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Abstract 
Background 

This current study is a part of longitudinal research from Kef (2006). Persons with a visual 

impairment were followed over a period of time. They found in the previous studies that 

persons with a visual impairment were inhibited in becoming a parent. This current study 

examines the relation between psychosocial development, support of the parents, memories of 

own upbringing, stigmatize and justification and it examines if they determine the included 

parenting variables. 

Design 

In this current study a comparison was made between parents with a visual impairment and 

parents without a visual impairment. Only data from the third wave was used. It was collected 

by telephone interviews. The whole group consists of 89 persons; 48 parents with a visual 

impairment (22 men and 26 women); 41 parents without a visual impairment (13 men and 28 

women). 

Results 

The analyses show that parents with a visual impairment and parents without a visual 

impairment score similar on self-esteem, wellbeing, support parents, memories of own 

upbringing, justification, parental self-efficacy. Differences were found on loneliness, parents 

with a visual impairment were more lonely in comparison with parents without a visual 

impairment. The parents without a visual impairment seem to score higher on expectation of 

parenthood in comparison to parents with a visual impairment. Expectation of parenting, 

justification, loneliness, child wish, self-esteem, rejection and parental self-efficacy seem to 

play a predictive part for the parental variables. 

Conclusion 

Parents with a visual impairment and parents without a visual impairment do not differ much 

and don’t show disturbing results. Expectation of parenting, acceptation, justification, 

loneliness, child wish, self-esteem, rejection and parental self-efficacy seem to play a 

predictive part for the parental variables. Child wish is the greatest predictor. 

Key words: young adults, visual impairment, psychosocial determinants, transition to 

parenthood
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Voorwoord 
Hiermee komt een eind aan het schrijven van deze scriptie. Het was een lang proces 

met ups en downs. Het duurde lang voordat ik goed in het onderwerp zat en daardoor ging het 

begin van het schrijven van deze scriptie moeizaam. Door het lezen van de artikelen en het 

afnemen van de telefonische interviews kwam ik steeds meer in het onderwerp en ging het 

schrijven steeds beter. Uiteindelijk was het een zeer leerzaam proces en kreeg ik zelfs plezier 

in het schrijven. 

Bij het schrijven van deze scriptie zijn een paar mensen van invloed geweest op mijn 

uiteindelijke product. Die mensen wil op deze manier bedanken. 

Allereerst wil ik mijn begeleider Dr. Sabina Kef bedanken. Zonder haar had ik deze 

scriptie niet kunnen afronden. Waar ik soms de moed al verloren was, bleef zij in mij geloven 

en bleef zij mij met haar enthousiasme motiveren. Na elke feedback kon ik weer vol goede 

moed aan de slag. 

In eerste instantie was Dr. Janneke Hatzmann mijn tweede beoordelaar, maar doordat 

zij inmiddels niet meer werkzaam is aan de Vrije Universiteit werd Dr. Agnes Willemen mijn 

tweede beoordelaar. Hiervoor wil ik haar bedanken. 

Daarnaast wil ik de jongvolwassenen met een visuele beperking bedanken voor hun 

deelname aan de telefonische interviews. Ik heb met plezier deze interviews afgenomen en 

vond het leuk hun verhalen te horen. Ook wil ik de jongvolwassenen zonder visuele 

beperking bedanken, want zonder hen hadden we geen vergelijking kunnen maken. 

Ook wil ik mijn goede vriendin Annebel bedanken. Op het punt waarop ik het echt 

niet meer zag zitten, bood zij een luisterend oor en heeft zij mij erdoorheen gesleept met haar 

lieve woorden. Hierbij wil ik haar bedanken dat zij met mij in de bibliotheek is gaan zitten om 

mij te motiveren om aan deze scriptie te werken. 

Als laatste wil ik mijn ouders bedanken, bij wie ik elke maandag en dinsdag aan mijn 

scriptie heb gewerkt. Bij hen kon ik mijn verhalen kwijt en zij konden mij weer motiveren als 

ik dat nodig had. 
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1.  Theoretische inleiding 

In de tijd van jongvolwassenheid gaan intieme relaties en het wel of niet krijgen van 

kinderen een grotere rol spelen dan voorheen. Dit is ook het geval bij jongvolwassenen met 

een visuele beperking. Uit vorig onderzoek (Kef, 2006) is gebleken dat jongvolwassenen met 

een visuele beperking minder vaak kinderen krijgen dan jongvolwassenen zonder visuele 

beperking (Woolderink, 2009). Het is van wetenschappelijk belang om de factoren die hierbij 

een rol spelen in kaart te brengen. 

In dit M-these onderzoek zal onderzocht worden wat de samenhang is tussen 

ouderschapsverwachtingen van jongvolwassenen met een visuele beperking met kinderen en 

de kwaliteit van de relatie met de eigen ouders, psychosociaal functioneren en de factoren 

rondom de visuele beperking. Deze verschillende begrippen zullen in dit hoofdstuk 

beschreven worden. 

 

1.1  Visuele beperking 

Bij factoren rondom een visuele beperking moet men denken aan de aard van de 

visuele beperking en de ernst van de visuele beperking. Hierbij gaat het om het concrete 

visuele functioneren (Kef, 2006). Een andere factor die meegenomen kan worden is de leeftijd 

waarop de visuele beperking begon, de onset. 

Een definitie van een visuele beperking wordt in een rapport van Health Information 

Services (2007) gegeven. Hierin wordt blindheid gedefinieerd als een visus van minder dan 

0.05 in het beste oog met beschikbare correctie. Slechtziendheid wordt gedefinieerd als een 

visus van minder dan 0.3 en gelijk aan of beter dan 0.05 in het beste oog met beschikbare 

correctie. Blindheid kan ook worden gedefinieerd in graden. In dat geval is sprake van een 

gezichtsveld van 10 graden of minder rond de centrale as. Bij slechtziendheid hoort een 

gezichtsveld van 30 graden of minder, maar meer dan 10 graden rond de centrale as 

(Limburg, 2007).  

Visus en gezichtsveld beschrijven niet alle aspecten van visuele beperkingen. Met 

deze indicatoren zijn andere oorzaken, zoals een verminderd contrastzien, strooilicht en 

verminderde donkeradaptatie, niet goed te meten. Naast de oogheelkundige factoren hangt de 

visuele beperking van een individu en de daaruit vloeiende hulpvraag ook af van externe 
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factoren van het individu. Plaats en functioneren in de maatschappij, zoals de leefsituatie, 

woonomgeving, beroep, vrijetijdsbesteding, cultuur en dergelijke (Limburg, 2007). Verder 

kunnen omstandigheden in de omgeving ook een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn 

hoeveelheid licht, intelligentie, karakter en/of persoonlijke omstandigheden zoals 

oogontsteking of vermoeidheid. Verder kan een visuele beperking verschillende oorzaken 

hebben. De aard van de beperking speelt ook een rol. De visuele beperking kan zich al vanaf 

de geboorte voordoen, maar kan zich ook later in het leven manifesteren. Ook kan het gaan 

om een stabiele of een progressieve aandoening. Deze verschillende factoren kunnen ook 

bijdragen aan het visueel functioneren van een persoon (Gringhuis, Moonen & Van 

Woudenberg, 1996). 

 

1.2  Psychosociale ontwikkeling 

De adolescentie is een tijd van fysieke veranderingen, psychische ontwikkelingen en 

sociale aanpassing. In deze tijd wordt een weg gezocht naar onafhankelijkheid. Voor een 

adolescent met een visuele beperking kan de adolescentie een tijd van angst zijn, omdat hij/zij 

andere uitdagingen wat betreft ontwikkeling te verduren krijgt. Ze zijn vaker sociaal 

geïsoleerd, hebben minder vrienden en kleine sociale netwerken die vaak beperkt zijn tot 

familie, verwanten en andere (visueel) beperkten. Ook zijn er adolescenten met een visuele 

beperking die een gebrek aan adequaat sociale steun hebben. Uit veel onderzoeken blijkt dat 

deze adolescenten ook vaker psychologische problemen hebben (Huure, 1998). 

De psychosociale ontwikkeling van jongeren met en zonder visuele beperking is 

complex te noemen. Het wordt door verschillende factoren beïnvloed. Een visuele beperking 

heeft veel gevolgen voor een persoon. Zo ook voor de communicatie, die op een verbale 

manier plaatsvindt, maar ook op een non-verbale manier (zoals gezichtsuitdrukkingen). De 

non-verbale communicatie is voornamelijk belangrijk voor het leggen van het eerste contact. 

Doordat de jongere met een visuele beperking een bepaalde gezichtsuitdrukking van een 

gesprekspartner niet ziet, kan een boodschap lastiger begrepen worden (Kef, 2006). 

Jongvolwassenen met een visuele beperking zijn vaker sociaal onvolwassen en blijven langer 

egocentrisch in vergelijking met jongvolwassenen zonder visuele beperking. Ook hebben ze 

meer moeite om het perspectief van anderen in te zien. Die onvolwassenheid komt doordat de 
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jongvolwassenen met een visuele beperking minder mogelijkheden hebben om te socialiseren 

met leeftijdsgenoten en niet in staat zijn om hun gedrag te observeren en te imiteren (Tuttle & 

Ferrell, 1995; Tuttle & Tuttle, 2004). Ook kan oogcontact intimiteit in een relatie geven. 

Bijvoorbeeld flirten, wat vaak via oogcontact gebeurt, wordt door de visuele beperking 

bemoeilijkt. Een ander direct gevolg van een visuele beperking is op het gebied van 

mobiliteit. Het is mogelijk dat jongeren daardoor minder in de gelegenheid zijn om zich in die 

situaties te begeven waar zij relaties met anderen kunnen beginnen (Kef, 2006). 

Jongvolwassenen met een visuele beperking zijn vaker passief, minder assertief (Everhart, 

1980). Slechtziendheid heeft ook indirect gevolgen in de communicatie. Bijvoorbeeld door 

negatieve attitudes van anderen, gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid, door het besef van 

het anders zijn gebrek aan sociale vaardigheden, of door barrières die in de maatschappij zijn 

opgeworpen die slechtzienden hinderen in het contact leggen met anderen (Kef, 2006). 

De kwaliteit en kenmerken van sociale interacties tussen mensen met een visuele beperking 

en mensen zonder een visuele beperking worden bepaald door de mogelijkheden, vorige 

ervaringen en de houding van beide (Tuttle & Tuttle, 2004). Doordat de jongvolwassene met 

een visuele beperking een bepaald beeld van zichzelf heeft, vloeit daar een bepaald gedrag uit 

voort. Anderen reageren daarop met een bepaalde houding en gedrag. Dit beïnvloedt dan weer 

het beeld wat de jongvolwassene met een visuele beperking van zichzelf heeft (Baker, 1973). 

Tussen het 12e en 32e levensjaar zijn veel uitdagingen op psychologische en sociaal 

gebied. Bepaalde persoonlijke eigenschappen kunnen in deze tijd dienen als een 

beschermende factor, maar ook factoren in de sociale omgeving zijn hierbij zeker belangrijk. 

Bijvoorbeeld sociale steun en een hechte band met belangrijke mensen in je leven, dit zijn 

vaak ouders, maar in deze fase worden leeftijdsgenoten steeds belangrijker. In de 

ontwikkeling van de adolescentie naar de jongvolwassenheid spelen sociale vaardigheden een 

centrale rol (Sacks & Wolffe, 2006). Jongvolwassenen met een visuele beperking zijn vaker 

afhankelijk van anderen, hierdoor komt hun autonomie in het gedrang (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Voor een toekomstige succesvolle onafhankelijke positie in de maatschappij zijn belangrijke 

mensen in hun leven van onschatbare waarde (Sacks & Wolffe, 2006). Vooral omdat uit 

onderzoek van Kef (2009) blijkt dat jongeren, die het gevoel hebben dat zij sterk afhankelijk 

zijn van anderen, een lagere zelfwaardering hebben. Zij ervaren meer problemen op het 
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gebied van het accepteren van de beperking, zij ervaren meer gevoelens van eenzaamheid en 

hebben een lager welbevinden (Kef, 2009). Uit onderzoek van Kef (2006) blijkt dat de 

psychosociale ontwikkeling van jongvolwassenen met een visuele beperking niet dramatisch 

slecht of zorgelijk is. Naar voren komt dat de jongvolwassenen meer worstelen met het anders 

zijn en reacties van anderen en de maatschappij daarop, dan dat het echt zien of niet kunnen 

zien het meest centrale aspect is (Kef, 2006). 

Hieronder zullen verschillende aspecten van de psychosociale ontwikkeling besproken 

worden, die meegenomen zullen worden in dit M-these onderzoek. Deze aspecten zijn 

uitgekozen, omdat deze bijdragen aan goed ouderschap. 

 

1.2.1  Acceptatie van de visuele beperking 

Het is mogelijk dat acceptatie van de visuele beperking een effect zal hebben op het 

ouderschap of ouderschapsverwachtingen. Het zelfconcept en zelfvertrouwen van iemand 

hebben een uitwerking op het proces van aanpassing aan en acceptatie van de visuele 

beperking. Zelfconcept en zelfvertrouwen zijn de oorzaak en effect van de kwaliteit van 

persoonlijke aanpassing (Tuttle & Tuttle, 2004). Tuttle en Tuttle (2004) beschrijven het 

aanpassingsproces als het leren om te accepteren van de realiteit van een situatie en dan 

passende manieren te vinden om met die situatie te leven. Het is belangrijk voor een persoon 

met een visuele beperking om het gevoel te hebben dat hij/zij geïntegreerd is in de 

samenleving, dat hij werkelijk daartoe behoort, geaccepteerd wordt en iets bijdraagt.  

Het accepteren van de visuele beperking bestaat uit verschillende fases. De fases zijn 

niet hiërarchisch, een fase hoeft niet totaal afgerond te zijn voordat naar de volgende wordt 

overgegaan. De intensiteit en duur van een fase is verschillend per persoon (Tuttle & Tuttle, 

2004). De eerste fase is het zich bewust worden van de visuele beperking. De tweede fase is 

die van shock en ontkenning. De derde fase is een van rouwen en terugtrekking. De persoon 

met de visuele beperking zal zich terugtrekken van familie en vrienden. Dit is een tijd van 

eenzaamheid. In de vierde fase realiseert de persoon met de visuele beperking wat hij/zij 

allemaal niet kan. Dit kan leiden tot een depressie. In de vijfde fase gaat de persoon opnieuw 

zijn situatie bekijken, het herbeoordelen ervan. In de zesde fase leert de persoon met zijn 
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visuele beperking om te gaan. Waardoor de persoon in de zevende en laatste fase 

zelfvertrouwen krijgt en zichzelf kan accepteren (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Verschillende factoren hebben een effect op de acceptatie van de visuele beperking. 

Factoren van het individu zelf zijn persoonlijke karakteristieken, vorige ervaringen met het 

omgaan met situaties, houding die ze al hadden tegenover blindheid, etniciteit en ras, 

intelligentie, leeftijd wanneer de blind- of slechtziendheid optreedt, sekse, ernst van de visuele 

beperking, stabiliteit van de visuele beperking, bijkomende complicaties en waarden en 

normen van die persoon. Factoren die buiten het individu een effect hebben op de acceptatie 

van de visuele beperking zijn de rol van de dokter, het sociale netwerk, middelen en diensten, 

rolmodellen en werk (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Uit onderzoek van Woolderink (2009) blijkt dat ouders met een visuele beperking hun 

beperking tijdens de adolescentie beter geaccepteerd hebben dan jongvolwassenen met een 

visuele beperking zonder kind. Tijdens de ontwikkeling van adolescentie naar 

jongvolwassenheid blijkt juist dat de acceptatie bij jongvolwassenen met kind is afgenomen 

en bij jongvolwassenen zonder kind is toegenomen. In het onderzoek van Wildenburg (2010) 

is geen verschil gevonden op acceptatie bij jongvolwassenen met kind en jongvolwassenen 

zonder kind. 

 

1.2.2  Zelfwaardering 

Zelfwaardering wordt gedefinieerd als de waarde die een individu hecht aan zijn/haar 

eigen kenmerken, kwaliteiten, mogelijkheden en acties (Woolfolk, 2001). Baumrind (1991) 

zegt dat de ontwikkeling van zelfwaardering (samen met zelfregulatie en competentie) bij 

kinderen en adolescenten een omgeving nodig heeft die vrijheid tot exploreren en 

experimenteren geeft en bescherming voor gevaar. Individuen met een hoge zelfwaardering 

lijken vaak vertrouwen te hebben in hun eigen mogelijkheden om beslissingen te nemen, 

hebben een verwachting van succesvolle uitkomsten, de wil om nieuwe dingen te ervaren, 

gevoeligheid voor wat anderen nodig hebben en ze hebben relaties die gekarakteriseerd 

worden door respect en waardigheid (Tuttle & Tuttle, 2004). 

Tuttle en Tuttle (2004) zeggen dat jongvolwassenen met een visuele beperking vaker 

moeite hebben met observeren en imiteren van leeftijdsgenoten, daardoor kunnen ze meer 
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problemen ondervinden met het ontwikkelen van een positieve zelfwaardering. Ook zeggen 

ze dat het gevoel van afhankelijk zijn van anderen kan leiden tot een lagere zelfwaardering. In 

hun onderzoek werden geen verschillen gevonden voor zelfwaardering bij jongvolwassenen 

met en zonder visuele beperking (Tuttle & Tuttle, 2004; Kef, 1997). Hetzelfde kwam naar 

voren in het onderzoek van Huurre en Komulainen (1999). Alleen bij meisjes werd een 

verschil gevonden. Meisjes met een visuele beperking hadden een lagere zelfwaardering in 

vergelijking met meisjes zonder visuele beperking. De meisjes met een visuele beperking 

zeiden vaker dat zij anders zouden willen zijn en dat ze gebrek hadden aan zelfvertrouwen. 

Ouders met een visuele beperking scoren niet hoger op zelfwaardering in vergelijking met 

jongvolwassenen met een visuele beperking zonder kind (Wildenburg, 2010; Woolderink, 

2009). Alleen jongvolwassenen van 24 t/m 27 jaar met een visuele beperking met kind scoren 

hoger op zelfwaardering dan jongvolwassenen met een visuele beperking zonder kind. In 

vergelijking met jongvolwassenen met een visuele beperking zonder kind lijkt de 

ontwikkeling van zelfwaardering bij ouders met een visuele beperking af te nemen naarmate 

men vader/moeder wordt. Bij jongvolwassenen met een visuele beperking zonder kind neemt 

de zelfwaardering toe als ze vader/moeder worden (Woolderink, 2009). 

 

1.2.3  Welbevinden 

Welbevinden betekent het zich goed en tevreden voelen (Van Dale). Uit onderzoek is 

gebleken dat positieve sociale steun, vooral de ervaren emotionele en instrumentele steun, een 

positief effect hebben op het welbevinden van mensen. Dit bevordert dan weer het 

aanpassingsproces aan stressvolle gebeurtenissen in iemands leven, bijvoorbeeld een visuele 

beperking (Cohen, 1992; Hobfoll & Vaux, 1993; Reinhardt, Boerner, & Horowitz, in press; 

Sarason, Sarason, & Gurung, 1997). Daarentegen het krijgen van steun bij instrumentele 

taken is ongerelateerd of negatief gerelateerd aan variabelen van welbevinden (Kaul & Lakey, 

2003; Lakey & Lutz, 1996; Reinhardt et al., in press). Het krijgen van positieve emotionele 

steun en het niet krijgen van instrumentele steun lijkt dus het beste positieve effect te hebben 

op welbevinden. Gebleken is dat personen die geen steun of alleen negatieve steun ontvangen 

een staat van minder welbevinden ervaren in vergelijking met personen die positieve steun 

ontvangen of een combinatie van positieve en negatieve steun (Cimarolli & Boerner, 2005). 
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Bij het hebben van een visuele beperking kunnen moeilijkheden ontstaan bij de 

kwaliteit en het behouden van relaties met familie en vrienden, terwijl deze een belangrijke 

rol spelen bij het omgaan met hun beperking. Steun van zowel ouders als leeftijdsgenoten 

draagt bij aan het welbevinden. Voor 16 jaar is de ouderlijke steun belangrijker voor het 

welbevinden, terwijl tussen 16 en 18 jaar steun van leeftijdsgenoten belangrijker wordt. 

Meisjes ontvingen meer steun van hun ouders, dit had ook meer invloed op het welbevinden 

bij meisjes dan bij jongens (Kef & Deković, 2004). 

Uit onderzoek van Kef (2006) komt naar voren dat jongvolwassenen met een visuele 

beperking niet slechter scoren op welbevinden dan jongvolwassenen zonder visuele beperking 

(Kef, 2006; Kef & Deković, 2004). In onderzoek komt naar voren dat ouders met een visuele 

beperking tijdens de adolescentie niet hoger scoren op welbevinden in vergelijking met 

jongvolwassen met een visuele beperking zonder kind (Woolderink, 2009; Wildenburg, 

2010). Ook is gevonden dat ouders met een visuele beperking zich na 8 jaar minder tevreden 

voelen ten aanzien van sport. Terwijl het bij jongvolwassenen met een visuele beperking 

zonder kind hetzelfde is gebleven (Woolderink, 2009). Wel lijkt welbevinden een 

voorspellende waarde te hebben op het wel/niet aangaan van ouderschap (Wildenburg, 2010). 

 

1.2.4  Eenzaamheid 

Jongvolwassenen die blind of slechtziend zijn, kunnen problemen ervaren in het zich 

verwant voelen met de wereld om zich heen. Dit kan hun gevoel van geluk en psychosociale 

aanpassing beïnvloeden (Kef & Deković, 2004). Jongvolwassenen met een visuele beperking 

zijn vaker sociaal geïsoleerd en hebben vaker gevoelens van eenzaamheid. Vaak kunnen ze 

zelf niet hun gezelschappen kiezen om gesprekken mee te voeren. Ze moeten vaak afwachten 

tot iemand met hun praat. Als ze in een groep zijn, vinden ze het vaak moeilijk om in te 

schatten wanneer tegen hen gepraat wordt. Ook kunnen ze minder goed de non-verbale 

aspecten van sociale interacties waarnemen (Tuttle & Tuttle, 2004). 

In het onderzoek van Kef (2006) worden geen ernstige problemen op eenzaamheid 

gevonden bij jongvolwassenen met een visuele beperking. Ook worden geen verschillen 

gevonden in vergelijking met jongvolwassenen zonder visuele beperking (Kef, 2006). Wel 

werd gevonden dat eenzaamheid samenhangt met meer moeilijkheden bij het verwerven van 
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persoonlijke ontwikkelingstaken, meer emotionele problemen en meer conflicten tussen 

adolescenten en hun ouders in de adolescentiefase. Ook blijkt een hoge mate van 

eenzaamheid in de jongvolwassenheid samen te hangen met een lage mate van hechting en 

een lage mate van omgang met leeftijdsgenoten en een kwalitatief slechte relatie met vader in 

de adolescentie (Van Weenen, 2005). In het onderzoek van Wildenburg (2010) is geen 

verschil op eenzaamheid gevonden bij ouders met een visuele beperking en jongvolwassenen 

met een visuele beperking zonder kinderen. Als mensen laag scoren op eenzaamheid, scoren 

ze hoog op zelfwaardering, acceptatie van de beperking en welbevinden. 

 

1.2.5  Herinneringen aan eigen opvoeding 

Het blijkt dat jongeren met een visuele beperking hun ouders zien als responsief, hun 

autonomie stimulerend en dat hun ouders redelijk strikt en goed toezicht houden. De scores 

van de ouders van de jongeren met een visuele beperking liggen op veel van deze 

onderwerpen hoger dan bij ouders van jongeren zonder visuele beperking. Dat beeld is ook 

terug te vinden in de scores van de jongeren met een beperking zelf. De scores van de 

jongeren met een visuele beperking over hun ouders zijn ook hoger dan de scores van 

jongeren zonder visuele beperking over hun opvoeding (Kef, 2006). 

 

1.2.6  Steun van ouders 

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van jongvolwassenen met een visuele 

beperking tevreden is met de ouderlijke steun die zij ontvangen. Hoewel sommige deelnemers 

aan het onderzoek problemen ervaarden in emotionele en tastbare steun van hun ouders. Dit 

beïnvloedde hun psychosociale ontwikkeling op een negatieve manier. Het is ook gebleken 

dat steun en verzorging van familie essentieel is. Zij vormen de basis voor het verkrijgen van 

sociale vaardigheden. Het is de eerste plek waar kinderen routines, familie rituelen en 

gewoontes leren en een gevoel van innerlijke geborgenheid en veiligheid ontwikkelen (Sacks 

& Wolffe, 2006). Hierbij kan gedacht worden aan de situationele hypothese. Deze hypothese 

voorspelt dat ouderlijke invloed meer betekenis zal hebben als gekeken wordt naar zaken voor 

de toekomst. Terwijl invloed van leeftijdsgenoten een grotere invloed zal hebben op zaken die 

in het heden spelen (Kef & Deković, 2004). Tussen jongvolwassenen met een visuele 
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beperking en jongvolwassenen zonder visuele beperking is geen verschil gevonden op 

ouderlijke steun (Kef & Deković, 2004). 

 

1.3  Ouderschap 

Belsky (1984) beschrijft dat ouderschap door verschillende factoren wordt beïnvloed. 

Hierbij gebruikt hij onderstaand model. Belsky (1984) zegt dat ouderschap direct wordt 

beïnvloed door eigenschappen van de ouder zelf, eigenschappen van het kind zelf en van de 

wijdere sociale context waar partnerrelatie, sociale netwerk en beroepsmatige ervaringen van 

de ouders onder vallen. Verder zegt Belsky dat de ontwikkelingsgeschiedenis van ouders, de 

partnerrelatie, het sociale netwerk en werk invloed hebben op de persoonlijkheid van het 

individu en het psychologische welzijn van de ouders. Dit heeft dan weer invloed op het 

ouderlijke functioneren en daarmee ook op de ontwikkeling van het kind. Hieruit trekt Belsky 

drie conclusies: 1. dat ouderschap beïnvloed wordt door meerdere factoren, 2. de 

verschillende factoren hebben niet allemaal dezelfde mate van invloed, 3. 

ontwikkelingsgeschiedenis en persoonlijkheid vormt het ouderschap van de ouders indirect. 
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Figuur 1. Factoren die van invloed zijn op het ouderschap (Belsky, 1984) 
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als eerste worden gevonden in literatuur over kindermisbruik. Hierin is onderzocht dat een 

associatie bestaat tussen misbruik in de kindertijd van de ouder zelf en misbruik van hun 

eigen kinderen. Het tweede bewijs komt uit literatuur over depressie. Hieruit blijkt dat het 

gescheiden worden van de ouder als kind als stressvol kan worden ervaren, maar dat dit ook 

gerelateerd is aan moeilijkheden voor het zorgen voor jonge kinderen. Als laatste blijkt uit 

onderzoek dat als in de eigen kindertijd de vader een grote betrokkenheid had, een grote kans 

bestaat dat het kind later als ouder ook een grote betrokkenheid heeft in het leven van zijn 

eigen kinderen (Belsky, 1984). 

Het ouderfunctioneren heeft volgens Van der Maas en Van Leeuwen (2002) drie 

kernfuncties die het denken en doen van ouders beschrijven: interpreteren, respecteren en 

regisseren. De drie kernfuncties van het ouderfunctioneren hebben invloed op drie 

ontwikkelingsgebieden van het kind: lichamelijke-, psychologische- en sociale ontwikkeling. 

Opvoeden is voortdurend gedrag interpreteren van het kind, dit vergelijken met wat men van 

het kind weet en daarna problemen oplossen. Het respecteren van het kind is de manier 

waarop een ouder kwantitatief en kwalitatief emoties in het kind investeert. Een ouder heeft 

geleerd compromissen te sluiten tussen, aan de ene kant, de eigen individuele wensen en 

ambities en aan de andere kant de eisen en verplichtingen die het ouderschap met zich 

meebrengt. Een ouder die hiertoe in staat is, is vooral een respecterende, nieuwsgierige ouder, 

die niet van te voren weet, begrijpt en voelt wat zijn kind ervaart. Goed ouderschap vraagt om 

een adequate afstemming tussen het eigen referentiekader en de gevoelens en ervaringen van 

het kind. Het regisseren verwijst naar het sturende en leidinggevende gedrag van de ouder 

(Van der Maas & Van Leeuwen, 2002). Minuchin (1983) zegt dat een bepaalde mate van 

gezinsstructuur onmisbaar is, zodat het gezin een aantal van zijn belangrijkste taken kan 

uitvoeren, zoals opvoeden en socialiseren (Minuchin & Fishman, 1983). In het 

gezinsfunctioneren gaat het om het ontwikkelen van en omgaan met grenzen, afspraken en 

regels tussen de gezinsleden. Van de ouder wordt verwacht dat deze de 

opvoedingscompetentie bezit om leiding aan deze processen van het gezin te geven (Van der 

Maas & Van Leeuwen, 2002). 

Het aangaan van ouderschap wordt beïnvloed door verschillende factoren. Externe 

factoren die van invloed zijn, zijn onder andere een afgeronde opleiding, een vaste baan, een 
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stabiele relatie, geschikte woning of woonomgeving, de sociale omgeving en culturele 

achtergrond. Interne factoren die van invloed zijn op het aangaan van ouderschap zijn onder 

andere stabiele persoonlijkheid, sterk in je schoenen staan, weten wie je zelf bent en een 

zekere rust hebben gevonden zodat je een kind voldoende aandacht kan schenken. De leeftijd 

waarop mensen het ouderschap aangaan, is afhankelijk van het referentiekader, de eigen 

sociale omgeving (Dijkstra, Van der Zwaard, Bolt & Timmerman, 2003). 

Uit onderzoek is gebleken dat partnerrelatie het meest lijkt samen te hangen met het 

aangaan van ouderschap (Woolderink, 2009; Wildenburg, 2010). Verder blijkt dat acceptatie 

van de beperking lijkt samen te hangen met aangaan van ouderschap (Woolderink, 2009). Uit 

onderzoek van Wildenburg (2010) komt naar voren dat ook het welbevinden een 

voorspellende waarde heeft voor het aangaan van ouderschap bij jongvolwassenen met een 

visuele beperking. 

 

1.3.1  Ouderschap met een visuele beperking 

Jongvolwassenen met een visuele beperking die vader/moeder worden stuiten vaak op 

negatieve reacties en onbegrip van hun omgeving (Conley-Jung & Olkin, 2001; Kent 2002). 

Hun omgeving denkt vaak dat de jongvolwassenen met een visuele beperking niet in staat zijn 

om een kind op te voeden. Liefhebbende ouders en steunende vrienden zorgen ervoor dat de 

jongvolwassene hoop behoudt. Jongvolwassenen, zowel met als zonder een visuele 

beperking, hebben behoefte aan hulp en ondersteuning (Kent, 2002). Juist voor de 

jongvolwassenen met een visuele beperking blijkt te weinig hulp en ondersteuning te bestaan 

(Kirshbaum & Olkin, 2002). Kendrick (1983) zegt dat de moeilijkheid van een blinde moeder 

zijn niet ligt in het blind zijn of het moeder zijn, maar in de houding van anderen, onzichtbare 

obstakels. Dit onderscheidt moeders met een visuele beperking van moeders zonder visuele 

beperking (Kendrick, 1983). Ouders met een visuele beperking hebben vaak te maken met 

justification, dit is het steeds moeten verantwoorden voor het aangaan van ouderschap. Ook 

kan dit leiden tot stigmatisering, dat de ouders met een visuele beperking zich bedreigd 

voelen door andere personen. Het is belangrijk voor de moeder met een visuele beperking dat 

professionals vertrouwen tonen in de capaciteiten van deze moeders (Kirshbaum & Rinne, 

1985).  
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Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een visuele beperking niks verandert aan de 

fundamentele aspecten van ouderschap; verzorgen, liefde geven, beslissingen maken en 

begeleiden. Daarentegen hebben de moeders wel te maken met uitdagingen in de opvoeding. 

Uit onderzoek van Rosenblum, Hong en Harris (2009) blijkt dat ouders met een visuele 

beperking vooral problemen ervaren met vervoer. Een dagje uit moet bijvoorbeeld goed van 

te voren worden gepland. Ook maken deze ouders zich zorgen over de veiligheid van hun 

kinderen, omdat ze hun kinderen niet altijd in de gaten kunnen houden, doordat ze hen niet 

zien (Rosenblum, Hong & Harris, 2009). Toch moedigen moeders andere vrouwen met een 

visuele beperking aan om moeder te worden (Conley-Jung & Olkin, 2001). Ware en Schwab 

(1971) hebben gevonden dat moeders met een visuele beperking weinig trainingen krijgen in 

het uitvoeren van ouderlijke taken en dat ze veel taken uitvoerden door trial and error. Het zou 

nuttig kunnen zijn als personen met een visuele beperking trainingen krijgen of in contact 

komen met ouders met een visuele beperking om over ervaringen te praten. 

Uit het onderzoek van Halters et al. (2010) blijkt dat jongvolwassenen met een visuele 

beperking niet verschillen van jongvolwassenen zonder visuele beperking op hun 

verwachtingen over ouderschap. Wel lijkt een patroon gevonden te zijn voor parental self-

efficacy dat jongvolwassenen zonder visuele beperking hoger scoren in vergelijking met 

jongvolwassenen met een visuele beperking. Uit hun onderzoek lijkt ook een patroon 

gevonden te zijn dat het hebben van een visuele beperking geen invloed heeft op 

verwachtingen over toekomstig ouderschap. 

 

1.3.2  Parental Self-Efficacy 

Bij verwachtingen die mensen zullen hebben van het ouderschap, speelt self-efficacy 

een grote rol en dan voornamelijk parental self-efficacy. Bandura (1982) stelt dat hoe iemand 

over zichzelf denkt (self-efficacy) zijn gedachtepatronen, acties en emotionele arousal 

beïnvloedt. Uit onderzoek blijkt dat hoe beter iemand over zichzelf denkt, hoe meer succes zal 

worden behaald in taken en de emotionele arousal lager zal zijn. Jones en Prinz (2005) 

beschrijven dat parental self-efficacy een rol speelt bij ouderlijke competentie en ook bij 

ouderlijk psychologisch functioneren. Jones en Prinz (2005) beschrijven parental self-efficacy 
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als de verwachting die zorgdragers hebben over hun mogelijkheden om succesvol ouder te 

zijn. 

Parental self-efficacy kan gezien worden als een antecedent, een consequentie, een 

mediator en als een transactionele variabele. Het is niet duidelijk welke rol er uit springt, 

omdat meerdere rollen zich tegelijkertijd voordoen. Met parental self-efficacy als een 

antecedent wordt bedoeld dat het een rol speelt bij ouderlijke competentie. Ouders met hoge 

parental self-efficacy laten zelfvertrouwen zien bij ouderschapsvaardigheden, terwijl ouders 

met lage parental self-efficacy het tegenovergestelde laten zien (Jones & Prinz, 2005). Met 

parental self-efficacy als een consequentie bedoelen Jones en Prinz (2005) dat de ecologische 

context de parental self-efficacy beïnvloedt. Variabelen als socio-economische status en 

omgevingsfactoren kunnen dit beïnvloeden. Ook kunnen kindfactoren (zoals delinquent 

gedrag) een effect hebben. Met parental self-efficacy als mediator wordt de link bedoeld 

tussen ecologische variabelen en ouderlijke competentie. Omgevingsfactoren kunnen het 

vertrouwen van ouders negatief beïnvloeden en kan zorgen voor minder effectief ouderschap. 

Parental self-efficacy kan ook als een transactionele variabele worden gezien. Ouders met 

hogere parental self-efficacy kunnen meer succes laten zien in het ouderschap, wat resulteert 

in betere uitkomsten voor het kind. Dit verhoogt dan weer de parental self-efficacy. Zo komen 

ze in een positieve spiraal. Het tegenovergestelde kan dan leiden tot een negatieve spiraal 

(Jones & Prinz, 2005). 

 

1.4  Onderzoeksvragen 

Het doel van dit M-these onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de verschillende 

factoren die samenhangen met elkaar en met ouderschapsvariabelen voor jongvolwassenen 

met een visuele beperking. In dit M-these onderzoek wordt gekeken of verschillende 

determinanten van de psychosociale ontwikkeling, maatschappelijke variabelen, 

ouderschapsvariabelen en herinnering aan de eigen opvoeding een samenhang met elkaar 

hebben en of ze een samenhang hebben met ouderschapsvariabelen. Hierbij gaat het om 

welbevinden, zelfwaardering, acceptatie van de beperking, eenzaamheid, steun ouders, 

herinnering aan eigen opvoeding, parental self-efficacy, justification, stigmatisering en 

ouderschapsverwachting. Door een beter beeld te krijgen van deze determinanten, kunnen we 
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mogelijk iets meer zeggen over de samenhang met ouderschapsvariabelen. Hierbij zal een 

vergelijking gemaakt worden tussen ouders met en zonder visuele beperking. De vraag is of 

een verschil te vinden is tussen deze twee groepen op de genoemde factoren. 

1. Hoe zijn de verschillende determinanten en ouderschapsvariabelen verdeeld bij ouders 

met een visuele beperking?  

2. Op welke manier verschillen de groepen met en zonder visuele beperking, beide met 

kinderen, wat betreft eenzaamheid, parental self-efficacy, justification, herinneringen 

aan opvoeding (rejection, overbescherming en emotionele warmte), zelfwaardering en 

welbevinden? 

3. Hoe hangen de verschillende variabelen bij respondenten met een visuele beperking 

samen en kunnen ze indicatoren voor ouderschap voorspellen? 

 

Op basis van de onderzoeksvragen en wat hierboven beschreven is, is voor deze masterthese 

een model ontwikkeld. 
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2.  Methode 
2.1  Onderzoeksopzet 

Dit M-these onderzoek maakt deel uit van een longitudinaal onderzoek van Kef 

(2006). Een longitudinaal onderzoek bestaat uit metingen die op verschillende tijdstippen 

plaatsvinden, zodat gekeken kan worden naar hoe ontwikkelingen verlopen. Bij de vorige 

meetmomenten kwamen de onderzoekers bij de respondenten thuis. 

In het onderzoek van 1994 tot 1999 namen 316 jongeren met een visuele beperking 

deel. Van deze groep hebben 205 personen weer meegedaan aan het onderzoek van 2003-

2005. Ook werden 154 nieuwe adolescenten met een visuele beperking toegevoegd. Zowel 

het onderzoek van 1994 tot 1999 als van 2003-2005 heeft zich gericht op de psychosociale 

ontwikkeling en sociale netwerken van jongeren/jongvolwassenen met een visuele beperking. 

De respondenten waren in die tijd tussen de 14 en 31 jaar. De metingen waren gericht op het 

welbevinden, het sociale netwerk en functioneren en individuele aspecten als eenzaamheid en 

autonomie (Kef, 2006). Resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden op de site 

www.psy.vu.nl/verderkijken.  

Bij de metingen van nu zijn de respondenten in de leeftijd tussen de 20 en 38 jaar en is 

het onderzoek vooral gericht op ouderschap en ouderschapsverwachtingen. De 

dataverzameling van het derde meetmoment is begin 2010 begonnen en is in november 2010 

afgerond. De respondenten die bij de vorige onderzoeken hebben deelgenomen, zijn weer 

benaderd. Voor dit M-these onderzoek is alleen gebruik gemaakt van de gegevens van het 

laatste meetmoment en zijn alleen de gegevens van respondenten met een visuele beperking 

met kinderen en van personen zonder visuele beperking met kinderen gebruikt. 

Om geld en tijd te besparen is bij het derde meetmoment gekozen voor een 

telefonische afname van de vragenlijst (Computer Assisted Telephone Interview, CATI). De 

interviewer stelt de vragen achter de computer met een speciaal software programma, Blaise 

Pascal. Hierdoor kunnen de antwoorden direct worden ingevoerd en het programma zorgt 

ervoor dat vragen, die niet van toepassing zijn op de respondent, overgeslagen worden. 

Bij de vorige meetmomenten hebben respondenten aangegeven in de toekomst weer 

mee te willen doen aan ons onderzoek. Zij zijn opnieuw telefonisch benaderd door middel van 

hun oude contactgegevens met de vraag of zij weer mee wilden doen aan het onderzoek. In 

http://www.psy.vu.nl/verderkijken
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meerdere gevallen kwam het voor dat de gegevens niet meer recent waren. Bij deze 

respondenten is alsnog op verschillende manieren en via verschillende wegen geprobeerd ze 

te vinden. Bijvoorbeeld door het benaderen van ouders of buren of gebruik te maken van 

sociale middelen, zoals hyves en facebook. Als respondenten hadden toegezegd dat ze weer 

mee wilden doen, werd met hen een afspraak gemaakt om het telefonische interview af te 

nemen.  

De groep interviewers bestond uit 13 personen, die allemaal een interviewtraining 

hebben gevolgd. Het telefonische interview duurde ongeveer 1,5 uur en het grootste gedeelte 

van het interview bestond uit gestandaardiseerde vragenlijsten. Verder zijn een paar open 

vragen in het interview opgenomen. In het interview komen de volgende variabelen voor: 

achtergrondgegevens, sociale netwerk, welbevinden, partner- en huwelijkssatisfactie, 

zelfperceptie, zelfwaardering, eenzaamheid, acceptatie van de visuele beperking, autonomie, 

herinneringen aan eigen opvoeding, ouderschapsverwachtingen en ouderschapservaringen. 

Tijdens het telefonische interview komen ook vertrouwelijke vragen naar voren. Om de 

privacy van de respondenten te waarborgen, is bij die vragen gekozen voor een antwoordblad. 

De respondent kan bij die vragen dan alleen het cijfer voor het antwoord noemen. Van het 

antwoordblad zijn in totaal drie versies, daardoor weet de interviewer niet welk cijfer bij welk 

antwoord hoort.  

Om een vergelijking te kunnen maken tussen personen met een visuele beperking en 

personen zonder een visuele beperking is een vergelijkingsgroep benaderd. Dit zijn personen 

tussen de 20 en 40 jaar. Het was belangrijk dat de vergelijkingsgroep geen enkele vorm van 

een beperking had. Voor de vergelijkingsgroep bestond het interview uit de volgende 

variabelen: achtergrondgegevens, partner- en huwelijkssatisfactie, herinneringen aan eigen 

opvoeding, ouderschapsverwachtingen en ouderschapservaringen. Dit gedeelte nam ongeveer 

20 minuten in beslag. Na dit gedeelte werd aan de persoon gevraagd of hij/zij nog wilde 

deelnemen aan een volgend deel. Dit gedeelte bestond uit de volgende variabelen: sociale 

netwerk, welbevinden, zelfperceptie, zelfwaardering, eenzaamheid en autonomie. Dit deel 

nam nog ongeveer 40 minuten in beslag.  

Bij de werving van de vergelijkingsgroep is gebruik gemaakt van twee 

wervingsmethodes. Bij beide methodes waren de criteria waaraan de personen moesten 



M-these VU Orthopedagogiek  Kim Hekman 

 

22 

 

voldoen wel hetzelfde. Zij moesten tussen de 20 en 40 jaar zijn en geen enkele vorm van een 

visuele beperking hebben. De eerste methode was dat een programma op de computer 

automatisch telefoonnummers heeft gegenereerd. Hierbij werd een verhouding van 

netnummers en mobiele nummers nagestreefd die dezelfde verdeling over het land hebben als 

de nummers van de personen met een visuele beperking. Deze methode wordt Random Digit 

Dialing genoemd. De nummers zijn gebeld door de onderzoekers en wanneer personen tussen 

de 20 en 40 jaar werden bereikt, werd gevraagd of zij wilden deelnemen. Indien dit het geval 

was, werd met hen een afspraak gemaakt voor het interview. Met deze methode werden niet 

genoeg personen voor de vergelijkingsgroep verkregen. Doordat de telefoonnummers 

automatisch gegeneerd waren, bestonden veel nummers niet. Ook waren veel personen die 

bereikt werden niet tussen de 20 en 40 jaar. Hierdoor werd een nieuwe wervingsmethode 

gezocht. Die tweede methode bestond uit het werven van personen op de VU. Dit is gedaan 

door te werven bij colleges met studenten van psychologie en pedagogische wetenschappen. 

Verder zijn studenten geworven in de kantine van de VU. 

 

2.2 Respondenten 

In dit M-these onderzoek zijn in totaal 89 jongvolwassenen opgenomen. In dit M-these 

onderzoek zal een vergelijking gemaakt worden tussen ouders met en zonder visuele 

beperking. Vanaf nu zal visuele beperking aangeduid worden met VB. De respondentengroep 

bestaat uit 48 jongvolwassenen (54%) met een VB, 22 mannen en 26 vrouwen. Dit zijn de 

jongvolwassenen met kinderen die tijdens het derde meetmoment geïnterviewd zijn. De 

leeftijd van de ouders met VB ligt tussen de 22 en 38 jaar, de gemiddelde leeftijd is 33,7 

(SD=3,3). Van de respondenten VB heeft 44% één kind, 40% twee kinderen, 13% drie 

kinderen en 4% vier kinderen. De vergelijkingsgroep bestaat uit 41 jongvolwassenen (46%), 

13 mannen en 28 vrouwen. De leeftijd van de ouders zonder VB ligt tussen de 25 en 44 jaar 

en de gemiddelde leeftijd is 35,8 (SD=4,5). Van de vergelijkingsgroep heeft 39% één kind, 

37% twee kinderen, 17% drie kinderen, 2% vier kinderen en 2% vijf kinderen. In onderstaand 

tabel staan de achtergrondgegevens van de respondentengroep VB en vergelijkingsgroep. 
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Er is sprake van een significant verschil (t(87) = -2.53, p = .01) betreffende leeftijd. De 

respondenten VB zijn jonger dan de vergelijkingsgroep. Leeftijd heeft echter geen 

significante samenhang met variabelen uit het onderzoek. 

Bij de vergelijkingsgroep hebben niet alle personen de vragen voor de variabelen 

eenzaamheid, zelfwaardering, welbevinden, steun vader en steun moeder beantwoord. Dit 

komt doordat niet alle personen van de vergelijkingsgroep deze vragen gesteld hebben 

gekregen. De onderzoekers hebben ervoor gekozen om de voor hen belangrijkste vragen eerst 

aan de vergelijkingsgroep te stellen. Dit gedeelte duurde ongeveer 20 minuten en bevatte de 

ouderschapsvragen en herinneringen aan de eigen opvoeding. De onderzoekers kozen 

hiervoor, omdat zij veronderstelden dat de vergelijkingsgroep niet wilden deelnemen als de 

vragenlijst te lang zou duren. Na de 20 minuten werd de vergelijkingsgroep gevraagd of zij 

nog een gedeelte wilden beantwoorden. Hierbij kwamen de variabelen eenzaamheid, 

zelfwaardering, welbevinden, steun vader en steun moeder aan bod. Een deel van de 

vergelijkingsgroep koos ervoor hieraan niet deel te nemen. Vandaar dat de hierboven 

genoemde variabelen een kleinere N bevatten. 

De groep die verder ging met het tweede gedeelte bestaat uit 23 jongvolwassenen, 4 

mannen en 19 vrouwen. Deze groep zal hierna worden aangeduid met subgroep. De leeftijd 

van deze groep ligt tussen de 25 en 44 jaar en de gemiddelde leeftijd is 36,1 (SD=4,4). Van 

deze groep heeft 39% één kind, 30% twee kinderen, 22% drie kinderen, 4% vier kinderen en 

4% vijf kinderen. Er is geen sprake van een significant verschil betreffende leeftijd voor de 

subgroep in vergelijking met de hele vergelijkingsgroep. Voor geslacht wordt wel een 

significant verschil gevonden (t(30.76) = -2.24, p = .03). De subgroep bevat meer vrouwen in 

vergelijking met de gehele vergelijkingsgroep. 
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Tabel 1.  
Gegevens onderzochte respondenten VB (N = 48) en vergelijkingsgroep (N = 41) 
 
 
 

Respondenten  VB 
 
% 

Vergelijkingsgroep 

% (alle) %  (N = 23) 

Geslacht 
Man 
Vrouw 

 
46 
54 

 
32 
68 

 
17 
83 

Beloop visuele beperking 
Stabiel 
Progressief 

 
77 
23 

 

Ernst visuele beperking 
Matig slechtziend 
Ernstig slechtziend 
Blind 

 
63 
33 
4 

 

Vaste partner 
Ja 
Nee 

 
96 
4 

 
75 
25 

 
83 
17 

Aantal kinderen 
1 
2 
3 
4 
5 

 
44 
40 
13 
4 
- 

 
39 
37 
17 
2 
2 

 
39 
30 
22 
4 
4 

 

2.3  Meetinstrumenten 

Voor de verschillende determinanten uit het onderzoeksmodel zijn gestandaardiseerde 

vragenlijsten gebruikt. Voor alle schalen ligt de betrouwbaarheid in cronbachs alpha tussen de 

.60 en .85, dit is naar tevredenheid van de onderzoekers. Hieronder zullen de vragenlijsten 

kort besproken worden. 

Het welbevinden wordt gemeten met de Cantrill Ladder en drie toegevoegde items. De 

Cantrill Ladder bestaat uit de vraag ‘Hoe voel je je als je denkt aan je leven in het algemeen?’ 

De persoon kan een score geven op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 1 betekent dat het 

slecht gaat met diegene en 10 betekent dat het goed gaat met diegene (Cantrill, 1965). Om een 

beter beeld te krijgen van die persoon zijn drie soortgelijke vragen over sport, vriendenkring 

en werk/opleiding toegevoegd. 
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Zelfwaardering wordt gemeten met de Rosenberg Self-Esteem Scale. Het gaat om de 

gevoelens die iemand over zichzelf heeft. Deze schaal bestaat uit 10 items. Bij de items zijn 4 

antwoordmogelijkheden: 1. past helemaal niet bij me, 2. past eigenlijk niet bij me, 3. past een 

beetje bij me, 4. past goed bij me. Een voorbeeld van een item is ‘Over het geheel genomen, 

ben ik tevreden over mezelf’ (Rosenberg, 1979). 

De acceptatie van de beperking wordt gemeten met de Nottingham Adjustment Scale. 

De schaal bestaat uit 10 items en heeft 5 antwoordmogelijkheden: 1. helemaal mee eens, 2. 

mee eens, 3. niet mee eens, niet mee oneens, 4. niet mee eens, 5. helemaal niet mee eens. Een 

voorbeelditem is ‘Vanwege mijn blind/slechtziendheid voel ik me vaak ongelukkig’ (Dodds 

& Flannigan, 1993). Deze vragenlijst is alleen afgenomen bij de respondenten VB  en kan dus 

niet vergeleken worden met de groep zonder VB. 

Eenzaamheid wordt gemeten met de Eenzaamheidsschaal van de Jong-Gierveld. Dit 

meetinstrument meet de eenzaamheidsgevoelens bij jongvolwassenen. Zowel een totaalscore 

voor eenzaamheid als aparte scores voor emotionele en sociale eenzaamheid kan berekend 

worden. Deze schaal bestaat uit 11 items met drie antwoordmogelijkheden: ‘ja’, ‘min of 

meer’ en ‘nee’. Een item hierbij is bijvoorbeeld ‘Ik mis een echte goede vriend of vriendin’ 

(Van Tilburg & De Jong-Gierveld, 2007). 

Herinneringen aan de eigen opvoeding wordt gemeten met de Egna Minnen 

Betraffende Uppfostran (EMBU). De EMBU bestaat uit vier subschalen: afwijzing, 

emotionele warmte, (over)bescherming en verwenning (voortrekken van de respondent) 

(Arrindell, Gerlsma, Vandereycken, Hageman, & Daeseleire, 1998). In ons onderzoek bestaat 

de vragenlijst uit 24 items. Hierbij zijn 4 antwoordmogelijkheden: ‘nooit’, ‘zelden’, ‘vaak’, 

‘meestal’. Een van de items is ‘Mijn ouders bemoeiden zich met alles wat ik deed’. 

Ouderschapsverwachting wordt gemeten met twee vragen die door de onderzoekers 

zelf zijn bedacht. De eerste vraag is ‘Hoe graag wilde je kinderen?’, zal verder kinderwens 

worden genoemd. De tweede vraag is ‘Dacht je ook dat het voor jou was weggelegd?’, zal 

verder verwachting worden genoemd. De respondenten kunnen hierop antwoord geven door 

middel van een cijfer te geven tussen de 0 en 100. Dit is te vergelijken met temperatuur, 

waarbij 0 het vriespunt is (niet belangrijk, speelt geen rol) en 100 het kookpunt (heel 

belangrijk, speelt grote rol). 
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Parental Self-Efficacy wordt gemeten met de Parental Self-Efficacy Scale. Het 

origineel komt van Gibaud-Wallston en Wandersman (1978). Daarna is de schaal aangepast 

door Pedersen, Bryan, Huffman en Del Carmen (1989). De schaal bestaat uit 16 items waarbij 

telkens 7 antwoordmogelijkheden zijn. De antwoordmogelijkheden lopen van 1 = ‘helemaal 

niet van toepassing op mij’ tot aan 7 = ‘heel erg van toepassing op mij’. Een voorbeeld van 

een item is ‘Ik verwacht dat ik op mijn gemak ben als ik met mijn kind speel en hem of haar 

laat lachen’. 

Justification wordt gemeten met de Parental Justification Scale. De schaal bestaat uit 

vier items. Hiermee wordt gemeten in hoeverre ouders druk voelen zich te verantwoorden 

over de kwaliteit van hun ouderschap tegenover andere mensen in hun sociale omgeving. Een 

van de items is ‘Ik probeer zoveel mogelijk aan anderen te bewijzen dat ik een goede 

moeder/vader ben’. De antwoordmogelijkheden lopen van 1 = ‘helemaal mee oneens’ tot aan 

een 6 = ‘helemaal mee eens’ (Bos, 2004). 

Stigmatisering wordt gemeten met vier items. Hiermee wordt gemeten in wat voor 

mate personen zich gediscrimineerd voelen door andere personen. Een van de items is ‘De 

manier waarop mensen met mij praten, maakt mij boos’. Hierbij zijn vijf 

antwoordmogelijkheden: ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘erg vaak’ (Ali, Strydom, 

Hassiotis, Williams & King, 2008). 

 

2.4  Analyses 
 Voor de analyse van de data zal SPSS versie 18.0 gebruikt worden. Voor 

beantwoording van de eerste deelvraag zullen Descriptive Statistics gebruikt worden. Hierbij 

zal het gemiddelde, de standaarddeviatie en de range worden laten zien. 

  Voor beantwoording van de tweede deelvraag zal een independent samples t-test 

gebruikt worden. Hierbij is de afhankelijke variabele de groepsvariabele van de respondenten 

(ouder met VB en ouder zonder VB). De onafhankelijke variabelen zijn: eenzaamheid, 

parental self-efficacy, justification, herinneringen aan opvoeding (rejection, overbescherming 

en emotionele warmte), zelfwaardering, welbevinden en ouderschapsverwachting. 

 Voor beantwoording van de derde deelvraag zal eerst een bivariate correlatie worden 

uitgevoerd. De variabelen die zullen worden gebruikt, zijn: parental self-efficacy, 
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justification, stigmatisering, zelfwaardering, eenzaamheid, welbevinden, acceptatie van de 

beperking, herinneringen aan opvoeding en ouderschapsverwachting. Vervolgens zal een 

lineaire regressie-analyse worden uitgevoerd. De afhankelijke variabelen om beurten hierbij 

zijn: stigmatisering, justification, parental self-efficacy en ouderschapsverwachting. De 

onafhankelijke variabelen zijn: zelfwaardering, eenzaamheid, welbevinden, acceptatie van de 

beperking en herinneringen aan opvoeding. 

Er is sprake van een significant verschil wanneer de p-waarde onder de .05 uitkomt. 

Een trend wordt waargenomen wanneer de p-waarde tussen de .05 en .10 uitkomt. 

 

3.  Resultaten 
3.1  Ouderschapsvariabelen, psychosociale variabelen en groepsverschillen 

In deze paragraaf worden zowel de descriptieve gegevens van beide groepen als de 

groepsverschillen beschreven. In onderstaande tabel (tabel 2) zijn de descriptieve gegevens en 

de groepsverschillen van de respondenten VB en de vergelijkingsgroep weergegeven. 
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Tabel 2. 
Descriptieve gegevens en resultaten verschil ouders met VB (N = 48) en zonder VB (N = 41) 

 

* p < .05, t Trend: .05 < p < .10 

Variabelen Range VB M SD  t  p 
       
Zelfwaardering 1-4 Ja 

Nee 
3.50 
3.53 

.42 

.31 
-.31 .76 

Acceptatie 1-5 Ja 
Nee 

4.19 
- 

.72   

Eenzaamheid 1-11 Ja 
Nee 

5.19 
2.43 

3.89 
3.47 

2.89 .01* 

Welbevinden 1-10 Ja 
Nee 

7.21 
7.49 

1.03 
1.05 

-1.06 .29 

Steun vader 0-100 Ja 
Nee 

57.17 
48.35 

23.20 
30.60 

1.15 .26 

Steun moeder 0-100 Ja 
Nee 

63.61 
53.35 

19.34 
30.31 

1.43 .16 

Overbescherming 
(EMBU) 

1-4 Ja 
Nee 

2.50 
2.50 

.64 

.75 
.00 1.0 

Emotionele warmte 
(EMBU) 

1-4 Ja 
Nee 

3.35 
3.22 

.51 

.63 
1.07 .29 

Rejection (EMBU) 1-4 Ja 
Nee 

1.24 
1.38 

.38 

.58 
-1.42 .16 

 
Ouderschapsvariabelen 

      

Justification 1-6 Ja 
Nee 

2.36 
2.05 

.95 

.81 
1.63 .11 

Stigmatisering 1-5 Ja 
Nee 

1.86 
- 

.51   

Parental self-efficacy 
 

1-7 Ja 
Nee 

5.76 
5.62 

.66 

.50 
1.03 .31 

Ouderschapsverwachting 
(kinderwens) 

0-100 Ja 
Nee 

80.32 
87.69 

18.31 
19.05 

-1.83 .07t 

Ouderschapsverwachting 
(verwachting) 

0-100 Ja 
Nee 

73.21 
81.41 

20.71 
19.12 

-1.89 .06t 

       

 

Als per vragenlijst gekeken wordt naar het gemiddelde ten opzichte van de range van 

de scores lijken de ouders met VB hoog te scoren op acceptatie en lijken ze laag te scoren op 

stigmatisering. De ouders zonder VB hebben deze vragenlijsten niet beantwoord, omdat 

acceptatie van de beperking en stigmatisering bij hen geen rol speelt. Verder lijken beide 
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groepen laag te scoren op steun vader en steun moeder. Daarentegen lijken beide groepen 

hoog te scoren op ouderschapsverwachting en welbevinden. Voor eenzaamheid lijkt de 

vergelijkingsgroep gemiddeld te scoren, terwijl de respondenten VB hoog lijken te scoren. Op 

stigmatisering lijken de respondenten VB laag te scoren. En op justification lijken beiden 

groepen ook laag te scoren. Dit is dan positief te noemen. 

Uit de gegevens blijkt dat een significant verschil tussen de twee groepen wordt 

gevonden op eenzaamheid. Ouders met een VB scoren significant hoger op eenzaamheid in 

vergelijking met ouders zonder een VB. Voor de variabelen kinderwens en verwachting wordt 

een trend gevonden. Hierbij scoren de ouders zonder VB hoger op deze twee variabelen. De 

ouders zonder VB scoren respectievelijk op de twee variabelen 87,7 en 81,4. De ouders met 

VB scoren respectievelijk 80,3 en 73,2. Voor justification wordt bijna een trend gevonden. 

Ouders met een VB lijken hierop iets hoger te scoren dan ouders zonder VB. 

Op de onderdelen van herinneringen aan de eigen opvoeding, overbescherming, 

emotionele warmte en rejection, scoren de ouders met een VB niet significant hoger of lager 

in vergelijking met ouders zonder VB. Dit geldt ook voor zelfwaardering, welbevinden en 

parental self-efficacy. Op sociale steun van de vader en moeder komt naar voren dat ouders 

met een VB dit niet significant belangrijker vinden in vergelijking met ouders zonder VB. 

Als gekeken wordt naar het gemiddelde ten opzichte van de range van de scores op 

zelfwaardering, eenzaamheid, welbevinden, steun vader en steun moeder komt naar voren dat 

de subgroep (onderdeel van de vergelijkingsgroep zonder VB) hoog lijkt te scoren op 

zelfwaardering. Op eenzaamheid laten zij een gemiddelde score zien. Op welbevinden lijken 

zij hoog te scoren, daarentegen lijken zij op steun vader en steun moeder laag te scoren. Als 

gekeken wordt naar de verschillen tussen de gehele vergelijkingsgroep en de subgroep 

worden geen grote verschillen gevonden (tabel 3). Voor de variabelen overbescherming, 

justification, parental self-efficacy, kinderwens en verwachting worden geen significante 

verschillen gevonden en zijn de gemiddeldes nagenoeg hetzelfde. Alleen voor emotionele 

warmte en rejection worden significante verschillen gevonden. Voor emotionele warmte 

scoort de hele vergelijkingsgroep hoger in vergelijking met de subgroep. Op rejection scoort 

de subgroep hoger in vergelijking met de hele vergelijkingsgroep. 
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Tabel 3. 
Descriptieve gegevens en resultaten verschil hele groep ouders zonder VB (N=41) en 
subgroep van de ouders zonder VB (N=23) 

* p < .05, t Trend: .05 < p < .10 

Variabelen Range Vergelijkingsgroep M SD  t  p 
       
Overbescherming 
(EMBU) 

1-4 Hele groep 
Subgroep 

2.50 
2.57 

.75 

.87 
-.70 .49 

Emotionele warmte 
(EMBU) 

1-4 Hele groep 
Subgroep 

3.22 
3.04 

.63 

.65 
2.27 .03* 

Rejection (EMBU) 1-4 Hele groep 
Subgroep 

1.38 
1.54 

.58 

.70 
-2.39 .02* 

 
Ouderschapsvariabelen 

      

Justification 1-6 Hele groep 
Subgroep 

2.05 
2.02 

.81 

.80 
.27 .79 

Parental self-efficacy 
 

1-7 Hele groep 
Subgroep 

5.62 
5.65 

.50 

.49 
-.41 .68 

Ouderschapsverwachting 
(kinderwens) 

0-100 Hele groep 
Subgroep 

87.69 
86.96

19.05 
21.15 

.29 .78 

Ouderschapsverwachting 
(verwachting) 

0-100 Hele groep 
Subgroep 

81.41 
82.39

19.12 
22.86 

-.38 .71 

       

 

3.2  Correlaties voor respondenten VB op t3 

 In tabel 4 (zie bijlage) staan de correlaties tussen de determinanten voor respondenten 

VB weergegeven. Verschillende verbanden werden gevonden. 

 Van de psychosociale variabelen zelfwaardering, acceptatie van de beperking, 

eenzaamheid en welbevinden hangen zelfwaardering en acceptatie van de beperking sterk 

positief met elkaar samen. Ook hangt welbevinden positief samen met acceptatie. De 

psychosociale variabelen hebben geen samenhang met steun vader en steun moeder. Van de 

psychosociale variabelen hangt zelfwaardering positief samen met emotionele warmte. 

Eenzaamheid hangt negatief samen met overbescherming en rejection. Van de psychosociale 

variabelen hangen zelfwaardering en acceptatie negatief samen met stigmatisering. 

Welbevinden heeft een negatieve samenhang met justification. Van de psychosociale 

variabelen hangt eenzaamheid positief samen met parental self-efficacy. Zelfwaardering en 
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acceptatie hebben een positieve samenhang met verwachting en eenzaamheid heeft een 

positieve samenhang met kinderwens. 

 Van de variabelen van herinneringen aan de eigen opvoeding hangt overbescherming 

positief samen met rejection en emotionele warmte heeft een negatieve samenhang hiermee. 

Verder hangt rejection negatief samen met de steun van zowel vader als moeder. Emotionele 

warmte heeft een positieve samenhang met steun van de moeder. Rejection heeft een 

positieve samenhang met justification en stigmatisering. Overbescherming heeft een positieve 

samenhang met stigmatisering en emotionele warmte heeft hiermee een negatieve samenhang. 

Overbescherming heeft een negatieve samenhang met kinderwens. 

 De steun van de vader heeft een sterke positieve samenhang met de steun van de 

moeder. De steun van zowel moeder als vader hebben geen samenhang met de 

maatschappelijke variabelen en ook niet met de ouderschapsvariabelen. 

 De maatschappelijke variabelen hebben geen samenhang met elkaar. Met de 

psychosociale variabelen bestaat een negatief verband justification en welbevinden en een 

negatief verband tussen stigmatisering en zelfwaardering en acceptatie. Met de variabelen van 

herinnering aan eigen opvoeding heeft stigmatisering met allemaal een verband. Met 

overbescherming en rejection een positief verband en met emotionele warmte een negatief 

verband. Justification heeft een positieve samenhang met rejection. De maatschappelijke 

variabelen hebben geen verband met steun van de ouders. Met de ouderschapsvariabelen heeft 

justification alleen een verband. Justification heeft een negatieve samenhang met parental 

self-efficacy en een positieve samenhang met kinderwens. 

 Van de ouderschapsvariabelen hebben alleen kinderwens en verwachting een sterke 

positieve samenhang met elkaar. Van de psychosociale variabelen heeft eenzaamheid zowel 

met parental self-efficacy als kinderwens een positief verband. Verwachting heeft een positief 

verband met zelfwaardering en acceptatie. Van de variabelen van herinneringen aan eigen 

opvoeding heeft alleen overbescherming een negatieve samenhang met kinderwens. De 

ouderschapsvariabelen hebben geen verband met steun van de ouders. Van de 

maatschappelijke variabelen heeft alleen justification een negatieve samenhang met parental 

self-efficacy en een positieve samenhang met kinderwens. 
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 Van alle variabelen heeft rejection de meeste correlaties en welbevinden de minste 

correlaties. De variabelen van herinneringen aan de eigen opvoeding hebben in vergelijking 

met de andere variabelen de meeste verbanden. De ouderschapsvariabelen hebben samen met 

steun vader en steun moeder de minste verbanden. 

 

3.3  Regressie voor respondenten VB 

 In de voorgaande paragrafen is vastgesteld dat er enkele significante verbanden 

bestaan tussen ouderschapsvariabelen, psychosociale variabelen, maatschappelijke variabelen 

en herinneringen aan de eigen opvoeding bij respondenten VB. In deze paragraaf zal worden 

weergegeven welke variabelen de belangrijkste factoren zijn. Hiervoor zijn vijf aparte 

multipele regressie-analyses uitgevoerd met als afhankelijke variabelen: kinderwens, 

verwachting, justificaton, stigmatisering en parental self-efficacy. Hieronder zullen de 

verschillende multipele regressie-analyses apart besproken worden. 

 

Tabel 5. 
Regressie resultaten voor kinderwens (N = 47) 
F = 5.5, p = .001 Adjusted Rsquare = .28  

Variabelen Beta p 

Verwachting .34 .01* 

Justification .25 .07t

Overbescherming -.18 .17 

Eenzaamheid .24 .08t

* p < .05, t Trend: .05 < p < .10 

 

In tabel 5 staat de regressie-analyse met als afhankelijke variabele kinderwens. De 

variantie voor kinderwens wordt door 28% verklaard door verwachting, justification, 

overbescherming en eenzaamheid. Afzonderlijk gezien is alleen verwachting een significante 

factor voor kinderwens. Voor justification en eenzaamheid wordt alleen een trend gevonden. 

Verwachting vertoont hierbij het sterkste verband. 
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In vergelijking met de correlatie-uitkomsten wordt voor overbescherming nu geen 

significant resultaat gevonden, terwijl dit bij de correlaties wel het geval was. Voor 

eenzaamheid wordt nu een trend gevonden, terwijl dit bij de correlaties een significant 

resultaat was. 

 

Tabel 6. 
Regressie resultaten voor verwachting (N = 46) 
F = 9.4, p = .000 Adjusted Rsquare = .36  

Variabelen Beta p 

Kinderwens .52 .00* 

Zelfwaardering .22 .18 

Acceptatie .27 .09t

* p < .05, t Trend: .05 < p < .10 

 

In tabel 6 is te zien dat het percentage verklaarde variantie van verwachting voor 

kinderwens, zelfwaardering en acceptatie samen op 36% ligt. Afzonderlijk zijn de kinderwens 

en acceptatie ook significant belangrijk voor de afhankelijke variabele. Kinderwens vertoont 

het sterkste verband. 

In vergelijking met de correlatie-uitkomsten wordt voor zelfwaardering nu gen 

significant resultaat gevonden, terwijl dit bij de correlaties wel het geval was. Voor acceptatie 

wordt nu een trend gevonden, terwijl dit bij de correlaties een significant resultaat was. 
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Tabel 7. 
Regressie resultaten voor stigmatisering (N = 45) 
F = 4.9, p = .001 Adjusted Rsquare = .31  

Variabelen Beta p 

Zelfwaardering -.31 .08t

Emotionele warmte -.06 .66 

Overbescherming .18 .18 

Rejection .37 .01* 

Acceptatie .03 .86 

* p < .05, t Trend: .05 < p < .10 

 

De variantie voor stigmatisering wordt door 31% verklaard door zelfwaardering, 

emotionele warmte, overbescherming, rejection en acceptatie. Afzonderlijk gezien zijn alleen 

zelfwaardering en rejection van significant belang voor stigmatisering. Rejection vertoont het 

sterkste verband met stigmatisering. 

Voor emotionele warmte, overbescherming en acceptatie wordt in de correlatie-

uitkomsten wel een significante uitkomst gevonden, terwijl dat in deze regressie-resultaten 

niet meer het geval is. Voor zelfwaardering wordt in de correlatie-uitkomsten een significant 

resultaat gevonden, terwijl het hier een trend betreft. 

 

Tabel 8. 
Regressie resultaten voor justification (N = 44) 
F = 4.8, p = .003 Adjusted Rsquare = .26  

Variabelen Beta p 

Welbevinden -.11 .43 

Kinderwens .38 .00* 

Rejection .21 .13 

Parental self-efficacy -.41 .00* 

* p < .05, t Trend: .05 < p < .10 

De variantie voor justification wordt voor 26% verklaard door welbevinden, 

kinderwens, rejection en parental self-efficacy. Afzonderlijk gezien zijn alleen de variabelen 
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kinderwens en parental self-efficacy significant belangrijk voor justification. Voor 

kinderwens wordt het sterkste positieve verband gevonden, daarentegen wordt voor parental 

self-efficacy het sterkste negatieve verband gevonden. 

Bij de correlatie-uitkomsten werd een significant verband gevonden tussen 

justification en welbevinden en rejection. Bij deze regressie-resultaten is dat niet meer het 

geval. 

 

Tabel 9. 
Regressie resultaten voor parental self-efficacy (N = 46) 
F = 6.1, p = .005 Adjusted Rsquare = .19  

Variabelen Beta p 

Justification -.35 .01* 

Eenzaamheid .27 .06t

* p < .05, t Trend: .05 < p < .10 

 

Het percentage verklaarde percentage van parental self-efficacy ligt voor justification 

en eenzaamheid samen op 19%. Afzonderlijk gezien is alleen justification significant 

belangrijk voor parental self-efficacy. Voor eenzaamheid wordt een trend gevonden. 

Justification laat het sterkste negatieve verband zien. 

 

4.  Discussie 
4.1  Conclusies 

4.1.1 Beschrijving en verschillen groepen met en zonder VB op t3 

 In dit M-these onderzoek was de vraag hoe de twee groepen op de verschillende 

determinanten scoren. Het lijkt of de uitkomsten niet zorgwekkend zijn. Als gekeken wordt 

naar het gemiddelde ten opzichte van de range van de scores op de vragenlijsten lijkt het dat 

de ouders met VB hun beperking goed hebben geaccepteerd. Dit komt overeen met de 

resultaten uit het onderzoek van Woolderink (2009), waarbij ook gevonden is dat ouders met 

VB hun visuele beperking beter geaccepteerd hebben. Ook lijkt het dat ouders met VB zich 

niet of weinig gediscrimineerd voelen door anderen. Verder lijkt het dat beide groepen zich 



M-these VU Orthopedagogiek  Kim Hekman 

 

36 

 

niet in grote mate gesteund voelen door hun ouders. De steun van de moeder lijkt iets groter 

dan de steun van de vader. Sommige jongvolwassenen met een VB ervaren problemen in 

emotionele en tastbare steun van hun ouders (Sacks & Wolffe, 2006). Daarentegen lijken 

beide groepen wel een goede ouderschapsverwachting en een hoog welbevinden te hebben. 

Beide groepen lijken dus wel een goede verwachting van het ouderschap te hebben en lijken 

zich goed te voelen over zichzelf. De vergelijkingsgroep lijkt zich niet eenzaam te voelen, 

terwijl de respondenten VB zich meer eenzaam lijken te voelen. De respondenten VB lijken 

zich niet gediscrimineerd te voelen door andere personen. Ook lijken zij geen druk te voelen 

om zich te verantwoorden tegenover andere personen. Dit geldt ook voor de 

vergelijkingsgroep. 

 In dit M-these onderzoek is ook onderzocht op welke manier de respondenten VB op 

verschillende determinanten verschillen van de vergelijkingsgroep. In de resultaten komt naar 

voren dat beide groepen op veel determinanten overeenkomstig scoren. Geconcludeerd kan 

worden dat op zelfwaardering, welbevinden, steun vader, steun moeder, herinneringen aan de 

eigen opvoeding (overbescherming, emotionele warmte en rejection) en parental self-efficacy 

geen verschillen worden gevonden tussen de groepen met en zonder visuele beperking. Dit 

betekent dat ouders met een VB op een aantal belangrijke psychosociale determinanten  niet 

anders scoren dan ouders zonder VB. Deze resultaten komen overeen met eerdere 

bevindingen uit onderzoek van Kef (2006), dat de psychosociale ontwikkeling van 

jongvolwassenen met een VB niet slecht of zorgelijk te noemen is. 

 Tussen de groepen worden echter wel enkele verschillen gevonden. Op leeftijd wordt 

een significant verschil gevonden. De ouders met een VB zijn jonger dan de ouders zonder 

een VB. Leeftijd heeft echter geen significante samenhang met variabelen uit het onderzoek. 

Voor eenzaamheid wordt ook een significant verschil gevonden. De respondenten VB zijn 

eenzamer dan de vergelijkingsgroep. Dit komt overeen met eerdere bevindingen dat jongeren 

met een VB problemen kunnen ervaren in het zich verwant voelen met de wereld om zich 

heen (Kef & Deković, 2004). Ook zijn zij vaker sociaal geïsoleerd en hebben vaker gevoelens 

van eenzaamheid (Tuttle & Tuttle, 2004). De ouders zonder VB lijken een grotere kinderwens 

te hebben dan de ouders met VB. Verder lijken de ouders zonder VB lager te scoren op 

justificaton in vergelijking met ouders met VB. Dit impliceert dat ouders zonder VB minder 
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druk voelen om zich te verantwoorden voor het ouderschap dan ouders met VB. Zowel de 

kleinere kinderwens als de grotere druk die de jongvolwassenen met een VB lijken te voelen 

om zich te verantwoorden voor het ouderschap kunnen te maken hebben met het feit dat 

jongvolwassenen met een VB die vader/moeder willen worden, vaak op negatieve reacties en 

onbegrip van hun omgeving stuiten (Conley-Jung & Olkin, 2001; Kent, 2002). Ouders zonder 

VB lijken een betere verwachting van het ouderschap te hebben in vergelijking met de ouders 

met VB. 

 In dit M-these onderzoek is ook het verschil onderzocht tussen de gehele 

vergelijkingsgroep (N=41) en de subgroep van de vergelijkingsgroep (N=23). In de subgroep 

zaten significant meer vrouwen in vergelijking met de gehele vergelijkingsgroep. Verder werd 

een significant verschil gevonden voor emotionele warmte en rejection. Gekeken naar de 

range van de vragenlijsten lijkt het erop dat de personen die doorgingen voor de tweede helft 

van de vragenlijst zich goed voelden over zichzelf. Zij lijken zich niet eenzaam te voelen en 

het lijkt erop dat zij zich niet in grote mate gesteund voelden door hun ouders. Hiermee zou 

het significante verschil op emotionele warmte en rejection mogelijk verklaard kunnen 

worden. 

 

4.1.2 Samenhang variabelen en voorspellende waarden op ouderschapsvariabelen 

 In dit M-these onderzoek is verder onderzocht wat de samenhang is tussen de 

verschillende variabelen bij respondenten VB. Op basis van de correlaties kan het 

onderzoeksmodel (figuur 2) herzien worden. Geconcludeerd kan worden dat onderling 

welbevinden, zelfwaardering, acceptatie en eenzaamheid nauwelijks samenhang hebben. 

Alleen acceptatie van de beperking heeft een positieve samenhang met zelfwaardering en 

welbevinden. Wanneer de respondenten VB hun visuele beperking beter hebben 

geaccepteerd, zullen zij zich beter over zichzelf voelen en andersom. Dit lijkt ook 

aannemelijk, omdat het zelfconcept en zelfvertrouwen, hoe iemand over zichzelf denkt, een 

uitwerking hebben op het proces van acceptatie van de visuele beperking  (Tuttle & Tuttle, 

2004). Wanneer gekeken wordt naar het onderzoeksmodel lijkt de lijn van welbevinden naar 

justification aanwezig. Zelfwaardering en acceptatie zijn de enige die correleren met 

stigmatisering. Als de jongvolwassenen met VB zich goed voelen over zichzelf en hun visuele 



M-these VU Orthopedagogiek  Kim Hekman 

 

38 

 

beperking geaccepteerd hebben, geven zij aan zich niet gediscrimineerd te voelen door andere 

personen. Eenzaamheid toont helemaal geen verband met justification en stigmatisering. 

Onderling hebben justification en stigmatisering geen verband. 

 Verder blijkt uit de correlaties dat welbevinden, zelfwaardering, acceptatie en 

eenzaamheid geen van allen correleren met steun van de ouders. In de jongvolwassenheid 

wordt sociale steun en een hechte band met leeftijdsgenoten belangrijker en komen de ouders 

op de achtergrond (Sacks & Wolffe, 2006). Welbevinden en acceptatie correleren niet met 

herinneringen aan eigen opvoeding. Zelfwaardering correleert alleen met emotionele warmte. 

Eenzaamheid correleert met overbescherming en rejection. In het onderzoeksmodel lijkt een 

lijn van eenzaamheid naar herinneringen aan eigen opvoeding dus wel aanwezig. Hier kan 

geconcludeerd worden dat herinneringen aan eigen opvoeding geen samenhang hebben op de 

psychosociale variabelen welbevinden, acceptatie en zelfwaardering. Wel lijken de 

herinneringen aan eigen opvoeding samenhang te hebben met eenzaamheid later. Tussen 

steun ouders en herinneringen aan eigen opvoeding correleert alleen steun van de moeder 

positief met emotionele warmte en negatief met rejection. Steun van de vader correleert alleen 

negatief met rejection. Steun ouders en herinneringen aan eigen opvoeding zouden dus ook 

beter apart weergegeven kunnen worden. 

 Gekeken naar het onderzoeksmodel lijkt de lijn van steun ouders en van herinneringen 

aan eigen opvoeding naar parental self-efficacy en ouderschapsverwachting niet aanwezig. 

Tussen deze variabelen zijn geen correlaties gevonden. Voor stigmatisering geldt hetzelfde. 

Justification daarentegen heeft wel een negatieve samenhang met parental self-efficacy en een 

positieve samenhang met ouderschapsverwachting. 

 Wanneer gekeken wordt naar de onderzoeksvraag over determinanten van ouderschap 

bij respondenten VB kan geconcludeerd worden dat de psychosociale variabelen een kleine 

voorspellende rol lijken te spelen voor de ouderschapsvariabelen. Zelfwaardering, 

eenzaamheid en acceptatie lijken een voorspellende rol te spelen voor de 

ouderschapsvariabelen. Wanneer respondenten VB zich goed voelen over zichzelf lijken zij 

zich minder snel gediscrimineerd te voelen door anderen. Wanneer respondenten VB zich 

redelijk eenzaam voelen, lijkt het of zij een beter verwachting van zichzelf hebben om 

succesvol vader/moeder te worden. Ook lijken zij dan een grotere kinderwens te hebben. 
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Verder lijken respondenten VB een betere verwachting van het ouderschap te hebben wanneer 

zij hun visuele beperking beter hebben geaccepteerd. 

 Van de maatschappelijke variabelen speelt alleen justification een voorspellende rol. 

Als de respondenten VB niet of weinig de druk voelen om zich te verantwoorden voor hun 

ouderschap hebben zij een betere verwachting van zichzelf om succesvol vader/moeder te 

worden. Als zij daarentegen wel druk voelen om zich te verantwoorden voor hun ouderschap 

lijkt het alsof zij een grotere kinderwens hebben. 

 Van de variabelen van herinneringen aan de eigen opvoeding is alleen een verband 

gevonden tussen rejection en stigmatisering. Wanneer men hoog scoort op rejection zal men 

ook hoog scoren op stigmatisering.  

Parental self-efficacy speelt een voorspellende rol voor justification. Wanneer de 

respondenten VB een hoge verwachting van zichzelf hebben om succesvol vader/moeder te 

worden, zullen zij niet of weinig druk voelen om zich te verantwoorden voor hun ouderschap. 

Wanneer respondenten VB een hoge verwachting hebben van het ouderschap hebben zij ook 

een grote kinderwens. Omgekeerd geldt hetzelfde, wanneer respondenten VB een grote 

kinderwens hebben, hebben zij ook hoge verwachtingen van het ouderschap. Als laatste is 

ook gevonden dat als respondenten VB een grote kinderwens hebben zij een grote druk 

voelen om zich te verantwoorden voor hun ouderschap. Gekeken naar de resultaten is 

kinderwens de grootste voorspeller voor ouderschapsvariabelen. 

 Wanneer gekeken wordt naar het model van Belsky (1984) hebben hierin 

ontwikkelingsgeschiedenis en psychologisch welzijn invloed op het ouderschap. In dit M-

these onderzoek zijn dat de psychosociale variabelen en de herinneringen aan eigen 

opvoeding. Uit de resultaten blijkt dat herinneringen aan eigen opvoeding nauwelijks een 

voorspeller zijn voor ouderschapvariabelen en van de psychosociale variabelen alleen 

eenzaamheid, zelfwaardering en acceptatie van de beperking. Gekeken naar de resultaten 

worden weinig overeenkomsten gevonden met het model Belsky. 

 De conclusies van dit M-these onderzoek zijn niet goed te vergelijken met eerder 

gevonden resultaten uit andere M-these onderzoeken, omdat die andere vergelijkingen maken. 

De resultaten uit dit M-these onderzoek zijn voor de praktijk positief te noemen. Blijkbaar 
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zijn sommige determinanten niet voorspellend voor ouderschapsvariabelen en zijn de 

verschillen tussen de groepen klein. 

 

4.2 Beperkingen van het onderzoek 

 Binnen dit M-these onderzoek zijn meerdere beperkingen die bij het interpreteren van 

de resultaten in acht moeten worden genomen. Bij de verschillen tussen de groepen moeten de 

conclusies met voorzichtigheid worden getrokken. Op de variabelen zelfwaardering, 

eenzaamheid, welbevinden en steun ouders zijn bij de vergelijkingsgroep minder mensen die 

de vragen hierover hebben beantwoord in vergelijking met de respondenten VB. Na 

vergelijking van de gehele vergelijkingsgroep met de subgroep bleek dat geen grote 

verschillen werden gevonden. Wel werd een significant verschil gevonden op geslacht. De 

subgroep bevatte meer vrouwen. Ook werd een significant verschil gevonden op emotionele 

warmte en rejection. Conclusies over deze variabelen moeten dan ook voorzichtig genomen 

worden. 

 Bevindingen uit dit onderzoek zijn enkel verkregen door zelf-rapportage en 

interviews. Hierdoor is het niet volledig zeker of de antwoorden die de respondenten gegeven 

hebben betrouwbaar zijn. Het is mogelijk dat de respondenten bijvoorbeeld sociaal wenselijke 

antwoorden  hebben gegeven. 

 Voor de variabelen zelfwaardering, acceptatie van de beperking en eenzaamheid zijn 

bij de telefonische interviews gebruik gemaakt van een antwoordblad. Door de verschillende 

versies, wist de onderzoeker niet welk antwoord de respondent gaf. Zo werd geprobeerd de 

privacy van de respondenten te waarborgen. Bij t1 en t2 kwamen de onderzoekers bij de 

respondenten thuis en vulden de respondenten deze antwoorden zelf in, zodat de onderzoeker 

niet wist welk antwoord gegeven werd. Ook al werd bij de telefonische interviews gebruik 

gemaakt van antwoordbladen kon geen volledige privacy gewaarborgd worden, doordat 

meestal een patroon te vinden was in de antwoorden van de respondenten. Hierdoor zouden 

de resultaten op deze variabelen positiever uit kunnen komen dan ze in werkelijkheid zijn, 

doordat respondenten mogelijk sociaalwenselijke antwoorden gaven. 
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 De power van de regressie analyses is laag. Bij de analyses waren weinig 

proefpersonen betrokken en in de analyses zaten veel variabelen. Op deze manier bestaat een 

kleinere kans op het vinden van significante verschillen. 

 Een laatste beperking is dat dit een cross-sectioneel onderzoek is, dus uitspraken over 

oorzaak en gevolg kunnen niet worden gedaan. 

 

4.3 Aanbevelingen 

 Aan de hand van dit M-these onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan. 

Doordat op zelfwaardering, eenzaamheid, welbevinden en steun ouders het aantal mensen die 

hierover vragen hebben beantwoord, kleiner is in vergelijking met de gehele 

vergelijkingsgroep, kunnen hierover moeilijker conclusies worden getrokken. Ook bleek dat 

de vergelijkingsgroep ouder was dan de respondenten VB. Een aanbeveling zou kunnen zijn 

om in vervolgonderzoek een vergelijkingsgroep bij elkaar te stellen die qua leeftijd meer 

overeenkomt en die alle vragen beantwoorden, zodat een betere vergelijking gemaakt kan 

worden. 

 Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten zou het interessant zijn om in 

vervolgonderzoek meerdere bronnen te gebruiken. Bijvoorbeeld ouders en vrienden van de 

jongvolwassenen en eventueel observaties. Op deze manier kan een beter beeld verkregen 

worden van de respondenten. 

 Wanneer gekeken naar het model van Belsky (1984) blijkt dat meerdere variabelen 

een invloed kunnen hebben op ouderschap. In dit M-these onderzoek zijn de variabelen 

ontwikkelingsgeschiedenis en psychosociale variabelen behandeld en is gebleken dat de 

samenhang met het ouderschapsvariabelen niet groot is. Mogelijk is het interessant om voor 

vervolgonderzoek andere variabelen uit het model van Belsky te onderzoeken, zoals sociaal 

netwerk en partnerrelaties. Hiervoor zou het ook interessant zijn om de partners van de 

vergelijkingsgroep erbij te betrekken. 

 In dit M-these onderzoek zijn zowel vaders als moeder betrokken, maar in dit 

onderzoek is niet gekeken naar sekseverschillen. Voor vervolgonderzoek zou het interessant 

zijn om hier naar te kijken. 
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 Uit onderzoek van Woolderink (2009) blijkt dat jongvolwassenen met een VB minder 

vaak kinderen krijgen in vergelijking met jongvolwassenen zonder VB. Ook is gebleken dat 

jongvolwassenen met VB vaak later vader/moeder worden en als zij eenmaal vader/moeder 

zijn, stuiten zij vaak op uitdagingen in de opvoeding (Kef, 2006). Hieruit blijkt dat een betere 

informatievoorziening en begeleiding voor jongvolwassenen die vader/moeder willen worden 

gewenst is. Mogelijk is het voor hen wenselijk om in contact te komen met jongvolwassenen 

met een VB die reeds vader/moeder zijn om ervaringen te kunnen delen. Door extra 

begeleiding en informatie zijn de jongvolwassenen met VB beter voorbereid op het 

ouderschap en zullen zij wellicht het ouderschap ook eerder aangaan. 

 

5. Samenvatting 
In voorgaande studies is bewezen dat jongvolwassenen met een visuele beperking later 

romantische relaties aangaan en later starten met hun seksuele ontwikkeling. Het aangaan van 

partnerschap, samenwonen, trouwen en het krijgen van kinderen vindt daarbij verlaat plaats 

en soms blijft het zelfs uit. Over de redenen van het uitblijven van die gezinsvorming is 

weinig bekend (Kef, 2006). Hierna zal visuele beperking als VB worden weergegeven. 

In dit M-these onderzoek wordt gekeken of verschillende determinanten van de 

psychosociale ontwikkeling, maatschappelijke variabelen, ouderschapsvariabelen en 

herinnering aan de eigen opvoeding een samenhang met elkaar hebben en of ze een 

samenhang hebben met ouderschapsvariabelen bij respondenten VB. Hierbij gaat het om 

welbevinden, zelfwaardering, acceptatie van de beperking, eenzaamheid, steun ouders, 

herinnering aan eigen opvoeding, parental self-efficacy, justification, stigmatisering en 

ouderschapsverwachting. Hierbij zal ook een vergelijking gemaakt worden tussen ouders met 

en zonder VB. De vraag is of een verschil te vinden is tussen deze twee groepen op de 

genoemde factoren. 

Dit M-these onderzoek maakt deel uit van een longitudinaal onderzoek van Kef (2006) 

naar mensen met een VB. Voorheen zijn al twee metingen gedaan, dit M-these onderzoek 

maakt gebruik van de gegevens van het derde meetmoment. Voor dit M-these onderzoek 

wordt ook een vergelijkingsgroep benaderd. De respondentengroep bestaat uit 48 

jongvolwassenen, 46% mannen en 54% vrouwen, en hebben een gemiddelde leeftijd van 33,7 
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jaar. De vergelijkingsgroep bestaat uit 41 jongvolwassenen, 32% mannen en 68% vrouwen, 

en hebben een gemiddelde leeftijd van 35,8 jaar. In dit M-these onderzoek wordt gekeken wat 

de verschillen zijn tussen de twee groepen, ouders met en zonder VB. Verder wordt voor de 

respondenten VB gekeken of samenhang bestaat op de verschillende determinanten. Ook 

wordt onderzocht of de verschillende factoren indicatoren zijn voor het ouderschap. 

Bij de vorige meetmomenten kwamen de onderzoekers bij de respondenten thuis. Om 

geld en tijd te besparen is bij het derde meetmoment gekozen voor een telefonische afname 

van de vragenlijst (Computer Assisted Telephone Interview, CATI). Het telefonische 

interview is samengesteld uit gestandaardiseerde vragenlijsten en verder zijn losse vragen 

toegevoegd. Het interview bestaat vooral uit gesloten vragen, maar er worden ook enkele 

open vragen gesteld. 

In het onderzoek komt naar voren dat ouders met een VB en ouders zonder een VB op 

veel determinanten niet zorgelijk lijken te scoren. Gekeken naar de range van de vragenlijsten 

wordt gevonden dat beide groepen zich niet in grote mate gesteund voelen door hun ouders. 

Ook lijken de respondenten VB zich redelijk eenzaam te voelen, dit geldt niet voor de 

vergelijkingsgroep. Op de rest van de variabelen lijken zij positief te scoren.  

Als een vergelijking gemaakt wordt tussen de twee groepen worden wel enkele 

significante verschillen gevonden. Voor leeftijd werd gevonden dat ouders met VB jonger 

zijn dan ouders zonder VB. Leeftijd heeft echter geen significante samenhang met variabelen 

uit het onderzoek. Op eenzaamheid wordt een significant verschil gevonden. Ouders met een 

VB zijn eenzamer in vergelijking met ouders zonder een VB. Verder lijkt het of ouders 

zonder VB een hogere verwachting van het ouderschap hebben dan ouders met VB. Ook 

lijken de ouders zonder VB een grotere kinderwens te hebben dan de ouders met VB.  

Verschillende variabelen zijn determinanten voor ouderschapsvariabelen. De 

psychosociale variabelen lijken een kleine rol te spelen. Wanneer respondenten VB zich goed 

voelen over zichzelf lijken zij zich minder gediscrimineerd te voelen door anderen. Wanneer 

respondenten VB zich redelijk eenzaam voelen, lijkt het of zij een beter verwachting van 

zichzelf hebben om succesvol vader/moeder te worden. Ook lijken zij dan een grotere 

kinderwens te hebben. Verder lijken respondenten VB een betere verwachting van het 

ouderschap te hebben wanneer zij hun visuele beperking beter hebben geaccepteerd. 
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 Van de maatschappelijke variabelen speelt alleen justification een voorspellende rol. 

Als de respondenten VB niet of weinig de druk voelen om zich te verantwoorden voor hun 

ouderschap hebben zij een betere verwachting van zichzelf om succesvol vader/moeder te 

worden. Als zij daarentegen wel druk voelen om zich te verantwoorden voor hun ouderschap 

lijkt het alsof zij een grotere kinderwens hebben. 

 Van de variabelen van herinneringen aan de eigen opvoeding is alleen een verband 

gevonden tussen rejection en stigmatisering. Wanneer men hoog scoort op rejection zal men 

ook hoog scoren op stigmatisering.  

Parental self-efficacy speelt een voorspellende rol voor justification. Wanneer de 

respondenten VB een hoge verwachting van zichzelf hebben om succesvol vader/moeder te 

worden, zullen zij niet of weinig druk voelen om zich te verantwoorden voor hun ouderschap. 

Wanneer respondenten VB een hoge verwachting hebben van het ouderschap hebben zij ook 

een grote kinderwens. Omgekeerd geldt hetzelfde, wanneer respondenten VB een grote 

kinderwens hebben, hebben zij ook hoge verwachtingen van het ouderschap. Als laatste is 

ook gevonden dat, als respondenten VB een grote kinderwens hebben, zij een grote druk 

voelen om zich te verantwoorden voor hun ouderschap. Gekeken naar de resultaten is 

kinderwens de grootste voorspeller voor ouderschapsvariabelen. 

Bij de interpretatie van de resultaten is het belangrijk dat verschillende beperkingen 

van het onderzoek in acht worden genomen. Een voorbeeld hiervan is dat alleen gebruik 

gemaakt is van zelfrapportage. Een aanbeveling kan hiervoor dan zijn om in 

vervolgonderzoek gebruik te maken van meerdere bronnen, zoals ouders en vrienden. Het is 

vooral belangrijk om de jongvolwassenen met een visuele beperking begeleiding en 

informatie te bieden, zodat zij beter voorbereid zijn op het ouderschap en mogelijk het 

ouderschap eerder aangaan.
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