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Op vrijwel geen enkel terrein wordt zoveel ongevraagd geadviseerd als bij ouderschap. 

Binnen een hulpverleningsrelatie met een ouder die in een kwetsbare positie zit, kan er zelfs 

een vorm van betutteling optreden. In plaats van tips en adviezen kunnen we vanuit de 

hulpverlening beter de zelfontdekking stimuleren en oefenen met alternatief gedrag als 

ouder. Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg doen er goed aan om het 

ouderschap te bespreken: de ouders kunnen worden gestimuleerd om – al dan niet met 

steun van met anderen – te werken aan hun ouderschap en daarmee aan hun herstel.  

 

Ouders met psychische aandoeningen hebben soms weerzin om hun ouderschapservaringen 

met hulpverleners te delen, omdat ze bang zijn om hun maatschappelijk stigma (van 

tweederangsburgers die geen kinderen zouden moeten krijgen) te bevestigen. Soms krijgen 

ze van hulpverleners ook nog eens een stigma wanneer deze hen zien als ongeschikte 

ouders, die niet in staat zijn om passende zorg te geven aan hun kinderen (Howard & Kumar, 

2001; Nicholson & Henry, 2003). Hulpverleners zijn vaak terughoudend om over de invulling 

van het ouderschap te praten. Ze vrezen hiermee een verantwoordelijkheid op zich te 

nemen die ze liever aan specialistische gezinstherapeuten overlaten. Ook 

handelingsverlegenheid speelt hierbij een rol.  

In een deelonderzoek (Van der Ende, 2016) naar de behoeften van ouders met psychische 

aandoeningen gaven 46 van de 47 geïnterviewden aan dat er wel aandacht werd besteed 

aan de kinderen, maar de helft wilde andere vormen van steun dan die ze kreeg van de 

reguliere geestelijke gezondheidszorg. Ze wilden bijvoorbeeld: oefenen met het starten van 

een gesprek over de eigen problematiek met hun kind, manieren leren om met specifieke 

aspecten van het gedrag van kinderen om te gaan en hulp bij het organiseren van steun van 

bondgenoten. Ongewenst en niet passend advies en steun die niet aansluit bij de behoeften 

van de ouders verhogen het isolement. In de geestelijke gezondheidszorg kunnen 

professionele hulpverleners extreme controle over verschillende levensterreinen van de 

cliënten claimen en zich bemoeien met zaken zoals voeding, inrichting van eigen kamer, 

eigen huis of opvoeding. De ouders vrezen het ouderlijk gezag (en hun kinderen) te 

verliezen. Dat kan een reden zijn om hulp te vermijden. 



 

 

Ouderschapsstrategieën  

Een deelnemer aan één van onze studies, een gescheiden vader van een achtjarig kind, 

woonachtig in een beschermde woonvorm, had waanideeën. Hij vertelde: ‘Het is alsof zij 

[ex-vrouw en haar familie] mij zien als iemand met een besmettelijke ziekte. Als ik een kopje 

laat vallen, is het niet alleen dat ik dit doe, nee, het is omdat ik een psychische aandoening 

heb.’ In de genoemde studie hebben we onderzocht hoe deelnemers hun ouderschap 

beleven en wat hun ouderschapsstrategieën zijn. Om de succesvolle copingstrategieën te 

ontdekken, is op een kwalitatieve wijze onderzoek gedaan bij 27 ouders met psychische 

aandoeningen (Van der Ende e.a. 2016). De deelnemers waren (ex)cliënten van geestelijke 

gezondheidszorginstellingen. Er is een interviewschema met open vragen gebruikt. De 

hoofdvraag was: Welke strategieën gebruiken ouders om succesvol te zijn in de ouderrol? 

Het onderzoek is gedaan vanuit het perspectief van rehabilitatie (begeleid door 

professionals) en herstel (niet begeleid door professionals). Daarbij wordt gewerkt aan 

maatschappelijke participatie van mensen die door psychische aandoeningen beperkt zijn in 

het vervullen van hun rollen zoals de arbeidsrol, de studentrol of de ouderrol. In een 

begeleidingstraject ontwikkelen zij zich in één of meer van deze rollen. Uit de antwoorden 

van de interviews kwamen problemen en oplossingen rondom het ouderschap aan de orde. 

Volgens de geïnterviewden kan men werken aan de ontwikkeling van 

ouderschapsstrategieën, dit zijn manieren om met de opvoeding van kinderen om te gaan. 

Deze strategieën ondersteunen integratie in het gezin en het netwerk. Structurering van het 

dagelijks leven door het opvoeden van kinderen blijkt daarbij helpend, evenals het vinden 

van een balans tussen het kwetsbare eigen proces en ouderschap. 

Een vader met twee kinderen van drie en zes jaar zei in een interview: ‘Hiervoor liepen mijn 

kinderen over me heen; ik kon niet overeind blijven door mijn depressie.’ Na een 

behandeling door een psycholoog kwam hij tot het inzicht: ‘Het is net zoals stewardessen 

uitleggen hoe je moet handelen als je vliegtuig neerstort: eerst moet je het zuurstofmasker 

over je eigen gezicht doen en vervolgens kun je je kind helpen.’ 

 

Openheid over kwetsbaar ouderschap  

In 2013 is de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd met de 

daarbij horende kind-check. Professionals zijn sindsdien verplicht om te onderzoeken of de 

volwassen cliënt minderjarige kinderen heeft waar hij voor zorgt. Hiermee is meer 

bewustwording ontstaan over de aanwezigheid van kinderen bij cliënten. Dat kan leiden tot 

praten met de ouder over hun kinderen. Men kan daarin echter gemakkelijk blijven steken in 

het praten óver de kinderen zonder stil te staan bij de beleving en het vormgeven van het 

ouderschap. Aandacht besteden aan de beleving van ouderschap geeft een andere dynamiek 

in de verdere bespreking. Zoals hiervoor is beschreven, is de bespreking van de beleving van 

ouderschap vanuit hulpverleners niet vanzelfsprekend, ook niet als iemand al een 

langdurend hulpverleningscontact heeft. Het taboe om te praten over ouderschap komt van 

twee kanten, zowel van de hulpverlener als van de ouder. Open vragen die de mogelijkheid 



 

geven om niet over dit thema te zwijgen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe ervaart u uw ouderschap?’ 

‘Wat is het meest uitdagend geweest voor u als ouder?’ ‘Wat was het meest helpend?’ ‘Hoe 

geeft u ouderschap vorm in combinatie met psychische belemmeringen?’ ‘Wat vindt u goed 

van uzelf als ouder?’ ‘Hoe is het ouderschap tot nu toe voor u geweest?’ Vervolgens kan men 

met doorvragen het gesprek over ouderschap op gang brengen. 

Het stellen van deze vragen vereist geen specifieke opleiding voor hulpverleners in de 

geestelijke gezondheidszorg. Wel kan men in het gesprek op specifieke problemen stuiten. 

In dat geval is doorverwijzing naar een in ouderschap gespecialiseerde hulpverlener of 

gezinstherapeut verstandig. 

 

Plan bij herstel  

Ongeveer de helft van de volwassenen met ernstige psychische aandoeningen heeft 

kinderen. Een deel van deze ouders mist professionele steun bij het ouderschap. Het zou 

kunnen dat ouders niet snel om dergelijke steun vragen en niet altijd open zijn over hun 

psychische aandoeningen. Maar uit ons onderzoek bleek ook dat steun bij ouderschap en 

opvoeden in veel gevallen onvoldoende wordt aangeboden vanuit de hulpverlening. Dat is 

een gemiste kans, want het ondersteunen van strategieën met betrekking tot het 

opvoederschap bevordert volgens dit onderzoek de persoonlijke groei en het herstel van 

mensen met psychische aandoeningen. Specifieke hulpvoorzieningen voor ouders met 

psychische aandoeningen zijn schaars in Nederland, evenals programma’s om hulpverleners 

te trainen in het begeleiden van ouders (Van der Ende, 2017). De methodiek Begeleid 

Ouderschap (Venderink & Van der Ende, 2006) is daarom ontwikkeld als interventie speciaal 

gericht op deze problematiek. Het is een benadering gebaseerd op de Individuele 

Rehabilitatie Benadering (Korevaar & Dröes, 2016). Met behulp van werkboeken onderzoekt 

de begeleider met de ouder hoe het huidig functioneren als ouder is. Vervolgens wordt 

gewerkt aan het versterken van de ouderrol bij ouders die met hun kinderen onder één dak 

wonen. De hulpverlener zet met de ouder op een rij wat het ouderschap van hem of haar 

vraagt en hoe hij/zij aan de gestelde eisen van anderen kan voldoen. Dit wordt uitgewerkt in 

een herstelplan en kan een onderdeel vormen van herstel op andere levensterreinen. 

Ouders die niet bij de kinderen wonen, kunnen gebruikmaken van het onderdeel ‘hernemen 

van een goede invulling van de ouderrol’. Zo kunnen ouders die vanwege psychische 

problematiek langdurig zijn opgenomen, in een beschermende woonvorm wonen of als de 

kinderen bij de ex-partner wonen, een plan maken om fasegewijs het opvoederschap weer 

op te pakken. In een herstelplan wordt ook afgesproken welke taken anderen (al dan niet 

tijdelijk) van de ouder moeten overnemen, zodat het kind krijgt wat het nodig heeft. 

Begeleid Ouderschap gaat uit van de mogelijkheden van mensen en de ondersteuning wordt 

gebaseerd op doelen die door ouders zelf zijn geformuleerd. Deze benadering sluit hiermee 

aan bij de herstelbenadering en bij het bieden van herstelondersteunende zorg (Van der 

Ende, van Busschbach & Wunderink 2016).  

Een hulpverlener vertelde bij de evaluatie van de methodiek Begeleid Ouderschap: ‘Nu [aan 

het einde van de training] zie ik meer mogelijkheden om de moeder van een zesjarig kind te 



 

ondersteunen bij het ouderschap. Een half jaar geleden werkten we aan uithuisplaatsing, 

maar dat is nu teruggedraaid. De ingestelde dagstructuur werkt goed.’ 

 

Motivatie en specifieke strategieën 

De motivatie om een goede ouder te willen zijn, is een uitgangspunt dat aandacht verdient. 

Ouders kunnen in veel gevallen zelf aangeven hoe het ouderschap kan bijdragen aan herstel. 

Indien nodig kunnen onderwerpen worden aangereikt zoals: de positieve stimulans die 

kinderen kunnen vormen, de structurering van het leven van ouders en het maatschappelijk 

en persoonlijk herstel door ouderschap. Wanneer je mensen aanspreekt op hun ouderschap 

blijken ze zeer gemotiveerd om zich daarvoor in te spannen. Daarnaast is ouder-zijn ook 

helpend voor het persoonlijk en maatschappelijk herstel. 

Een getrouwde moeder met twee kinderen van zes en tien jaar verwoordt het zo:  

‘…Onze kinderen hielpen ons, omdat ze ons dwongen om ons leven te structureren: ’s 

morgens opstaan, ontbijt maken, kinderen naar school brengen. Daarna van school halen, 

lunch...’ 

Ouderschap is ook een goede aansporing om deel te nemen aan sociale activiteiten.  

Een alleenstaande moeder met kinderen van vijf en zeven zegt: ‘…Mijn leven is erg druk, het 

draait om de kinderen en hun vrienden; sport, voetbal, zwemlessen…’ 

Moeder zijn op alle terreinen van het leven van kinderen gaf deze deelnemers kracht en een 

identiteit. Ook de strategieën die een goede ontwikkeling van het ouderschap bevorderen 

en de bijkomende problemen het hoofd bieden, blijken helpend voor velen. In een 

hulpverleningsgesprek met een ouder kan gevraagd worden naar de beste strategie die zij 

hanteren bij hun ouderschap. De antwoorden zullen heel uiteenlopend zijn. De kunst is om 

één strategie in één situatie ook over te plaatsen naar een andere situatie. Indien er niet 

veel strategieën kunnen worden bedacht, kan het volgende overzicht inspiratie bieden:  

• Een leeftijdsgebonden plan opstellen voor ouderschapsactiviteiten, waarin 

bijvoorbeeld het naar school brengen van het kind is opgenomen;  

• Het vinden van gedeelde activiteiten met kinderen;  

• Woorden vinden om de eigen problemen met kinderen te bespreken;  

• Werken aan groei, empowerment, veerkracht en uitwisseling van positieve emoties;  

• Voor specifieke onderwerpen: steun vragen;  

• Ouderschap ervaren als een gewaardeerde identiteit, naast de kwetsbaarheid;  

• Vertrouwen in eigen competenties ontwikkelen.  

 

Aandacht voor ouderschap  

Twee zaken omtrent ouderschap bij psychische problematiek zijn van belang: ten eerste in 

een vroege fase in eigen omgeving of bij hulpverleningsinstellingen steun vragen. Dit kan 

veel ernstige problemen voorkomen. Het gaat niet alleen om praktische steun, maar ook om 

emotionele steun. Hierbij kunnen ouders ook een beroep doen op de specifieke vrijwillige 

hulpverleninginitiatieven, zoals het ‘Meeleefgezin’ en de ‘Steunouder’, die op steeds meer 

plaatsen in Nederland beschikbaar zijn. 



 

Ten tweede doen hulpverleners er goed aan om tijdens begeleiding/behandeling aandacht 

te besteden aan het ouderschap. Vooral in de vorm van het stellen van open vragen, het 

stimuleren van reflectie bij de ouders (Van der Pas, 2018), materiaal aanreiken voor 

zelfontdekking en ontwikkeling en het organiseren van groepen waarin ouders de ervaringen 

en mogelijkheden uitwisselen – waarbij zoveel mogelijk aansluiting bij de eigen netwerken 

van de ouders kan worden gezocht en verbindingen kunnen worden gestimuleerd. De 

draaglast van de gezinsleden, zoals kinderen, jonge mantelzorgers en partners, zal 

nadrukkelijk de aandacht moeten krijgen. Ontwikkeling van voldoende draagkracht voor alle 

betrokkenen staat voorop.  

 

[streamers]  

‘Steun die niet aansluit bij de behoefte van de ouders, verhoogt het isolement’ 

‘Het taboe om te praten over ouderschap komt zowel van de hulpverlener als van de ouder’ 

‘Vaak wordt steun bij ouderschap en opvoeden onvoldoende aangeboden door de 

hulpverlening’ 

‘De motivatie om een goede ouder te willen zijn, is een uitgangspunt dat aandacht verdient’ 

‘Om steun vragen in een vroege fase kan veel ernstige problemen voorkomen’ 

 

Peter van der Ende is klinisch psycholoog en gepensioneerd senior onderzoeker bij het 

Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. 

Mail: pcvanderende@planet.nl 
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