw is gericht.

Kentering
Hedwig van Bakel, hoogleraar Infant
Mental Health, signaleert wel een
kentering bij de rol van de vader.
Decennialang stonden vaders volgens
haar tijdens de zwangerschap langs
de zijlijn. Tegenwoordig zijn ze veel
meer betrokken bij de ontwikkeling
van de baby. "Net als moeders zijn zij
benieuwd hoe de baby er uit zal zien
en hebben zij ideeën en verwachtingen over het ouderschap.”
Deze verwachtingen blijken vaak

samen te hangen met de betrokkenheid van vaders in de eerste levensjaren. De hedendaagse vader wil graag
betrokken zijn en zijn kind laten
opbloeien, beaamt Jeroen de Jong,
oprichter van De Praktijkvader.
Daarbij heeft hij wel een andere rol
dan de moeder. “Probeer niet alles
hetzelfde te doen, maar kijk waar je
eigen kwaliteiten liggen”, houdt De
Jong de vaders voor. “Probeer erachter te komen wat jij als vader belangrijk vindt. Een vader moet in de
opvoeding vooral doen waar hij goed
in is.” Naast het serieus nemen van
de vader pleit De Jong om te focussen
op zaken waar mannen blij van worden. “Waar zit de energie, waar zijn
ze trots op, wat kunnen ze goed? Als
je dat helder hebt, kun je ook kijken
naar dingen die minder goed gaan en
die zijn dan opeens een stuk minder
zwaar.”

Bonding
Louis Tavecchio, emeritus Professor
Universiteit van Amsterdam, heeft het
idee dat nog steeds de mythe opgang
doet dat veel mannen het vaderschap
pas leuk beginnen te vinden wanneer
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misschien minder waarde moeten
hechten aan een grote loopbaan. De
uitdaging is immers dat vaders de
belofte die zij in zich dragen om
belangrijke opvoeders te zijn, waar
weten te maken. Dat doe je door de
keuzes die je maakt in je leven, vanaf
het moment dat je vader wordt.”

hun kind terug begint te praten. Maar
juist tussen nul en drie jaar ontwikkelt
de gehechtheid met de ouders zich.
Het is volgens hem belangrijk dat
ouders dit weten. Van Bakel noemt
daarnaast de bonding. Ook dit is een
belangrijk proces: bonding is het bieden van bescherming en troost van de
vader naar het kind, gehechtheid is
daarentegen het zoeken van troost en
bescherming van het kind bij de vader.
Tegelijkertijd benadrukt Tavecchio de
grote uitdagingen waar jonge vaders in
deze maatschappij voor staan. “Neem
alleen al de keuzes die ze moeten
maken op het gebied van werk, loopbaan, gezin. Net zoals moeders moeten vaders veel ballen in de lucht houden.”

Taalontwikkeling
Van Bakel brengt naar voren dat de
unieke rol die vaders in de opvoeding
spelen eveneens te weinig op het netvlies staat. Zij benadrukt onder meer
de betekenis die vaders hebben in de
taalontwikkeling van hun jonge kind.
“Hoe meer een vader betrokken is,
hoe groter de woordenschat van peu14 vroeg juni 2018

ters”, laat zij weten. Tavecchio noemt
de invloed van vaders op de taalontwikkeling kind zelfs uniek. “Vaders
gebruiken meer onbekende woorden
in interacties met kinderen en tijdens
het voorlezen. Ook vragen zij regelmatig om opheldering en uitleg. Meer
dan moeders refereren zij aan dingen
die eerder zijn gebeurd en vragen
vaker om verklaringen. Kortom, de
communicatie met vaders is wat complexer, wellicht omdat moeders beter
weten wat een kind wel en niet
begrijpt en hun taalgebruik meer
afstemmen op het ontwikkelingsniveau. Daarmee tillen vaders de taalontwikkeling omhoog.”

Keuzes maken
Tavecchio – en hij niet alleen – toont
zich kritisch over het krappe vaderschapsverlof na de geboorte. “Dat
maakt het vaders die willen vrijwel
onmogelijk om hun zorgtaken naar
behoren op te pakken.” Werkambities
vormen sowieso een sta in de weg.
“Veelal moeten vaders inleveren in
arbeidstijd om meer te investeren in
het gezin. Dit kan betekenen dat zij

Uitdagen
Mirjana Majdandzic, universitair
docent, Universiteit van Amsterdam,
geeft aan dat de vele rollen die vaders
hebben nog weleens uit het oog
raken. Die rol kan nogal uiteenlopen,
variërend van kostwinnaar, beschermer, morele gids, leraar, verzorger tot
speelmaatje. “Welke rollen een vader
in de opvoeding precies vervult,
hangt onder meer af van de culturele,
maatschappelijke en historische context. Ook de sociaal-economische status en de relaties tussen gezinsleden
en de leeftijd van het kind zijn van
invloed.” Een constanter factor is het
in vergelijking met moeders meer uitdagend opvoedgedrag. “Bij moeders
ligt het accent op bescherming en
zorg, terwijl vaders een kind meer uitdagen, onder meer door te stoeien,
en daarbij risico’s durven te nemen.
Dat is goed voor de ontwikkeling en
kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van
angst bij kinderen verminderen.”
Brug
Tavecchio noemt de vader in dit verband de ‘belangrijke brug naar de
wereld buiten het gezin’. “Zorgprofessionals dienen zich over de
gehele linie terdege bewust te zijn van
de belangrijke opvoedersrol van de
hedendaagse vader. Zij moeten er
alles aan doen om die rol te stimuleren. Erken de vader, neem hem serieus en handel proactief. En steek daar
tijd in om hem hierin in te ondersteunen zodat hij zijn rol volwaardig kan
invullen.” Van Veldhuizen-Staas
onderschrijft zijn woorden. “In de
zorg kan veel meer aandacht zijn voor
de vader. Niet als hulpeloze toeschouwer, maar als actieve deelnemer.”

De Vroegwerker

Reflectie op de dagelijkse praktijk
“Hoe kleiner de kleintjes, hoe gemakkelijker we vaak aan de juiste
wensen van het kind kunnen voldoen”, ervaart lactatiekundige
IBCLC en diëtist Stefan Kleintjes. Hij is directeur van Kenniscentrum
Borstvoeding en begeleidt ouders met vragen over respectievelijk
borstvoeding en voeding vanuit twee eigen praktijken.

Wat is je achtergrond?
“Tijdens mijn afstudeeropdracht aan de opleiding diëtetiek
in 1978 verdiepte ik me voor het eerst in de voeding voor
baby's. Daar begon mijn schrijverscarrière: in 1981 verscheen mijn eerste boek over voeding voor kinderen van
0-4 jaar. Dat onderwerp is me blijven boeien omdat ik in
Nederland, maar ook in de zeven jaar dat ik werkte in
Zimbabwe, Botswana en Niger, zag dat de werkelijke
behoefte van kinderen wat betreft voeding, en in het verlengde daarvan hechting, koestering, slaapgenot, medicatie etc., onder druk stond. En nog steeds staat. Mijn werk
heeft altijd in relatie met de kleintjes van 0-4 jaar gestaan.
Daarnaast heb ik begin deze eeuw de opleiding voor lactatiekundige gevolgd.”
Waaruit bestaat je dagelijkse werk?
“De afgelopen twee jaar stonden in het teken van het
schrijven van Het Nieuwe Borstvoeding Boek, samen met
collega lactatiekundige Gonneke van Veldhuizen-Staas. Ook
het verzorgen van de berichtgeving op borstvoeding.com
van Kenniscentrum Borstvoeding vraagt mijn aandacht. Het
'normale' werk bestaat voor een groot deel uit begeleiding
van moeders, overigens ook steeds meer vaders, en hun
kinderen bij borstvoeding en vaste voeding. Daarnaast
begeleid ik studenten en stagiaires.”
Wat is je affiniteit met signaleren en vroeghulp?
“Met onder meer mijn boeken help ik ouders, liefst al voor
de zwangerschap, op weg om hun eigen beslissingen te
kunnen nemen wat betreft de voeding voor hun kind.
Letterlijk en figuurlijk, want die voeding omvat niet alleen
de inname van eiwitten, vetten en koolhydraten, maar ook
zaken als opvoeding, hechting en ouderschap. Belangrijk
uitgangspunt bij dit alles is de blauwdruk van het kind. Het
jonge kind laat namelijk zelf zien welke zorg het nodig heeft
om zich goed te voeden, beschermd te voelen, gekoesterd
te weten en in alle opzichten goed te ontwikkelen. Dit geldt

voor alle kinderen, ongeacht welke voeding zij van hun
ouders krijgen.”
Wat en wie is voor jou een belangrijke inspiratiebron?
“Vooral boeken, waaronder 'The Continuum Concept' van
Jean Liefloff, 'De zelfstandige mens' van Erich P. Fromm,
Animal Farm van George Orwell, 'Mothers and others' van
Sarah Hrdy, 'De Man' van Oriana Fallaci en ‘Complementary
Feeding: Nutrition, Culture and Politics van Gabriëlle Palmer.
Interessant op mijn vakgebied vind ik ‘The Politics of
Breastfeeding: When Breasts are Bad for Business’. Verder
put ik inspiratie uit mijn contacten met andere lactatiekundigen en specialisten, zoals Gonneke van Veldhuizen-Staas,
Marianne Vanderveen, Jack Newman, James McKenna, Nils
Bergmann en Maria Montessori.”
Waar erger je je aan?
“Aan het gebrek van veel zorgverleners om het natuurlijk
gedrag van kind en moeder als uitgangspunt te nemen van
de zorgverlening. Aan het klakkeloos volgen van adviezen
afkomstig van belanghebbenden zoals de voedingsmiddelenindustrie. Aan de talloze schendingen van de WHO-code,
waardoor borstvoeding niet voldoende wordt beschermd.”

‘Lactatiekundige hulp moet na de
bevalling meer beschikbaar
komen voor alle ouders’
Wat vind je een belangrijke uitdaging?
“Als eerste het thema 'normale zuigelingenvoeding' eerder
bij moeders en vaders onder de aandacht zien te brengen.
Plus, in het verlengde hiervan, dat lactatiekundige hulp
meer beschikbaar komt voor alle ouders vanaf de eerste
dagen na de bevalling. Tot slot hoop ik dat er ooit een verbod komt op de vrije verkoop van kunstvoeding.”
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“Het tegengaan van
agressief gedrag rendeert met name door
te investeren in het jonge kind”, aldus prof.dr. Bram Orobio de
Castro. In de praktijk spannen we het paard echter achter de
wagen. “Er is veel te weinig aandacht voor het preventief bijsturen van ongewenst gedrag op jonge leeftijd. Bovendien is dit
vooral kindgericht, terwijl de hulpverlening hij jonge kinderen
juist via de ouders moet verlopen.”
Jan de Graaf

De ontwikkeling van jonge kinderen
vindt Prof.dr. Bram Orobio de Castro,
hoogleraar ontwikkelingspsychologie
Universiteit Utrecht, machtig interessant. Daarom is hij ook psychologie
gaan studeren en nu hij zelf jonge
kinderen heeft is die interesse alleen
maar groter geworden. “Ik ben altijd
heel benieuwd naar hoe mensen zich
hebben ontwikkeld tot de persoon
die ze zijn geworden. Dan kom je
vooral bij de vroege jeugd uit. Daar
zie je de verschillen ontstaan, bijvoorbeeld in sociaal gedrag. Als je
goed kijkt, zie je allerlei wisselwerkingen tussen kinderen en hun omgeving.” Die dynamiek vind ik ongelooflijk boeiend.”

Oefenen
Tegelijkertijd is alertheid geboden om
in de vroege ontwikkeling gedrag bij
te sturen als het de verkeerde kant
op dreigt te gaan. “Kinderen die snel
driftig worden begrijpen bijvoorbeeld
vaak niet goed wat er binnen hun
omgeving gebeurt. Als zij dit gedrag
vertonen bij het verliezen van spelletjes, gaan andere kinderen dit niet
alleen vervelend vinden, maar zich
ook daarnaar gedragen. Dit soort
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vroege trajecten kunnen enorm uit
de hand lopen, zeker als ouders het
gedrag van hun kind proberen te
dimmen. Dat werkt namelijk averechts. Zij moeten juist met zo’n kind
gaan oefenen op spelletjes verliezen
en op de beurt wachten. Kinderen
die dat niet mee krijgen, missen een
soort sociale bagage en krijgen daardoor later vaak gedoe.”

Bijsturen
Orobio de Castro benadrukt dat tijdig
bijsturen heel effectief kan zijn, ook
zonder zware trajecten in te zetten.
“Jonge kinderen zijn immers bijzonder
gevoelig voor hoe ze de wereld om
zich heen moeten begrijpen. Als leerkracht, professional of ouder kun je
hen de taal meegeven om hen daarin
op weg te helpen.” In dit kader verschijnt binnenkort een interessante
studie van de hand van Anouk van
Dijk. “In haar onderzoek keek ze naar
hoe ouders verhaaltjes voorlezen aan
hun kinderen. Vervolgens liet zij hen
op bepaalde woorden of zinnen meer
nadruk leggen, bijvoorbeeld op dat
dingen per ongeluk gebeuren. Dan
merk je dat kinderen daar meteen een
sociale interpretatie van de werkelijk-

heid bij hebben en hun gedrag snel
verandert. Op die manier kun je ongewenst gedrag van een kind dus op vrij
eenvoudige wijze bijsturen.” Dat geldt
zelfs voor agressief gedrag. Natuurlijk,
er zijn geen wondermiddelen, maar
we weten inmiddels dat het effect
heeft, ook op lange termijn. Voor
zowel de kinderen zelf als voor de
omgeving is dat heel prettig.”

Dilemma
Het met relatief eenvoudige middelen bijsturen van gedrag is het effectiefst op jonge leeftijd, zo tussen de

verslaafd - het zo ontzettend moeilijk
is om daar nog iets aan te doen. Ze
hebben dan bovendien al zoveel leed
geleden, dat het ook daarom echt
zonde is dat de preventieve kant op
jonge leeftijd niet veel serieuzer is
opgepakt.”
Tegelijkertijd is het volgens de hoogleraar begrijpelijk dat preventie niet
de aandacht krijgt die het verdient.
“De besparingen zie je pas terug in
minder uitkeringen, minder criminaliteit en minder geestelijke gezondheidszorg. De winst voor de samenleving van vroeg ingrijpen ligt dus
vooral op lange termijn. Dit betekent

men en, in het verlengde hiervan,
wat de meest effectieve interventies
zijn. Dit laatste gebeurt vooral via
ouders: individueel of in groepsverband. Bijzonder, want binnen de
hulpverlening ligt het accent juist op
het jonge kind. “In feite is er sprake
van een kloof tussen onderzoek en
praktijk”, aldus de hoogleraar. “We
zijn nog steeds op zoek naar een
manier om meer uitwisseling te hebben tussen wat professionals willen
weten en de wetenschappelijke kennis die gegenereerd wordt. Dat is
zoeken van twee kanten en blijft op
de een of andere manier lastig te
organiseren.”

‘Ongewenst gedrag is juist
bij jonge kinderen vaak vrij
eenvoudig bij te sturen’
dat tegen de tijd dat investeringen in
jonge kinderen zich terugbetalen, de
verantwoordelijke bestuurders
meestal al lang van het politieke
toneel zijn verdwenen. Dat is een
geweldig dilemma.”

Ouders centraal
Binnen zijn onderzoeksgroep zijn
twee speerpunten te onderscheiden,
namelijk het ontstaan van proble-

vijf en de tien jaar. Beleidsmatig gaat
de aandacht echter voornamelijk uit
naar het corrigeren van gedrag op
puberleeftijd of nog ouder. Een totaal
verkeerde insteek, vindt Orobio de
Castro. Als het dan mis gaat, pompen we ontzettend veel geld in instellingen voor jeugdzorg. Die moeten er
natuurlijk ook zijn, maar eigenlijk
komt die hulp tien tot vijftien jaar te
laat. Te meer daar als het eenmaal
mis is gegaan - de school is mislukt,
de band met de ouders is helemaal
beschadigd of de kinderen zijn naast
agressief ook hartstikke depressief of

Punt wat volgens hem in dit verband
directe aandacht vraagt is juist de
hulpverlening aan jonge kinderen. “Te
vaak gaat dit over de hoofden van
ouders heen. De aandacht is ten
onrechte vooral op de behandeling
van het jonge kind gericht, maar dat is
verkeerd. Bij kinderen, tot 6, 7 jaar,
moet je het echt van de ouders hebben. Met name bij kinderen die snel
boos zijn, zijn er met ouderinterventies

Buitenspel
Zorgelijk vindt Orobio Castrio de groeiende kloof tussen arm en rijk in
de samenleving. “Er is sprake van een tweedeling tussen het overgrote
deel van de bevolking dat kansrijk is en een kleiner deel dat steeds meer
buitenspel lijkt te staan. Hun kinderen doen het slechter in het onderwijs, de ouder-kindrelatie is minder goed enzovoorts. Bij problemen in
de ontwikkeling krijgen zij ook minder goed toegang tot de jeugdzorg.
Die tweedeling is de afgelopen jaren snel groter geworden. Het bijstaan
van kansarmen verdient veel meer aandacht, te meer daar het helemaal
niet nodig is. We wonen immers in een rijk land en hebben dus de middelen om dit voor alle betrokkenen goed te organiseren.”
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Effectieve interventies
Bram Orobio de Castrio is voorzitter van de erkenningscommissie psychosociale interventies van de Databank Effectieve Jeugdinterventies, zie
www.jeugdinterventies.nl. Daarin kunnen ouders, professionals en
gemeenten direct zien welke interventies effectief zijn voor welke kinderen. Bewezen effectieve interventies bij gedragsproblemen zijn bijvoorbeeld Incredible Years, VIPP-SD en Alles Kidzzz.

goede resultaten te bereiken. Op die
jonge leeftijd is behandeling via de
ouders verreweg het effectiefst.
Intensief met ouders oefenen werkt
dan echt het beste. Op de basisschool
begint het wel zin te hebben om met
het kind zelf iets te doen, zeker als met
ouders werken moeizaam verloopt.”

Onderzoek versus praktijk
Een sprekend voorbeeld van hoe het zou
moeten, vindt Orobio de Castro een
interventie gericht op gedetineerde moeders. “Doel hiervan was om gedurende
de detinering al de band met hun kinderen weer op te bouwen. De praktijk leert
dat dit programma hen effectief helpt
om eenmaal uit de gevangenis hun kind
beter op te voeden. Juist bij zulke kwetsbare groepen hebben interventies de
grootste effecten. Ons onderzoek richt
zich daar dan ook vooral op.”
Ministens zo belangrijk, naast onderzoek naar methodieken, vindt hij de
vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat
de opgedane kennis meer wordt
gebruikt. “Daar schort het namelijk
enorm aan.” Belangrijke oorzaak is volgens hem dat het veelal om preventieve
aanpakken gaat. “Het is nu eenmaal zo
dat het vaak lastiger is om voor preventie de benodigde middelen te vinden.”
Overigens is er geen peil op te trekken
wanneer een bewezen effectieve interventie wel of niet in de praktijk wordt
opgepakt. “Soms komen er vrijwel
direct middelen voor beschikbaar, bijvoorbeeld met de gedetineerde moeders. Een volgende keer blijkt er ineens
18 vroeg juni 2018

een gapend gat te zijn. Waarom is vaak
onduidelijk. De ene keer ligt het mogelijk aan de politiek, een andere keer aan
een verkeerd gebruik van woorden
waardoor makkelijk haalbare zaken op
de plank blijven liggen.”

Misvattingen
Wat op zijn vakgebied eveneens aandacht vraagt, zijn de vele misvattingen
over het aanpakken van agressief
gedrag. “Daardoor worden er veel
dingen gedaan die niet goed zijn en ik
denk ook kwaad kunnen. Bij pubers
zijn dat vooral ongestructureerde
groepsactiviteiten, waarbij jongeren
met problemen elkaar juist kunnen
aansteken. Het is moeilijk om daar
kritiek op te uiten, omdat het wel met
de beste bedoelingen gebeurt. Ook bij
het behandelen van agressie bij jonge
kinderen gaat er veel mis, vooral
omdat er te lichte vormen van hulp

worden aangeboden. Soms uit onwetendheid, maar ook vaak omdat er
gewoon geen geld voor is of, wat
eveneens regelmatig voorkomt, simpelweg de tijd ontbreekt.”
Bijkomend probleem is dat als er uiteindelijk wel een effectieve interventie
kan worden aangeboden, ouders daar
vaak minder voor open staan.
“Gewoon doordat ze cynisch zijn
gemaakt over wat hulp kan zijn. Dat
zijn kwalijke dingen. Te meer daar dit
van gemeente tot gemeente behoorlijk
kan verschillen. Hierdoor zijn te- veel
professionals niet in staat om te doen
wat ze zelf weten dat het beste is.”
Hoe dat te veranderen? Volgens de
hoogleraar is grootschalig onderzoek
nodig om de ogen van alle betrokkenen te openen. “Ik zou het de moeite
waard vinden om te kijken hoe groot
de klap is die je kunt maken door serieus op vroegsignalering en preventie
in te zetten. Denk aan het opzetten
van een onderzoek in een aantal achterstandswijken, waarbij gedurende
meerdere jaren fors wordt ingezet op
goed onderwijs en het omgaan met
zaken als pesten, bureaucratie,
schuldsanering en huisvesting.
Natuurlijk realiseer ik me dat daar
ontzettend veel tijd en geld mee is
gemoeid, maar het zou ontzettend
interessant zijn.”

DE ULTIEME
MOUNTAINBIKE
UITDAGING!
SCHRIJF JE NU IN!

DUCHENNEHEROES.NL

Roots of Empathy bevordert het empathisch vermogen van kinderen in de klas. Binnen dit programma, dat inmiddels in vele landen wordt gebruikt, maken kinderen in de klas op de basisschool kennis met een baby. Door een gerichte begeleiding leren zij zich te verplaatsen in de
gevoelens van de jonge wereldburger. Dit helpt hen om verschillende emoties te benoemen. Deze
empathische vaardigheden kunnen zij vervolgens in het dagelijks leven toepassen. Dit jaar volgt
de introductie in Nederland.
Louise van den Broek

Empathie is het vermogen om zich te
kunnen verplaatsen in de ander en
om met die ander mee te voelen. Het
is een onmisbare eigenschap om
gezonde relaties aan te gaan. Elk kind
wordt met empathisch vermogen
geboren, maar dat vermogen kan in
de opvoeding zowel verstevigen als
verminderen. Het gebrek of de afwezigheid van empathie ligt ten grondslag aan verwaarlozing, racisme, misbruik, geweld en intimidatie. Het

gebrek aan empathie wordt ook in
verband gebracht met het pesten op
scholen1.

Leren reflecteren
In het programma Roots of Empathy
maken kinderen in de klas kennis met
een baby. Een ouder en een baby uit
de buurt van de basisschool komen
gedurende een schooljaar in totaal
negen keer op bezoek in een klas. Op
die manier ervaren kinderen van

dichtbij hoe een baby zich in zijn eerste levensjaar ontwikkelt en welke
belangrijke rol de aandacht en liefde
van de ouder/verzorger hierin heeft.
De baby’s stemming werkt letterlijk
aanstekelijk op de kinderen: de babygevoelens worden herkend en
gedeeld. Oprichtster Mary Gordon
zegt hierover ‘Empathy not taught,
but caught’: ‘Empathie wordt niet
geleerd, maar het wordt opgepikt.’
Aan de hand van die ontwikkeling
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‘Een baby nodigt met lichaam
en zintuigen elk kind
uit tot communicatie’
krijgen de kinderen inzicht in het
belang van hechting en leren zij emoties te (h)erkennen bij zichzelf en bij
hun klasgenoten. Naast de lessen
over hechting en temperament is er
ook aandacht voor de veiligheid en
verzorging van de baby. De kinderen
leren over risico’s van roken en alcoholgebruik voor de baby (en voor
henzelf), maar ook het Shaken Baby
Syndrome wordt besproken.
De ouder-babyrelatie wordt gebruikt
om te laten zien hoe de ouder de
emoties van de baby reguleert. Door
deze gerichte aanpak is de baby de
‘leraar’ en laat het zien wat emoties
zijn. De kinderen observeren hoe de
baby zich voelt en stellen vragen aan
de ouder over de opvoeding en verzorging. Zij leren te reflecteren op
hun eigen gevoelens en emoties én
op die van hun medeleerlingen.
Anders dan in veel programma’s
blijkt dat álle kinderen zich aangesproken en uitgenodigd voelen om
mee te doen in de Roots of Empathyklas: jongens zijn net zo betrokken
als meisjes. Een speciaal opgeleide
Roots of Empathy-instructeur begeleidt de leerlingen die de baby
observeren en stelt gerichte vragen
over de emoties, groei en ontwikkeling van de baby. De instructeur
bezoekt de klas in de week vóór het
bezoek om de kinderen voor te
bereiden en de week na elk bezoek
om het geleerde te bekrachtigen. Het
Roots of Empathy programma
bestaat dus in totaal uit 27 klassenbezoeken van ongeveer 45 minuten.
Er zijn vier curricula ingericht per
leeftijdscategorie, waardoor het aansluit op de ontwikkeling en fase
waarin de kinderen zich bevinden.
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Jaarlijkse evaluaties
Het programma is in meerdere landen waaronder Engeland en NoordIerland, inmiddels erkend als preventieve, bewezen effectieve interventie3. Ook in Nederland bestaat het
voornemen om een erkenningstraject
voor de databank Effectieve interventies te volgen.
Aan het einde van elk programmajaar vindt evaluatie plaats door leerkrachten, leerlingen en de ouders
van de baby's. Hiermee wordt
beoordeeld of de programmadoelstellingen zijn bereikt en wordt de
algehele effectiviteit van de programma's gemonitord.
Het Roots of Empathy-programma is
op drie verschillende continenten al
vele jaren onderwerp van (wetenschappelijk) onderzoek. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat de
resultaten positief en consistent zijn.
Vergeleken met de controlegroep
hebben kinderen die hebben deelgenomen aan Roots of Empathy meer
sociale en emotionele kennis, verhoogd pro-sociaal gedrag en verminderde agressie. In een follow-upstudie bleken deze effecten bovendien
na drie jaar nog steeds aanwezig2.

Herkenbaar
Waarom een baby? De kinderen
maken van dichtbij de baby in haar
eerste levensjaar mee. De manier
waarop een baby zich ontwikkelt en
hoe het temperament zich manifesteert is voor elk kind heel herkenbaar: zij zijn immers zelf ook zo klein
geweest. In het klaslokaal zijn de
baby’s aandoenlijk en niet-bedreigend: zij kennen geen populaire of
verlegen kinderen, maar staan voor
elk kind open. De baby’s nodigen

uit tot communicatie, niet met
woorden, maar met het lichaam en
de zintuigen. Een baby laat samen
met haar ouder de krachtige ouderkindrelatie zien, die voor elk kind
het meest invloedrijk en levensvormend is.

Ouders enthousiast
Uit evaluaties in andere landen blijkt
dat de ouders vrijwel allen enthousiast zijn over de deelname aan Roots
of Empathy en over het effect dat hun
baby in de klas veroorzaakt. De kinderen in de klas zijn dol op hun baby.
Aangezien de baby in de wijk woont
waar de school staat, zien zij deze
ook vaak buiten de school. Dit creëert meer betrokkenheid in de wijk.
Hoewel deelname aan programma
geenszins een therapie is voor goed
ouderschap, ligt het voor de hand dat
de ouders gedurende het jaar ook
leren van alle kennis die zij over de
ontwikkeling van hun baby meekrijgen.
Daardoor zijn zij zich meer bewust van
hun rol in de opvoeding en leren zij
nog beter kijken naar hun kind.
Impact op baby
Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar het effect van het programma op de baby. De impact van de
deelname aan het programma voor de
baby lijkt echter beperkt. Het bezoek
is immers slechts eenmaal per maand
en duurt hooguit zo’n veertig minuten.
De kinderen in de klas worden door
de instructeur voorbereid en moeten
voor het bezoek hun handen wassen.
Zij zien en begrijpen direct dat de baby
kwetsbaar is, veel kwetsbaarder dan zij
zelf zijn. De kinderen zien en leren dat
de baby juist zeer respectvol moeten
worden benaderd. Bij de begroeting
en het afscheid loopt de ouder met de
baby langs elk kind, waarbij alleen de
voetjes mogen worden aangeraakt. De
baby ligt op een groene deken, waardoor de afstand tussen de baby en de
kinderen in tact blijft. Zo wordt voorkomen dat de kinderen (onbedoeld) te
dicht bij de baby komen.

Roots of Empathy
Roots of Empathy is in 1996 ontwikkeld door de Canadese opvoedingsdeskundige Mary Gordon en zij is ook oprichtster van de gelijknamige organisatie. De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:
•
•
•
•

Bevorderen van de ontwikkeling van empathie
Ontwikkelen van sociaal en emotioneel begrip;
Bevorderen van pro-sociaal gedrag en verminderen van agressief gedrag;
Vergroten van de kennis over de ontwikkeling en veiligheid van
zuigelingen;
• Voorbereiden op verantwoordelijk burgerschap en verantwoordelijk ouderschap.
Zie voor een korte impressie een filmpje van de BBC:
tinyurl.com/yb62j6g7

Instructeurs

Daartoe is een Nederlandse Stichting
Roots of Empathy opgericht (met
ANBI-status). In het najaar zullen naar
verwachting de eerste instructeurs
worden opgeleid, waarna de eerste
programma’s in Rotterdam van start
zullen gaan.
De drie referenties bij dit artikel
zijn op te vragen via
vroeg@dgcommunicatie.nl.
Met dank aan Maria Ohoioeloen. Zij
heeft zich in de afgelopen jaren actief
ingezet om het Roots of Empathyprogramma naar Nederland te halen
en heeft voor de Nederlandse
Stichting Roots of Empathy het
onderzoek en de voorbereidingen
voor de introductie van het programma in Nederland verricht.

De rol van de instructeurs is belangrijk
voor de goede uitvoering van het programma. Zij volgen een gecertificeerde
training van vier dagen aan het begin
van het schooljaar. Vervolgens worden
zij gedurende de uitvoering van het
programma begeleid door een mentor,
een ervaren instructeur, die ook een
dag komt kijken bij een babybezoek
aan de klas. Het lesprogramma is
online beschikbaar en hierin wordt de
voortgang van het programma gemonitord. De instructeurs kunnen medewerker zijn in het onderwijs, denk aan
een intern begeleider of psycholoog,
in de kinderopvang of in het wijkteam
of het sociaal maatschappelijk werk.
Dit is echter niet noodzakelijk. In andere landen werken veel instructeurs als
vrijwilliger. Dit zijn dan bijvoorbeeld
betrokken (groot)ouders of oud-leerkrachten. De werving van instructeurs
geschiedt in overleg met de scholen
die mee willen doen.

Introductie in Nederland
Het programma is nu in elf landen
actief, waaronder Groot-Brittannië,
Nieuw-Zeeland, Zwitserland en
Duitsland. Begin dit jaar is de Canadese
organisatie begonnen om het programma in Nederland te introduceren.
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“Een kind met ontwikkelingsvragen doet
ook veel met de relatie”, geeft Diny
Wenting aan. “Daarom is het van belang
om in een IVH-traject tevens de partnerrelatie te betrekken.” Nel Hofman sluit zich
bij haar woorden aan. “Zorgprofessionals
dienen, juist met het oog op de ontwikkeling van het jonge kind, naast beide ouders
te staan.” In een tweegesprek zoomen de
coördinatoren Integrale Vroeghulp (IVH) in
op de rol van vaders en moeders.
Jitty Runia

Nel Hofman is adviseur IVH
Rotterdam Rijnmond. Zij heeft de
afgelopen drie jaar IVH geborgd in de
verschillende gemeenten in
Rotterdam Rijnmond. Sleutelwoorden
zijn voor haar ‘naast ouders staan’
en, in het verlengde daarvan, ‘regie
bij ouders houden’. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. “Het vraagt van
professionals niet alleen dat zij de
signalen van ouders erkennen en
herkennen, maar ook dat zij oog hebben voor wat het betekent voor
ouders - dit kan verschillen bij
vaders en moeders - als hun kind
zich anders ontwikkelt. Professionals
met kennis van IVH-trajecten vertalen de taal van - en tussen - ouders
naar professionals en vice versa. Om
waardevrij te luisteren, is het van
belang om hier de juiste competenties voor te hebben.”
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1001 vragen
Diny Wenting, IVH-coördinator van
MEE Noordoost Brabant, heeft dit werken met ouders met vallen en opstaan
ontwikkeld binnen haar samenwerkingsverband. “Nel haalt de woorden
uit mijn mond.” Diny is eigenlijk haar
hele werkzame leven bij MEE (1996) al
betrokken bij Integrale Vroeghulp en is
recentelijk met pensioen gegaan.
“Ouders zijn altijd mijn drive geweest.

Zij houden van hun kind en weten als
geen ander wat er in hem of haar
omgaat. Juist daarom is het belangrijk
om onvoorwaardelijk naast de ouder
te staan.” Uit ervaring weet Diny dat,
als je er oog en oor voor hebt, ouders
1001 vragen hebben.

Partnerrelatie
Diny vindt daarnaast dat de beleving
van het ouderschap in de begeleiding

of het traject IVH door een wijkteammedewerker of een andere professional wordt gedaan: als men maar
de specifieke kennis heeft over
ouderschap wanneer een jong kind
zich anders ontwikkelt! “Dat betekent wel dat er aandacht nodig is
voor de samenwerking in het
zorgaanbod en hiernaar, samen met
de ouders, vanuit verschillende disciplines naar gekeken wordt. Het is de
sleutel om samen verder te komen
en kinderen zo vroeg mogelijk alle
kansen te bieden die nodig zijn voor
hun ontwikkeling die anders verloopt
dan leeftijdsgenootjes.”

aandacht verdient. “Een kind met
ontwikkelingsvragen doet ook veel
met de relatie - raak je elkaar niet
kwijt? Ouders kunnen daar immers
verschillend tegenaan kijken. Dit
thema moet je als trajectbegeleider
IVH meenemen. Doordat je meer
zorg, dus ook tijd, voor je kind nodig
hebt, is er minder tijd voor elkaar.
Eigenlijk zou ik graag meer mannelijke trajectbegeleiders zien. Voor identificatie met de vader, zeker bij
ouders van buitenlandse komaf, heeft
dit meerwaarde. Meer diversiteit bij
IVH-teams dus, want zo krijg je meer
het vader-denken erin.”

Samenhang in aanbod
Met het oog op het ouderbelang,
hopen beiden dat de herkenbaarheid
en eenvoudige toegang tot Integrale
Vroeghulp overeind blijft, zodat
ouders zich gehoord voelen. Volgens
Nel maakt het niet of nauwelijks uit

Zoeken
Diny ziet wel een knelpunt. “Door de
decentralisatie is de continuïteit in de
samenwerking rondom ouders veranderd. Er zijn veel wisselingen bij de
betrokken professionals, waardoor er
weinig ontwikkelruimte en integraliteit is. Gewoonweg omdat men
elkaar steeds weer opnieuw moet
ontdekken. Dit gaat soms ten koste
van de kwaliteit. In gesprek gaan met
ouders vraagt immers om het samen
maken van een plan. Dat is echt nu
‘even zoeken’.”
Natuurlijk ziet zij ook de voordelen
van de verandering binnen de jeugdzorg. “Zo is het mooi dat de aanmeldingen bij elkaar komen in één
basis team jeugd en gezin. Voor
ouders is dat laagdrempelig en herkenbaar. Daar komt bij dat trajectbegeleiders IVH bij haar in de regio
tegenwoordig goed zijn opgeleid,
waardoor de zorg is geborgd bij
degenen die hiervoor het DNA in
hun bloed hebben. Verder blijven de
diverse partijen hun deskundigheid
leveren.”
“Hoe eerder ondersteuning van
ouders door professionals met kennis over het jonge kind, hoe beter
de kansen voor de ontwikkeling”,
vult Nel aan. “De competenties en
attitude is daarbij heel belangrijk.”

Thuis voelen
Kijkend naar de toekomst, zou Diny
het liefst zien dat er - metaforisch een groot huis is waar ouders zich
thuis voelen. “Een huis met een flinke balie en een huiskamer voor
groepsgericht aanbod voor de kinderen, met op de bovenruimte een
observatiediagnostiek team dat integraal werkt. Plus dat, zodra de
ondersteuningsbehoefte bekend is,
er naast passend onderwijs ook meer
ruimte is voor passende kinderopvang. En, last but not least, dat er
meer middelen beschikbaar komen,
met maatwerkregeling voor observatie- en diagnostiektrajecten of
beschikkingsvrije ruimte binnen de
regionale financiering.”

auteursinformatie
Jitty Runia is landelijk adviseur
IVH (www.integralevroeghulp.
nl). IVH is een partnerorganisatie, met daarin vertegenwoordigd: NCJ, Nji, MEE NL, VGN,
VNG, Ieder(in), Sociaal Werk
Nederland, PO Raad / Lecso.
De landelijke coördinatie wordt
uitgevoerd door het
Nederlands Centrum
Jeugdgezondheidszorg (NCJ).
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Vaderschap valt
niet uit te gummen. Toch komt,
met name als een
relatie moeizaam verloopt, de positie van de vader in de opvoeding vaak in de knel. Dat
gaat ten koste van zowel de kinderen als de vaders. Het inzetten van Video Interactie
Begeleiding (VIB) kan zorgen voor een ommekeer in de vader-kindrelatie.
Sussy Mokveld-Requena

Het is half vijf, ik zit achter mijn computer en ben bezig met het schrijven
van een hulpverleningsplan.Totdat
mijn collega binnen komt met het
bericht dat de vader van Finn is overleden: hij heeft zich opgehangen aan
een boom met een brief voor zijn
zoontje van 6 maanden oud. Mijn
wereld staat stil. Verslagen, verdrietig,
vol ongeloof en boos op het verschrikkelijke bericht dat ik zojuist ontvangen
heb. Hoe kan dit? Hij vertelde mij vorige week dat de bezoekregeling
opnieuw was gestart en dat hij zich
ontzettend verheugde om het contact
met zijn zoontje weer te herstellen na
maandenlange strijd met de moeder.
Dit waargebeurde en tragisch verhaal
heeft mij geraakt. Daardoor is mijn
passie en gedrevenheid voor vaders
ontstaan. In mijn werk als ambulante
woonbegeleider van gezinnen met
jonge ouders kom ik regelmatig
vaders tegen die nauwelijks zeggenschap en betrokkenheid krijgen in de
opvoeding van hun kinderen. Meestal
omdat de onderlinge relatie met de
moeder moeizaam verloopt.
Uit onderzoek blijkt dat vaders als
opvoeders even belangrijk zijn als
moeders. Betrokkenheid van vaders
heeft een positieve werking op de
cognitieve, emotionele, sociale en
fysieke ontwikkeling van kinderen
(Tavecchio1). Een veilige hechting is
een voorwaarde om als kind, en later
als volwassene, langdurige positieve
relaties aan te kunnen gaan. Wanneer
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vaders niet worden betrokken bij het
leven van hun jonge kind, is er een
vergroot risico dat er geen wederkerige band ontstaat en het kind niet veilig hecht aan de vader. Een methode
om hechting tussen verzorger en kind
te stimuleren is Video Interactie
Begeleiding (VIB).

Groei in vaderschap
In een praktijkgericht onderzoek, verricht in het kader van de opleiding
Maatschappij en Dienstverlening aan
de Hogeschool van Amsterdam, is
onderzocht hoe de betrokkenheid van
jonge vaders in het contact met hun
kinderen kan worden bevorderd
Daarbij is gekeken op welke manier
Video Interactie Begeleiding (VIB) het
contact tussen vader en kind kan stimuleren en verbeteren. (zie kader).
Voor dit onderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met vier vaders
van jonge kinderen met verschillende
culturele achtergronden en vier Video
Interactie Begeleiders (VIBers). De
gesprekken richtten zich op de inhoud
van VIB, de visie en ervaringen van
de vaders en op welke manier VIB het
contact tussen vader en kind kan
bevorderen.
De vaders noemden tijdens het
gesprek dat zij het geven van liefde
en aandacht, het lachen, knuffelen en
gek doen met hun kind als heel prettig ervoeren. Hierdoor konden zij
groeien in hun vaderschap. Het terugkijken van het beeldmateriaal ervoeren de vaders als spannend en leidde

soms tot onzekerheid. Doordat zij zich
echter gezien en gehoord voelden
door de VIBers, stonden ze open voor
het verdere VIB-traject. Een belangrijk
aandachtspunt is de erkenning voor
de positie als vader ten opzichte van
de moeder, de maatschappij en de
hulpverlening. Deze erkenning kregen
de vaders in hun beleving te weinig.

Succesfactoren
Op hun beurt waren ook de VIBers
positief over de methode. Vooral de
laagdrempelige aanpak, waarbij gekeken werd vanuit de behoefte van het
kind, bevorderde de onderlinge
samenwerking gedurende het onderzoek. De belangrijkste ingrediënten
om een VIB-traject met vaders te
laten slagen waren:
• Het uitleggen van
de methodiek die
gericht is op het
systeem, zodat
de vader leert
mentaliseren en sensitief reageren
op de behoefte van zijn kind;
• Het tonen van humor en een open
houding;
• Het tonen van een relativerende,
meerzijdig partijdige houding.

Negatieve impact
Tijdens het onderzoek zijn er ook verschillende risicofactoren naar voren
gekomen met een negatieve impact
op het contact tussen vader en kind.
Zo kan een instabiele relatie tussen
vader en moeder leiden tot een
gebrek aan vertrouwen en het zich
niet houden aan gemaakte afspraken

mannelijk en vrouwelijk, geven kinderen een complete opvoeding (Pont3).
Uit de gesprekken met de vaders
bleek dat de wens bestaat om zich
gezien te voelen en erkend te worden
als vader van hun kind. Het is van
belang hier oog voor te hebben. Te
meer daar blijkt dat extreme uitsluiting kan leiden tot extreme wanhoopsdaden.

‘Een moeder moet niet vaderen
en een vader moet niet moederen’
over het contact met het kind. Het
gemis van een netwerk en steunbronnen, zoals het gemis van een eigen
vader, kan bovendien van invloed zijn
op hoe men het vaderschap uitoefent.
Ook door verschil in culturele achtergrond kunnen er misverstanden ontstaan in de communicatie en verwachtingen tussen beide ouders.
Verder gaan moeders er vaak nog
vanuit dat zij geen vader nodig hebben tijdens de opvoeding. Hierdoor
worden vaders aan de zijlijn geplaatst,
met als risico dat zij uit beeld verdwijnen. Daar komt bij dat de financiering
voor de hulpverlening aan vaders in
mindere mate is geregeld, mogelijk
omdat in vele gevallen de zorgindicaties op het kind of moeder zijn gericht.

Imagodruk
Het lijkt alsof er minder ruimte is voor
de man om op zijn eigen manier kwaliteiten bij te dragen aan de opvoeding van het kind. Vanuit de samenleving worden vaak vrouwelijke
opvoedelementen verwacht bij een
vader. Sterke kanten van vaders zijn
juist het vinden van praktische oplossingen of het beleven van spannende
momenten met hun kind. In plaats
van die te benutten, moeten ze als
opvoeder luisteren, emoties uiten en
leren overleggen (Zwaan2). Maar een
moeder moet niet vaderen en een
vader moet niet moederen. Juist de
combinatie van beide opvoedstijlen,
samen met identificatiemodellen als

In veel gevallen is
bij gebroken relaties sprake van huiselijk geweld en
agressie, wat de rol van de man als
vader bemoeilijkt. Deze vaders worden vaak gezien als probleemgevallen.
De ervaring leert echter dat veel van
deze vaders zelf een belast verleden
hebben. Daardoor lukt het hen niet
om hun vaderschap op een positieve
manier vorm te geven (Hellberg4).
Maar ook voor hen geldt dat het afgesneden worden van je kinderen
ondraaglijk is. Je blijft immers heel je
leven de vader van je kind!
Ik moet gelijk weer denken aan Roy
die zijn leven voor zijn zoontje opgaf,
omdat hij het afgesneden zijn niet langer kon verdragen. Vaderschap valt
niet uit gummen!

Het volledig onderzoek is te vinden
op internet onder ‘Sussy MokveldRequena, vaderschap’. De vier referenties bij dit artikel zijn op te vragen
via vroeg@dgcommunicatie.nl.

auteursinformatie
Sussy Mokveld-Requena (roujanie@yahoo.com) is ambulante
woonbegeleider en Video
Interactie Begeleider bij
Stichting Timon in Houten.
Daarnaast is zij contextuele therapeut bij Speransa
Hulpverlening (www.speransa.nl).
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De actieve rol van vaders in de zorg- en opvoedtaken neemt gestaag toe. Dat is wennen, want
nog lang niet altijd worden zij gezien en gehoord.
Dit begint al tijdens de zwangerschap en gaat
door bij de kraamzorg en het consultatiebureau.
Ook in de kinderopvang en het onderwijs ziet men nog lang niet altijd
de vader als volwaardige gesprekspartner.
Karin Hoogeveen

Vaders zijn om meerdere redenen
belangrijk voor hun kinderen.
Allereerst varen kinderen er wel bij
als beide ouders zorgtaken op zich
nemen. Betrokken vaderschap heeft
een positief effect op de cognitieve
ontwikkeling van jonge kinderen, zo
blijkt uit verschillende onderzoeken
die in het buitenland zijn uitgevoerd.1
Ook de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen is erbij gebaat dat
vaders zorgen.2 Zodra vaders zich
meer met hun kinderen bemoeien,
heeft dat positieve effecten.3

Vergeten
Ondanks het belang van de vaderrol,
beschouwen Instanties nog steeds
vaak moeders als eerstverantwoordelijke voor de verzorging en opvoeding
van jonge kinderen. Mannelijke
opvoeders worden nogal eens vergeten in de communicatie. Dat gaat
meestal niet bewust, maar gevolg is
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wel dat veel vaders zich niet gelijkwaardig behandeld voelen.

Wat vinden de mannen?
Sardes voerde een beknopt inventariserend onderzoek uit in het kader
van het project ‘Zorgend
Ouderschap’ (zie kader). Ruim honderd mannen, vooral hoogopgeleid,
beantwoordden vragen over hun
ervaringen met de verloskundige,
kraamzorg, consultatiebureau, kinderopvang en onderwijs. Wat bleek?
95% vindt het belangrijk dat organisaties hun best doen om mannen en
vrouwen in gelijke mate te betrekken. Zij ervaren echter lang niet altijd
dat dat ook gebeurt. Zo vindt een
kwart van de mannen dat er voor
hen niet voldoende informatie was
tijdens de zwangerschap. En merkte
slechts de helft dat de verloskundige
de betrokkenheid van mannen
belangrijk vond.

Ook bij de kraamzorg kan nog wel
wat verbeteren: 35 procent van de
mannen vindt dat de kraamverzorgende vooral met zijn partner praatte en
veel minder met hen. Meer dan een
vijfde van de mannen vindt dat de
professional op het consultatiebureau
hen niet volledig betrok bij de
gesprekken, adviezen en vaccinaties.
Ongeveer 40 procent van de mannen
gaf aan het niet te merken dat de kinderopvang en het onderwijs vaderbetrokkenheid belangrijk vinden. In het
algemeen geldt dat er weinig rekening
met werktijden wordt gehouden bij
het plannen van afspraken en activiteiten, zo gaven de mannen aan.

Rol professional
Beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn diepgeworteld in het
Nederlandse denken. Zij sturen, vaak
onbewust, ons gedrag aan. Dat geldt
uiteraard ook voor het handelen van

genoeg en vragen ze nadrukkelijk of
ook de (aanstaande) vader aanwezig
is bij gesprekken of activiteiten?
Richten de professionals zich tijdens
gesprekken in gelijke mate tot moeders en vaders? Stralen ze uit dat
beide ouders even belangrijk zijn?

professionals in de zorg, opvoeding
en onderwijs. Een eerste stap is daarom het op gang brengen van bewustwording bij organisaties die met jonge
kinderen werken. Is er in communicatie-uitingen voldoende aandacht voor
vaders? Zijn medewerkers van organisaties, zoals kinderdagverblijven en
consultatiebureaus, uitnodigend

Tips en voorbeelden
In een handreiking gemaakt naar aanleiding van het project Zorgend
Ouderschap, is een groot aantal tips en
voorbeelden verzameld. Waaronder:
• Vraag ouders (en dus ook vaders)
elk apart hoe zij willen dat er met
hen gecommuniceerd wordt.
• Nodig bij een eerste contact zowel
vader als moeder uit; dan is de
toon gezet en voelen beide ouders
zich gezien en gehoord
• Spreek vaders op hun eigen rol aan
als het bijvoorbeeld om adviezen
gaat: ‘Wat kun en wil jij doen?’
• Stap op ouders, dus ook vaders af
als ze hun kind komen ophalen.
Wacht niet totdat zij jou aanspreken, maar neem zelf het initiatief.
• Ga met vaders met verschillende
achtergronden in gesprek over hun
wensen en behoeften wat betreft
opvoeding en omgang met hun kind
• Bekijk de mogelijkheid en wenselijkheid voor aparte informatie voor

Zorgend Ouderschap
Sardes heeft in 2017 aan een grootschalig project ‘Zorgend
Ouderschap’ gewerkt ten behoeve van het versterken van de rol van
álle opvoeders die in het dagelijks leven bij jonge kinderen zijn
betrokken. Dit gebeurde, samen met organisaties die met ouders van
jonge kinderen te maken hebben. Het project richtte zich op reguliere
organisaties die met jonge kinderen (0 – 6 jaar) werken. Doel was
hen meer bewust te maken van het belang om de hele omgeving,
met name ook mannen, te betrekken. Tijdens de projectperiode werden concrete ideeën verzameld, digitale magazines uitgebracht en is
een handreiking voor organisaties gemaakt. Ook is een ‘Denktank
mannelijke opvoeders’ opgericht met betrokken vaders die input
leverden bij de ontwikkeling van de producten.
Zie: http://www.sardes.nl/C100-PF41-Zorgend-ouderschap.html

vaders: op de website, in een brochure of tijdens een mannenbijeenkomst.
De handreiking is te downloaden op
tinyurl.com/y8243h8p.

Platform Zorgend Ouderschap
Om de rol van alle opvoeders te versterken, is in het kader van het project
het Platform Zorgend Ouderschap opgericht. Hieraan nemen vertegenwoordigers van branche- en belangenorganisaties uit de sectoren zorg, kinderopvang,
onderwijs en ouders deel. Sardes zal de
platformleden ook de komende tijd op
de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en hun input vragen bij het
ontwikkelen van producten.
Conclusie
Mannen willen serieus genomen worden als opvoeder en verzorger en niet
op de tweede plaats komen na de
moeder. Zij ervaren lang niet altijd dat
professionals in de sectoren zorg, kinderopvang en onderwijs vaderbetrokkenheid belangrijk vinden. Organisaties
zouden zich daarom meer in kunnen
spannen om moeders en vaders in
gelijke mate te betrekken. Bijvoorbeeld
door ook mannen informatie te geven,
beide partners te betrekken bij
gesprekken, in woord en beeld te laten
zien dat ook mannen opvoeders zijn en
soms door aparte activiteiten voor
mannen te organiseren.
De drie referenties bij dit
artikel zijn op te vragen
via vroeg@dgcommunicatie.nl.

auteursinformatie
Dr. Karin Hoogeveen is pedagoog en onderwijskundige en
werkt bij Sardes, een onderzoek- en adviesbureau voor de
educatieve sector. De missie
van Sardes is het vergroten van
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.
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OUDERS AAN HET WOORD
Foto: Ouders Mees

“Zijn beperking zien
wij als verrijking”
“Onze Mees is een eigenwijs en stoer manneke met een pittig karakter die
eigenlijk geen beren op de weg ziet”, vertelt Wendy over haar bijna vijfjarig
zoontje. “Hij is heel zorgzaam en in alle opzichten een heerlijk kind. Zijn
beperking zien we eigenlijk meer als een verrijking.”
Jan de Graaf

Kun je iets vertellen over de aandoening van je kind?
“Toen Mees net vier dagen oud
was, bleek hij de stofwisselingsziekte NAGS deficiëntie te hebben.
Daarom moesten we regelmatig naar
het ziekenhuis. Helaas bleek er met
Mees meer aan de hand te zijn. Op
een gegeven moment had hij in het
ziekenhuis een controle met zowel
een kinderarts als neuroloog. De
neuroloog zag aan zijn ogen - nys28 vroeg juni 2018

tagmus - dat er iets niet klopte. Hij
vertrouwde het niet helemaal en
stuurde ons door naar een oogarts.
Deze ontdekte dat bij Mees in beide
ogen de gele vlek afgestorven is wat
kan duiden op een aangeboren vorm
van de ziekte Amaurosis congenita
van Leber. Deze is genetisch overigens nog steeds niet bevestigd bij
Mees. Hij is nagenoeg blind en kan
eigenlijk alleen het verschil in licht
en donker zien.”

Hoe kwam die boodschap
van een dubbele stoornis
bij jullie aan?
“Die stofwisselingsziekte doen we er
eigenlijk gewoon bij. Als baby kreeg
Mees hiervoor een eiwitbeperkt dieet
en medicatie. Inmiddels eet hij met de
pot mee en volstaan drie tabletjes per
dag om het ammoniak in zijn bloed op
peil te houden. Zonder zijn blindheid
zou hij nu eigenlijk nergens last van
hebben. Bovendien zijn de artsen erg

fijn, zij houden de lijntjes namelijk
kort. Met de neuroloog heb ik helaas
een iets minder goede ervaring. Dit
kwam vooral door de manier waarop
hij het slechte nieuws bracht.”

Wat ging hierin mis?
“De neuroloog schetste direct een
doemscenario. Mees zou niet alleen
nagenoeg blind zijn, maar ook neurologisch en verstandelijk beperkt worden. Hij begon, terwijl Mees pas een
paar maanden oud was, al over aanpassingen in huis en het aanschaffen
van een rolstoel en een aangepast
bed. Dat viel toen zo rauw op mijn
dak dat het mij altijd is bijgebleven.
En nu, vijf jaar later, blijkt het gelukkig
helemaal niet bewaarheid te zijn. Daar
zijn wij natuurlijk
enorm blij mee.”

boterham smeren, naar de wc gaan,
de jas ophangen en vooral structuur.
Volgend jaar beginnen ze ook met
braille aanleren. En hoe dat dan gaat,
kun je van tevoren niet voorspellen.
Zodra wij merken dat Mees zich niet
op zijn plek voelt, gaat hij naar een
speciale school voor blinde kinderen.
Het zal overigens ook voor een
belangrijk deel van de houding van de
school en onderwijzers afhangen.”

Missen jullie nog bepaalde
zaken in de begeleiding
van Mees?
“Jammer genoeg wel. Ik vind met
name dat men in het ziekenhuis niet de
tijd neemt voor ons kind. Het moet
daar allemaal vlug, vlug, vlug. Voor

ziekte en ook is er geen ander blind
kind van zijn leeftijd in de wijde
omgeving. Daarom ben ik onlangs
met hem naar zo’n contactbijeenkomst geweest. Dat is heel leuk, dan
ben je ineens niet meer de uitzondering. Wanneer Mees dan tegen
iemand aanloopt dan snapt iedereen
dat direct.”

Hoe gaat het nu verder?
“Bij ons in het dorp speelt Mees
gewoon met ziende kinderen. Dat
gaat hartstikke goed. De juf van Mees
zegt ook altijd dat het niet alleen voor
hem een verrijking is dat hij op deze
school kan zitten, maar ook voor zijn
klasgenootjes. Voordat Mees in de
klas kwam, heeft de juf er veel aandacht aan besteed,
onder meer door de
andere kindjes te
laten ervaren hoe
het is om blind te
zijn, bijvoorbeeld
door ze dingen te
laten voelen met een
blinddoek om. Toen Mees voor de
eerste keer op school kwam, mocht
hij alle kindjes voelen. Mees is
gewoon één van de kindjes daar en al
z’n klasgenootjes nemen hem wanneer nodig mee aan de hand. Zij pakken het echt heel goed op.”

‘Slechts tien minuten voor
een afspraak is voor een
blind kind heel lastig’

Wat hebben
jullie na de
diagnose zoal
meegemaakt?
“Na de neuroloog
kwamen we bij de revalidatiearts en
hij benaderde de ontwikkeling van
Mees juist vanuit een positieve invalshoek. Hij liet ons bijvoorbeeld zien
wat Mees allemaal wel kan en dat was
een hele fijne benadering. Stap voor
stap leerden Mees en wij als ouders
steeds beter met zijn beperking om te
gaan. Zo is hij gewoon naar de reguliere kinderopvang bij ons in het dorp
gegaan. De leiding is daar altijd heel
lief geweest, zowel met het toedienen
van zijn medicatie als met het begeleiden van Mees.”
Gaat Mees straks ook naar een
reguliere school?
“Ja. Door die positieve ervaring hebben we ervoor gekozen om het regulier onderwijs te proberen bij ons in
het dorp. Om hem hiervoor klaar te
stomen, is Mees driekwart jaar naar
de behandelgroep voor jonge kinderen met een visuele beperking in
Nijmegen geweest. Daar leerden ze
hem de alledaagse dingen zoals een

een afspraak staat maar tien minuutjes
en dat is voor een blind kind heel lastig. Je moet namelijk altijd eerst uitleggen wat er gaat gebeuren. Onze huisarts doet dat juist goed. Neem een
orencheck. Dan zegt hij eerst ‘Mees
we gaan nu in je oortjes kijken, voel
maar dit is het lampje en daar ga ik
mee in je oren.’ Bij een andere arts
hebben we meegemaakt dat hij het
oor pakte en direct het lampje erin
stopte en van zo’n handeling schrikt
Mees. Vervelend is dat we te vaak bij
een consult nog de vraag krijgen wat
Mees mankeert, terwijl het gewoon bij
de patiëntgegevens staat. Ook maken
we regelmatig mee dat professionals
niet Mees direct aanspreken, maar via
ons vragen hoe het met hem is.”

Wisselen jullie ervaringen uit
met andere ouders?
“Nu Mees wat ouder wordt, gebeurt
dat vaker en ik ervaar dat als heel
prettig. Bij ons in het dorp is Mees
het enige kind met een stofwisseling-

Wat is je wens voor de komende
jaren?
“Dat Mees lekker zo door blijft gaan.
En dat hij er gewoon komt met zijn
blindheid. Laatst kwam een moeder
naar mij toe op school die zei: ‘Oh dat
is Mees, ik had helemaal niet gezien
dat hij blind was.’ Een groter compliment voor Mees en voor ons kun je
niet krijgen. Mees heeft ook een
oudere broer van zestien. Het was
voor hem eerst wel wennen, maar nu
vindt hij Mees helemaal geweldig, het
zijn twee handen op een buik. Hij is
enorm trots op Mees en dat zijn we
allemaal. Natuurlijk, Mees heeft een
beperking, maar dat staat zijn ontwikkeling niet in de weg.”
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Geboren tussen 1980 en 2000, zelfverzekerd en kritisch,
maar ook sociaal en optimistisch. Dat is de millenniumgeneratie die in hun jeugd té vaak te horen heeft gekregen hoe
fantastisch ze zijn. Als ouder vallen ze opeens van hun voetstuk en dat baart zorgen.
Marjon van Klaveren

De ouders vonden de huidige generatie opvoeders als kind geweldig.
Voortdurend werd hen gezegd dat ze
het zo goed deden. Nu ze zelf ouder
zijn geworden blijkt dit helemaal niet
zo te zijn. Zij komen net als andere
ouders onzekerheden tegen. Weten
niet hoe zij hun nieuwe taak - het
opvoeden van een kind - goed kunnen uitvoeren. Zij willen hun kind óók
geweldig opvoeden. En het moet
natuurlijk wel perfect gaan. Maar
helaas; perfect opvoeden bestaat
niet! Dat geeft stress.

Normaliseren
Wat is er aan de hand? In mijn werk
als jeugdverpleegkundige merk ik de
laatste jaren dat ik meer en meer aan
het normaliseren ben. Huisbezoeken
bij ouders gaan vaak over het huilgedrag van baby’s. Het lijkt alsof ouders
van deze tijd niet meer weten dat een
baby huilt. Zij verwachten dat een
baby van voeding tot voeding slaapt
en met ongeveer twee maanden toch
echt wel de hele nacht doorslaapt.
Alle baby’s worden geboren met
reflux, maar ook dit is een probleem
voor de nieuwe generatie ouders.
Onrust en spugen kan hen wanhopig
maken. Zij weten niet meer dat bijna
de helft van de zuigelingen minimaal
eenmaal per dag wat voeding teruggeeft en evenmin dat het bij meer dan
90 procent van de zuigelingen spon30 vroeg juni 2018

taan bij 12 tot 14 maanden verdwijnt.
Gevolg is dat steeds meer ouders van
huisartsen en kinderartsen medicatie
krijgen voorgeschreven tegen het spugen van hun kind. Nutriton (Johannesbroodpitmeel) is bij ons in de wijk niet
aan te slepen. De supermarkten, drogisterijen en apotheken hebben gouden handel aan dit product. Waarom?

Helicopterouders
Niet alleen in de doelgroep 0-4 jaar is
er voor mijn werk verandering merkbaar. Ook bij kinderen vanaf 4 jaar

neemt de ouderlijke zorg hand over
hand toe. Kinderen worden bijvoorbeeld tot in groep 7 en 8 naar school
gebracht. Directeuren van de basisscholen maken zich zorgen over hoe
dit toch moet gaan als deze kinderen
naar de middelbare school gaan.
Waarom gaan ouders bijvoorbeeld nog
steeds mee de klas in als hun kind al in
de bovenbouw zit? Ook staat er bij
ons in de wijk als het regent een file
met auto’s van ouders die hun kinderen naar school brengen. Kinderen
mogen blijkbaar niet meer nat worden.

Deze ouders noemen we ook wel helicopterouders: ouders die hun kinderen te veel beschermen. Onlangs is in
het nieuws geweest dat er jaarlijks
nog veel kinderen verongelukken in
het verkeer. Er is sprake van een ‘zeer
zorgelijke trend’. Ouders leren hun
kind niet meer dat ze kunnen oefenen
in het verkeer. Doen ze dat niet, dan
ontstaan er juist meer ongelukken.
Ouders zitten dus te veel bovenop
hun kinderen, met als gevolg dat ze

ren door van jongs af aan niet telkens alle plooien glad te strijken. Een
tweejarige kan niet alles krijgen in
een winkel en je moet je best doen
om mee te mogen spelen in een
voetbalteam.

Geen roze wolk
Inmiddels weten we te anticiperen op
de behoeftes van de nieuwe generatie
ouders. Elke maand wordt er in de wijk
waar ik werk bijvoorbeeld een avond
voor zwangere ouders gegeven. Dit

‘Laten we ouders helpen te beseffen
dat perfect opvoeden niet bestaat’
niet meer leren om met frustraties
om te gaan. Ze worden te veel
gepamperd, waardoor ze niet tot
weerbare en verantwoordelijke volwassenen kunnen uitgroeien. Dit is
een groot probleem. Je kunt een kind
niet opvoeden zonder frustraties. In
het leven krijg je er dagelijks mee te
maken. Kinderen moeten hiermee
zien te dealen en dit kun je ze aanle-

doen wij samen met verloskundigen en
ontwikkelingspsychologen. Deze avond
gaat onder andere over het feit dat het
geen roze wolk hoeft te zijn als je net
bevallen bent. Hier vertel ik ook dat
ouders niet moeten verwachten dat
een baby alleen maar slaapt, lacht en
tevreden is. De psychologen vertellen
over de veranderingen waar je mee te
maken krijgt als er een baby in je gezin
komt. Veranderingen binnen je relatie,
veranderingen in de relatie met vrienden en familie. Deze avond wordt
gelukkig drukbezocht door (aanstaande) ouders.
Als vervolg hierop hebben we een
avond georganiseerd voor ouders van
kinderen in de leeftijd 4-6 maanden.
Hier komen diverse onderwerpen aan
bod zoals krampen, veranderingen in
je relatie door komst van een baby,
slechte nachten en alle perikelen
rondom een eerste kind. Ouders zoeken en vinden erkenning bij elkaar en
zien dat het normaal is dat zij stoeien
met een aantal vragen en problemen.
Sinds een aantal jaren is er in onze
wijk in het voorjaar ook een avond
voor ouders en leerlingen van groep
7/8. Hier krijgen zij informatie over de
overgang van de basisschool naar de
middelbare school.

Verder heeft onze organisatie een folder gemaakt waarin staat wat normaal
gedrag is van een pasgeborene; hoeveel uur een baby gemiddeld slaapt,
maar ook dat er variatie in kan zitten.
Deze folder geven wij vaak mee aan
jonge ouders.

Mooie klus
Je vraagt je misschien af: is dit nou
echt allemaal nodig? Al deze activiteiten in samenwerking met professionals uit het sociale domein, moeten
we dit blijven doen? Mijn antwoord is
echt já! Laten we ouders helpen te
beseffen dat perfect opvoeden niet
bestaat en dat alle ouders onzekerheden hebben. En dat ze hun kinderen
op een bepaalde manier los moeten
laten. Dat betekent dat je je kind het
vertrouwen geeft dat ze de wereld
aan kunnen en er goed zelfstandig in
kunnen bewegen.
Ik heb gemerkt dat ouders het heel
prettig vinden om van andere ouders
te horen dat zij met dezelfde vragen en
onzekerheden rondlopen. Herkenning
betekent normaliseren en normaliseren
betekent minder (dure) zorg. Hier kunnen we als jeugdgezondheidszorg preventief echt iets in betekenen. De
jeugdgezondheidszorg moet vragen
van ouders serieus nemen en ook
overbescherming signaleren. Door dit
te signaleren en risico’s met ouders te
bespreken, kunnen ouders zelf keuzes
maken om hier een verandering in te
maken of niet. We moeten niet vergeten dat opvoeden gewoon een hele
klus is en dat dit misschien wel zwaarder is dan welke baan ook. Een klus,
maar wel een heel mooie!
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Er verandert veel na de geboorte van
een kind. In het begin gaat alle aandacht uit naar de baby. Dat lijkt heel
logisch. Maar er is meer nodig dan luiers, een wiegje en een wandelwagen om
zonder kleerscheuren door deze periode
te komen. Ook ouders hebben liefde,
aandacht en feedback nodig om een stevige basis te kunnen vormen. Dit kan
door hen tijdig babyproof te maken.
Maarten van der Linde

Moeder begon hard te huilen. Vader
keek verstard uit het raam. Hun dochter Chloe was zich vanaf haar vierde
levensjaar steeds meer gaan terugtrekken. Moeders tranen stokte en ze
raapte de moed bijeen om het achterste van haar tong te laten zien:
“Chloe heeft van jongs af aan zoveel
ruzie meegemaakt tussen ons”, vertelde ze en wees naar vader, naar zichzelf en weer terug. Vader stopte met
zijn gestaar en liet zijn kin langzaam
op zijn borst zakken. De geest was uit
de fles en voor het eerst ontstond er
ruimte tijdens de therapie. Het leek
dat we hier iets fundamenteels te pakken hadden. En daarna volgde een
verhaal wat hulpverleners in deze of
in een andere vorm elke week voorbij
horen komen. Over de problemen
waarmee ouders te maken krijgen als
ze een gezin starten. Over hoe zwaar
het is. Sommige ouders krijgen hierdoor veel strijd. Anderen groeien uit
elkaar.
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Ontgoochelend
Maar hoe vallen deze ouderrelatieproblemen te verklaren? In 1957 was er
een Amerikaanse onderzoeker
Lemasters en hij deed onderzoek naar
de transitie van partnerschap naar
ouderschap. De resultaten waren ontgoochelend: 83% van de kersverse
ouders gaat door een matig tot zware
crisis na de komst van een baby.
Lemasters werd uitgehoond. Nu
weten we beter; het onderzoek is
meer dan 30 keer gerepliceerd met
vergelijkbare resultaten. De vorig jaar
overleden ouderschapsdeskundige
Alice van der Pas gaf aan dat de
shock van het ouderschap vaak in een
echtscheiding uitloopt.
Aandacht voor preventie
Toch is er een fors deel van de
ouders die prima deze transitie doorkomt. Zij staan voor dezelfde uitdagingen. Onderzoekers hebben gevonden
dat zij zich hier makkelijker doorheen

worstelen, omdat ze betere communicatievaardigheden hebben.
Het goede nieuws is dat communicatievaardigheden te trainen zijn. Uit
een meta-analyse over 117 studies
blijkt dat ouders betere partners kunnen worden door de juiste relatie- en
opvoedondersteuning. Een belangrijke bevinding, die oproept om meer
preventief te werk te gaan.
Ouderrelatieproblemen zijn immers
een grote bron voor emotionele,
lichamelijke en cognitieve ontwikkelingsproblemen bij kinderen. In de
eerste jaren worden belangrijke neurale netwerken aangelegd evenals de
fundering van de persoonlijkheid. Bij
ouders die veel problemen hebben,
is onder meer sprake van een afname van het samen spelen, met als
gevolg dat de bloeddruk van kinderen stijgt. Deze kinderen gaan zich
dan bijvoorbeeld verzetten of zich
juist terugtrekken. Net zoals bij

Tropenjaren
Dat ouders het zwaar kunnen hebben,
is voor de meeste professionals geen
nieuws. Vroeg-lezers weten allang van
de worstelingen van vele jonge gezinnen, al dan niet eindigend in een
scheiding. In februari 2018 presenteerde oud-minister Rouvoet
‘Scheiden… en de kinderen dan?’,
een handreiking waarin hij aangeeft
dat ouders naast bevallingsproof ook
babyproof moeten worden gemaakt.
Belangrijk, want een oudercursus
moet business as usual worden.
Onderzoek toont immers aan dat preventie helpt om ouders beter door de
transitie van partnerschap naar ouderschap te laten komen. De beste uitkomst biedt een juiste mix tussen
voorlichting over ouderschap, het
oefenen van communicatievaardigheden en de mogelijkheid om de interventie vanuit huis te doen.
Ook de e-Health-cursus van Pinkcloud
wordt in de handreiking aangeraden

Online eHealth-cursus
De online eHealth-cursus Pink Cloud is speciaal gemaakt om jonge
ouders bij te staan in het maken van de transitie van partner- naar
ouderschap. Centraal staat het stimuleren van de samenwerking tussen ouders in de opvoeding en het geven van voorlichting over
ouderschap rond de transitie van partner- naar ouderschap. Waar
nodig wijst de cursus de weg naar meer hulp. Dit gebeurt in samenwerking met de JGZ, verloskundigenpraktijken en kraamzorgers. Wilt
u meer informatie over deze interventie kijk dan op pinkcloud.nu of
neem contact op via maarten@pinkcloud.nu.

Chloe. Nu kunnen er ook kindfactoren zijn, verschillen in temperament
et cetera, maar als een paal boven
water staat dat kinderen van gescheiden ouders oververtegenwoordigd
zijn in de jeugdhulp. Deze scheidingskinderen, op jaarbasis maar liefst
70.000, hebben dubbel zoveel kans
op het ontwikkelen van internaliserende of externaliserende problemen.

(zie kader). De gedachte achter de
cursus is dat ouders liefde, aandacht
en feedback nodig hebben om een
stevige basis te kunnen vormen voor
hun kind. De cursus is gebaseerd op
werkzame elementen van eerdere
interventies en bouwt hierop voort.
Individueel en samen op de bank volgen jonge ouders op een laagdrempelige manier elf praktische afleveringen

online in combinatie met een werkboek. Het is geen relatiecursus, maar
helpt ouders om beter samen te werken. De online interventie is ontwikkeld aan de Vrije Universiteit
Amsterdam in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging van Relatieen Gezinstherapie. De gemeenten
Utrecht en Zaanstad hebben meegewerkt aan het wetenschappelijke
onderzoek vanuit de Vrije Universiteit.

Van partners naar ouders
Volgens de literatuur kan het tot wel
achttien maanden postpartum duren
voordat ouders in hun nieuwe rol als
ouders zitten. Ook daarna blijft het
ouderschap continu om veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen vragen.
Alice van der Pas heeft de complexiteit van het ouderschap het beste verwoord: waar een kind wordt geboren,
wordt ook een vader en een moeder
geboren. Er is een fundamenteel verschil tussen de ouderrelatie en de
partnerrelatie. Terwijl ouders zichzelf
moeten uitvinden in de nieuwe ouderrol, moeten ze elkaar ook zien te vinden in de ouderrelatie. Je zit in je
nieuwe rol als ouder in feite met een
nieuwe partner waarvoor je niet hebt
gekozen. Geen geringe opgave.
De vijf referenties bij dit artikel
zijn op te vragen via
vroeg@dgcommunicatie.nl.
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Bellen rinkelen vaak op meerdere plekken wanneer de ontwikkeling van een kind vragen oproept.
Dat zorgt regelmatig voor verwarring en vertraging in het bieden van hulp. Maar niet langer in
Nijmegen. Passende kinderopvang maakt het in
deze gemeente namelijk mogelijk om zorgprofessionals direct en preventief in te zetten binnen de kinderopvang en in het gezin.
Elianne Vossen

Iedereen weet: hoe eerder er een passend aanbod is voor een kind met een
hulpbehoefte, hoe beter dat is voor de
ontwikkeling. Maar hoe zorg je ervoor
dat er snel handvatten komen, ook bij
complexe vragen? En wie bepaalt op
welke plek een kind het beste tot ontwikkeling komt?

Innovatieproject
Om op deze vragen antwoord te
geven, wordt er in Nijmegen onder de
noemer ‘passende kinderopvang’
(PKO) binnen alle locaties voor voorschoolse kinderopvang samengewerkt
tussen ouders, pedagogisch medewerkers, GGD en zorgprofessionals, met
een korte lijn naar het wijkteam.
Iedereen is expert op een vakgebied
en gezamenlijk vormen zij een breed
kennisnetwerk. De werkwijze is in
2015 ontwikkeld binnen een innovatieproject in het kader van de transitie en
wordt vanaf 2019 volledig ingebed in
de gemeentelijke zorgstructuur. Met als
doel: opvang op maat voor elk kind.
Vóór de transitie kwamen zorgprofessionals pas in beeld als de problematiek overduidelijk was en een indicatie
voor ondersteuning afgegeven kon
worden. Vaak hadden ouders en pedagogisch medewerkers dan al een heel
proces achter de rug. Een traject dat
gekenmerkt werd door de zoektocht
naar de juiste zorg, terwijl de behoefte
vaak lag in concrete handvatten voor
de omgang met het kind. Niet zelden
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had dit tot gevolg dat de problematiek
die zij wilden voorkomen of beteugelen, ondertussen verder opliep.

Ambulant begeleiders
De belangrijkste verandering is dat
zorgprofessionals direct en preventief
ingezet kunnen worden binnen de kinderopvang en in het gezin. Al bij de
eerste signalen of onderbuikgevoelens
kan er meegekeken worden door de
ambulant begeleiders PKO, die zonder
drempel beschikbaar zijn. Zij vormen
vanuit vier verschillende organisaties
voor (jeugd)zorg en speciaal onderwijs
een expertiseteam. Daarin vullen zij

elkaar aan en superviseren vanuit
ieders specialisme. In een vaste wijk
maken zij deel uit van het netwerk
voor jonge kinderen, met onder meer
de kinderopvang, GGD en de consulent Integrale Vroeghulp van het wijkteam.
De vragen aan de ambulant begeleider
PKO zijn zeer divers en hetzelfde geldt
voor de interventies. Kenmerkend is
het risico op het ontwikkelen van
zwaardere problematiek, waardoor een
tweedelijnsbril wenselijk is. De ambulant begeleider kan vervolgens zowel
voor een enkel consult als voor een
traject betrokken worden. Interventies

zijn bijvoorbeeld coaching on the job,
ontwikkelingsstimulering aan het kind
of het ondersteunen van ouders. Naast
het directe effect op het welzijn van
een kind, resulteert deze betrokkenheid in deskundigheidsontwikkeling
binnen de kinderopvang, waardoor er
voor meer kinderen een passende plek
gecreëerd kan worden.

Specialistische zorg
Wanneer nodig vormt de ambulant
begeleider de brug naar zwaardere
specialistische zorg, zoals dag- of
gezinsbehandeling. In het verlengde
hiervan vindt coördinatie plaats van de
extra ondersteuning of wordt in een
overbruggingssituatie – denk aan de
overgang naar onderwijs – een vinger
aan de pols gehouden.
Vaste protocollen worden zoveel
mogelijk voorkomen. Het doel is passende kinderopvang, de weg ernaartoe
kan verschillend zijn. Zo staat niet vast
welke discipline, in nauw overleg met
de ouders, de regie neemt. Wel neemt
bij elk traject één persoon de regie op
zich en geeft daar, afhankelijk van de
specifieke situatie, uitvoering aan.
Vervolgens is de invulling van de

regietaak per traject afhankelijk van de
vraag en de behoefte van ouders.

Variatie in kunde
Op deze wijze samenwerken klinkt wellicht gemakkelijker dan het lijkt. Maar
vergis je niet, het bieden van passende
kinderopvang vraagt veel afstemming
en inzet van de verschillende disciplines
in een bestaand netwerk. De onzekerheid die het begin van de transitieperiode kenmerkte, had daarbij een belemmerende factor kunnen zijn. Toch is het
gelukt om een succesvolle verandering
in gang te zetten. Een belangrijke reden
daarvoor is de investering van alle partijen om eerst objectief, dus zonder de
vertrouwde kaders, te kijken naar de
meest wenselijke situatie. In dit voortraject is ingegaan op vragen als ‘Wat
wensen wij kinderen en hun ouders
toe?’ en ‘Wat helpt pedagogisch medewerkers?’ Plus, los van functie of organisatie: ‘Wat moet er gebeuren als er
zorgen ontstaan rondom de ontwikkeling van een peuter? Door deze benadering is samenhang en eenheid ontstaan. Iedereen blijkt hetzelfde te willen,
zij het vaak vanuit een andere invalshoek of een andere expertise. Het is
juist deze variatie in kunde, verenigd
voor een gezamenlijk doel, die de
samenwerking binnen passende kinderopvang zo sterk maakt.
Daadwerkelijk komen tot een dergelijk
breed draagvlak lukt alleen wanneer het
geoorloofd is om buiten de gebaande
paden te treden. Dit behoeft zowel
ruimte in gemeentelijk beleid als vanuit
de besturen van betrokken organisaties.
In elke fase zijn in het Nijmeegse traject
gezamenlijk de lijnen uitgezet, waarbij
de balans werd gezocht tussen verantwoorden en vertrouwen.

Wijziging van perspectief
Er is in de afgelopen jaren iets veranderd in de manier waarop er gekeken
wordt naar kinderen met een extra
ondersteuningsvraag. Niet langer
wordt de vraag gesteld of deze kinderen binnen de kinderopvang kunnen

blijven, maar hoe dat kan. Deze wijziging van perspectief activeert een
energieke en handelingsgerichte
samenwerking. Daarbij geven de
betrokkenen antwoorden op vragen
als: ‘Wat heeft dit kind nodig?’, ‘Hoe
kan dat worden aangeboden?’ en ‘Wie
zijn daarbij betrokken?’. Soms is een
hulpbehoefte overigens nog niet in te
passen. Dan wordt gezocht naar een
plek die voor dit moment het meest
geschikt is, maar niet zonder in te gaan
op welke aanpassingen er nodig zijn
om in de toekomst wel de vereiste
ondersteuningsbehoefte te geven. Op
deze manier wordt passende kinderopvang vanaf de werkvloer voortdurend
vanuit de inhoud doorontwikkeld.

Draagvlak
De aanpak slaat aan. Alle betrokkenen
hebben inmiddels veel vertrouwen in de
meerwaarde van de nieuwe werkwijze,
niet in de laatste plaats vanwege de
positieve ervaringen voor kinderen en
hun ouders: deze zijn in de praktijk zichtbaar en hoorbaar. Gevolg is onder meer
dat, behalve in Nijmegen, deze wijze van
passende kinderopvang nu ook wordt
vormgegeven in drie regiogemeenten.
De huidige fase staat nog volop in het
teken van borging, maar er wordt door
alle betrokkenen ook vooruit gekeken.
Daarnaast worden alle trajecten anoniem verwerkt in een regiobrede monitoring, die de maatschappelijke en
financiële effecten van de interventies
laat zien.
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Het is belangrijk dat Autisme Spectrum Stoornissen
vroeg worden gesignaleerd. Vroege herkenning
is nodig om passende hulp mogelijk te maken.
Tijdige en goede ondersteuning van kind en
ouders verbetert ontwikkelingskansen en
leidt tot minder stress in het gezin.
karakter academie

Maar, wat zijn vroege signalen van autisme en wat
kunt u doen als u die herkent?
Volg de e-learning of een training bij de Karakter
Academie. www.karakter.com/vroegsignalering

verder op de inhoud
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De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan

Woensdag 7 november vindt in Zwolle de derde

naar baby’s en hun ouders. Jammer genoeg be-

VROEG-lezing plaats. De lezing wordt gegeven

reiken de nieuwste inzichten lang niet altijd de

door IMH-specialist en hoofdopleider Infant

werkvloer. Het babycongres staat dit jaar om die

Mental Health bij de RINO Groep, Phineke Tie-

reden voor een groot deel in het teken van het

lenius Kruythoff. Motto van haar lezing is: Meer

vertalen van wetenschap naar de praktijk.

doen met de vroege ouder-kindrelatie!
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