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PETER VAN DER ENDE EN LIES KOREVAAR

Ouderschap bij psychische 
aandoeningen.  
Vergeet de vaders niet!

Van der Pas (2002) gaf aan dat zowel vaders als moeders in het contact met pro-
fessionele zorg de erkenning van dagelijkse problemen rondom ouderschap soms 
missen en ook de legitimatie om als ouder te falen. Er is nu toenemende aandacht 
voor ouderschap bij psychische aandoeningen (Van der Ende 2016). Omdat ou-
derschap meer ingevuld wordt door moeders dan door vaders, krijgen de laatsten 
minder aandacht. De combinatie van psychische beperkingen en de zorg voor 
kinderen geeft ook voor vaders met psychische aandoeningen stress. Bij een man 
kan, tijdens de zwangerschap van zijn vrouw en de geboorte van een kind, een 
crisis optreden. Als er onvoldoende draagkracht is kan de geboorte van een kind 
tot psychische decompensatie en gezondheidsproblemen leiden. Tegelijkertijd kan 
vaderschap kracht opleveren. In dit artikel gaan we nader in op het belang van 
het vervullen van de vaderrol voor mannen met een psychische aandoening en 
welke ondersteuning desgewenst kan worden geboden door onder meer profes-
sionals en ervaringsdeskundigen in de ggz, in instellingen voor begeleid wonen 
en in sociale teams. 

Vaders met een psychische aandoening 

De combinatie van de psychische beperkingen en de zorg voor kinderen levert 
voor vaders een verhoogde belasting op. Recent onderzoek in Zweden (Psouni, 
Agebjörn, & Linder, 2017) toont aan dat vaders een grote kans hebben op een 
postnatale depressie (een op de twaalf) en dit komt dicht bij de kans voor moeders 
(een op de tien). 
Naast psychische problematiek die kan ontstaan door het vaderschap, conclude-
ren Maybery e.a. (2015) dat bij gezinnen waar een vader een psychisch probleem 
heeft het vaderschap op de achtergrond blijft. Zelfs al werkt de vader niet meer, 
vanwege arbeidsbeperkingen en vervult hij fulltime de vaderrol. Dit betekent niet 
dat de opvoeding en het huishouden minder belastend zijn en de vader het alleen 
af kan. Ook kunnen vaders met psychische aandoeningen belastend zijn voor hun 
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kinderen. Kinderen van ouders met een psychische aandoening hebben een vergroot 
risico om zelf psychische problemen te ontwikkelen (Hosman, Van Doesum & Van 
Santvoort, 2009). Het goed vervullen van de vaderrol is daarom niet alleen belang-
rijk voor de vader, maar is ook van belang voor de psychische gezondheid van de 
kinderen.

Mogelijkheden voor vaders

Om te onderzoeken waar de mogelijkheden van vaders met psychische aandoe-
ningen liggen is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij 8 mannen, waarbij de 
selectiecriteria waren dat ze psychische aandoeningen hadden en vader waren 
van een of meer kinderen jonger dan 21 jaar (Van der Ende, 2016). Deze mannen 
hadden contact of contact gehad met de GGz en er was een psychiatrische diag-
nose vastgesteld. Aan dit onderzoek werkten ook 19 moeders mee, maar omdat 
dit artikel zich richt op vaders, worden de gegevens van die moeders hier niet 
meegenomen. 
Vaders benoemden de negatieve effec-
ten van de psychische aandoeningen 
op hun ouderrol. Het gaat dan bij-
voorbeeld om een steeds sterker wor-
dend gevoel van ontoereikendheid en 
de angst van het overbrengen van hun 
problemen op hun kinderen. Deson-
danks vonden ze ook kracht om aan 
de uitdagingen van deze rol te voldoen. Bijvoorbeeld door een toegenomen gevoel 
van verantwoordelijkheid, wat hen hielp om alert te blijven op hun eigen rol en 
gedrag in de interactie met hun kinderen. En door het ritme en de structuur die 
het uitoefenen van de ouderrol in hun leven bood. Als gevolg van psychische 
problemen kan het levensritme verstoord raken en de afstand tot de kinderen 
kan groter worden, maar de ouderrol kan hier dus houvast bieden. Enkele va-
ders kwamen er gedurende professionele begeleiding achter dat ze te veel afstand 
hadden tot hun kinderen. Het bleek dat vaders die wel echt de verantwoorde-
lijkheid namen voor hun kinderen, daardoor ook weer werden aangezet om op 
een constructieve manier aan hun psychische problemen te werken. Zij moesten 
soms competenties ontwikkelen, zoals assertiviteit, en nieuwe mogelijkheden ver-
kennen (Van der Ende, Van Busschbach & Wunderink, 2016). Aandacht voor 
ouderschap bij vaders kan hiermee een bijdrage leveren aan het persoonlijke en 
maatschappelijke herstelproces.

Voorbeelden

Het bovenstaande illustreren we met een paar specifieke voorbeelden.
Een 32-jarige man die zeven weken voor het interview vader is geworden geeft aan 
dat al direct na de geboorte het moeilijk is om een hechte relatie met z’n kind te 

Voor vaders met een psychische aandoening 
is het belangrijk hun vaderrol wel te vervul-
len. Aandacht voor het vaderschap kan een 
bijdrage leveren aan het persoonlijke en 
maatschappelijke herstel.
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krijgen (Van der Ende, 2016). Hij had een LAT (living-apart-together) -relatie en 
zag het kind slechts af en toe. De moeder deed het meeste in de opvoeding van de 
baby, terwijl de vader af en toe contact had met het kind. Hij vertelde: 

‘Ik ben blij om vader te zijn. Omdat haar moeder de baby de borst geeft, is er niet veel te 
doen voor een vader’.

Door steeds het kind op te pakken en het dichtbij zich te houden probeerde hij een 
band met haar te krijgen, maar die band ontstond niet als vanzelfsprekend zoals dat 
tussen moeder en kind veelal het geval is. 
In een aantal gevallen worden de vaders als dreigend gezien en worden ze weg-
gehouden bij hun kinderen. De psychiatrische diagnose kan stigmatiserend wer-
ken. Bijvoorbeeld een gescheiden vader met een achtjarige dochter had wanen en 
woonde in een ‘beschermd wonen project’:

‘Het is alsof ze (ex-vrouw en familie) denken dat ik een besmettelijke ziekte heb. Als ik 
een kopje laat vallen staat dat niet op zich, nee het is omdat ik een psychische ziekte 
heb’.

Een andere vader met twee kinderen (zeven en negen jaar), was voor de tweede keer 
getrouwd. Hij had af en toe steun bij het ouderschap door zijn tweede vrouw. Zelfs 
met gebruikmaking van deze steun voelde hij dat hij niet serieus genomen werd 
door professionele hulpverleners, vanwege zijn psychische aandoening. 

‘Ja, mijn oudste dochter was hier een keer en we ontdekten blauwe plekken, nadat ze 
bij mijn ex-vrouw was geweest. We meldden dit bij de AMK (Advies- en Meldpunt Kin-
dermishandeling), maar ze deden er niets mee. Ze luisterden naar ons, maar namen het 
niet serieus’.

De professionele hulpverleners beschouwden hem, volgens de ervaring van deze 
vader, als een dubieus persoon, niet in staat om een gezond oordeel te hebben in 
delicate zaken zoals kindermishandeling.
Psychische aandoeningen kunnen mannen beperken in het vervullen van de vader-
rol, maar bieden ook mogelijkheden om een betekenisvolle relatie met de kinderen 
te ontwikkelen. Bijvoorbeeld als de man ziek gemeld is op het werk kan hij meer 
aandacht geven aan kinderen. Ook kan in de behandeling of in de psychosociale 
begeleiding aandacht worden besteed aan het vaderschap. Geen aandacht beste-
den aan vaderschap bij mannen met psychische aandoeningen is een gemiste kans 
voor het herstel, zowel op het gebied van persoonlijk (identiteit) als rolherstel. 
Wanneer vaders een maatschappelijke rol verliezen, biedt juist de ouderrol – met 
de normaliserende en structurerende aspecten daarvan – aanknopingspunten voor 
herstel in andere rollen. Het desgewenst bieden van extra ondersteuning bij het 
vervullen van de vaderrol is dan ook belangrijk.
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Er is een begeleid ouderschapsmethodiek ontwikkeld en geëvalueerd. 

Begeleid vaderschap

Een deel van de vaders met psychische beperkingen neemt zelf de stappen om een 
naar de achtergrond verdwenen vaderrol weer op zich te nemen, een ander deel 
wenst daarbij steun. Dit hangt niet af van de fase van het herstelproces waarin de 
vader zich bevindt, zowel vaders die leven voorbij de aandoening als vaders die 
minder ver zijn kunnen hun rol weer willen oppakken. Voor ouders die aangeven 
behoefte te hebben aan extra ondersteuning bij het vervullen van de ouderrol, is 
de begeleid ouderschaps-methodiek “Ouderschap met succes en tevredenheid” 
ontwikkeld en geëvalueerd (Van der Ende & Venderink, 2008). De methodiek is 
gebaseerd op de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB, Korevaar & Dröes, 
2016). Hij is gedurende een 4-daagse training voor hulpverleners aan te leren (zie 
www.ouderschap-psychiatrie.nl). Centraal staat het verkrijgen en onderhouden 
van een balans in het dagelijks functioneren van de vader als ouder in combinatie 
met andere activiteiten en met het feit dat men kwetsbaar is. Het evaluatie on-
derzoek is uitgevoerd met geselecteerde criteria, namelijk succes in ouderschap, 
tevredenheid met ouderschap, empowerment en kwaliteit van leven. De resultaten 
van dit onderzoek waren gemengd. De kwaliteit van leven verbeterde wel en ook 
het vormgeven van ouderschap. Maar dit laatste gaf geen significant verschil. 
De hulpverleners en de deelnemers vonden het prettig om met deze methodiek te 
werken.
Hoewel moeders tot nu toe meer begeleid worden met deze methodiek, is het be-
langrijk om de methodiek ook in te zetten bij vaders met psychische aandoeningen. 
Mannen kunnen zich met behulp van de methodiek (verder) ontwikkelen in hun 
vaderrol en leren om de zorg voor het kind te combineren met andere aspecten van 
hun leven, zoals echtgenoot zijn, het hebben van werk of het vinden van ontspan-
ning. Hetzelfde geldt voor professionals. Ook professionals dienen zich meer be-
wust te zijn van het belang van het vervullen van de vaderrol voor het herstelproces 
van hun cliënt.

Ten slotte

De positieve effecten van professionele steun worden beschreven door een getrouw-
de vader met kinderen van één en acht jaar. 

‘Gedurende die Ouderschapscursus (‘…met Succes en Tevredenheid’, PCvdE) in de kliniek 
zijn mijn sterke capaciteiten als vader benadrukt. Dat gaf mij zelfvertrouwen in mijn 
ouderschap’. 
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Een goede combinatie van informele ondersteuning en professionele behandeling 
ondersteunde hem in zijn vaderrol. Tijdig steun vragen voor het ouderschap in 
eigen omgeving, bij ervaringsdeskundigen of bij professionele hulpverleners kan 
leiden tot verbeteringen van de vaderrol en daarmee een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de kinderen.
Verder onderzoek kan uitwijzen of vaders met een psychische aandoening behoefte 
hebben aan meer specifieke informatie, steun, hulp of zorg, waarbij de bestaande 
behoefte aan erkenning van de vaderrol dan wel het uitgangspunt moet zijn.

Peter van der Ende, senior onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie, hogeschooldocent Hanzehoge-
school Groningen
Lies Korevaar, lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen.
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