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Samenvatting 

 

Wanneer mensen met een visuele beperking vader of moeder worden, komen hier veel zaken 

bij kijken. Ook zij moeten, net als goedziende ouders, een nieuw evenwicht vinden tussen 

intimiteit en distantie wanneer zij kiezen voor ouderschap. Wanneer zij daadwerkelijk kinde-

ren krijgen, zullen zij ook een wisselwerking met het groot te brengen kind tot stand moeten 

brengen om het op te kunnen voeden. Het is denkbaar dat een visuele beperking een belem-

merende factor kan zijn door de invloed die het hebben van een visuele beperking uitoefent op 

de ontwikkelingsgeschiedenis, de persoonlijkheid, de huwelijkssatisfactie, werkervaringen en 

het sociale netwerk van een persoon met een visuele beperking. Dit speelt vooral een rol bij 

jongvolwassenen met een visuele beperking, omdat zij de leeftijd hebben voor het hebben van 

een kinderwens en het daadwerkelijk stichten van een gezin.  

  In dit B-these onderzoek staat dan ook de samenhang tussen huwelijkssatisfactie, herin-

nering aan de eigen opvoeding, sociale steun en ouderlijke stress centraal. Hierbij wordt ge-

keken naar het verschil tussen vaders en moeders met een visuele beperking. Voor het huidige 

onderzoek zijn 48 vaders en moeders met een visuele beperking onderzocht. De factoren zijn 

gemeten door middel van een interview, dat bestond uit open en gesloten vragen. 

 De meeste ouders ondervinden geringe tot geen invloed van de visuele beperking op 

het ouderschap. Er lijkt ook geen significant verschil te zijn in de ervaren ouderlijke stress 

voor vaders en moeders met een visuele beperking. Sociale steun van vrienden en de partner 

maken het ouderschap voor de vaders en moeders met een visuele beperking makkelijker. 

Huwelijkssatisfactie vertoont voor vaders met een visuele beperking een hogere mate van 

samenhang met ouderlijke stress dan bij moeders met een visuele beperking. Met betrekking 

tot ouderlijke stress zijn er verder geen verschillen gevonden tussen vaders en moeders.  

 Ondanks de geringe significante uitkomsten is dit wel een belangrijk onderwerp voor 

vervolg onderzoek. Hierbij is het belangrijk om gebruik te maken van meerdere onderzoeks-

methodes, zoals observaties, face to face interviews en feedback van ouders, partner en kinde-

ren. 
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1. Theoretische inleiding 

1.1. Ouderschap 

Nederland telt ongeveer 2,5 miljoen gezinnen. Ieder gezin doorloopt een cyclus met een aan-

tal fasen, waarin met betrekking tot ouderschap nieuwe afstemmingen gemaakt moeten wor-

den. Wanneer er een kind op komst is moet er een nieuw evenwicht gevonden worden tussen 

intimiteit en distantie. De partnerrelatie moet gevormd worden naar de ouder-kind relatie en 

andersom. Kenmerkend voor ouderschap is dat er een relatie bestaat tussen ouder en kind: het 

gaat om een wisselwerking tussen de ouder en het groot te brengen kind. Maar ouderschap 

heeft ook invloed op de ouder als individu (Van Der Maas & Van Leeuwen, 2002). 

 Interpreteren, respecteren en regisseren zijn volgens Van der Maas en Van Leeuwen 

(2002) drie kernfuncties die het denken en doen in goed ouderschap beschrijven. Het interpre-

teren van het gedrag van het kind is onderdeel van opvoeden. Een ouder kan adequaat op het 

gedrag van het kind reageren als de interpretatie van het gedrag correct is. De ouder kan dan 

bijvoorbeeld het kind een compliment geven, gerust stellen of corrigeren. Het respecteren van 

het kind doet een ouder door op de juiste manier kwantitatieve en kwalitatieve emoties in het 

kind te investeren. De ouder geeft het kind ruimte voor zijn gedachten en gebeurtenissen, 

waardoor het kind vrij is deze gevoelens en ervaringen te verwerken. Bij het regisseren heeft 

de ouder een sturende en leidinggevende functie.  

 Het model van Belsky (1984) gaat ervan uit dat ouderschap direct wordt beïnvloed door 

de persoonlijkheid van de ouder, het kind (kindkarakteristieken) en de bredere sociale context 

waar de ouder-kind relatie onderdeel van uitmaakt (Figuur 1). Met name de huwelijksrelatie, 

het sociale netwerk en beroepservaringen van de ouders oefenen invloed uit op het ouder-

schap. Het model gaat er daarnaast vanuit dat de ontwikkelingsgeschiedenis van de ouders 

een indirecte invloed uitoefent op de kwaliteit van het ouderschap, door invloed uit te oefenen 

op de persoonlijkheid van de ouder. Deze ontwikkelingsgeschiedenis uit zich onder andere via 

de herinneringen aan de eigen opvoeding van de desbetreffende ouder.  

Individuele verschillen in persoonlijkheid uiten zich volgens Belsky en Barends 

(2002) in een breed spectrum van gedrag en gedragsdomeinen, waaronder sociale relaties en 

de ouder-kind relatie. De invloed van de persoonlijkheid van ouders wordt volgens hen in de 

praktijk onderschat. Deze invloed reikt namelijk niet alleen tot het gedrag van de ouder, maar 

ook tot hoe ouders functioneren in verschillende contexten van hun leven. Dit functioneren 

beïnvloedt vermoedelijk de manier waarop ouders voor hun kind(eren) zorgen en beïnvloedt 

daarmee ook de ontwikkeling van die kinderen. Als dit het geval is, beïnvloedt de persoon-

lijkheid van de ouder het ouderschap niet alleen direct, maar ook indirect (Figuur 1). Dit kan 
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bijvoorbeeld zijn door de invloed die de persoonlijkheid van de ouder uitoefent op de kinder-

lijke ontwikkeling, de mate van sociale steun die vaders ontvangen en de werkervaringen die 

moeders hebben (Belsky & Barends,  2002).  

 

 
Figuur 1 

Factoren die van invloed zijn op ouderschap (Belsky, 1984). 

 

In deze B-these zal de focus liggen op ouderlijke stress en de daarmee samenhangende facto-

ren. Hierbij zal gekeken worden naar de samenhang tussen de factoren huwelijkssatisfactie, 

herinneringen aan de eigen opvoeding, sociale steun en de factor ouderlijke stress. Om meer 

duidelijkheid te geven over deze factoren volgt hier voor elke factor de definitie of benadering 

die in dit B-these onderzoek gehanteerd wordt. 

 Ouderlijke stress wordt door Deater-Deckard (1998, p. 315) als volgt omschreven: “Pa-

renting stress can be defined as the aversive psychological reaction to the demands of being a 

parent. Parenting stress cannot be indexed by a single measure but is instead represented as 

a complex process linking (a) the task demands of parenting, (b) the parent’s psychological 

well-being and behavior, (c) the qualities of the parent – child relationship, and (d) the 

child’s psychological adjustment”. Uit eerdere onderzoeken naar ouderlijke stress bij vaders 

en moeders komen verschillende resultaten naar voren. Uit onderzoek van McBride, Schoppe 

en Rane (2002) is gebleken dat er een verschil bestaat tussen de ouderlijke stress van vaders 

en moeders en de samenhang daarvan met het temperament van het kind. Voor vaders was het 

temperament meer bepalend voor de ouderlijke stress die ervaren werd dan voor moeders. 

Deze resultaten zijn echter gebaseerd op zelfrapportage en interviews. Dit maakt de resultaten 

minder betrouwbaar dan wanneer er ook nog gebruik was gemaakt van meerdere rapportages 

en observaties, ook wel methodetriangulatie genoemd (Woolderink, 2009).  
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 Uit onderzoek van Deater-Deckard en Scarr (1996) komen echter geen grote verschillen 

naar voren tussen vaders en moeders. De verschillen die uit eerdere onderzoeken naar voren 

komen, worden volgens hen verklaard door de gekozen onderzoeksgroep. Er werd namelijk 

vaak gekeken naar ouders die kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke beperkingen 

hadden. Deze gezinnen lieten verschillen zien in de ervaren ouderlijke stress tussen vaders en 

moeders. Gezinnen met een gemiddelde levensstijl reageren waarschijnlijk anders op stress 

dan de gezinnen met chronisch zieke kinderen of met kinderen met een lichamelijke beper-

king. Dit zou een reden kunnen zijn waarom gezinnen met een gemiddelde levensstijl minder 

verschillen tussen vaders en moeders in de ervaren ouderlijke stress laten zien (Deater-

Deckard & Scarr, 1996).   

  Er kan ook gedacht worden dat sekseverschillen bij het ervaren van ouderlijke stress 

alleen ontstaan in bepaalde gezinscontexten, bijvoorbeeld in gezinnen waar chronische stress 

en tegenslag is (Deater-Deckard, 1998). Mogelijke verklaringen voor de verschillen in sekse 

zijn de twee concurrerende hypotheses van Barnett en Baruch (1987, in Deater-Deckard, 

1998). De eerste is de ‘sociale rol hypothese’: volgens deze hypothese worden de verschillen 

in ervaren ouderlijke stress tussen vaders en moeders verklaard door socialisatiedruk op jonge 

leeftijd. Wanneer mannen en vrouwen meer gelijkenis vertonen in hun werk en gezinsrollen, 

dan zullen zij ook min of meer gelijke ouderlijke stress ervaren. De tweede hypothese is de 

‘sekse rol hypothese’: volgens deze hypothese zijn de sekseverschillen biologisch bepaald. 

Geslacht bepaalt hierbij dus de verschillen tussen mannen en vrouwen in ouderlijke stress en 

gedrag (Barnett & Baruch, 1987, in Deater-Deckard, 1998). 

 Voor de factor huwelijkssatisfactie die onderzocht wordt in dit B-these onderzoek, 

wordt de definitie van Gerris (1998, p. 169, in Denauw, 2006) gehanteerd: “de mate waarin 

de ouder aangeeft de (huwelijks)relatie met de partner als bevredigend en positief te erva-

ren”. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat een hogere mate van huwelijkssatisfactie lijkt 

te leiden tot een lagere mate van ouderlijke stress en minder depressieve symptomen bij zowel 

vaders als moeders (McBride, Schoppe & Rane, 2002). De huwelijksrelatie dient daarnaast als 

principiële steun in de opvoeding en kan een bemiddelend effect hebben op de ouderlijke 

stress die ervaren wordt door vaders en moeders (Belsky, 1984; Frank et. al., 1991; Goldberg, 

1993). De aanwijzing bestaat dat ongelukkig getrouwde mannen zich terug kunnen trekken of 

meer bot en negatief kunnen worden. Dit heeft op zijn beurt een toename van ouderlijke stress 

bij zowel de mannen als de vrouwen uit dat huwelijk tot gevolg. Een ongelukkig huwelijk 

voor vrouwen kan, in tegenstelling tot dat van mannen, een compensatoir proces op gang 

brengen. Hierdoor wordt de samenhang tussen de huwelijksrelatie en ouderlijke stress ver-
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zwakt en daarmee ook de samenhang tussen de huwelijkssatisfactie en de ouderlijke stress die 

ervaren wordt. Ouderlijke stress bij vrouwen is meer gerelateerd aan de kinderen en hun tem-

perament, terwijl ouderlijke stress bij mannen het sterkst gerelateerd is aan huwelijkssatisfac-

tie. Er is volgens Deater-Deckard (1998) waarschijnlijk al voldoende adequate ondersteuning 

voor een goede indrukvaliditeit (men heeft de indruk dat een meting valide is) en externe va-

liditeit (in hoeverre de resultaten van een meting generaliseerbaar zijn) van veel gebruikte 

meetinstrumenten voor ouderlijke stress. Het is echter nog niet duidelijk of deze meetinstru-

menten beschikken over convergente- en discriminante validiteit. De convergente validiteit 

staat voor de samenhang tussen resultaten van het oorspronkelijke onderzoek en resultaten 

van een gelijksoortig onderzoek. De discriminante validiteit bekijkt of de resultaten van een 

meting nog af kunnen hangen van een andere variabele. Hiermee dient rekening gehouden te 

worden bij het interpreteren van de resultaten die de meetinstrumenten voor ouderlijke stress 

in het onderzoek van Deater-Deckard (1998) naar voren brengen. 

 De factor ‘herinneringen aan de eigen opvoeding’ behoeft geen semantische uitleg, het is 

echter wel belangrijk dat het duidelijk is waarom deze factor opgenomen wordt in de analyses 

van deze B-these. Herinneringen zijn namelijk gebaseerd op mentale representaties die zich 

vanaf de geboorte ontwikkelen, op basis van de kwaliteit van en de ervaringen met gehecht-

heid (De Haas, Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 1994). Er bestaan verschillende 

vormen van volwassen gehechtheid die verwijzen naar deze mentale representaties. Er is de 

veilige vorm van volwassen gehechtheid, die ‘autonoom’ genoemd wordt. Onveilige gehecht-

heid komt bij volwassenen voor als ‘gepreoccupeerd’ en ‘gereserveerd’. Vroege ervaringen 

met ouders of verzorgers vormen de mentale representaties en zijn daarmee mede bepalend 

voor de herinneringen die iemand aan zijn eigen opvoeding heeft. Deze ervaringen zijn echter 

niet determinerend. Ervaringen met onresponsieve ouders of verzorgers kunnen de kans op 

(volwassen) onveilige gehechtheid vergroten, maar de ervaringen met andere gehechtheidfi-

guren kunnen daar weer voor compenseren. Jongvolwassenen lopen de kans zelf een mal-

adaptieve opvoedingsstijl te ontwikkelen wanneer zij ouders of verzorgers hadden met een 

afwijzende opvoedingsstijl. Pas wanneer de jongvolwassene begrijpt hoe relaties zich ontwik-

kelen, is het mogelijk te begrijpen waarom een ouder zijn kind op een bepaalde manier be-

handeld en benaderd (Grusec et. al., 1994, in Wildenburg, 2010). 

 De definitie van een sociaal netwerk ligt in deze B-these iets complexer dan die van de 

voorgaande factor. Er bestaan namelijk veel verschillende benaderingen voor een sociaal net-

werk. In deze B-these wordt aangesloten bij de benadering van een sociaal netwerk als een 

verzamelnaam voor een netwerk van significante personen zoals familie, vrienden en kennis-
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sen, dat fungeert als bron van ondersteuning voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van 

de personen in het netwerk (Denauw, 2006). Binnen deze benadering staat het belang van 

steun uit de omgeving centraal. Uit onderzoek is gebleken dat sociale steun een grote invloed 

heeft op het algemene psychologisch welzijn en dan vooral de mentale gezondheid van ou-

ders. Daarnaast wijst onderzoek uit dat sociale steun positief is gerelateerd aan ouderlijk func-

tioneren. Sociale steun kan op drie manieren een functie hebben: (1) door het bieden van emo-

tionele steun, (2) door het geven van instrumentele hulp en (3) door sociale acceptatie. Deze 

kunnen zowel direct als indirect invloed op het ouderschap uitoefenen (Belsky, 1984). Verder 

is uit onderzoek gebleken dat het ontvangen van sociale steun van vrienden voor jonge moe-

ders een belangrijke buffer tegen ouderlijke stress is. Daarnaast wordt sociale steun bij andere 

risicogroepen geassocieerd met minder ouderlijke stress, bijvoorbeeld bij ouders van chro-

nisch zieke kinderen of kinderen met een lichamelijke beperking. Het ontvangen van sociale 

steun kan met grote waarschijnlijkheid voorkomen dat ouderlijke stress resulteert in negatief 

affectief ouderschap en kan toename in ouderlijke stress verminderen (Deater-Deckard, 

1998). 

 

1.1.  Visuele beperking 

 Om te begrijpen wat de impact kan zijn van het hebben van een visuele beperking, is het 

belangrijk te weten wat hieronder wordt verstaan. In deze B-these wordt aangesloten bij de 

definitie van blindheid van de ICD–10: een gezichtsscherpte (visus) van minder dan 0.05 in 

het oog dat nog het best functioneert met meerekening van correctie door bril of lenzen, of 

een diameter van het gezichtsveld van minder dan 10° (terwijl een normaal functionerend oog 

een gezichtsveld heeft van 140° horizontaal en 80° verticaal). De visus is de maat voor de 

kleinste details die iemand nog kan onderscheiden. Een normale visus ligt rond de 1. Bij een 

visus van 0.05 moet 20 keer zo dichtbij gekeken worden voordat hetzelfde wordt gezien. Er 

wordt in deze B-these van slechtziendheid gesproken wanneer iemand voor veraf een ge-

zichtsscherpte heeft van minder dan 0.3 en meer dan 0.05 en/of wanneer iemand een vererge-

rende uitval van het gezichtsveld heeft, dit alles na een correctie van een bril of lenzen 

(Gringhuis, Moonen & Van Woudenberg, 2010). Deze definitie is ook gebaseerd op de classi-

ficatie zoals gegeven door de ICD-10 (International Classification of Diseases, 10e editie) 

(Tabel 1).  
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Tabel 1 

Definitie blind- en slechtziendheid volgens de ICD-10  

 Gezichtsscherpte (visus) Diameter gezichtsveld (°) 

Blind < .05 < 10° 

Slechtziend < .30 en ≥ .05 < 30° en ≥ 10° 

Goed ziend ≥ .30 ≥ .30° 

 

 In de groep mensen met een visuele beperking is sprake van flinke heterogeniteit. In de 

leeftijdsgroep van 15-24 jaar heeft ongeveer 3% van de mannen en 2% van de vrouwen in 

Nederland een visuele beperking. Voor de leeftijdsgroep van 25-34 jaar ligt dat percentage 

voor zowel mannen en vrouwen rond de 4%. Ongeveer 2,5% van de mannen en 8% van de 

vrouwen heeft in de leeftijd van 35 tot 44 jaar een visuele beperking. Voor de leeftijdsgroep 

van 45-54 jaar ligt dit percentage respectievelijk op 7% en 13,5%. Deze gegevens zijn geba-

seerd op drie onderzoeksrapporten, deze schatten de prevalentie van blindheid en slechtziend-

heid in Nederland (Limburg, 2007). Ook hier geldt dat voorzichtig omgegaan dient te worden 

met de interpretatie van de prevalenties. De WHO geeft deze slechts van visuele beperkingen 

in West-Europa, niet voor Nederland in het bijzonder. De bovenstaande prevalenties zijn ge-

baseerd op diverse onderzoeksrapporten en wijken daarom af zoals gegeven door de WHO.  

 Bovenstaande criteria voor het hebben van een visuele beperking zijn echter niet uitput-

tend. Er zijn namelijk ook andere vormen van een visuele beperking, zoals het slechts beperkt 

contrast kunnen zien en een beperkte donkeradaptatie. Deze aandoeningen worden met de 

huidige criteria (gezichtsscherpte en gezichtsveld) niet gemeten. Naast oogheelkundige facto-

ren wordt de visuele beperking van een individu ook bepaald door de specifieke situatie van 

de persoon. Hierbij kan gedacht worden aan de leefsituatie, woonomgeving, werk, ontwikke-

lingsgeschiedenis, vrijetijdsbesteding en cultuur van het individu (Limburg, 2007). In de Ne-

derlandse cultuur is de gezichtsscherpte wel belangrijk, bijvoorbeeld bij het lezen en televisie 

kijken. Bij oriëntatie is het tevens van belang om een voldoende groot gezichtsveld te hebben. 

Het is ook belangrijk dat de ogen zich kunnen aanpassen aan de overgang van donker naar 

licht en andersom (donkeradaptatie). In de sociale, motorische en intellectuele ontwikkeling 

speelt het gezichtsvermogen een belangrijke rol (Gringhuis et. al., 2010). Zo speelt de visus in 

vergelijking met andere zintuigen een grote rol in het exploreren van de omgeving. Als dit 

zintuig geheel of gedeeltelijk ontbreekt, kan dit consequenties hebben voor het leven van 

mensen met een visuele beperking. Een direct gevolg van een visuele beperking is dat deze 

mensen de mogelijkheden van oogcontact missen. Zij geven zelf ook al aan dat zij problemen 
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ondervinden met dit oogcontact. Zo missen zij allerlei vormen van non-verbale communicatie 

zoals een knipoog, intimiteit door oogcontact en blikken van verstandhouding. Een indirect 

gevolg hiervan is dat mensen met een visuele beperking onzeker of achterdochtig worden 

(Kalksma, 2005). Ook worden zij gehinderd in hun mobiliteit. Mensen met een visuele beper-

king gaan er minder op uit en hebben hierdoor minder kans op contacten. Ook de afhankelijk-

heid van anderen heeft een effect op sociale contacten en relaties (Kef, 2009). De scheiding 

tussen slechtziendheid en blindheid is bijgevolg niet zo eenvoudig als in Tabel 1, omdat 

meerdere factoren hierbij een rol kunnen spelen.  

 

1.2.  Ouderschap en visuele beperking 

Wanneer mensen met een visuele beperking vader of moeder worden, komen hier veel zaken 

bij kijken. Ook zij moeten een nieuw evenwicht vinden tussen intimiteit en distantie wanneer 

zij kiezen voor ouderschap. Wanneer zij daadwerkelijk kinderen krijgen, zullen zij ook een 

wisselwerking met het groot te brengen kind tot stand moeten brengen om het op te kunnen 

voeden. Het is denkbaar dat een visuele beperking een belemmerende factor kan zijn door de 

invloed die het hebben van een visuele beperking uitoefent op de ontwikkelingsgeschiedenis, 

de persoonlijkheid, de huwelijkssatisfactie, werkervaringen en het sociale netwerk van een 

persoon met een visuele beperking. Dit speelt vooral een rol bij jongvolwassenen met een 

visuele beperking, omdat zij de leeftijd hebben voor het hebben van een kinderwens en het 

daadwerkelijk stichten van een gezin. 

 De kwaliteit van de opvoeding door ouders met een visuele beperking en ouders zonder 

een visuele beperking lijkt niet te verschillen. Een visuele beperking bij ouders is volgens 

Conley-Jung en Olkin (2001) geen goede voorspeller voor de kwaliteit van het ouderlijk func-

tioneren. Ouders met een visuele beperking kunnen echter wel met allerlei obstakels en uitda-

gingen te maken krijgen. Zo zijn ouders met een visuele beperking bezorgd over de veiligheid 

die zij hun kinderen kunnen bieden. Zij hebben over het algemeen meer tijd nodig om zich 

aan te passen en zijn beperkter in hun mobiliteit. Sommige taken zijn dus moeilijker uit te 

voeren en kinderen nemen vaak al snel taken en verantwoordelijkheden van hun ouders over 

(Rosenblum, Hong & Harris, 2009). 

  De focus in deze B-these ligt op de samenhang tussen de factoren huwelijkssatisfactie, 

herinneringen aan de eigen opvoeding, sociale steun en de factor ouderlijke stress, omdat van 

deze factoren wordt verondersteld dat zij de grootste samenhang met ouderlijke stress verto-

nen.  
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1.4. Ouderlijke stress 

Ouderlijke stress is bij vaders en moeders met een visuele beperking nog nauwelijks onder-

zocht. Ook mogelijke verschillen in de mate van ouderlijke stress die door vaders en moeders 

met een visuele beperking ervaren wordt zijn niet onderzocht. Het is daarom van belang dat 

hier onderzoek naar gedaan wordt.  

 

1.4.1. Huwelijkssatisfactie 

Er zijn geen onderzoeksresultaten bekend van vergelijkend onderzoek naar de (verschillen in) 

huwelijkssatisfactie van jongvolwassen vaders en moeders met een visuele beperking. 

 

1.4.2. Herinneringen aan de eigen opvoeding 

Bij mensen met een visuele beperking moet door hun ouders in de opvoeding rekening wor-

den gehouden met het voorbereiden op het functioneren in de samenleving. Dit kan bijvoor-

beeld door familie-uitjes te organiseren, gebruik van meerdere vormen van transport te stimu-

leren (om hiermee bekend te raken), het voorbereiden op het krijgen van kinderen en als regel 

op te stellen dat de ouder reageert wanneer het kind de naam van de ouder roept en andersom 

(Rosenblum, Hong & Harris, 2009).  

  Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat adolescenten met een visuele beperking 

aangeven dat hun ouders betrokken, responsief en autonomiestimulerend zijn en dat ze op 

verschillende dimensies van opvoeden goed scoren. Adolescenten met een visuele beperking 

zijn over het algemeen positiever over de opvoeding die zij genoten hebben dan adolescenten 

zonder een visuele beperking (Kef, 2006). De herinneringen aan de eigen opvoeding van ado-

lescenten met een visuele beperking zijn vaak goed te noemen. 

 

1.4.3. Sociale steun 

Uit onderzoek van Kef, Habekothé en Hox (1998) komt naar voren dat adolescenten met een 

visuele beperking over een kleiner sociaal netwerk beschikken dan adolescenten zonder een 

visuele beperking. Reden hiervoor zou de beperkte mobiliteit van de adolescenten met een 

visuele beperking kunnen zijn, net als de beperkte sociale vaardigheden van de adolescenten 

met een visuele beperking. De hoeveelheid ondersteuning door leeftijdsgenoten (‘peer sup-

port’) leek belangrijker voor het welzijn van adolescenten met een visuele beperking dan ado-

lescenten zonder een visuele beperking (Kef & Dekovic, 2004). Sociale steun wordt erg be-

langrijk gevonden door adolescenten met een visuele beperking.  
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 In deze B-these wordt onderzocht of de jongvolwassen ouders de sociale steun als be-

langrijk ervaren. Uit onderzoek van Wildenburg (2010) komt naar voren dat jongvolwassenen 

die een visuele beperking hebben met kinderen, de steun van hun partner belangrijker vinden 

dan jongvolwassenen met een visuele beperking zonder kinderen. De steun door partners en 

door anderen wordt gezien als een buffer tegen ouderlijke stress. 

 

1.5. Onderzoeksvraag 

In deze B-these staat een longitudinaal onderzoek naar het functioneren van jongvolwassenen 

met een visuele beperking centraal. De focus wordt gelegd op de ouderlijke stress van jong-

volwassenen die slechtziend of blind zijn en vader of moeder zijn geworden. Factoren die 

samenhangen met het ervaren van ouderlijke stress zijn onder andere huwelijkssatisfactie, 

herinneringen uit de eigen opvoeding en sociale steun (Belsky, 1984). De samenhang van 

deze factoren met de factor ouderlijke stress verschilt mogelijk tussen vaders en moeders met 

een visuele beperking, hetgeen in deze B-these uitgebreid zal worden onderzocht. In weten-

schappelijke literatuur is echter weinig te vinden over ouderlijke stress bij vaders met een 

visuele beperking, omdat veel wetenschappelijk onderzoek gebaseerd wordt op moeders met 

een visuele beperking. Het is de vraag of die onderzoeksresultaten ook voor vaders met een 

visuele beperking relevant zijn. Want, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, een toegeno-

men betrokkenheid van vaders is goed voor alle leden van het gezin. Kinderen laten een toe-

genomen cognitieve competentie en toegenomen empathie zien. Ook moeders profiteren, 

want zij kunnen nu de gezinsdruk delen. Ze hebben minder stress en kunnen meer van hun 

kinderen genieten (Quinn, 1999). Door het uitvoeren van dit onderzoek wordt getracht ook 

van vaders met een visuele beperking duidelijk te krijgen hoe zij de opvoeding ervaren en 

welke factoren samenhangen met de ouderlijke stress die tijdens de opvoeding ervaren wordt. 

Daarnaast kunnen (professionele) instellingen die vaders en moeders met een visuele beper-

king begeleiden bij de opvoeding baat hebben bij de onderzoeksresultaten door deze informa-

tie in te zetten bij de hulpverlening. Met deze kennis kunnen zij wellicht voor een verbetering 

in de specifieke ondersteuning van deze doelgroep zorgen. Als laatste kan de discussie over 

ouderschap onder jongvolwassenen met een visuele beperking van eventuele vooroordelen 

worden ontdaan.  

  Het onderstaande onderzoeksmodel is afgeleid uit de informatie in het artikel ‘The 

determinants of parenting: A procesmodel’ van Belsky (1984). De factoren huwelijkssatisfac-

tie, herinnering uit de eigen opvoeding en sociale steun hangen vermoedelijk samen met het 

functioneren van de ouders en de bijkomende ouderlijke stress. Ook de sekse van de ouders 
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kan een verschil maken in de ervaring van ouderlijke stress. De factor visuele beperking hangt 

samen met alle vier deze factoren en zal daarom in dit B-these onderzoek ongetwijfeld een 

belangrijke rol gaan spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 2 

Factoren die samenhangen met ouderlijke stress 

 

Bovenstaande beschrijving van een visuele beperking, ouderlijke stress en de factoren die 

daar vermoedelijk mee samenhangen, hebben geleid tot de volgende onderzoeksvraag: “In 

hoeverre bestaat er een verschil in ouderlijke stress tussen vaders en moeders met een visuele 

beperking?”.  

 

2. Methode 

2.1. Onderzoeksgroep 

Dit B-these onderzoek maakt deel uit van het project VU-Inzicht, dat weer een onderdeel is 

van een longitudinale studie. Deze studie richt zich op de psychosociale ontwikkeling van 

adolescenten en jongvolwassenen met een visuele beperking en hun opvoeders. De onder-

zochte groep adolescenten is bij aanvang van het longitudinale onderzoek, reeds in 1994, ge-

worven door contact te leggen met instellingen en instanties die hulpverlening bieden aan 

mensen met een visuele beperking. Een deel van die adolescenten woonde in instellingen 

en/of volgde speciaal onderwijs. De andere adolescenten kregen vaak geen begeleiding en 
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woonden meer geïntegreerd in de samenleving. Het ging hier om een groep van 316 adoles-

centen. Van deze groep heeft 90% aangegeven mee te willen doen aan een vervolgonderzoek 

(Kef, 2006). 

 Deze adolescenten, die in de tussentijd opgegroeid zijn tot jongvolwassenen, zijn in de 

periode tussen 2003 en 2004 opnieuw opgezocht en geïnterviewd. Van 205 van de 316 jong-

volwassenen die deel hadden genomen aan het eerste project zijn opnieuw gegevens verkre-

gen. Zij zijn na deze dataverzameling opnieuw benaderd om mee te doen aan een vervolgon-

derzoek. Van de 205 onderzochten heeft 98% aangegeven weer aan een vervolgonderzoek 

deel te willen nemen. Er is bij dit tweede project in 2004 tevens een nieuwe groep van 154 

adolescenten geïnterviewd in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Ook hen is gevraagd of zij bereid 

waren deel te nemen aan vervolgonderzoek (Kef, 2006).  

 De 201 jongvolwassen die deel hadden genomen aan het tweede project en hadden aan-

gegeven deel te willen nemen aan vervolgonderzoek werden opnieuw opgezocht. Daarnaast 

werden ook de 154 adolescenten gevraagd om deel te nemen aan het derde project. In totaal 

werd 82% van de respondenten die deelgenomen hadden aan het tweede project teruggevon-

den en bereid gevonden om deel te nemen aan vervolgonderzoek. Dit resulteerde uiteindelijk 

in een doelgroep van 291 respondenten in het derde project. Dit project probeert vooral in-

zicht te verkrijgen in de psychosociale ontwikkeling van jongvolwassenen met een visuele 

beperking. Hierbij richtte het onderzoek zich vooral op de psychosociale ontwikkeling in rela-

tie tot het ouderschap. Bij dit derde project is de onderzoeksgroep met kinderen vergeleken 

met de onderzoeksgroep zonder kinderen.  

 Van deze 291 respondenten hebben 48 jongvolwassenen kinderen gekregen (Wilden-

burg, 2010). Op deze groep jongvolwassen vaders en moeders met een visuele beperking zal 

dit B-these onderzoek zich richten. Het gaat hierbij om 26 jongvolwassen moeders met een 

visuele beperking en 22 jongvolwassen vaders met een visuele beperking. Zij zijn geen part-

ners van elkaar, maar komen dus uit 48 verschillende gezinnen. Van die gezinnen heeft één 

van beide jongvolwassen ouders een visuele beperking. De jongvolwassenen die deelnamen 

aan dit derde project hebben een leeftijd tussen de 21 en 38 jaar (M = 33.25, SD = 3.42) en 

hebben allen tussen de één en vier kinderen gekregen. De meeste zijn biologische kinderen en 

enkelen zijn stief- of adoptiekinderen (Tabel 2). 
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Tabel 2 
Achtergrondgegevens onderzochte jongvolwassenen (N = 48) en hun kinderen (N = 85) 

 

Jongvolwassenen N  Kinderen 1e  2e 3e 4e 

Geslacht 
Man 
Vrouw 

 
22 
26 

 
Geslacht 
Jongen 
Meisje 

 
32 
16 

 
17 
10 

 
4 
4 

 
2 
- 

Beloop visuele beperking 
Stabiel 
Progressief 

 
37 
11 

 
Leeftijd  
< 10 jaar 
> 10 jaar 

 
43 
5 

 
24 
3 

 
8 
- 

 
2 
- 

Ernst visuele beperking 
Matig slechtziend 
Ernstig slechtziend 
Blind 

 
25 
16 
7 

 

Visuele beperking 
Ja 
Nee 
Onbekend 

 
3 
39 
6 

 
- 
25 
2 

 
- 
7 
1 

 
- 
2 
- 

Erfelijke aandoening 
Ja 
Nee 
Onbekend 

 
27 
18 
3 

 

Relatie met ouder(s) 
Biologisch kind 
Stiefkind 
Adoptiekind 

 
44 
3 
1 

 
23 
4 
- 

 
8 
- 
- 

 
2 
- 
- 

Aantal kinderen 
Eén 
Twee 
Drie 
Vier 

 
21 
19 
6 
2 

  

2.2. Procedure 

Zoals eerder genoemd is de focus van deze B-these de ouderlijke stress die ervaren wordt 

door vaders en moeders met een visuele beperking en de mogelijke verschillen die hierin tus-

sen hen bestaan. Hierbij zal gekeken worden wat de samenhang is tussen de factoren huwe-

lijkssatisfactie, herinneringen aan de eigen opvoeding, de sociale steun en de factor ouderlijke 

stress. Deze factoren zijn gemeten met behulp van een interview. Dit interview bestond uit 

zowel bestaande vragenlijsten als een zelf ontwikkeld onderdeel dat bestond uit vragenlijsten 

en open vragen (Kef, 2006). 

  Het interview is aan de hand van vragenlijsten afgenomen door middel van de CATI-

methode (Computer Assisted Telephone Interview). Deze methode biedt de mogelijkheid om 

een telefonisch interview te houden, terwijl de interviewer achter een computer of laptop de 

vragen bijhoudt. In een speciaal software programma, Blaise Pascal genaamd, kunnen de 

antwoorden van de respondenten direct worden ingevoerd. De interviewer dient zich hierbij 
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aan een vast script te houden. Vragen die niet voor de respondent van belang zijn, worden 

automatisch overgeslagen (Halters, Holder, Hulsman, Jansen & Meulmeester, 2010). Er is 

gekozen voor een telefonisch interview, omdat dit minder tijd kost om af te nemen dan een 

face- to- face interview. Uit onderzoek is tevens gebleken dat een telefonisch interview mate-

riaal van vergelijkbare kwaliteit oplevert. Daarnaast is het telefonisch interview goedkoper 

om af te nemen dan een face- to- face interview (Carr & Worth, 2001).  

  Het interview is afgenomen door dertien interviewers. Zij hebben voorafgaand aan de 

afname een interviewtraining gevolgd. In deze training, die bestond uit twee bijeenkomsten, 

werd informatie over de achtergrond van de methode uitgelegd. Daarnaast was er gelegenheid 

om met het gebruik van de CATI te oefenen. Door de training werd de betrouwbaarheid van 

het interview vergroot, omdat de mogelijke beïnvloeding van het interview door de intervie-

wers verkleind wordt. De interviewers namen de interviews af in stille ruimtes, zodat zij niet 

afgeleid konden worden tijdens de afname van het vragenlijstonderzoek. De interviews met de 

respondenten duurden ongeveer anderhalf uur. De respondenten konden zelf aangeven wan-

neer zij het interview wilden geven. Tijdens het interview was het voor de respondenten mo-

gelijk om een pauze te houden (Halters et. al., 2010). 

 

2.3. Instrumenten 

Voor elk van de te onderzoeken factoren ouderlijke stress, huwelijkssatisfactie, herinneringen 

aan de eigen opvoeding en sociale steun is een bijbehorende vragenlijst gebruikt. Respectieve-

lijk gaat het hier om de verkorte versie van de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSIK), 

de huwelijkssatisfactie schaal (HSS), de Egna Minnen Betraffende Uppfostran (EMBU) en de 

Persoonlijke Netwerk Lijst (PNL). Verder wordt er gebruik gemaakt van open vragen, die elk 

hun bijdrage leveren aan de genoemde factoren. 

 

Ouderlijke stress 

In de vragenlijst wordt ouderlijke stress gemeten door middel van de verkorte versie van de 

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSIK). De NOSIK is een instrument om de stressbele-

ving van ouders in de opvoeding te meten. Er wordt gekeken welke bronnen mogelijk leiden 

tot dat gevoel van stress. De vragenlijst is opgedeeld in een ouderdomein, een kinddomein en 

een levensgebeurtenissendomein. In het ouderdomein wordt gemeten in hoeverre de ouder 

zich ontoereikend voelt in de opvoeding van zijn kind. Dit domein bestaat uit de schalen: 

competentie, hechting, depressie en gezondheidsbeleving. Bij het kinddomein ligt de nadruk 

op de karaktereigenschappen van het kind die kunnen bijdragen aan de ouderlijke stress. De 
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schalen die hier gemeten worden zijn: aanpassing, stemming, afleidbaarheid, veeleisendheid, 

positieve bekrachtiging en acceptatie. De levensgebeurtenissenschaal kijkt naar de ingrijpende 

en stressvolle omstandigheden die zich in de afgelopen twaalf maanden hebben voorgedaan. 

De NOSIK bestaat uit 25 items en de betreffende ouder kan kiezen tussen zes antwoordmoge-

lijkheden: 1. helemaal mee oneens, 2. tamelijk mee oneens, 3. beetje mee oneens, 4. beetje 

mee eens, 5. tamelijk mee eens of 6. helemaal mee eens. Een voorbeelditem is: “Ik heb veel 

meer problemen met het grootbrengen van kinderen dan ik had verwacht”. De betrouwbaar-

heid van de NOSIK is zeer goed te noemen. De Cronbach’s alpha lag bij voorgaand onder-

zoek tussen de .92 en .97. De Crohnbach’s alpha die voor dit B-these onderzoek is berekend, 

is ook zeer goed te noemen   (α = .91). Hetzelfde geldt voor de validiteit van de NOSIK (Abi-

din, De Brock, Gerris & Vermulst, 1992). Voor de respondenten is een totaalscore op de NO-

SIK gecreëerd.  

 

Huwelijkssatisfactie 

In het interview wordt huwelijkssatisfactie gemeten door middel van de huwelijkssatisfactie 

schaal (HSS). Deze meet de evaluatie van de ouders over de huwelijksrelatie. Het instrument 

bestaat uit zeven vragen van de originele HSS en één vraag die is toegevoegd door Van Wie-

ringen (2008). De HSS is ontwikkeld door Kerkstra en later bewerkt door Boxtel, Felling, 

Gerris, Janssens, Vermulst en Van Zutphen (1993). De vragen kunnen beantwoord worden 

met de antwoordcategorieën: 1. helemaal mee oneens, 2. tamelijk mee oneens, 3. beetje mee 

oneens, 4. beetje mee eens, 5. tamelijk mee eens of 6. helemaal mee eens. Een voorbeeldvraag 

is: “Ik had meer van de relatie met mijn partner verwacht”. De betrouwbaarheid van de HSS 

is volgens voorgaand onderzoek goed, met een Cronbach’s alpha van 0.80 (Gerris et. al., 

1993). De betrouwbaarheid van de HSS in dit B-these onderzoek is ook goed te noemen (α = 

.85). Voor de respondenten is een totaalscore op de HSS gecreëerd.  

 

Herinneringen aan de eigen opvoeding 

Herinneringen aan de eigen opvoeding van de onderzochte groep jongvolwassenen zijn geme-

ten door middel van de Egna Minnen Betraffende Uppfostran (EMBU). De EMBU bestaat uit 

de volgende factoren: afwijzing, emotionele warmte en overprotectie. Alle 24 items van de 

EMBU worden op een 4-puntsschaal gescoord: 1 nee, nooit. 2 ja, maar zelden, 3. ja, vaak en 4 

ja, meestal. Een vraag die gesteld wordt in deze vragenlijst, is: “het gebeurde dat ik door mijn 

ouders werd bestraft zonder dat ik iets gedaan had”. De betrouwbaarheid van de EMBU die 

gebruikt is voor dit B-these onderzoek is voldoende, met α = .77. De constructvaliditeit en de 
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factorvaliditeit van deze test zijn goed. De scores op de schalen van de EMBU blijken repli-

ceerbaar en constant te zijn over verschillende populaties (Arrindell & Van der Ende, 1984). 

Voor de respondenten is een totaalscore gecreëerd op de EMBU.  

 

Sociale Steun 

De sociale steun die door de jongvolwassen vaders en moeders met een visuele beperking 

ervaren wordt, is gemeten door de Persoonlijke Netwerk Lijst (PNL). Deze test meet hoe be-

langrijk de steun uit de sociale omgeving voor een persoon is. Er kan op de twee items  van de 

PNL (sociale steun van de partner en sociale steun van vrienden) een getal gekozen worden 

tussen de 0 en 100. Dat getal kan worden toegekend aan de steun die jongvolwassen vaders en 

moeders met een visuele beperking krijgen van de partner of vrienden op verschillende 

steunonderwerpen. Hoe hoger het getal, hoe belangrijker de persoon voor de respondent is. 

De betrouwbaarheid van de PNL lijkt voldoende te zijn (α = .76), zo blijkt uit voorgaand on-

derzoek (Meeus, 1990). De betrouwbaarheid ligt voor het huidige B-these onderzoek echter 

aanzienlijk lager en is matig te noemen met α = .61. Voor de respondenten zal een totaalscore 

op de PNL worden gecreëerd. Ook in het huidige B-these onderzoek wordt sociale steun met 

behulp van de PNL gemeten.  

 

Open vragen 

Naast de afname van gestandaardiseerde vragenlijsten is ook nog een aantal open vragen ge-

steld aan de deelnemende respondenten (zie Appendix B). Zij konden op deze manier ant-

woord geven zonder zich aan vastgestelde antwoordcategorieën te moeten houden. Een aantal 

open vragen is geanalyseerd om te onderzoeken of er bevestiging voor de resultaten op de 

gestandaardiseerde vragenlijsten bestaat en om nieuwe informatie te verzamelen die niet terug 

te vinden is in de antwoorden van de respondenten op de verschillende gestandaardiseerde 

vragenlijsten. Dit is gedaan met het oog op de mogelijkheid dat een antwoord dat de respon-

dent wil geven niet tussen de antwoordmogelijkheden staat. Dit kan zorgen voor een verte-

kend beeld van de resultaten op de gestandaardiseerde vragenlijsten. Het stellen van de open 

vragen kan dit ondervangen, omdat daarbij de gelegenheid wordt gegeven om te zeggen wat 

echt van toepassing is en niet wat bij benadering de beste mogelijkheid is. Door te kijken of 

de strekking van de antwoorden van de respondenten op de verschillende open vragen in de 

buurt komt bij hun resultaten op de gestandaardiseerde vragenlijsten, kan de betrouwbaarheid 

van de verkregen informatie vergroot worden. Dit omdat er op deze manier gebruik wordt 

gemaakt van methodetriangulatie (het gebruiken van meerdere methoden voor dataverzame-
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ling) (Woolderink, 2009). Ook kregen de respondenten de gelegenheid om suggesties te doen 

voor de advisering en hulpverlening aan mensen met een visuele beperking. Daarnaast moch-

ten zij commentaar leveren op het telefonische interview dat bij ze afgenomen werd. Ook dit 

levert extra informatie op over zaken die de interviewers en onderzoekers mogelijkerwijs over 

het hoofd hebben gezien. In totaal zijn dertien open vragen gesteld, waarvan veruit het groot-

ste deel (tien open vragen) aan het einde van het telefonische interview. Met het oog op 

(ir)relevantie voor het huidige B-these onderzoek is ervoor gekozen niet alle open vragen te 

analyseren. In Appendix B is te zien hoe de open vragen gecategoriseerd zijn en welke open 

vragen zijn geselecteerd voor analyse.  

  De analyse van open vragen (kwalitatieve dataverzameling) is complexer dan die van 

gestandaardiseerde vragenlijsten (kwantitatieve dataverzameling). Door de grote hoeveelheid 

data die geanalyseerd moet worden (tien open vragen van 47 respondenten, van één respon-

dent ontbreken de antwoordgegevens van de open vragen), is ervoor gekozen om de antwoor-

den die de respondenten op de open vragen hebben gegeven te categoriseren en de frequentie 

van voorkomen van deze categorieën in de antwoorden van de respondenten op de open vra-

gen te noteren. Hierbij is het mogelijk dat het antwoord van een respondent op een open vraag 

in meerdere categorieën valt. De open vragen zijn in dit B-these onderzoek verdeeld in de 

categorieën: ‘invloed van de visuele beperking op ouderschap’, ‘veiligheid en transport’, ‘so-

ciale steun’ en ‘advisering aan hulpverlening’. Eén van de open vragen die gesteld werd, was: 

“Welke reacties ben je tegengekomen vanuit de samenleving op jou als ouder?” De categorie-

en en hun frequentie van voorkomen in de betreffende antwoorden van de respondenten zijn 

ook te vinden in Appendix B.  

 De antwoorden van de respondenten op de open vragen zullen gescoord worden op de 

bovenstaande categorieën. Dit zal gebeuren door eerst de antwoorden goed door te lezen en te 

herlezen. Hierbij zullen aantekeningen gemaakt worden van belangrijke kernwoorden. Deze 

kernwoorden zullen aan één van de categorieën gekoppeld worden. Door middel van deze 

kernwoorden en de bijbehorende categorieën, kunnen de antwoorden geanalyseerd worden. 

Na deze analyse van de antwoorden zal moeten blijken of er nog meer hoofdcategorieën of 

een aantal subcategorieën aangemaakt moeten worden. Deze fase van analyse heet ‘open co-

dering’. Op deze fase volgt ‘axial coding’, in deze fase wordt geprobeerd om verbindingen 

tussen de categorieën te leggen. Hierop volgt ‘selective coding’. Er zal daarna worden geke-

ken of er tussen de verschillende categorieën van open vragen een onderlinge samenhang be-

staat (Robson, 2002).  
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2.4. Analyse 

Voor het analyseren van de resultaten van de NOSIK, EMBU, HSS en PNL wordt het compu-

tersoftwareprogramma SPSS 17.0 gebruikt. Voor de NOSIK en de EMBU zijn de totaalscores 

voor de respondenten al gecreëerd. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de 

scores op de vragenlijsten van de jongvolwassen ouders met een visuele beperking, is er ook 

een totaalscore voor zowel de HSS als de PNL gecreëerd.  

  Allereerst zullen de open vragen aan de hand van categorieën worden gescoord, omdat 

zij kwalitatief geanalyseerd zullen worden. Dit in tegenstelling tot de vragenlijsten, die kwan-

titatief geanalyseerd zullen worden. 

 Na de analyse van de open vragen zullen de scores beschreven worden. Dit zal gedaan 

worden door een univariate descriptieve analyse (‘univariate descriptive statistics’ in SPSS 

17.0). Omdat het verschil tussen vaders en moeders centraal staat in deze B-these, zal geslacht 

als aparte factor worden opgenomen. Hierdoor worden er beschrijvende gegevens gecreëerd 

van de scores voor de moeders en vaders apart. Daarna zal er een correlationeel onderzoek 

uitgevoerd worden, omdat in deze B-these de samenhang tussen de factoren huwelijkssatis-

factie, herinneringen aan de eigen opvoeding, sociale steun en de factor ouderlijke stress cen-

traal staat. De gegevens zijn op een intervalschaal weergegeven. De samenhang tussen de 

EMBU (herinneringen aan de eigen opvoeding) en de NOSIK (ouderlijke stress) wordt apart 

onderzocht, zo ook de samenhang tussen de PNL (sociale steun) en de NOSIK en de HSS 

(huwelijkssatisfactie) en de NOSIK. Bij alle drie de testen wordt gekeken in hoeverre er ver-

schillen bestaan tussen de scores van de vaders, moeders en de hele groep. Dan zal een multi-

pele lineaire regressietoets worden uitgevoerd, omdat de drie verklarende variabelen die ver-

moedelijk samenhangen met ouderlijke stress (huwelijkssatisfactie, herinneringen aan de ei-

gen opvoeding en sociale steun) onderling ook nog kunnen correleren.  

  De statistische power wordt berekend aan de hand van de waarde Crohnbach’s Alpha 

(α), de effectgrootte van de steekproef en de hoeveelheid respondenten die onderzocht is. Met 

deze waarden kan de statistische power (1-β), berekend worden. De statistische power is te 

berekenen met een computersoftwareprogramma, bijvoorbeeld nQuery Adviser (Field, 2003). 

In dit B-these onderzoek zal de statistische power echter berekend worden met behulp van het 

computersoftwareprogramma genaamd ‘G*Power’. Daarbij wordt gekozen voor een waarde 

van .05 voor de α, een effectgrootte van de steekproef van .30 (gemiddeld) en N = 48 (aantal 

respondenten). De statistische power heeft dan een waarde van .57. 
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3. Resultaten 
3.1. Algemene beschrijving 

In deze B-these zijn de gegevens van 48 respondenten opgenomen (Tabel 2). In het onderzoek 

worden de scores op de verschillende gestandaardiseerde vragenlijsten van de jongvolwassen 

vaders en moeders met een visuele beperking met elkaar vergeleken. Daarom zullen de corre-

laties tussen de onderzochte factoren berekend worden voor de gehele groep respondenten, 

maar ook voor de vaders en de moeders apart. Daardoor worden mogelijke verschillen in de 

mate van samenhang van de verschillende factoren met de factor ouderlijke stress zichtbaar. 

  Om te bepalen of de factoren bij benadering normaal verdeeld zijn, is de skewness bere-

kend met behulp van het softwareprogramma SPSS 17.0. De factor ‘ouderlijke stress’ (M = 

50.70, SD = 17.69) blijkt dermate scheef verdeeld, dat deze onderzocht dient te worden met 

een non-parametrische test (Tabel 3). Hetzelfde geldt voor de factoren ‘huwelijkssatisfactie’ 

(M = 5.54, SD = .68) en ‘herinneringen aan de eigen opvoeding’ (M = 2.67, SD = .28). De 

factor ‘sociale steun’, die verder onderverdeeld is in sociale steun die door de respondenten 

ontvangen wordt van de partner en sociale steun die ontvangen wordt van de vrienden, is bij 

benadering wel normaal verdeeld en zal daarom nader onderzocht worden middels een t-toets.  

  De gemiddelde score voor ouderlijke stress bij de respondenten is 50.70. Deze score neigt 

naar een lagere mate van ouderlijke stress. Voor huwelijkssatisfactie geldt een hoge gemid-

delde score van 5.54. De herinneringen aan de eigen opvoeding neigt naar laag met een ge-

middelde van 2.67 bij mensen met een visuele beperking. De sociale steun van de partner 

scoort hoog met een gemiddelde van 86.44, de gemiddelde score van de sociale steun van de 

vrienden scoort echter een stuk lager met 54.22. 

 

Tabel 3 
Descriptieve gegevens van de scores op de instrumenten van de respondenten (N = 48) 

     Skewness 
 Min. Max. M SD Statistic Std. Error 
Ouderlijke stress 26.00 101.00 50.70 17.69 1.075 .350np 

Huwelijkssatisfactie 3.00 6.00 5.54 .68 -2.30 .35np 

Herinneringen aan de 
eigen opvoeding 1.75 3.25 2.67 .28 -.77 .34np 

Sociale steun van de 
partner 60.00 100.00 86.44 11.47 -.54 .36 

Sociale steun van de 
vrienden 5.00 89.17 54.22 17.99 -.30 .35 
np: wordt non-parametrisch getoetst met behulp van de Mann-Whitney test voor verschillen 

22 | P a g i n a  
 



3.2. Resultaten open vragen 

Invloed visuele beperking op ouderschap 

Het hebben van een visuele beperking oefent mogelijk belemmeringen voor het functioneren 

in de samenleving en kwalitatief goed ouderschap op (Conley-Jung & Olkin, 2001). Daarom 

zijn een drietal open vragen met de invloed van de visuele beperking op het ouderschap als 

onderwerp geanalyseerd.  

  De eerste open vraag over de invloed die de visuele beperking heeft of kan hebben op het 

ouderschap van de jongvolwassen ouders met een visuele beperking (open vraag 4), heeft 

betrekking op de invloed van de oogproblemen van de respondenten op de opvoeding van hun 

kind(eren). Deze invloed is onderverdeeld in: geen invloed, onbekende invloed, kleine in-

vloed, redelijke invloed en grote invloed (Tabel 12, Appendix B). Bij onbekende invloed is 

wel duidelijk geworden uit het antwoord van de respondent dat er invloed is, maar er is niet 

aangegeven in welke mate. Vijftien respondenten hebben aangegeven dat hun oogproblemen 

geen invloed hebben op de opvoeding van hun kind(eren). Dit blijkt uit antwoorden als: “er is 

eigenlijk geen invloed. Ze zijn ook nog te klein om het goed te begrijpen”. Van twaalf res-

pondenten is niet duidelijk in welke mate hun oogproblemen invloed hebben op de opvoeding 

van hun kind(eren). Zij geven antwoorden in de trant van: “doordat ik een aantal dingen min-

der zie kan ik moeilijker zien of er gevaar dreigt. Daardoor blijf ik dicht bij mijn kind”. Daar-

naast geeft een aantal respondenten (N=13) aan dat hun oogproblemen een kleine invloed 

uitoefenen op de opvoeding. Aldus één van de respondenten: 
 

“Ik denk wel dat die invloed er wel een klein beetje is. De kinderen die weten niet anders. 

Ik merk het bijvoorbeeld wel wanneer er een luchtballon vliegt, dan draaien de kinderen 

mijn hoofd om. Dat kost toch meer tijd. De invloed is niet te merken wanneer we met zijn 

allen bij elkaar zitten, dan maken ze daar geen onderscheid tussen”. 
 

Een kleiner aantal respondenten (N=5) geeft aan dat hun oogproblemen een redelijke invloed 

uitoefent en slechts een paar respondenten (N=2) geven aan dat hun oogproblemen een grote 

invloed uitoefenen op de opvoeding van hun kind(eren). Zij geven dit laatste aan met ant-

woorden als: “het heeft een tamelijk grote invloed. Ik laat geen vriendjes mee eten, want dat 

kan ik niet overzien. Ze worden ook steeds groter”.  

  Bij de tweede open vraag die betrekking heeft op de invloed van het hebben van een vi-

suele beperking op ouderschap (open vraag 6), werd de respondenten gevraagd een top 3 te 

maken van wat zij lastig vinden als vader of moeder met een visuele beperking. Niet alle res-

pondenten hebben een top 3 aangegeven, sommige respondenten hielden het bij één of twee 
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antwoorden. Zij gaven hierbij aan dat ze niet meer zaken konden bedenken die zij als ouder 

met een visuele beperking als lastig ervoeren. Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat het 

beperkt(er) zijn in de mobiliteit als lastigst wordt ervaren door de respondenten (N=25). Deze 

last staat aan de top van de lijst die het resultaat zijn van de analyses van de antwoorden van 

de respondenten. Hierop volgt het niet goed kunnen zien op nummer twee (N=20). Zo zegt 

een respondent: 
 

“Heel veel eerste contacten worden met oogcontact gelegd. Bijvoorbeeld op het school-

plein. Die signalen vang ik niet op. Contact leggen met andere ouders op het schoolplein. 

Of in het dorp lopen en iemand niet groeten omdat je die niet ziet. Zij snappen dat soms 

niet”.  
 

Na het niet goed kunnen zien, volgt het minder activiteiten met de kinderen kunnen onderne-

men (N=14). Deze drie zaken worden het meest genoemd door de respondenten, maar ook 

afhankelijkheid van anderen (N=9), verzorging van de kinderen (N=6), zelfverzorging (N=4) 

en zorgen maken om (het welzijn van) kinderen (N=4) spelen een rol (Tabel 14, Appendix B). 

  De laatste geanalyseerde vraag (open vraag 7) had, in tegenstelling tot open vraag 6, be-

trekking op zaken die het ouderschap voor de respondenten makkelijker hebben gemaakt. Ook 

bij deze open vraag werd hen gevraagd een top 3 te maken, deze keer dus van zaken die het 

ouderschap voor hen hebben vergemakkelijkt. Dit hoefde alleen wanneer dat mogelijk was, 

hierbij hebben niet alle respondenten een top 3 gemaakt omdat zij niet meer zaken konden 

bedenken. Opvallend is dat de categorie ‘niets/weet niet’ hierbij bovenaan staat (N=14). 

Hiermee geven deze respondenten aan dat er geen zaken zijn die het ouderschap makkelijker 

hebben gemaakt. Op de tweede plaats staat het hebben van contact met de sociale omgeving; 

sociale steun (N=12). Een respondent noemt bijvoorbeeld: 
 

“Je krijgt als ouder met een visuele beperking andere contacten. Je leert weer over onder-

werpen waar je niets of niet veel vanaf weet en je kunt je sociale contacten gebruiken bij 

het aanleren van vaardigheden en kennis”.  
 

De steun vanuit het sociale netwerk wordt gevolgd door steun van de partner (N=9). Verder 

worden nog als vergemakkelijkende zaken genoemd: het vinden van creatieve oplossingen 

voor de visuele beperking (N=5) (“we hebben een buggy die heel plat gezet kan worden, zo-

dat we niet apart een bedje of maxi cosi mee hoeven nemen”), hulp ontvangen van eigen kin-

deren (N=4), veel dingen op gevoel doen/het hebben van een zesde zintuig (N=4) en het ge-

bruik maken van hulpmiddelen als braille, een computer en een blindengeleidehond/-stok 
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(N=4). Een paar respondenten geven aan daarnaast verhuisd te zijn naar een buurt met veel 

voorzieningen (N=2) en ook het geloof en het krijgen van vervoer op maat worden (beiden 

eenmaal) genoemd als zaken die het ouderschap makkelijker hebben gemaakt voor de jong-

volwassen ouders met een visuele beperking (Tabel 15, Appendix B).  

 

Veiligheid en transport 

Uit de antwoorden van de respondenten op open vraag 1 blijkt dat de meeste jongvolwassen 

ouders met een visuele beperking meer veiligheidsmaatregelen binnenshuis treffen om de 

veiligheid van hun kinderen te bevorderen (N=19). Hierbij kan gedacht worden aan het plaat-

sen van traphekjes, tuinhekjes en kastslotjes, het beveiligen van stopcontacten, het wegzetten 

van gevaarlijke spullen en het beveiligen van ramen en deuren. Een respondent geeft aan wel-

ke maatregelen er binnenshuis zijn getroffen om het huis veiliger te maken:  
 

“We hebben thuis allerlei voorzorgsmaatregelen. Zo drinken we altijd uit plastic bekers, 

om te voorkomen dat een glas stuk valt en je niet kunt zien of er nog glas op de grond ligt. 

We spannen geen draden over de vloer en knikkers zijn in huis verboden. De kinderen leren 

hun spullen op te ruimen.”  
 

Een aantal jongvolwassen ouders kiest ervoor hun kinderen dichtbij of in ieder geval in het 

zicht te houden, om zo hun veiligheid te kunnen garanderen (N=12). Een iets kleiner aantal 

ouders maakt ook aanpassingen op kindniveau, zoals het omdoen van een tuigje en het laten 

dragen van opvallende kleding (N=8). Een aantal respondenten heeft ook afspraken gemaakt 

met hun kind(eren) om te reageren op signalen (N=8). In enkele gevallen (N=3) worden buren 

ingezet om de kinderen van de ouders met een visuele beperking in de gaten te houden (Tabel 

9, Appendix B) (“met buitenspelen vraag ik de buren op ze te letten”).  

 Wat transport betreft (open vraag 2) geven veel van de ouders met een visuele beperking 

aan beperkter te zijn in hun mobiliteit dan goedziende ouders.  
 

“Dat is het lastigst, het vervoer. Ik ben niet echt mobiel meer. Ik kan nog met de kleine op 

de fiets. In de zomer, en als het een kleine afstand is, is het geen probleem. Anders vraag ik 

mijn vader of hij mij of ons kan brengen.” 
 

De meeste respondenten geven aan geen auto te kunnen rijden, een groot aantal kan ook niet 

fietsen. Dit zorgt ervoor dat een beperkt aantal transportmogelijkheden overblijft om de kin-

deren mee te vervoeren; lopen, openbaar vervoer of het inschakelen van vrienden of familie 

(Tabel 10, Appendix B). In Tabel 10 is ook te zien dat veruit de meeste vaders en moeders 
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met een visuele beperking hun kinderen lopend naar school of de sportclub brengen (N=19). 

Een aantal heeft dit onderbouwd door te vertellen dat dit goed mogelijk is doordat zij dicht bij 

de school of de sportclub wonen. Een kleiner gedeelte van de respondenten stapt ondanks hun 

visuele beperking nog op de fiets (N=10). Zij zien goed genoeg om overzicht in het verkeer te 

houden en hun kind te begeleiden. Toch kiest een aantal respondenten ervoor om (voorname-

lijk) met het openbaar vervoer te reizen (N=9). Dit zijn vooral de respondenten die iets verder 

van de betreffende voorzieningen af wonen, waardoor het lastiger wordt om met de fiets of 

lopend te gaan wanneer autorijden uitgesloten is. Een groot deel van de respondenten lost dit 

op door anderen in te schakelen voor het vervoer van hun kind(eren) (N=14). 

 

Sociale steun 

De benadering van een sociaal netwerk waarbij aangesloten wordt in dit B-these onderzoek is, 

zoals reeds genoemd in de theoretische inleiding: “een verzamelnaam voor een netwerk van 

significante personen zoals familie, vrienden en kennissen, dat fungeert als bron van onder-

steuning voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk”. De 

steun die al of niet ontvangen wordt van dit netwerk staat centraal; sociale steun. Sociale 

steun kan op drie manieren een functie hebben: (1) door het bieden van emotionele steun, (2) 

door het geven van instrumentele hulp en (3) door sociale acceptatie. Bij het analyseren van 

de open vragen over sociale steun (open vraag 3 en 5) is gekeken of deze drie functies terug-

kwamen in de antwoorden van de respondenten. 

  De meeste respondenten (N=35) geven aan hulp te ontvangen van (schoon)familie. Daar-

naast ontvangt een aantal van hen ook nog hulp van vrienden of bekenden (N=21).  
 

“Mijn sociale netwerk is voor mij belangrijker dan bij een goedziend persoon. Ik ben iets 

afhankelijker. Mijn moeder gaat bijvoorbeeld oppassen. Ook met in de gaten houden zullen 

vriendinnen en anderen eerder goed opletten. En bij mij geven ze het dan aan als ze vinden 

dat ik iets moet weten”.  
 

Een aantal respondenten ontvangt alleen hulp van familie (N=19) of alleen van vrienden of 

bekenden (N=5). Hierbij valt op dat de vaders en moeders met een visuele beperking aange-

ven meer hulp te ontvangen van hun familie dan van hun vrienden. Daarnaast wisselen zij 

advies en ervaringen uit met hun omgeving (N=7). Slechts een klein gedeelte van de jongvol-

wassen ouders met een visuele beperking geeft aan dat het sociale netwerk helemaal geen rol 

speelt bij het opvoeden van hun kind (N=4) (Tabel 11, Appendix B). 
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  De verschillende functies die sociale steun kan hebben (emotionele steun, instrumentele 

hulp en sociale acceptatie) zijn teruggevonden in de open vragen. De antwoorden van de res-

pondenten waren enigszins divers op dit gebied. De meeste respondenten ontvingen zowel 

emotionele als instrumentele steun (N=13). Een aantal respondenten ontving alleen emotione-

le steun (N=10) of alleen instrumentele steun (N=8). Emotionele steun werd door het sociale 

netwerk van de jongvolwassen ouders met een visuele beperking vooral geboden door advies 

te geven, een luisterend oor te bieden en open te staan voor overleg. Bij instrumentele steun of 

hulp kan vooral gedacht worden aan het inschakelen of inspringen van mensen uit het sociale 

netwerk van de jongvolwassen ouders met een visuele beperking. Dit zijn zowel vrienden en 

buurtgenoten als familie. Deze instrumentele steun wordt vooral geboden door op te passen, 

voor vervoer te zorgen en te helpen bij praktische zaken. Van een aanzienlijk aantal respon-

denten (N=12) is het echter niet duidelijk in welke mate zij steun ontvangen vanuit hun socia-

le netwerk, of welke functie die steun dan heeft (“de familie springt veel bij”). Wel hebben 

deze respondenten aangegeven dat het sociale netwerk een rol speelt in de opvoeding van hun 

kind. Van een paar respondenten (N=4) is het duidelijk dat het sociale netwerk geen rol speelt 

in de opvoeding van hun kind (Tabel 11, Appendix B). 

  Alleen de eerste twee van de drie genoemde functies van sociale steun komen voor in de 

antwoorden van de respondenten op open vraag 3. De derde functie, sociale acceptatie, komt 

hier niet in terug. Deze functie van sociale steun is echter wel terug te vinden in de antwoor-

den van de respondenten op open vraag 5. Daarin werd gevraagd naar de reacties vanuit de 

samenleving op de respondenten als ouder. De meeste respondenten (N=22) geven aan dat zij 

geen reacties hebben gekregen, of deze in ieder geval niet hebben waargenomen. Van de rest 

van de respondenten geeft veruit het grootste deel (N=17) aan dat zij voornamelijk positieve 

reacties ontvangen vanuit hun omgeving. Zo zegt één van de respondenten: 
 

“De reacties die ik krijg zijn allemaal positief en heel respectvol. Ze vragen hoe je dat 

doet, ze vinden het leuk dat je kinderen hebt.”  
 

Geen van de respondenten geeft aan slechts negatieve reacties te ontvangen vanuit de samen-

leving op hem of haar als ouder, maar acht respondenten geven aan dat zij naast positieve 

reacties ook negatieve reacties ontvangen (Tabel 13, Appendix B). De respondenten die aan-

geven naast positieve reacties ook negatieve reacties te ontvangen, geven aan dat dit vooral te 

maken heeft met het wantrouwen dat mensen hebben in de capaciteiten van hen als ouder 

(“Dan vertrouwen ze je toch minder snel”). De respondenten geven aan dat zij zich sociaal 

geaccepteerd voelen door het uitblijven van reacties (“ze zien me gewoon net als elke andere 
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ouder”), of door het krijgen van positieve reacties (“over het algemeen krijg ik complimenten, 

respect voor hoe ik het doe”). Alle mogelijke functies van sociale steun (emotionele steun, 

instrumentele hulp en sociale acceptatie) zijn dus terug te vinden in de antwoorden van de 

respondenten op de open vragen. 

 

Wensen omtrent advisering en/of hulpverlening 

In de open vragen kregen de respondenten de mogelijkheid aan te geven wat zij vinden dat 

gedaan kan worden rondom de advisering of hulpverlening voor (aanstaande) ouders met een 

visuele beperking. Deze resultaten, in Tabel 16 (Appendix B), kunnen goed gebruikt worden 

voor professionals binnen de hulpverlening aan deze doelgroep. Een aantal respondenten 

(N=12) geeft echter aan niets te kunnen bedenken rond dit onderwerp. Zij geven hier echter 

niet automatisch mee aan dat zij tevreden zijn met de huidige advisering of hulpverlening. De 

meeste respondenten (N=17) zouden tips van professionals of instellingen voor hulp aan men-

sen met een visuele beperking willen krijgen omtrent ouderschap en opvoeding. Daarnaast wil 

een aantal respondenten (N=13) graag lotgenotencontact, om ervaringen uit te kunnen wisse-

len. Verder wordt het maken van aanpassingen en het voorbereiden op ouderschap van men-

sen met een visuele beperking ook nog genoemd (N=6). Bij aanpassingen geven de respon-

denten aan dat zij vooral voorleesbroeken in braille missen. Daarnaast zouden zij graag de 

Wajong-uitkering uitgebreid zien en meer vergoedingen willen krijgen van de verzekering 

(voor bijvoorbeeld ergotherapie). Verder zou een aantal respondenten willen oefenen met een 

babypop, zodat zij beter voorbereid zijn op de mogelijke komst van een kind. 
 

“De hulpverlening moet vooral praktische hulp bieden. Zeker in het begin, want dan is al-

les nieuw. Bij onze kraamverzorgster heb ik van tevoren aangegeven dat ik een visuele be-

perking heb. Ze heeft hiermee rekening gehouden door dingen duidelijk aan mij uit te leg-

gen en ze voor te doen. Het is zeker handig om dit te melden aan de zorginstantie, zodat ze 

hiermee rekening kunnen houden.” 

 

3.3. Verschil vaders en moeders 

Hier volgt een beschrijving over de verschillen tussen vaders en moeders wat betreft ouderlij-

ke stress, huwelijkssatisfactie, herinneringen aan de eigen opvoeding, sociale steun van de 

partner en sociale steun van vrienden. De verschillen voor ouderlijke stress, huwelijkssatisfac-

tie en herinneringen aan de eigen opvoeding zijn berekend door middel van de Mann-Whitney 

test, een non-parametrische toets (Tabel 4). Dit is gedaan omdat de verdeling van resultaten 
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dermate scheef was (skewness), dat niet mag worden aangenomen dat de verdeling van deze 

factoren normaal verdeeld is (Tabel 3). De verschillen tussen de jongvolwassen vaders en 

moeders met een visuele beperking voor de factoren sociale steun van vrienden en sociale 

steun van de partner zijn berekend door middel van een t-toets (Tabel 5). 

 Zoals te zien is in Tabel 4 en Tabel 5, zijn er geen significante verschillen gevonden 

voor de factoren tussen de vaders en moeders door zowel de non-parametrische Mann-

Whitney test als de parametrische t-toets. Dit geldt dus voor de factor ouderlijke stress, huwe-

lijkssatisfactie en herinneringen aan de eigen opvoeding (Tabel 4), maar ook voor de factoren 

sociale steun van de partner en sociale steun van vrienden (Tabel 5). Uit deze resultaten komt 

naar voren dat de onderzochte jongvolwassen vaders en moeders met een visuele beperking 

bij benadering gelijk scoren op de factoren die onderzocht zijn in deze B-these. 

 
Tabel 4 

Resultaten Mann-Whitney test voor verschillen tussen vaders (N ≈ 22) en moeders (N ≈ 26) 

Variabele Geslacht M SD z p

Ouderlijke stress Man 
Vrouw 

53.90

48.00 
19.79

15.62 
-.83 .41 

Huwelijkssatisfactie Man 
Vrouw 

2.61

2.67 
.36

.33 
-.78 .44 

Herinneringen aan  
de eigen opvoeding 

Man 
Vrouw 

2.66

2.68 
.24

.32 
-.44 .66 

 

 
Tabel 5 

Resultaten Independent Samples t-test voor verschillen tussen vaders en moeders 

Variabele Geslacht N M SD t (df) p

Steun van partner Man 
Vrouw 

21

23 
86.35

86.52 
11.24

11.92 
-.05(42) .961 

Steun van vrienden Man 
Vrouw 

22

23 
53.56

54.86 
13.54

21.71 
-.24(37.10) .811 
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3.4. Samenhang belangrijke factoren met ouderlijke stress 
Samenhang voor de gehele onderzoeksgroep 

De Pearson correlaties van de factoren ouderlijke stress, sociale steun van de partner, sociale 

steun van vrienden, herinneringen aan de eigen opvoeding en huwelijkssatisfactie staan ver-

meld in Tabel 6. In deze tabel zijn meerdere verbanden te zien.  

 Huwelijkssatisfactie (gemeten middels de HSS) vertoont een sterke negatieve samen-

hang met ouderlijke stress (zie Tabel 6). Dit houdt in dat respondenten die hoog scoren op de 

HSS, waarschijnlijk ook laag zullen scoren op de schaal voor ouderlijke stress. Dit geldt ook 

andersom; wanneer een respondent laag scoort op de HSS, dan zal deze respondent waar-

schijnlijk ook hoog scoren op de schaal voor ouderlijke stress (de NOSIK). De overige facto-

ren vertonen geen significante samenhang met ouderlijke stress.  

  Sociale steun van de partner hangt zeer sterk positief samen met de ervaren sociale 

steun van vrienden. Respondenten die een hoge score op sociale steun van de partner hebben, 

scoren ook hoog op ervaren steun van vrienden en vice versa. Sociale steun van de partner 

heeft een zeer sterke positieve samenhang met huwelijkssatisfactie. Wanneer respondenten 

hoog scoren op de schaal sociale steun van de partner zullen zij waarschijnlijk ook hoog sco-

ren op schaal huwelijkssatisfactie en omgekeerd. Tussen herinneringen aan de eigen opvoe-

ding en de factor huwelijkssatisfactie is zeer sterk positief verband gevonden. Wanneer res-

pondenten hoog scoren op de schaal voor herinneringen aan de eigen opvoeding, zullen zij 

waarschijnlijk ook hoog scoren op de HSS en vice versa. Tussen de overige factoren zijn geen 

significante correlaties gevonden. 

 

Tabel 6 
Correlaties (Pearson r) tussen de factoren voor de gehele onderzoeksgroep (N=48) 

 Ouderlijke 

stress 
Sociale steun 

partner 
Sociale steun 

vrienden 
Herinneringen 

eigen opvoeding 
Huwelijks-

satisfactie 

Ouderlijke stress -     

Sociale steun partner .00 -    

Sociale steun vrienden .05 .48** -   

Herinneringen aan  
de eigen opvoeding 

-.16 .24 .23 -  

Huwelijkssatisfactie -.35* .41** -.08 .38** - 

* p < .05, ** p < .01. 
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Samenhang voor vaders en moeders apart 
In Tabel 7 en 8 zijn de correlaties weergegeven tussen de factoren voor respectievelijk vaders 

en moeders met een visuele beperking. Er zijn diverse verbanden gevonden tussen de onder-

zochte factoren. 

  Bij vaders met een visuele beperking is er een sterke negatieve samenhang te zien tus-

sen de factor huwelijkssatisfactie en ouderlijke stress (Tabel 7). Wanneer een respondent hoog 

scoort op de factor huwelijkssatisfactie, zal deze respondent waarschijnlijk laag scoren op de 

factor ouderlijke stress. Dit geldt ook voor het omgekeerde; wanneer een respondent laag 

scoort op huwelijkssatisfactie dan scoort de respondent hoog op de factor ouderlijke stress. 

Voor de andere factoren is er geen significante samenhang te vinden met ouderlijke stress.  

  Sociale steun van de partner vertoont bij vaders een zeer sterke positieve samenhang 

met sociale steun van vrienden. Indien een respondent hoog scoort op sociale steun van de 

partner, dan scoort deze waarschijnlijk ook hoog op de factor sociale steun van vrienden. Dit 

verband geldt ook andersom. Daarnaast is er een trend te zien tussen sociale steun van de 

partner en huwelijkssatisfactie. Een trend is een p-waarde die net niet significant is op 0.05 

niveau, maar wel naar dit significantieniveau neigt. Daarom wordt een p-waarde tussen de 

0.05 en 0.1 gezien als een trend. Trends suggereren een effect, maar kunnen het door gebrek 

aan significantie niet bewijzen. In dit geval gaat het om een positieve correlatie. Wanneer 

respondenten hoog scoren op sociale steun van de partner, zullen zij mogelijk ook hoog sco-

ren op de HSS en vice versa. De overige factoren vertonen geen onderlinge significante corre-

latie. 
 

Tabel 7 

Correlaties (Pearson r) tussen de factoren voor vaders (N=22) 

 Ouderlijke 

stress 
Sociale steun 

van partner 
Sociale steun 

van vrienden 
Herinneringen 

eigen opvoeding 
Huwelijks-

satisfactie 

Ouderlijke stress -     

Sociale steun partner -.11 -    

Sociale steun vrienden -.06 .64** -   

Herinneringen aan de  
eigen opvoeding 

-.18 -.08 .15 -  

Huwelijkssatisfactie -.54* .40t .24 .24 - 

* p < .05, ** p < .01, t = Trend: .05 < p < .10. 
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Ouderlijke stress vertoont bij moeders met een visuele beperking geen significante samenhang 

met de factoren (Tabel 8).  

Bij de onderzochte moeders vertoont huwelijkssatisfactie een sterke positieve samen-

hang met de sociale steun van de partner. Wanneer een respondent hoog scoort op de factor 

huwelijkssatisfactie, is het aannemelijk dat deze respondent ook hoog zal scoren op sociale 

steun van de partner en andersom. Huwelijkssatisfactie vertoont bij de onderzochte moeders 

daarnaast een sterke positieve samenhang met herinneringen aan de eigen opvoeding. Indien 

een respondent hoog scoort op de factor huwelijkssatisfactie, dan scoort deze respondent 

waarschijnlijk ook hoog op de factor herinneringen aan de eigen opvoeding en vice versa. De 

factor herinneringen aan de eigen opvoeding laat een sterke positieve samenhang met sociale 

steun van de partner zien. Als een respondent hoog scoort op de factor herinneringen aan de 

eigen opvoeding, dan is het aannemelijk dat deze ook hoog scoort op de factor sociale steun 

van partner en andersom. Daarnaast is er bij de moeders een trend te zien tussen sociale steun 

van vrienden en sociale steun van de partner. Hierbij gaat het om een positieve samenhang. 

Wanneer een respondent hoog scoort op de factor sociale steun van vrienden dan zal de res-

pondent waarschijnlijk ook hoog scoren op de factor sociale steun van de partner en andersom 

(Tabel 8). 

 

Tabel 8 
Correlaties (Pearson r) tussen de factoren voor moeders (N=26) 

 Ouderlijke 

stress 
Sociale steun 

van partner 
Sociale steun 

van vrienden 
Herinneringen 

eigen opvoeding 
Huwelijks-

satisfactie 

Ouderlijke stress -     

Sociale steun van 

partner 
.00 -    

Sociale steun van 

vrienden 
.15 .41t -   

Herinneringen 

eigen opvoeding 
-.14 .44* .26 -  

Huwelijks-

satisfactie 
-.30 .44* -.17 .43* - 

* p < .05, ** p < .01, t = Trend: .05 < p < .10. 
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4. Conclusie & Discussie 
4.1. Conclusie  

Deze B-these had als doel te onderzoeken in hoeverre er een verschil bestaat in de ervaren 

mate van ouderlijke stress tussen vaders en moeders met een visuele beperking. Ook werd de 

mate van samenhang tussen diverse factoren en de factor ouderlijke stress, de onderlinge sa-

menhang tussen deze factoren en mogelijke verschillen hierin tussen vaders en moeders be-

studeerd. Dit is gedaan aan de hand van het model uit Figuur 2 (p.13), dat gebaseerd is op het 

Procesmodel van Belsky (1984) uit Figuur 1 (p.5). Deze factoren zijn: huwelijkssatisfactie, 

herinneringen aan de eigen opvoeding en sociale steun van de partner en van vrienden.  

  Uit de analyses komt naar voren dat er geen significante verschillen bestaan in huwe-

lijkssatisfactie, herinnering aan de eigen opvoeding, sociale steun en ouderlijke stress tussen 

vaders en moeders met een visuele beperking. Dit betekent dat vaders met een visuele beper-

king niet anders scoren op deze factoren dan moeders met een visuele beperking. Er lijkt dan 

ook geen significant verschil te zijn in de ervaren ouderlijke stress voor vaders en moeders 

met een visuele beperking. Dit is in overeenstemming met het onderzoek van Deater- Deckard 

en Scarr (1996). Uit dit onderzoek kwamen ook geen grote verschillen in ouderlijke stress 

tussen vaders en moeders naar voren. 

 

Invloed visuele beperking op ouderschap 

 Uit de resultaten blijkt dat voor bijna alle vaders en moeders de visuele beperking een 

kleine tot geen invloed uitoefent op het ouderschap. Slechts een kleine groep respondenten 

geeft aan dat er sprake is van een grote invloed. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden 

dat de visuele beperking voor de meeste vaders en moeders geen invloed heeft op het ouder-

schap. Dit komt overeen met het onderzoek dat uitgevoerd is door Conley-Jung en Olkin 

(2001). Uit hun onderzoek bleek dat de kwaliteit van de opvoeding voor mensen met een vi-

suele beperking waarschijnlijk niet verschilt van ouders met een goed zicht. De visuele beper-

king van de ouders heeft wel invloed op de mobiliteit van de vaders en moeders, het kunnen 

herkennen van non- verbale informatie en activiteiten ondernemen met de kinderen (Kalksma, 

2005; Rosenblom, Hong en Harris, 2009; Kef, 2009). De meeste respondenten geven aan geen 

auto meer te kunnen rijden, een groot aantal kan ook niet meer fietsen. Hierdoor blijft er 

slechts een aantal transportmogelijkheden over om de kinderen te vervoeren. Het merendeel 

van de vaders en moeders met een visuele beperking kiest ervoor om hun kinderen lopend 

naar school of de sportclub te brengen. Daarnaast lossen veel respondenten het mobiliteits-
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probleem op door anderen in te schakelen voor het vervoer van hun kind(eren) of reizen zij 

met het openbaar vervoer.  

 Ondanks de vaak geringe invloed van de visuele beperking zijn er wel zaken die het 

ouderschap voor de respondenten hebben vergemakkelijkt. Hierbij is vooral het contact met 

de sociale omgeving (sociale steun van vrienden en van de partner) erg belangrijk. Dit is in 

overeenstemming met het onderzoek van Kef en Dekovic (2004) en Wildenburg (2010), waar 

werd gevonden dat sociale steun van leeftijdsgenoten en sociale steun van de partner als be-

langrijk werden gevonden door jongvolwassenen met een visuele beperking. De vaders en 

moeders met een visuele beperking ontvangen meer steun van familie dan van vrienden of 

bekenden. Slechts een kleine groep van de vaders en moeders geeft aan dat het sociale net-

werk helemaal geen rol speelt. Veel respondenten ontvangen dan ook positieve reacties uit de 

omgeving over het ouderschap, slechts een kleine groep heeft ook negatieve reacties ontvan-

gen. Het sociale netwerk levert vaak emotionele en/of instrumentele steun aan de vaders en 

moeders. Wat opvalt, is dat de partner in de antwoorden op de vragen niet of nauwelijks ge-

noemd wordt. Bij de gestandaardiseerde vragenlijst is er wel een vraag gesteld over de sociale 

steun van de partner(zie PNL; paragraaf 2.3: sociale steun). De respondenten hebben op de 

PNL aangegeven op een schaal van 0 – 100 in hoeverre zij sociale steun ontvangen van hun 

partner. Hierbij werd er meer sociale steun ontvangen van de partner dan van vrienden. Het 

zou kunnen zijn dat bij de antwoorden op de open vragen de partner onder familie werd gere-

kend, dan komen de resultaten van de open en gesloten vragen overeen. Verder onderzoek 

zou dus uit moeten wijzen of ouders met een visuele beperking meer steun ontvangen van hun 

partner of meer steun ontvangen van hun vrienden. 

 Om de veiligheid van het kind binnenshuis en buitenshuis te kunnen waarborgen, pas-

sen de ouders met een visuele beperking allemaal veiligheidsmaatregelen toe. De meeste ou-

ders met een visuele beperking treffen veel veiligheidsmaatregelen binnenshuis. Hierbij gaat 

het vooral om traphekjes, beveiligde stopcontacten, meer sloten op de ramen en kastjes en 

meer verlichting. Daarnaast houden veel vaders en moeders met een visuele beperking hun 

kind(eren) continu in de gaten of in de buurt. Sommige ouders maken ook aanpassingen op 

kindniveau, hierbij kan gedacht worden aan het omdoen van een tuigje en aantrekken van 

opvallende kleding bij het kind en meer verantwoordelijkheid leggen bij het kind. Uit het on-

derzoek van Rosenblum et. al. (2009) is gebleken dat veel ouders met een visuele beperking 

deze maatregelen toepassen. 
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Verschillen tussen vaders en moeders 

Zoals eerder vermeld, lijkt er geen significant verschil te bestaan tussen de ervaren ou-

derlijke stress van vaders en moeders. In deze B-these staat de samenhang tussen de factoren 

huwelijkssatisfactie, herinnering aan de eigen opvoeding, sociale steun en ouderlijke stress 

centraal. Hier zijn wel verschillen naar voren gekomen tussen vaders en moeders met een vi-

suele beperking. Bij de gehele respondentengroep vertoont de factor huwelijkssatisfactie een 

sterk negatief verband met ouderlijke stress. Een hogere mate van huwelijkssatisfactie lijkt te 

leiden tot een lagere mate van ouderlijke stress (McBride, Schoppe & Rane, 2002). Deze sa-

menhang is ook terug te vinden bij vaders met een visuele beperking, bij moeders met een 

visuele beperking is er echter geen significant verband te zien tussen huwelijkssatisfactie en 

ouderlijke stress. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat huwelijkssatisfactie bij va-

ders met een visuele beperking een grotere samenhang heeft met ouderlijke stress dan bij 

moeders met een visuele beperking. Dit is in overeenstemming met het onderzoek van Deater- 

Deckard (1998). In dit onderzoek werd gevonden dat ouderlijke stress van mannen meer gere-

lateerd is aan huwelijkssatisfactie en bij vrouwen meer gerelateerd is aan de kinderen en hun 

temparement. Wat opvalt, is dat de andere factoren voor vaders en moeders geen significante 

samenhang hebben met ouderlijke stress. Terwijl uit de open vragen blijkt dat sociale steun 

als erg belangrijk wordt ervaren door de vaders en moeders voor het ouderschap. Dit komt 

ook naar voren in het onderzoek van Deater- Deckard (2009). Hierin werd gevonden dat soci-

ale steun met grote waarschijnlijkheid een toename in ouderlijke stress kan verminderen. Ver-

der onderzoek zal uit moeten wijzen of er mogelijk een samenhang bestaat tussen sociale 

steun en ouderlijke stress. 

Bij de gehele respondentengroep is er een sterke positieve samenhang te zien tussen de 

ervaren sociale steun van vrienden en de ervaren sociale steun van de partner. Deze sterke 

positieve samenhang is ook terug te zien bij vaders met een visuele beperking. Bij moeders 

met een visuele beperking is er echter geen sprake van een significante samenhang. Hier is 

wel sprake van een trend (p-waarde tussen de .05 en .10). Verder onderzoek zou hierbij dus 

moeten uitwijzen of deze samenhang ook voor moeders met een visuele beperking geldt. Bij 

de gehele respondenten groep is er ook een sterke positieve samenhang tussen sociale steun 

van partner en huwelijkssatisfactie. Deze positieve samenhang is ook terug te vinden bij moe-

ders met een visuele beperking. De resultaten voor vaders met een visuele beperking laat geen 

significant verband zien tussen sociale steun van de partner en huwelijkssatisfactie, hier is 

sprake van een trend. De mogelijkheid bestaat dus wel dat ook voor vaders er een positief 

verband bestaat tussen sociale steun van de partner en huwelijkssatisfactie. Verder onderzoek 
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zal dit uit moeten wijzen. Bij moeders met een visuele beperking is in de resultaten een signi-

ficant positief verband te zien tussen sociale steun van de partner en herinnering aan de eigen 

opvoeding. Bij zowel de gehele respondentengroep als ook bij de vaders met een visuele be-

perking is er tussen sociale steun van de partner en herinnering aan de eigen opvoeding geen 

significant verband te zien. Voor de gehele respondentengroep is er een sterk positief verband 

te zien tussen herinnering aan de eigen opvoeding en huwelijkssatisfactie. Dit positieve ver-

band wordt ook weergegeven in de resultaten voor moeders. Bij vaders is er echter geen spra-

ke van een significant verband tussen herinnering aan de eigen opvoeding en huwelijkssatis-

factie. 

 

4.2. Discussie 

De huidige B-these kent een aantal positieve punten. Allereerst zorgde dit onderzoek op twee 

punten voor vernieuwing. Er is namelijk nog zeer weinig (en op sommige punten zelfs niet) 

eerder onderzoek verricht naar een aantal onderwerpen uit deze B-these. Zo zijn de verschil-

len tussen jongvolwassen vaders en moeders met een visuele beperking in ouderlijke stress, 

huwelijkssatisfactie, herinneringen aan de eigen opvoeding en sociale steun van de partner en 

van vrienden nog niet eerder onderzocht. Dit komt met name doordat voorgaande onderzoe-

ken zich uitsluitend richtten op vrouwen of moeders met een visuele beperking of het onder-

scheid tussen mannen en vrouwen met een visuele beperking niet gemaakt hebben. Verder 

zijn in deze B-these voor het eerst de open vragen geanalyseerd die tijdens het telefonische 

interview gesteld zijn in het derde project van het longitudinale onderzoek. Dit levert extra 

informatie op, die tevens kwalitatief is (naast de kwantitatieve data uit de vragenlijsten). Ten 

tweede kan deze B-these als aanzet dienen tot het verrichten van verder wetenschappelijk on-

derzoek naar de onderzochte groep vaders en moeders met een visuele beperking. Ook was de 

grootte van de onderzochte groep vaders vrijwel gelijk aan de onderzochte groep moeders, 

waardoor (verschillen in) resultaten gemakkelijker met elkaar vergeleken konden worden.  

 Er dient echter ook rekening gehouden te worden met een aantal beperkingen van het 

huidige B-these onderzoek. Zo is voor de dataverzameling enkel gebruik gemaakt van zelf-

rapportage. Dit zorgt ervoor dat het goed mogelijk is om een grote groep respondenten te on-

derzoeken, maar heeft wel als nadeel dat men niet zeker weet of het antwoord dat door een 

respondent gegeven wordt de werkelijkheid voldoende benadert. Zelfrapportage levert alleen 

een subjectieve waarneming, beleving en/of ervaring op en respondenten kunnen gemakkelijk 

sociaal wenselijke antwoorden geven die de onderzoeksresultaten beïnvloeden ondanks de 

vertrouwelijke behandeling en anonieme verwerking van de resultaten van het interview. 
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Verder zijn er naast de in deze B-these onderzochte factoren ook andere factoren (kindkarak-

teristieken, werksituatie, persoonlijkheid van de ouder) die volgens Belsky (1984) samen 

kunnen hangen met ouderlijke stress. Deze factoren zijn echter niet onderzocht in deze B-

these. Ook de aard van de visuele beperking en de stabiliteit dan wel progressiviteit ervan zijn 

niet onderzocht, terwijl het goed denkbaar is dat deze factoren hun uitwerking kunnen hebben 

op de mate van ouderlijke stress die ervaren wordt door vaders en moeders met een visuele 

beperking. Deze factoren en hun samenhang zouden in toekomstig onderzoek nog bestudeerd 

kunnen worden.  

  Herinneringen aan de eigen opvoeding blijkt voldoende intern consistent te zijn. Het is 

echter niet uit te sluiten dat de antwoorden van de respondenten op de EMBU gekleurd zijn, 

doordat hun herinneringen in de loop van de tijd kunnen zijn veranderd. Hiermee dient reke-

ning gehouden te worden bij interpretatie van de scores van de respondenten op de EMBU.  

  Verder is voor de dataverzameling voor het huidige B-these onderzoek gebruik ge-

maakt van een telefonisch interview. Naast voordelen als tijd- en kostenbesparing ten opzichte 

van een face-to-face interview, zijn er echter ook nadelen aan een telefonisch interview ver-

bonden. De wijze waarop het interview is afgenomen, kan beperkingen opleveren voor het 

resultaat. Zo kan de interviewer tijdens een telefonisch interview lichaamstaal en gezichtsuit-

drukkingen niet observeren en dat terwijl dit juist nuttige informatie kan verschaffen. Ook 

bestaat het risico dat de respondent kortere antwoorden geeft bij de beantwoording van de 

open vragen (Carr & Worth, 2001). Bij de open vragen valt wat te zeggen over het noteren 

van de antwoorden. De antwoorden zijn vaak in telegramstijl of doormiddel van een samen-

vatting genoteerd. Doordat de antwoorden vaak niet letterlijk worden overgenomen, gaat in-

formatie verloren en wordt alleen de essentie van het antwoord weergegeven. Er dient dus 

voorzichtig omgegaan te worden met de antwoorden van de respondenten op de open vragen. 

Een ontbrekend antwoord betekent niet noodzakelijkerwijs dat dit niet aan de orde of niet van 

toepassing is. Het is ook mogelijk dat er op het moment van het antwoorden op de open vraag 

niet aan gedacht is of dat de vraag anders werd geïnterpreteerd. 

 De respondenten die geworven zijn voor het onderzoek, namen deel op vrijwillige 

basis. Hierdoor kan al een voorselectie zijn ontstaan in de respondenten, wat de scores van de 

respondenten gemanipuleerd kan hebben. Daarom moet voorzichtig omgesprongen worden 

met interpretaties van de resultaten. Er is ook een aantal respondenten uitgevallen tijdens het 

longitudinale onderzoek. De voornaamste reden hiervoor is dat adresgegevens van de respon-

denten niet meer achterhaald kon worden voor verzoek tot deelname aan vervolgonderzoek. 

Een non-respons onderzoek is in deze gevallen helaas niet mogelijk, omdat de respondenten 
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niet meer te traceren zijn. In het huidige B-these onderzoek is de non-respons tot een mini-

mum beperkt gebleven.  

  Doordat alleen een correlatieonderzoek is uitgevoerd, kunnen er geen uitspraken ge-

daan worden over de richting van het effect. Er kan slechts een mate van samenhang worden 

geconstateerd. Zo is het mogelijk dat een hoge mate van huwelijkssatisfactie leidt tot afname 

van ouderlijke stress bij vaders met een visuele beperking, maar het is ook mogelijk dat va-

ders die minder ouderlijke stress ervaren de relatie met hun partner als meer bevredigend er-

varen.  

  Doordat een klein aantal respondenten in deze B-these is onderzocht, heeft dit geleid 

tot een lage statistische power (1-β = .57; 1-β = .80 is gewenst). De statistische power kan in 

theorie verhoogd worden door het vergroten van de onderzoeksgroep. Het is echter lastig in 

toekomstig onderzoek een groter aantal proefpersonen te vinden, aangezien het aantal ouders 

met een visuele beperking tussen 20 en 40 jaar in Nederland beperkt is. De kwantitatieve wij-

ze van dataverzameling die gebruikt is in deze B-these heeft als voordeel dat scores gemakke-

lijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Het gevaar is echter dat de categorieën hiervan 

niet uitputtend gebleken zijn. Een aantal respondenten greep daarom ook de mogelijkheid aan 

om commentaar te leveren op het gebrek aan eenduidigheid van de vragenlijsten. Zij gaven 

aan dat vragen te onduidelijk waren, niet eenduidig gesteld waren of onvolledig waren. Hier-

door voelden zij zich gedwongen tot het kiezen van een antwoordcategorie die niet overeen-

kwam met het antwoord dat zij daadwerkelijk wilden geven. Dit kan voor een vertekening in 

de resultaten zorgen. Vergelijkingen met eerder onderzoek zijn echter alleen te maken wan-

neer gebruik gemaakt wordt van gevalideerde vragenlijsten. Het is daarom niet mogelijk aan 

de gevalideerde vragenlijsten items of antwoordmogelijkheden toe te voegen of te veranderen, 

omdat daarmee de validatie ervan vervalt. Een zelf ontworpen of -samengestelde vragenlijst, 

waarin antwoordcategorieën uitputtend zijn of waarin respondenten meer mogelijkheden krij-

gen om te antwoorden, zou meer tegemoet kunnen komen aan gevoelens van de respondenten.  

 Uit het huidige B-these onderzoek is tevens gebleken dat de respondenten niet tot 

nauwelijks invloed van hun visuele beperking op hun ouderschap ervaren. Slechts een zeer 

klein percentage van de respondenten geeft aan dat hun visuele beperking een grote invloed 

uitoefent. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de ernst van de visuele beperking van 

de respondenten. Het is goed denkbaar dat respondenten die licht of matig slechtziend zijn 

behoren tot diegenen die aangeven dat hun visuele beperking niet of nauwelijks invloed uitoe-

fent en dat de respondenten die ernstig slechtziend of blind zijn, aangeven dat hun visuele 

beperking wel in enige mate invloed uitoefent op hun ouderschap. Uit nadere analyse zal 
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moeten blijken of er een verband bestaat tussen ernst van de visuele beperking en ervaren 

invloed op het ouderschap van vaders en moeders met een visuele beperking.  

 

4.3. Aanbevelingen 

Op basis van de bevindingen van het huidige B-these onderzoek is een aantal aanbevelingen 

voor toekomstig onderzoek te bedenken, waarvan de belangrijkste zullen worden beschreven.  

  Ten eerste is het wenselijk dat er bij de dataverzameling van toekomstig onderzoek 

gebruik gemaakt wordt van methodetriangulatie, zoals meer kwalitatieve dataverzameling in 

de vorm van een kwalitatieve follow-up van het onderzoek. Verder komt het de betrouwbaar-

heid van de data ten goede wanneer daarnaast ook gebruik gemaakt wordt van brontriangula-

tie in de vorm van peerfeedback door ouders, partner of kinderen en observatie. 

 De open vragen zijn tijdens deze B-these voor het eerst geanalyseerd. In de lijn van het 

huidige onderzoek zouden tijdens toekomstig onderzoek verschillen hierin tussen vaders en 

moeders onderzocht kunnen worden, zodat mogelijk meer ondersteuning kan worden geleverd 

voor gevonden verschillen in de correlatieanalyses. Vanwege tijdgebrek is er in dit onderzoek 

niet gekeken naar de samenhang tussen de open vragen en de gesloten vragen. In een moge-

lijk vervolgonderzoek zou er gekeken kunnen worden naar de correlaties tussen de open vra-

gen en de vragenlijsten. Er kan ook goed worden aangesloten op het huidige onderzoek door 

ouderlijke stress bij goedziende jongvolwassen vaders en moeders en de verschillen in de ma-

te van ouderlijke stress tussen hen te onderzoeken. Zo kan een vergelijking worden gemaakt 

tussen jongvolwassen ouders met en zonder visuele beperking.  

  Een groot deel van de respondenten heeft aangegeven meer informatie en tips te willen 

ontvangen van hulpverleningsinstellingen en professionals over ouderschap, consequenties 

van het hebben van een visuele beperking en bijkomende zaken (vergoedingen en aangepaste 

voorzieningen) bij het opvoeden. Diverse hulpverleningsinstellingen voor mensen met een 

visuele beperking (bijv. Visio en Bartimeus) zouden hieraan tegemoet kunnen komen door 

bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren voor (aanstaande) ouders met een visuele beper-

king, waardoor zij de kans krijgen om het door hun gewenste lotgenotencontact tot stand te 

brengen. Daarnaast is het wenselijk dat zowel professionals als mensen uit het sociale netwerk 

(familie, vrienden en de partner) zich inzetten voor het optimaliseren van de omstandigheden 

omtrent mobiliteit van jongvolwassen vaders en moeders met een visuele beperking. Jong-

volwassenen met een visuele beperking blijken veel steun te ontvangen vanuit hun sociale 

netwerk. Het is een aanbeveling voor ouders, schoonouders, andere familie, vrienden, maar 

vooral ook de partners van de jongvolwassen ouders met een visuele beperking, om de emoti-
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onele en instrumentele steun te bieden die zij zo graag ontvangen. Verder is het een aanbeve-

ling voor de jongvolwassenen met een visuele beperking om te leren compenseren voor hun 

beperkte zicht door zich te verdiepen in aspecten van non-verbale communicatie naast ge-

laatsuitdrukkingen, zoals intonatie en klemtonen. Als laatste een boodschap voor de samenle-

ving: draag zorg voor sociale acceptatie van jongvolwassen ouders met een visuele beperking. 

En anders: bekijk het maar!  
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Appendix A 

Open vragen 

 

Nr Gestelde open vraag 

1 Kun je iets vertellen hoe jij omgaat met zorgen voor de veiligheid van je kin-

deren? Hoe doe je dat?  

2 Hoe regel je het met vervoer, bijvoorbeeld van en naar school of de sportclub? 

3 Wat is de rol van je sociale netwerk / omgeving bij het opvoeden van je kind?  

4 Kun je iets vertellen over de invloed van jouw oogproblemen op de opvoeding 

van je kind? (Is die invloed er? Hoe groot? In welke situaties vooral?)  

5 Welke reacties ben je tegengekomen vanuit de samenleving op jou als ouder? 

6 Kun je een top drie aangeven van wat je lastig vindt als vader/moeder met een 

visuele beperking?  

7 Kun je een top drie aangeven met dingen die het ouderschap voor jou makke-

lijker hebben gemaakt?  

8 Wat zou er in de advisering of hulpverlening gedaan kunnen worden rondom 

(aanstaand) ouderschap? Waar heb jij of had jij behoefte aan? Of waar denk je 

dat anderen behoefte aan hebben?  

 

 

 

Categorisatie van de open vragen 

Categorie Vragen 

Invloed van visuele beperking op ouderschap 4, 6, 7 

Veiligheid en transport 1, 2 

Sociale steun 3, 5 

Wensen omtrent advisering en/of hulpverlening 8 
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Appendix B 

Geanalyseerde open vragen en categorisatie 

N.B. Alle open vragen zijn beantwoord door 47 respondenten, tenzij anders aangegeven. 

 

Vraag 1:  

Kun je iets vertellen hoe jij omgaat met zorgen voor de veiligheid van je kinderen? 

 

Tabel 9 

Resultaten open vraag 1 en frequentie (veiligheid en transport) 

 Frequentie 

Soort maatregel N % 

Beveiligingen of aanpassingen in huis (traphekjes, beveiligde stopcontacten, 

meer sloten op kastjes en ramen, meer verlichting)  
19 40% 

Continu in het zicht/dichtbij houden/in de gaten houden 12 25% 

Aanpassingen kind (opvallende kleding, tuigje, meer eigen verantwoorde-

lijkheid kind) 
8 17% 

Afspraken tussen ouder en kind (reageren op signalen van beide kanten) 8 17% 

Hulp vragen of krijgen van anderen (buren) 3 6% 

 

 

Vraag 2:  

Hoe regel je het met vervoer (bijvoorbeeld van en naar school of sportclub)? 

 

Tabel 10 

Resultaten open vraag 2 en frequentie (veiligheid en transport) 

 Frequentie 

Vervoersmiddel N % 

Lopend 19 40% 

Met de fiets 10 21% 

Anderen (partner, vrienden, familie, buren) inschakelen voor transport 14 30% 

Met openbaar vervoer (bus, tram, metro, trein, taxi, veerpont) 9 19% 

Kind gaat zelf 3 6% 
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Vraag 3:  

Wat is de rol van je sociale netwerk/omgeving bij het opvoeden van je kind?  

 

Tabel 11 

Resultaten open vraag 3 en frequentie (sociale steun) 

 Frequentie 

Sociale netwerk N % 

Invloed   

Hulp ontvangen van vrienden/bekenden (oppassen, vervoer, controle) 21 31% 

Hulp ontvangen van (schoon)familie (oppassen, vervoer, controle) 35 52% 

Advies ontvangen en ervaringen uitwisselen met sociale omgeving 7 13% 

Geen hulp/geen rol van het sociale netwerk 4 6% 

   

Bron (N=44)   

Alleen (schoon)familie (broers, zussen, (schoon)ouders) 19 43% 

Alleen vrienden/bekenden/omgeving 5 11% 

Zowel familie als vrienden/bekenden/omgeving 16 36% 

Geen hulp/geen rol van het sociale netwerk  4 9% 

   

Soort hulp/rol   

Emotionele steun (advies, luisterend oor, overleg) 10 21% 

Instrumentele hulp (oppassen, vervoer, praktische zaken) 8 17% 

Zowel emotionele steun als instrumentele hulp 13 28% 

Onbekend (wel hulp/rol maar onbekend welke soort/in welke mate) 12 25% 

Geen hulp/geen rol van het sociale netwerk 4 9% 
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Vraag 4: 
Kun je iets vertellen over de invloed van jouw oogproblemen op de opvoeding van je kind?  

 

Tabel 12 

Resultaten open vraag 4 en frequentie (invloed visuele beperking op ouderschap)  

 Frequentie 

Grootte invloed N % 

Geen invloed 15 32% 

Wel invloed, maar niet aangegeven in welke mate 12 25% 

Kleine invloed 13 28% 

Redelijke invloed 5 11% 

Grote invloed 2 4% 

 

 

Vraag 5:  

Welke reacties ben je tegengekomen vanuit de samenleving op jou als ouder?  

 

Tabel 13 

Resultaten open vraag 5 en frequentie (sociale steun) 

 Frequentie 

Soort reactie vanuit samenleving N % 

Geen reacties/ niet van toepassing 22 47% 

(overwegend) Positieve reacties 17 36% 

(overwegend) Negatieve reacties 0 0% 

Zowel positieve als negatieve reacties 8 17% 
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Vraag 6:  
Kun je een top 3 aangeven van wat je lastig vindt als vader/moeder met visuele beperking?* 

 

Tabel 14 

Resultaten open vraag 6 en frequentie (invloed visuele beperking op ouderschap) 

 Frequentie 

Lastigheden (meest naar minst genoemd) N % 

Beperkte(re) mobiliteit (niet kunnen autorijden en/of fietsen) 25 53% 

Niet goed kunnen zien (beperkte herkenning, gebrek non-verbale informatie) 20 43% 

Minder of geen activiteiten met kind(eren) kunnen ondernemen 14 30% 

Afhankelijkheid van anderen (familie, vrienden, omgeving, openbaar vervoer) 9 19% 

Verzorging kinderen (luiers verschonen, eten geven, gezondheid monitoren) 6 13% 

Zelfverzorging 4 8% 

Zorgen om kinderen (meer eigen verantwoordelijkheid, minder kunnen bie-

den) 
4 8% 

Overige (tijdsplanning in orde krijgen, hebben van slechtere prognose, onbe-

grip voor de visuele beperking en beperkingen voor het kind) 
4 8% 

* niet alle respondenten hebben een top 3 aangegeven (soms alleen 1 en 2, soms alleen 1) 
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Vraag 7:  
Kun je een top drie aangeven met dingen die het ouderschap voor jou makkelijker hebben 
gemaakt?* 

 

Tabel 15 

Resultaten open vraag 7 en frequentie (invloed visuele beperking op ouderschap) 

 Frequentie 

Dingen die ouderschap makkelijker maken (meest naar minst genoemd) N % 

Niets/weet niet 14 30% 

(meer) Contact met sociale netwerk/omgeving 12 25% 

Steun van de partner 9 19% 

Vinden van creatieve oplossingen 5 11% 

Hulp ontvangen van eigen kinderen (meer eigen verantwoordelijkheid) 4 8% 

Veel dingen op gevoel doen (hebben van een 6e zintuig) 4 8% 

Gebruik maken van hulpmiddelen (braille, blindenstok, computer) 4 8% 

Verhuizen naar een buurt met veel voorzieningen bij elkaar 2 4% 

Het geloof 1 2% 

Het krijgen van vervoer op maat 1 2% 

* niet alle respondenten hebben een top 3 aangegeven (soms alleen 1 en 2, soms alleen 1) 

 

Vraag 8:  

Wat zou er in de advisering of hulpverlening gedaan kunnen worden rondom ouderschap?  
 

Tabel 16 

Resultaten open vraag 8 en frequentie (wensen omtrent advisering of hulpverlening) 

 Frequentie 

Maatregelen binnen advisering of hulpverlening N % 

Geen/weet niet 12 25% 

Lotgenotencontact/ervaringen uitwisselen 13 28% 

Tips ontvangen van instellingen/professionals 17 36% 

Aanpassingen/voorbereidingen op ouderschap voor mensen met een visuele 

beperking (voorleesboeken in braille, ergotherapie, oefenen met babypop, 

vergoedingen) 

6 13% 

 


