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1. Inleiding 
 

Blindheid en slechtziendheid brengt voor ouders en het kind zelf veel vragen 

met zich mee. Vragen die er tijdens de hele ontwikkeling van het kind zullen 

zijn. Ook in de adolescentie, een periode die gepaard gaat met veel 

veranderingen en waarin andere eisen gesteld gaan worden aan het kind. Eén 

van deze eisen is het steeds zelfstandiger worden. Door steun of hulp die de 

adolescent misschien nodig heeft kan een gevoel van afhankelijkheid ontstaan. 

Deze afhankelijkheid past niet goed bij de onafhankelijkheid die de 

samenleving vraagt van volwassenen. Ook past afhankelijkheid niet bij de 

opvoedingstaken in de adolescentie, welke in de eerste paragraaf van dit 

hoofdstuk worden besproken. Hier zullen ook de verwachtingen die ouders en 

adolescenten zelf hebben ten aanzien van het tijdstip van volbrengen van deze 

ontwikkelingstaken worden besproken. In de tweede paragraaf wordt kort 

besproken wat een visuele beperking inhoudt. De rol van controle en 

ondersteuning in de opvoeding bij het verkrijgen van autonomie en de 

opvoeding van een kind met een beperking krijgen aandacht in paragraaf drie. 

Een goede basisveiligheid en veilige hechting, is voor de adolescent 

belangrijk om vertrouwen op te bouwen in andere personen, relaties op te 

bouwen en om zelfstandig in het leven te kunnen staan. Hier zal ook in de 

derde paragraaf over gesproken worden. In de laatste paragraaf, paragraaf 

vier, zal de acceptatie van de beperking van het kind bij de ouders en 

vervolgens de acceptatie bij de adolescent zelf besproken worden. Ook wordt 

hier kort aandacht besteed aan het adaptief vermogen van de adolescent, 

omdat de acceptatie van de beperking hierop van invloed is. Ten slotte worden 

de onderzoeksvragen van deze scriptie genoemd.  

 Tijdens de adolescentie is het ontwikkelen van autonomie één van de 

belangrijkste opgaven. Ook als ouders wil je zoveel mogelijk zelfstandigheid 

van je kinderen stimuleren. Ouders zullen streven naar een balans tussen 

autonomie en afhankelijkheid. De probleemstelling van deze scriptie luidt 

hierbij als volgt: 

 



 

“Hoe ervaren ouders van adolescenten met een visuele beperking de balans 

tussen autonomie en afhankelijkheid bij hun kinderen” 

 

Soms krijgen adolescenten met een visuele beperking niet de kans zich los te 

maken van de ouders. Ouders denken dat de adolescent emotioneel, sociaal 

en/of praktisch de stap naar meer zelfstandigheid, bijvoorbeeld een vakantie 

met vrienden in het buitenland, niet aankan. De mate van zelfstandigheid die 

een kind wordt gegeven en de eisen die aan hem worden gesteld kunnen sterk 

verschillen. Wel moet al voor de adolescentiefase aandacht worden besteed 

aan de mate van zelfstandigheid  die je een kind kan geven, om te voorkomen 

dat er een aangeleerde hulpeloosheid ontstaat. Dit kan ontstaan als er te snel 

hulp geboden wordt, waardoor het kind te afhankelijk blijft en te weinig 

autonomie ontwikkelt (Gringhuis, Moonen & Woudenberg, 1996). 

Aangeleerde hulpeloosheid wil zeggen dat wanneer de handeling van een 

persoon weinig of geen effect heeft, de motivatie en het aantal pogingen tot de 

handeling te komen zal verminderen. In het meest extreme geval zal de 

persoon helemaal geen pogingen tot handelen meer ondernemen (Marks, 

1998). Overprotectie door de ouders wil zeggen dat vader of moeder te veel 

bescherming biedt aan het kind in verhouding tot de ontwikkelingstaken en 

ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Verschillende studies hebben 

aangetoond dat overprotectie een belemmerende werking heeft op de 

ontwikkeling van het kind. Overprotectie blijkt negatief samen te hangen met 

de ontwikkeling van autonomie. Overprotectie blijkt vaker voor te komen bij 

moeders dan bij vaders en in gezinnen met minder cognitieve vermogens 

(Holmbeck, Johnson, Wills, Rose, Erklin & Kemper, 2002). 

 

1.1  Adolescentie 

Het vormen van een eigen identiteit, het bereiken van autonomie en het 

omgaan met innerlijke conflicten zijn karakteristiek voor de adolescentie. De 

adolescentieperiode wordt vaak beschreven aan de hand van 

ontwikkelingstaken. Slot heeft in De Wit, Van der Veer en Slot (1995), zeven 

ontwikkelingstaken geformuleerd voor adolescenten.  

 

1. Vormgeven aan veranderde relaties binnen het gezin. 



 

2. Zorg dragen voor de gezondheid en het uiterlijk. 

3. Zinvol invullen van vrije tijd.  

4. Vormgeven aan intimiteit en seksualiteit. 

5. Participeren in onderwijs of werk. 

6. Vriendschappen en sociale contacten onderhouden. 

7. Omgaan met autoriteit. 

 

In de samenleving wordt vaak onderscheid gemaakt tussen twee rollen. De 

kindrol, waar de adolescent afstand van moet nemen en de rol van 

volwassene, welke de adolescent moet gaan opnemen. De steeds zelfstandiger 

wordende adolescent zal meer en meer een autonoom beslissende adolescent 

zijn, dus de positie ten opzichte van de ouders veranderd. De adolescent zal 

eigen opvattingen hebben en zelf beslissingen nemen (De Wit, Van der Veer 

& Slot, 1995). De relatie van de adolescent met zijn ouders verandert, deze zal 

van een autoriteitsrelatie veranderen in een meer gelijkwaardige relatie 

(Meeus, Iedema, Maassen & Engels, 2002). Het beeld dat adolescenten 

hebben van hun ouders zal ook veranderen. Ouders zullen meer als feilbare 

personen gezien worden met een eigen karakter (De Wit, Van der Veer & 

Slot, 1995). De verminderde idealisatie van de ouders is noodzakelijk om 

richting te geven aan het eigen leven en om autonomie te ontwikkelen. Maar 

adolescenten hebben hun ouders ook hard nodig als referentiepunt bij het 

nemen van belangrijke beslissingen (Buist, Deković, Meeus & Van Aken, 

2002). Ook zal de rol van leeftijdgenoten steeds groter worden. Hierdoor zal 

de adolescent ook in andere milieus terecht komen en daar sociale contacten 

aangaan (De Wit, Van der Veer & Slot, 1995).  

 Adolescenten zullen tijdens deze ontwikkeling vaak in een innerlijke 

strijd verkeren tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid. De volgende 

aspecten van afhankelijkheid zijn belangrijk voor adolescenten.  

 

1. De materiële en financiële afhankelijkheid voor het levensonderhoud. 

2. De meer gevoelsmatige afhankelijkheidsrelatie; de behoefte aan 

warmte, veiligheid en emotionele steun binnen het gezin. 

3. De gebondenheid aan de waarden en normen die binnen het gezin 

gelden. 



 

4. Gedragspatronen die binnen het specifieke klimaat van het ouderlijk 

gezin zich hebben ontwikkeld. 

 

Adolescenten zullen bij hun toenemende zelfstandigheid gaan experimenteren. 

Ze komen in nieuwe situaties terecht, met ook nieuwe eisen. Hierin zullen ze 

regelmatig falen omdat ze nog niet aan de eisen kunnen voldoen. Hier ligt 

voor ouders de vraag of ze wel of geen hulp bieden. Als ouders geen hulp 

bieden kan dit voor adolescenten het gevoel geven dat ze niets waard zijn, dat 

er niet naar ze wordt omgekeken. Wanneer ouders wel hulp bieden kan dit 

ontspannend werken omdat ze door middel van hulp het probleem kunnen 

oplossen en dit in de toekomst zelf kunnen. Of goedbedoelde hulp werkt juist 

heel bedreigend voor de adolescent omdat het zelfrespect wordt geschaad. Er 

ontstaat angst en agressie en een reactie als ‘waar bemoei je je mee’. Voor 

ouders de moeilijke taak te bedenken wat het beste zal uitpakken (De Wit, 

Van der Veer & Slot, 1995).   

 Er is door Deković, Noom en Meeus (1997a) onderzoek gedaan, naar 

de verwachtingen van ouders en adolescenten ten aanzien van het tijdstip van 

volbrengen van een aantal ontwikkelingstaken in de adolescentie. Het blijkt 

dat ouders verwachten dat de adolescenten de taken op een later tijdstip 

volbrengen dan de adolescenten zelf verwachten. Er is aan ouders en 

adolescenten naar de leeftijd gevraagd waarop ze verwachten dat de 

adolescent voor het eerst gedrag had vertoond of zou gaan vertonen. Hier 

wordt ingegaan op drie persoonlijke taken; het alleen thuis blijven, alleen op 

vakantie gaan en kledingkeuze. Het blijkt dat moeders verwachten dat hun 

kind als het 16 is alleen thuis blijft als de ouders een weekend weg zijn. 

Vaders denken dat dat gebeurt als ze 15.6 jaar zijn en de adolescent zelf op 

14.2 jarige leeftijd. Voor het alleen op vakantie gaan zonder ouders of andere 

volwassenen geldt dat moeders denken dat dat op 17 jarige leeftijd gebeurt, 

vaders op 16.7 jarige leeftijd en de adolescent zelf op 16.3 jarige leeftijd. En 

ten slotte geldt voor het zelf kiezen van welke kleren je draagt dat de moeder 

denkt dat dat op 11.1 jarige leeftijd gebeurt, de vader op 12.7 jarige leeftijd en 

de adolescent op 11.4 jarige leeftijd (Deković, Noom & Meeus, 1997a).  

 Er zal in deze scriptie met behulp van vragenlijsten gekeken worden of 

moeders en vaders van kinderen met een visuele beperking dezelfde 



 

verwachtingen hebben ten aanzien van het vertonen van bovenstaande drie 

persoonlijke taken.  

 Uit onderzoek van Udema (1996) bij 80 ouders van adolescenten met 

een visuele beperking (de ouders van 1 blinde jongere, de rest is slechtziend), 

blijkt dat deze ouders op de schalen responsiviteit en autonomie opvallend 

hoog scoren. Op affectie – expressie scoren deze ouders ook redelijk hoog en 

op betrokkenheid iets lager. Op de schalen straf en omgaan met gevoelens 

wordt laag gescoord, dus ouders laten veel ruimte open voor de gevoelens van 

hun kinderen. Er blijken geen significante verschillen te zijn tussen vaders en 

moeders, behalve op de schaal omgaan met gevoelens. Moeders blijken meer 

ruimte te geven voor het uiten van gevoelens. De wijze waarop ouders hun 

dochter opvoeden verschilt niet significant van de wijze waarop ouders hun 

zoon opvoeden. In het onderzoek van Udema (1996) worden bovenstaande 

gegevens vergeleken met onderzoek van Gerrits et al. (1996a). Hieruit blijkt 

dat ouders van een kind met een visuele beperking hun kind niet veel anders 

opvoeden dan ouders van een kind zonder visuele beperking. Wel blijkt dat 

ouders van adolescenten met een visuele beperking meer autonomie 

toekennen dan ouders van adolescenten zonder visuele beperking. Ook blijkt 

dat ouders van adolescenten met een visuele beperking minder betrokken zijn 

dan die van adolescenten zonder een visuele beperking.  

 Omdat ouders van een adolescent met een visuele beperking meer 

autonomie toekennen mag verwacht worden dat deze ouders aangeven dat de 

drie persoonlijke taken (het alleen thuis blijven, alleen op vakantie gaan en 

kledingkeuze) eerder zijn vertoond of vertoond gaan worden door kun kind. 

Echter, zoals eerder vermeld wijst andere literatuur op overprotectie, wat zou 

kunnen betekenen dat ouders aangeven dat de drie persoonlijke taken op latere 

leeftijd vertoond zijn of vertoond gaan worden.  

 

1.2  Visuele beperking 

In de ICF, Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren, wordt 

een stoornis omschreven als afwijkingen in of verlies van functies of 

anatomische eigenschappen. Beperkingen zijn de moeilijkheden die iemand 

heeft met het uitvoeren van activiteiten. Onder visuele beperking vallen zowel 

slechtziendheid als blindheid. “Slechtziendheid is het ervaren van visuele 



 

beperkingen in activiteiten van het dagelijks leven, welke samenhangen met 

aantoonbare stoornissen in oculomotorische functies, visueel-sensorische 

functies, visueel perceptuele-cognitieve functies en/of de visuele sturing bij 

visuomotorische functies” (Looijestijn, 2004, pag. 63).   Gezichtsscherpte 

wordt uitgedrukt in breuken. Een gezichtsscherpte van 1/10 wil zeggen dat 

degene pas op 1 meter afstand kan onderscheiden wat een normaal oog op 10 

meter onderscheid. Slechtziendheid wil zeggen dat de gezichtsscherpte gelijk 

of minder dan 3/10 is, maar gelijk of meer dan 1/10 ondanks optimale 

bril/lenscorrectie. Van blindheid wordt gesproken als de persoon ondanks 

optimale bril/lenscorrectie een gezichtsscherpte van minder dan 1/10 heeft. 

Dit zijn echter geen scherpe grenzen. Wat een kind met zijn ogen kan wordt 

mede bepaald door persoonlijke mogelijkheden, zoals intelligentie, aard, 

interesse en motivatie (Gringhuis, Moonen & Woudenberg 1996).  

 Uit onderzoek van Centrum Bartiméus blijkt dat 72% van de visuele 

beperkingen een erfelijke aandoening is. Er zijn verschillende soorten 

oogaandoeningen, zoals hoornvliesafwijkingen, ooglensafwijkingen, 

aandoeningen van het netvlies, het ontbreken van het regenboogvlies of 

kinderen met te kleine ogen. Of er mankeert niets aan het oog zelf, maar de 

oogzenuw functioneert niet goed of de visuele prikkels worden niet goed 

verwerkt door de hersenen. Bij deze oogaandoeningen kan het ziektebeeld 

heel verschillend zijn. Zo zijn er aandoeningen die aangeboren zijn, maar ook 

aandoeningen waarbij de symptomen pas in een later stadium duidelijk 

worden. Dit kan variëren van 1 tot 15-20 jaar. Ook zijn er aandoeningen 

waarbij de gezichtsscherpte steeds minder wordt, de zogenaamde progressieve 

stoornissen (Gringhuis, 1996).  

 

1.3  Opvoedingsgedrag en hechting 

Er zijn twee belangrijke dimensies binnen opvoedingsgedrag  te 

onderscheiden. Dit zijn controle en ondersteuning. 

 

Controle: Kinderen ervaren omdat ze afhankelijk zijn van ouders 

verschillende niveaus van controle in hun ontwikkeling. Er zijn positieve en 

negatieve aspecten van controle. Onder positieve aspecten worden het geven 

van uitleg en het stellen van regels verstaan. Negatieve aspecten van controle 



 

zijn het uitoefenen van dwang en macht en het straffen (Meeus, Deković & 

Noom, 1996). Wanneer kinderen ouder worden verandert de mate van 

controle door de ouders. De ‘Person – environment fit theory’ stelt dat het 

verband tussen de mate van controle door ouders en de behoefte aan 

autonomie door het kind van zeer groot belang is. Het geeft mensen optimale 

motivatie en voldoening wanneer ze zoveel autonomie krijgen als ze op dat 

moment wensen te krijgen. Te veel controle of te weinig controle kan hier 

afbreuk aan doen. Er is voor het kind een optimale ontwikkeling mogelijk als 

er een omgeving is, waarin de mate van controle door ouders afneemt 

wanneer de behoefte van het kind aan meer autonomie toeneemt (Eccles 

Buchanan, Flanagan, Fuligni, Midgley, & Yee, 1991).  

 

Ondersteuning: Onder ondersteuning wordt een aantal positieve aspecten van 

opvoedingsgedrag verstaan; ‘sensitiviteit ten aanzien van de wensen van het 

kind en het geven van warmte en steun’ (Meeus, Deković & Noom, 1996, pg. 

326). Dus gedrag van de ouders waarbij het kind zich op zijn gemak voelt, wat 

zelfstandigheid zal bevorderen.  

 

Naast de twee brede dimensies wordt ook vaak het begrip monitoring 

genoemd. Monitoring wil zeggen dat ouders op de hoogte zijn van wat het 

kind doet, ook buiten het gezin (Meeus, Deković & Noom, 1996). 

 Ouders blijken zich bij de opvoeding het minst comfortabel en capabel 

te voelen tijdens de adolescentiefase van het kind. De adolescentiejaren 

worden gezien als de jaren die gepaard gaan met de meeste stress in het gezin. 

Hierbij blijken ouders bij het oudste kind in het gezin veel meer stress te 

ervaren dan bij de andere kinderen. In de vroege adolescentie wordt door de 

ouders meer stress ervaren dan in de periode voor de adolescentie en in de 

middelste fase van de adolescentie. Vaders blijken de meeste stress te ervaren 

wanneer door hem gegeven adviezen niet worden opgevolgd en wanneer er 

betrokkenheid is bij gewelddadige activiteiten. Moeders blijken de meeste 

stress te ervaren wanneer de adolescent meer autonomie wenst te verkrijgen. 

Verder blijkt nog dat er bij vaders en moeders geen verschil is in de mate 

waarin zij stress ervaren tijdens de opvoeding (Small, Eastman & Cornelius, 



 

1988). Op grond hiervan worden ook in dit onderzoek geen verschillen tussen 

vaders en moeders in de mate waarin zij stress ervaren verwacht. 

 Wanneer ouders een kind met een beperking krijgen betekent dit 

meestal dat in eerste instantie dat verwachtingen en normen die in diverse 

milieus leven niet meer opgaan. De vanzelfsprekendheid in de opvoeding is 

verdwenen. Ouders krijgen ook vele reacties en ongevraagde adviezen uit de 

omgeving. Iedereen lijkt het beter te weten dan zijzelf. Hierdoor lopen ouders 

het risico blijvend onzeker te worden over de opvoeding. En onzekerheid bij 

opvoeders kan tot onzekerheid bij het kind leiden. Dit terwijl het juist van 

groot belang is voor een kind met een visuele beperking dat het 

zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld opbouwt. Opvoeders zullen een nieuw 

evenwicht moeten vinden van waaruit zij het kind met plezier en vertrouwen 

kunnen opvoeden. Het vinden van dit nieuwe evenwicht is van een aantal 

factoren afhankelijk; aanpassingsvermogen van het gezin, reacties uit de 

omgeving, de opvoedingsstijl van de ouders en de eigenschappen van het kind 

zelf, want het kind is niet alleen zijn visuele beperking (Gringhuis, Moonen & 

Van Woudenberg, 1996) 

 In de adolescentie zal het kind in toenemende mate zelfstandiger 

worden. De adolescent zal zelf beslissingen moeten leren nemen en meer 

verantwoordelijkheid moeten dragen (Gringhuis, Moonen & Van 

Woudenberg, 1996). Ouders zijn een belangrijke steunpilaar en aanmoedigers 

bij het proces van zelfstandig worden. Maar ouders hebben dus ook hun 

bedenkingen bij die drang naar zelfstandigheid. Vele ouders kennen angstige 

momenten bij het steeds meer loslaten van hun adolescent. Uit een onderzoek 

naar mobiliteitsvaardigheden bij jongeren met een visuele beperking blijkt dat 

vooral de jongere adolescenten vinden dat zij behoorlijk onderschat worden 

door hun ouders. Zij zitten nog midden in het proces van loslating, wat met de 

nodige bezorgdheid gepaard gaat. Bij de oudere adolescenten blijkt meer 

overeenstemming te zijn tussen ouders en de adolescenten wat betreft de 

mobiliteitsvaardigheden (Hendriks, 1997). Op grond hiervan mag verwacht 

worden dat er bij jongere adolescenten meer conflicten aangaande de mate 

van zelfstandigheid zijn dan bij ouders adolescenten.  

 Bij het proces van loslating is het erg belangrijk een balans te vinden 

tussen hechten en loslaten. Er moet voor de adolescent een stevige, 



 

vertrouwde ondergrond zijn, maar ook genoeg ruimte en vrijheid om zichzelf 

en zijn omgeving te ontdekken (Van Doornmalen, 2001). In de eerste twee 

jaar van zijn leven gaat een kind onderscheid maken tussen onbekende en 

bekende personen. Een kind leert dan ook zijn scheidingsangst te overwinnen. 

Deze eerste twee jaar zijn een zeer belangrijke periode voor het ontwikkelen 

van een basisveiligheid. De veilige hechting in de vroege ontwikkeling van 

het kind zorgen ervoor dat het kind vertrouwen kan opbouwen in andere 

personen. Dit bevordert later het aangaan van relaties met anderen, wat tot een 

gezonde groei en sociale ontwikkeling kan leiden (Gringhuis, Moonen & 

Woudenberg, 1996).  Gehechtheid is het hebben van een blijvende intensieve 

affectieve band met ouders en vrienden. Gehechtheid met ouders en vrienden 

wordt gezien als een gevoel van veiligheid, een goed niveau van 

communicatie en afwezigheid van gevoelens van vervreemding. Gehechtheid 

is dus een afspiegeling van de kwaliteit van de relatie met ouders en vrienden 

(Noom, Deković & Meeus, 1999). Een kind moet kunnen uitgroeien tot een 

volwassene die relaties met anderen aan kan gaan en ondanks zijn visuele 

beperking zelfstandig in het leven kan staan (Van Doornmalen, 2001). 

Adolescenten ontwikkelen autonomie wanneer ouders groeiende separatie 

respecteren, maar tegelijkertijd emotioneel verbonden blijven (Chang & 

Schaller, 2000). De ouders van een kind met een visuele beperking zullen zich 

bij dit proces van zelfstandig worden en loslaten, meer dan andere ouders, 

constant afvragen wanneer ze hun kind in bescherming moeten nemen en 

wanneer ze hem door schade en schande wijs kunnen laten worden (Van 

Doornmalen, 2001).  

 Voor het verwerven van een zelfstandige maarschappelijke positie zijn 

sociale contacten en de hoeveelheid steun die daarmee samenhangt van groot 

belang (Kef, Hox & Habekothé, 1997). Sociale ondersteuning is vooral in de 

adolescentie belangrijk, omdat er voor de adolescent veel veranderingen zijn. 

Adolescenten willen niet anders of speciaal zijn omwille van hun beperking 

(Kef & Deković, 2004).  Door jongeren met een visuele beperking wordt veel 

steun ervaren van het netwerk. Op de Social Network Grid, die is afgenomen 

bij 316 jongeren met een visuele beperking is de totale steunscore bijna 

maximaal. Bij de afzonderlijke netwerkleden scoren de verkeringspartners, 

moeder en vrienden het hoogst en de vader en brusjes wat lager. Jongeren 



 

blijken over het algemeen tevreden te zijn met de steun die ze krijgen, 58 % is 

zelfs heel erg tevreden of erg tevreden. Voor verschillende subgroepen geldt 

dat meisjes een hogere steunscore hebben dan jongens, al gaat het om een 

klein verschil (Kef, Hox & Habekothé, 1997). Uit onderzoek van Kef (1999) 

blijkt nog dat blinde adolescenten meer steun ervaren dan slechtziende 

adolescenten.  

 Uit onderzoek van Kef en Deković (2004) blijkt dat goedziende 

adolescenten zowel van ouders als van peers meer ondersteuning krijgen dan 

adolescenten met een visuele beperking. Deze steun blijkt meer van de ouders 

te komen dan van de peers. Ouders geven op alle domeinen van sociale steun 

meer ondersteuning dan peers. Dit geldt zowel voor adolescenten met een 

visuele beperking als voor goedziende adolescenten. Wanneer naar 

verschillende subgroepen wordt gekeken, blijkt dat er alleen verschillen 

worden gevonden tussen jongens en meisjes bij ondersteuning door peers. 

Ouders blijken evenveel steun te geven aan hun dochter of zoon. Bij 

ondersteuning door peers blijken meisjes meer steun te ervaren. Bij meisjes 

met een visuele beperking blijkt de ondersteuning door peers toe te nemen 

naarmate ze ouders worden en bij jongens blijft de hoeveelheid steun 

hetzelfde. Voor goedziende meisjes blijkt de ondersteuning af te nemen 

naarmate ze ouder worden en bij jongens neemt de ondersteuning toe.  

 

1.4  Acceptatie van de beperking 

De eerste confrontatie van ouders met het feit dat er bij hun kind sprake is van 

een visuele beperking brengt vele veranderingen met zich mee. Zo kunnen er 

bij ouders vele vragen zijn, opluchting omdat ze nu weten wat er aan de hand 

is, maar ook schuldgevoelens omdat ze het niet eerder opgemerkt hebben 

(Van Woudenberg in Gringhuis, Moonen & Woudenberg, 1996).  

 Keirse en Peuskens (2003) stellen dat het leven met een beperking of 

het krijgen van een kind met een beperking gepaard gaat met een proces van 

verwerking. Deze verwerking is te vergelijken met de rouwverwerking bij het 

verlies van iemand. Hij beschrijft hierbij vier rouwtaken die toegelicht zullen 

worden.  
  



 

De eerste rouwtaak is; het onder ogen zien van de werkelijkheid van het 

verlies. Het verlies dringt niet goed door. Men moet de beperking erkennen, 

dit geldt zowel voor het leren leven met een beperking, als voor het leren 

leven met een kind met een beperking. De tweede rouwtaak is het ervaren van 

de pijn van het verlies. De enige weg naar het verwerken van de beperking is 

recht door de pijn heen gaan. Pijn komt tot uiting in lichamelijke pijnscheuten 

en huilbuien, maar ook in opstandigheid en agressie. Deze agressie kan 

zichten uiten op iedereen. De derde taak van rouwarbeid is het aanpassen aan 

het leven, aan de omgeving. Er kan sprake zijn van statusverlaging, 

verminderd sociaal contact en je moet leren leven met vooroordelen, stigma’s. 

Ouders moeten leren leven met een kind met een beperking. Betrokkenen 

worden constant geconfronteerd met beperkingen en belemmeringen. Ze 

worden dag in dag uit geconfronteerd met de grenzen die er zijn, waardoor de 

verwerking lang kan duren. De vierde rouwtaak is het verlies een plaats geven 

en opnieuw leren houden van het leven. Het verlies moet een emotionele 

plaats gegeven worden in het leven. De aandacht gaat niet alleen uit naar de 

beperking, maar de persoon leert opnieuw houden van het leven. Bij deze 

laatste taak zou er misschien sprake kunnen zijn van acceptatie van de 

beperking (Keirse & Peuskens, 2003). 

 

De Hoo en Meijer (2004) geven aan, dat in bestaande literatuur inderdaad het 

verwerkingsproces wat ouders doormaken na het krijgen van een kind met een 

beperking wordt vergeleken met het proces dat ouders doormaken na het 

verlies van een dierbare. “Het horen van de diagnose wordt gelijkgesteld aan 

de symbolische representatie van de dood van een gefantaseerd kind. Door 

deze vergelijking wordt ‘rouw’ het centrale thema” (De Hoo & Meijer, 2004, 

pg. 117). Het accent wordt hierbij gelegd op het verwerken van de diagnose. 

Recente studies hebben echter aangetoond dat er bij ouders langere tijd na het 

horen van de diagnose emoties zijn waargenomen die niet lijken op het 

klassieke rouwproces. De stress die ouders ervaren na het horen van de 

diagnose blijkt in de loop der jaren niet af te nemen. Deze langdurige stress en 

opeenvolgende teleurstellingen worden ook wel ‘chronisch verdriet’ genoemd. 

Ouders van een kind met een chronische ziekte hebben te maken met een 

verzwaarde verzorging en lopen constant tegen obstakels aan die zij moeten 



 

overwinnen. Dit houdt in dat er op een andere manier naar het 

verwerkingsproces van ouders met een kind met een beperking gekeken moet 

worden. Er moet zoveel mogelijk geprobeerd worden het chronisch verdriet  

te verlichten. Er zal een gezinsgerichte aanpak moeten zijn, waarbij 

hulpverlening op het hele gezin gericht is. Hoe minder negatief de impact van 

de beperking van hun kind wordt ervaren, hoe beter het emotioneel welzijn 

van de ouders en het kind zal zijn. Dit zal helpen bij de acceptatie, ook al is de 

acceptatie van de beperking een nooit voltooid proces (De Hoo & Meijer, 

2004). 

 Zoals eerder vermeld gaat volgens Keirse en Peuskens (2003) zowel 

het leren leven met een beperking, als het krijgen  van een kind met een 

beperking gepaard met een verwerkingsproces. Er zijn echter verschillende 

factoren van invloed op de acceptatie en verwerking van een beperking. Zo 

zijn de mate waarin een behandeling een positief of negatief effect heeft en de 

leeftijd waarop het gebrek zich heeft ontwikkeld bepalend voor de evaluatie 

en de impact op het dagelijkse leven. “Een letsel dat reeds op jonge leeftijd is 

opgemerkt zal toelaten mogelijks dat het individu zich beter aangepast aan het 

gebrek en het gebrek beter geïntegreerd is in de totale 

persoonlijkheidsstructuur” (Keirse & Peuskens, 2003, pg. 2-3).  

 Looijesteijn (2004) heeft met de NOSI, Nijmeegse Ouderlijke Stress 

Index, onderzocht of er bij ouders van een oculair slechtziend kind in de 

leeftijd tot en met 13 jaar (N = 12) meer ouderlijke stress voorkomt dan bij 

ouders met een goedziend kind. Het blijkt dat ouders van deze slechtziende 

kinderen minder ouderlijke stress ervaren dan gemiddeld. Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat het hier gaat om kinderen met een aangeboren 

oculaire slechtziendheid en ouders zich inmiddels hebben kunnen instellen op 

deze slechtziendheid. Bij de groep ouders van slechtziende jongeren vanaf 14 

jaar (N = 23) liggen de scores voor ouderlijk stress hoger dan bij de groep tot 

14 jaar, maar dit is geen significant verschil. Er zijn dus geen aanwijzingen 

dat de groep ouders van jongeren vanaf 14 jaar significant meer ouderlijke 

stress ervaart.  

 Een balans vinden tussen het nodig hebben van hulp en de wens voor 

normaal en competent aangezien te worden is een strijd waar iedereen met een 

fysieke of andere beperking mee te maken heeft. Adolescenten denken vaak 



 

dat het verbergen van hun beperking het makkelijker maakt bij de overgang 

van kind naar volwassenheid. Dit kan risico’s met zich meebrengen, in een 

periode waarin adolescenten deze risico’s vaak niet overzien (Uttermohlen, 

1997). De adolescent kan het gevoel hebben dat hij klein gehouden wordt 

door zijn ouders, waardoor hij in verzet kan gaan tegen hulpmiddelen en 

ingrepen die hij moet ondergaan (Gringhuis, Moonen & Woudenberg, 1996). 

Reacties en de houding van anderen spelen mee bij de acceptatie van de 

beperking. Ook het al dan niet hebben van een progressieve beperking blijkt 

van invloed te zijn. Uit onderzoek van Kef, Hox & Habekothé (1997), is 

gebleken dat de totale groep jongeren met een visuele beperking een hoge 

mate van handicapacceptatie heeft. Wel zijn er verschillen gevonden voor 

verschillende subgroepen. Jongeren met een progressieve stoornis hebben 

meer moeite hebben met het aanvaarden van hun stoornis en beperkingen. Met 

enige voorzichtigheid kan worden gesteld dat jongeren die zich het meest 

afhankelijk voelen bij het zich verplaatsen hun beperkingen het minst hebben 

geaccepteerd. Uit onderzoek van Kef (1999) blijkt dat op latere leeftijd blind 

of slechtziend worden ook meer moeite geeft bij het aanvaarden van hun 

stoornis en beperkingen.  

 Persoonlijke kenmerken als zelfwaardering en zelfbeeld  van de 

adolescent, het hebben van een interne of externe locus of control, het actief 

of passief reageren bij problemen; de zogenaamde copingstrategieën en het 

accepteren van de beperking zijn samen op te vatten als het adaptief vermogen 

van de adolescent. Het adaptief vermogen kan bij het bereiken van een 

zelfstandige positie in de maatschappij van grote invloed zijn (Kef, Hox & 

Habekothé, 1997). Meisjes blijken lager te scoren op adaptief vermogen dan 

jongens. Hierdoor wordt verwacht dat bij meisjes de balans tussen autonomie 

en afhankelijkheid meer in de richting afhankelijk zijn gaat dan bij jongens.  

 

1.5 Onderzoeksvragen 

In deze scriptie zullen naar aanleiding van bovenstaand literatuuronderzoek de 

volgende onderzoeksvragen onderzocht worden: 

 



 

1. Hoe is het gevoel van loslaten van de adolescent, de ervaren balans 

tussen autonomie en afhankelijkheid en de ervaren beperkingen in de 

zelfstandigheid? 

2. Hoe is de verwachting van ouders van een kind met een visuele 

beperking op het gaan vertonen of vertoond hebben van de drie 

persoonlijke taken, alleen thuis blijven, alleen op vakantie gaan en 

kledingkeuze en is de verwachting eerder, gelijk of later dan de 

verwachting van ouders van een kind zonder een visuele beperking? 

3. Hoeveel stress ervaren ouders van een adolescent met een visuele 

beperking en is dit meer of minder stress dan ouders van een adolescent 

zonder visuele beperking ervaren? 

4. Wat is de relatie tussen gevoel van loslaten, de ervaren balans, de 

beperkingen in de zelfstandigheid, de drie persoonlijke taken en de 

verschillende stressconcepten?  

5. Zijn er verschillen voor de antwoorden op onderzoeksvraag 1, 2 en 3 

tussen verschillende subgroepen op basis van opvoederkenmerken? 

- vader versus moeder 

- één van de opvoeders wel of geen visuele beperking 

6. Zijn er verschillen voor de antwoorden op onderzoeksvraag 1, 2 en 3 

tussen verschillende subgroepen op basis van kindkenmerken? 

- zoon versus dochter 

- oudste, middelste of jongste kind 

- blind, ernstig of matig slechtziend 

- aangeboren stoornis of verworven voor of na het zevende jaar 

- progressieve of stabiele stoornis 

7. Zijn er verschillen voor de antwoorden op onderzoeksvraag 1, 2 en 3 

tussen verschillende subgroepen op basis van omgevingskenmerken? 

- wel of geen broer of zus met een visuele beperking 

- altijd regulier of ooit speciaal onderwijs gevolgd 

- woonsituatie 

 

 

 

 



 

2. Methode 
 

2.1 Procedure 
De ouders voor dit onderzoek zijn geworven door eerst aan de adolescent 

toestemming te vragen om de ouders te benaderen. Voor het onderzoek naar 

de betekenis van het persoonlijke netwerk en sociale steun van Kef (N = 154) 

is een interview gehouden met jongeren met een visuele beperking. Aan het 

eind van het interview is aan de jongeren gevraagd of zij het goed vonden dat 

hun ouders gevraagd zouden worden voor een vervolgonderzoek. De jongeren 

uit het onderzoek zijn tussen 14 en 21 jaar oud. Jongeren die naast hun visuele 

beperking een andere stoornis hebben, bijvoorbeeld een verstandelijke 

beperking of een gehoorstoornis vallen buiten de doelgroep van dit onderzoek. 

Het zijn jongeren die de Nederlandse taal goed beheersen. Op het moment dat 

ze werden geworven voor het onderzoek van Kef, hadden ze tot 5 jaar terug 

contact gehad met instellingen of scholen voor personen met een visuele 

beperking. Wanneer de jongere het goed vond zijn de ouders benaderd en de 

respons hierop was dat 235 ouders van 128 adolescenten (respons van 

128/154 = 83%) mee wilde werken. De non-respons zijn adolescenten die niet 

wilden dat hun ouders mee zouden werken of adolescenten die vergeten zijn 

door te mailen dat hun ouders mee wilden werken.   

 Aan deze 235 ouders zijn pakketten verstuurd, met daarin zowel een 

papieren versie van de vragenlijst als een diskette waarop de vragenlijst 

ingevuld kon worden. Ouders zijn vrij gelaten hierin een keuze te maken. De 

diskette is onderdeel van computergestuurde dataverzameling. Er is in dit 

onderzoek gebruik gemaakt van de methode CASAQ; computer self 

administered questionnaire, ook wel DMB; disk by mail genoemd. Het 

beantwoorden van de vragen via deze methode heeft als voordeel dat er geen 

items gemist kunnen worden of twee antwoorden op dezelfde vraag 

aangekruist kunnen worden. Voor de gebruiker is het waarschijnlijk sneller 

omdat de keuzes automatisch worden gemaakt. Een ander voordeel is dat de 

data achteraf niet ingevoerd hoeft te worden in het 

dataverwerkingsprogramma SPSS, omdat ze al op de diskette staan en de data 

overgezet kan worden naar SPSS. Het nadeel is dat er een computer gebruikt 



 

moet worden, terwijl sommige respondenten hier misschien minder goed mee 

overweg kunnen (Kef, 1999). Ook kan de volgorde van de onderdelen bij de 

diskette niet zelf bepaald worden en kunnen er geen lange onderbrekingen van 

meer dan 10 minuten plaats vinden. Om de vragenlijst in de computer te 

programmeren en op diskette te zetten is gebruik gemaakt van het software 

pakket Ci3 reference manual (Sawtooth, 2000). Dit is uitgevoerd door mijn 

begeleidster S. Kef.  

 

2.2 Instrumenten 
Er is voor deze scriptie uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Literatuur over 

de balans tussen autonomie en afhankelijkheid bij adolescenten met een 

visuele beperking is er niet. Er is vervolgens gezocht naar literatuur over 

adolescenten en visuele beperking, over de ontwikkeling van autonomie in het 

algemeen en bij visuele beperking, over de adolescentiefase en over 

opvoeding in de adolescentie en bij visuele beperking. Er was helaas geen 

instrument voorhanden voor het onderzoeken van de balans tussen autonomie 

en afhankelijkheid. Daarom zijn er met behulp van de verwante onderwerpen 

uit de literatuur 20 vragen bedacht, die betrekking hebben op de balans tussen 

autonomie en afhankelijkheid. Het zijn zowel open als gesloten vragen. 

Gesloten vragen hebben het voordeel dat alle respondenten binnen dezelfde 

range antwoordcategorieën kiezen en deze dan direct verwerkt kunnen worden 

in een dataverwerkingsprogramma op de computer. Er zijn ook een paar open 

vragen opgenomen zodat ouders hierbij hun mening kunnen geven en deze 

ook toe kunnen lichten. Bovendien zijn de antwoorden op sommige vragen 

niet in te delen in vaste antwoordcategorieën, waardoor ze beter als open 

vraag gesteld kunnen worden. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1.  

 De vragenlijst is opgenomen in deel 4 van het onderzoek van Kef 

(2005) naar opvoedingsgedrag en ervaringen met betrekking tot sociale steun 

door ouders van een kind met een visuele beperking. De vragenlijst van Kef 

(2005) bestaat uit de volgende negen delen;  



 

Tabel 2.1  Onderdelen vragenlijst 

Deel 1 Achtergrondgegevens 

Deel 2 Sociaal functioneren vragen over (doel)kind 

Deel 3 Differential parenting 

Deel 4 Opvoedingsgedrag schalen 

Deel 5 Huwelijkssatisfactie 

Deel 6 Algemeen welbevinden 

Deel 7 Ouderlijke stress 

Deel 8 Hulpverlening: inhoud, verwachting, satisfactie 

Deel 9 Werving en vragen/opmerkingen 

 

Voor dit afstudeeronderzoek zijn gegevens uit deel 1, deel 4 en deel 7 

gebruikt.  

 

Deel 1 bestaat uit 10 items met de achtergrondgegevens. Hierin wordt 

gevraagd naar geslacht/rol, gezinssituatie, leeftijd, blind/slechtziend etc.  

 In deel 4 zijn onder andere 3 items tijdschema ontwikkelingstaken 

opgenomen uit Expectations regarding development during adolescence van 

Deković, Noom en Meeus, (1997b). En de 20 eerder beschreven items over de 

balans tussen autonomie en afhankelijkheid zijn opgenomen. De 

betrouwbaarheid van deze 20 items wordt in het hoofdstuk resultaten 

besproken.  

 Deel 7 bestaat uit verschillende subschalen over ouderlijke stress van 

de NOSI, Nijmeegse Ouderlijke Stress Index van Abidin, (1983), Brock, 

Vermulst, Gerris, en Abidin, (1992) en Deković, Groenendaal, en Gerrits, 

(1996). Deze subschalen zijn competentie 15 items, hechting 9 items, 

ouderlijke depressie 9 items, ouderlijke rolrestrictie 5 items, sociale 

ondersteuning 8 items en opvoedingssatisfactie 11 items. De betrouwbaarheid 

(Alpha) van deze subschalen is in tabel 2.2 opgenomen.  



 

Tabel 2.2 Betrouwbaarheid subschalen ouderlijke stress 

 Betrouwbaarheid Mantel Betrouwbaarheid eerder onderzoek 

Competentie .79 .84 

Hechting .73 .84 

Depressie .82 .85 

Rolrestrictie .75 .72 

Sociale ondersteuning .52 .73 

Opvoedingssatisfactie .76 .80 

 

2.2.1 Toepassing op de onderzoeksvragen  

Voor het onderzoeken van onderzoeksvraag 1 zal gebruik gemaakt worden 

van de antwoorden op de vragen over de balans tussen autonomie en 

afhankelijkheid uit de opvoedingsgedrag schalen (deel 4).  

 Voor onderzoeksvraag 2 zullen de 3 items tijdschema 

ontwikkelingstaken uit de opvoedingsgedrag schalen (deel 4), die 

overgenomen zijn uit een vragenlijst ontwikkeld door Deković, Noom en 

Meeus (1997b), ‘ontwikkelingsverwachtingen voor de adolescentie’ gebruikt 

worden. Dit is een instrument dat verwachtingen aangaande de beheersing van 

ontwikkelingstaken door jongeren meet. Ouders en adolescenten wordt 

gevraagd de leeftijd te bepalen waarop de adolescent voor het eerst gedrag had 

vertoond of zou gaan vertonen (Deković, Noom & Meeus, 1997b). Er is een 

vergelijking mogelijk tussen de leeftijd die ouders bepalen bij jongeren met en 

zonder een visuele beperking, door de leeftijden die Deković, Noom en Meeus 

(1997b) uit onderzoek hebben gevonden te vergelijken met de leeftijden die 

uit dit onderzoek naar voren komen. Dit kan iets zeggen over de hoeveelheid 

autonomie die ouders van een adolescent met een visuele beperking 

toekennen. Deze gegevens zullen wellicht van invloed zijn op de balans tussen 

autonomie en afhankelijkheid.  

 Voor het onderzoeken van onderzoeksvraag 3 zal gebruik gemaakt 

worden van de vragen over ouderlijke stress, de NOSI (deel 7), dit deel van de 

vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. Voor de vergelijking met ouders van 

een adolescent zonder visuele beperking wordt gebruik gemaakt van de 



 

gegevens uit het bewerkte onderzoek van Deković, Groenendaal & Gerrits 

(1996).  

 Voor onderzoeksvraag 4 zal gebruik gemaakt worden van de 

uitkomsten uit onderzoeksvraag 1, 2 en 3.  

 Voor onderzoeksvraag 5, zullen de uitkomsten van onderzoeksvraag 1, 

2 en 3 worden vergeleken met achtergrond gegevens uit deel 1.  

 Voor onderzoeksvraag 6 en 7 zullen de uitkomsten van de 

onderzoeksvragen 1, 2 en 3 worden vergeleken voor verschillende subgroepen 

uit het onderzoek met jongeren van Kef (2005). Hiervoor zullen de gegevens 

van de 98 jongeren en hun ouders gebruikt worden, in plaats van de gegevens 

van de 106 jongeren waarvan ouder gegevens beschikbaar zijn.  

 Voor alle onderzoeksvragen geldt dat bij het toetsen van verschillen 

tussen subgroepen, gebruik zal worden gemaakt van een t-test bij twee 

subgroepen en van een One-Way ANOVA bij drie subgroepen. Om bij de 

One-Way ANOVA na te gaan welke groepsgemiddelden van elkaar 

verschillen wordt gebruik gemaakt van een Bonferroni test. Voor de 

correlaties zal gebruik worden gemaakt van de Pearson 

correlatiecoëfficiënten.  

 

2.3 Onderzoeksgroep 
Uiteindelijk hebben, na het versturen van verschillende reminders 161 ouders 

(de uiteindelijke respons is 161/235 = 69%) meegewerkt aan dit onderzoek. 

Dit zijn de ouders van 106 adolescenten. Redenen voor non-respons zijn geen 

zin of tijd of vergeten om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Bij 55 

van deze 106 adolescenten hebben beide opvoeders de vragenlijst ingevuld 

(52%), bij 38 adolescenten alleen de moeder (36%) en bij 13 adolescenten 

alleen de vader (12%). Bij 9% van de ouders is 1 of zijn allebei de opvoeders 

zelf blind of slechtziend.  

 



 

2.3.1 Gegevens uit het onderzoek met ouders 

De gezinssituatie van de ouders is in onderstaande tabel opgenomen.  

 

Tabel 2.3 Gezinssituatie (N = 161)     

 Aantal Percentage 

Beide biologische ouders aanwezig 131 81% 

Biologische ouder met nieuwe partner 13 8% 

Eenoudergezin 11 7% 

Adoptiegezin 6 4% 

 

De plaats die de adolescenten van deze ouders in de kinderrij innemen in het 

gezin is als volgt; 

Oudste kind  :  70 44% 

Middelste kind :  34 21% 

Jongste kind  :  55 34% 

Voor het oudste kind geldt dat dit ook een enig kind kan zijn. 

 

13% van de jongeren heeft één (of meerdere) blinde of slechtziende broer(s) 

of zus(sen). In totaal zijn er 14 gezinnen waar één of meerdere kinderen een 

visuele beperking heeft en 84 gezinnen waar naast het kind (de kinderen) met 

een visuele beperking ook nog een goedziend kind of goedziende kinderen 

zijn. 

 

2.3.2 Gegevens uit het onderzoek met jongeren 

Voor dit onderzoek zullen de interview gegevens van de jongeren gebruikt 

worden uit het onderzoek naar de betekenis van het persoonlijke netwerk en 

sociale steun van Kef (N = 154). Van 8 jongeren (waarvan 11 ouders hebben 

meegewerkt) zijn helaas wel gegevens uit het onderzoek met ouders, maar 

geen gegevens uit het interview met de jongeren zelf. In totaal zijn er dus van 

98 (106 – 8) jongeren interviewgegevens beschikbaar, waarvan ouders 

meegewerkt hebben aan het onderzoek.  

 Dit jongerenbestand bestaat uit 57 jongens en 41 meisjes. Er zijn 17 

blinde jongeren (17%), 26 ernstig slechtziende jongeren (27%) en 55 matig 



 

slechtziende jongeren (56%). De overige gegevens van de jongeren zijn in 

onderstaande tabel opgenomen. 

 

Tabel 2.4 Gegevens jongeren (N = 98)      

 Aantal Percentage 

Progressieve stoornis 

Stabiele stoornis 

37 

61 

38% 

62% 

Aangeboren stoornis 

Verworven voor 7e jr. 

Verworven na 7e jr. 

76 

51 

16 

47% 

32% 

10% 

Thuiswonend 

Instelling 

Zelfstandig wonend 

87 

7 

4 

89% 

7% 

4% 

Regulier onderwijs gevolgd 

Ooit Speciaal onderwijs gevolgd 

50 

43 

51% 

44% 

 



 

3.  Resultaten 

 

In dit hoofdstuk zullen per onderzoeksvraag alle resultaten besproken worden. 

Per onderzoeksvraag zullen de N waarden verschillen doordat ouders soms 

vragen hebben opengelaten, of doordat er bij de koppeling van de gegevens 

van ouders en adolescenten gegevens van één van de twee missen. Aan het 

einde van de paragraven 5, 6 en 7 zullen samenvattende tabellen worden 

weergegeven.  

 

3.1 Gevoel van loslaten, ervaren balans en beperkingen in de 

 zelfstandigheid 
Er zijn in de vragenlijst één gesloten vraag over het gevoel van loslaten, vier 

open vragen over de ervaren balans en vijftien vragen over zelfstandigheid 

opgenomen. In de open vraag naar het gevoel van loslaten werd gevraagd of 

ouders bij het zoeken naar balans tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid 

hun adolescent al dan niet makkelijk kunnen loslaten. De antwoorden zijn in 

de vorm van een histogram opgenomen in figuur 3.1.  

 

Figuur 3.1 Gevoel van loslaten adolescent bij het zoeken naar balans 

  (N = 158) 

    

  
 1 = Heel erg moeilijk kan loslaten

 2 = Een beetje moeilijk kan loslaten

 3 = Neutraal  

 4 = Makkelijk kan loslaten 

 5 = Heel erg makkelijk kan loslaten 

 

De meeste ouders geven aan dat ze hun zoon of dochter een beetje moeilijk 

kunnen loslaten, 36%. Daarnaast geven veel ouders aan dat ze hun zoon of 

dochter makkelijk kunnen loslaten, 32%. Wanneer voor deze vraag een 

gemiddelde wordt uitgerekend is dit 3.0. Dus gemiddeld gezien zijn ouders 

neutraal bij deze vraag.  
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 De antwoorden op de vier open vragen naar de balans zijn gecodeerd 

in verschillende categorieën. In één van deze open vragen is ouders gevraagd 

aan te geven hoe de balans is tussen autonomie en afhankelijkheid. De 

resultaten staan in tabel 3.2 

 

Tabel 3.2  De balans tussen autonomie en afhankelijkheid 

N = 150 Percentage 
Goed, in evenwicht 45 
Adolescent is zelfstandig 17 
Adolescent wordt steeds zelfstandiger 8 
De relatie brengt (bij tijden) 

problemen met zich mee 
26 

Ik heb moeite, adolescent is 

zelfstandig 
3 

Zoeken naar balans komt later opgang 2 

 

De meeste ouders geven aan dat zij de balans als goed, in evenwicht ervaren, 

45%. Daarnaast geven veel ouders aan dat de relatie (bij tijden) problemen 

met zich meebrengt, 26%. Voor dezelfde vraag naar de balans tussen 

autonomie en afhankelijkheid is een nieuwe 3-deling gemaakt oplopend van 

een relatie die problemen mee brengt/afhankelijkheid, naar een balans tussen 

enerzijds afhankelijkheid en anderzijds zelfstandigheid, tot aan 

zelfstandigheid.  

 

Figuur 3.3  Ervaren balans (N = 150) 

 

 
1 = afhankelijk, relatie brengt problemen 

2 = balans 

3 = zelfstandig, of wordt steeds zelfstandiger  
  

 

De meeste ouders ervaren de balans in evenwicht, 42%. 28% van de ouders 

geeft aan dat de adolescent afhankelijk is, of dat de relatie problemen met zich 
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meebrengt. Een reden die hier vaak bij gegeven wordt, is het afhankelijk zijn 

bij het zich verplaatsen, vervoer. 22% van de ouders geeft aan dat de 

adolescent zelfstandig is, er hoeft geen balans gezocht te worden.  

 Ouders (N = 117) zijn ook gevraagd hoe de balans nu is in vergelijking 

met vroeger. 32% van de ouders geeft aan dat de balans verbeterd is ten 

opzichte van vroeger. 47% van de ouders geeft aan dat de balans hetzelfde is 

als vroeger, van deze 47% geeft 7% aan dat de balans hetzelfde is als bij 

broers of zussen. Ten slotte geeft 21% van de ouders aan dat het zoeken naar 

balans nu moeilijker is geworden.  

 In tabel 3.4 worden de beschrijvende resultaten van vijftien gesloten 

vragen die betrekking hebben op de mate van zelfstandigheid van de 

adolescent weergegeven. Ouders konden bij deze vragen in een oplopende 

schaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens zijn, van 1 = helemaal 

mee eens, 2 = een beetje mee eens, 3 = neutraal, 4 = een beetje mee oneens tot 

5 = helemaal mee oneens 



 

Tabel 3.4 Gesloten vragen: mate van zelfstandigheid (range 1-5) 

  (N = 158 á 161) 

 X SD 
Alleen naar sportclub 1.4 0.9 
Alleen naar nieuwe plaats 2.6 1.5 
Partner en ik verschillen 

van mening over 

zelfstandigheid 

2.3 1.2 

Kind kan minder 

zelfstandig dan hij wil 
2.5 1.4 

Kind en ik verschillen van 

mening over 

zelfstandigheid 

3.5 1.3 

Kind kan minder 

zelfstandig dan hij moet 

kunnen 

3.5 1.4 

Kind mag minder dan een 

goedziend kind 
3.9 1.4 

Kind is voldoende 

zelfstandig 
2.1 1.3 

Kind moet altijd bellen 

wanneer aangekomen 
3.0 1.4 

Moeilijker met visuele 

beperking zelfstandig 

worden 

2.5 1.5 

Kind vindt dat hij meer 

zelfstandig kan 
3.4 1.4 

Veel regelen voor 

zelfstandigheid 
3.5 1.4 

Moeilijk kind steeds meer 

los laten 
2.9 1.4 

Veel beperkingen in 

zelfstandig zijn 
2.9 1.4 

Leeftijdsadequaat 

handelen wordt 

nauwelijks beïnvloed 

2.7 1.5 

 

Van deze 15 gesloten vragen is een schaal gemaakt. Om te kijken of deze 

schaal een betrouwbaar beeld geeft, is de richting van de vragen allemaal 

gelijk gemaakt en vervolgens is de Alpha uitgerekend, deze is .84. Een lage 

score op deze schaal wil zeggen dat de ouder veel beperkingen in de 

zelfstandigheid van de adolescent ervaart en een hoge score wil zeggen dat de 

ouder weinig beperkingen in de zelfstandigheid van de adolescent ervaart. 

Met andere woorden, een lage score betekent weinig zelfstandigheid en een 



 

hoge score betekent veel zelfstandigheid. Deze schaal is beperkingen in de 

zelfstandigheid genoemd. De schaal geeft aan of ouders beperkingen ervaren 

bij de zelfstandigheid van hun zoon of dochter, of hun zoon of dochter minder 

kan dan hij/zij zou moeten kunnen of willen, of het leeftijdsadequaat handelen 

wordt beïnvloed. Ouders geven gemiddeld een 3.4 (SD .77) op deze schaal, 

wat overeenkomt met neutraal, maar neigt naar een beetje mee oneens 

(antwoordcategorie oplopend van helemaal mee eens tot en met helemaal mee 

oneens). Een beetje mee oneens wil zeggen dat ouders niet altijd beperkingen 

ervaren in de zelfstandigheid. 

 Ook is ouders (N = 157) in een open vraag gevraagd hoe ze ervoor 

zorgen dat hun kind ondanks de visuele beperking toch zelfstandig kan zijn. 

Bij deze vraag kunnen ouders in meerdere categorieën een antwoord hebben 

gegeven. De meeste ouders geven aan dat ze hun adolescent zoveel mogelijk 

zelf laten doen, zelf zaken laten regelen en ervaren, (71%). Daarnaast geeft 

26% van de ouders aan dat ze hun adolescent zoveel mogelijk begeleiden bij 

het zelfstandig zijn of worden en jong dingen hebben aangeleerd. 15% van de 

ouders geeft aan dat hun adolescent zelfstandig kan zijn door zo normaal 

mogelijk op te voeden, of net als de broers of zussen. En 12 % van de ouders 

geeft aan hun adolescent ruimte te geven eigen keuzes en beslissingen te 

maken.  

 Ten slotte is ouders (N = 132) gevraagd welke factoren de 

zelfstandigheid van het kind kunnen bevorderen. Op deze vraag konden 

ouders meerdere antwoorden geven. Veel ouders geven aan dat zelf doen/ 

ervaren, (37%), de adolescent vertrouwen geven, (25%) en sociale contacten 

(familie en vrienden), (24%) erg belangrijk zijn. 17% geeft nog de 

mogelijkheden van de adolescent aan, 15% praten/overleggen, goed luisteren, 

en open/eerlijk zijn, ook 15% geeft de hulp van professionals (ook de school 

van de adolescent) aan en 13% geeft aan dat maatschappelijke factoren van 

belang zijn bij het bevorderen van de zelfstandigheid.  

 

3.2 Persoonlijke taken 
Onderzoeksvraag twee heeft betrekking op de verwachtingen die ouders 

hebben ten aanzien van het vertonen of vertoond hebben van de drie 



 

persoonlijke taken en de vergelijking met ouders van een kind zonder visuele 

beperking. 

 Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag zijn de gemiddelde 

leeftijden uitgerekend waarop ouders verwachten dat hun adolescent met een 

visuele beperking de drie persoonlijke taken, alleen thuis blijven, alleen op 

vakantie gaan en eigen kledingkeuze gaan vertonen of vertoond hebben. De 

ouders in dit onderzoek (N = 154) geven aan dat hun zoon of dochter op een 

gemiddelde leeftijd van 16.1 jaar voor het eerst een weekend alleen thuis mag 

blijven als de ouders weg zijn. Op een gemiddelde leeftijd van 17.2 jaar 

mogen ze alleen op vakantie en op een gemiddelde leeftijd van 11.7 mogen ze 

hun eigen kledingkeuze bepalen.  

 Er is een vergelijking gemaakt en gekeken of er significante 

verschillen bestaan tussen de leeftijden die ouders bepalen bij jongeren met en 

zonder een visuele beperking. Dit is gedaan door de resultaten uit dit 

onderzoek te vergelijken met de resultaten uit het onderzoek van Deković, 

Noom en Meeus (1997). 

 In onderstaande tabel staan de gemiddelde leeftijden waarop ouders 

denken dat hun kind de drie persoonlijke taken zullen vertonen of vertoond 

hebben uit dit onderzoek en uit het onderzoek van Deković, Noom en Meeus 

(1997). 

 

Tabel 3.5 Gemiddelde leeftijden Mantel (2005) en    

  vergelijkingsonderzoek van Deković et al., (1997) 

 Mantel  Deković et al. 

Vader Moeder Vader 

N = 467 

Moeder 

N = 502 X SD N X SD N 

Alleen 

thuisblijven 
15.9 (1.8) 66 16.3 (1.5) 84 15.6 16.0 

Alleen op 

vakantie 
17.1* (1.3) 65 17.3** (1.4) 85 16.7* 17.0**

Eigen 

kledingkeuze 
12.4 (3.0) 66 11.2 (3.5) 87 12.7 11.1 

* t = 2.58,  p =.01  ** t = 2.04, p = .05   

 

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de leeftijden die ouders 

noemen uit dit onderzoek en die uit het onderzoek van Deković, Noom en 

Meeus (1997), blijkt dat er significante verschillen worden gevonden tussen 



 

zowel vaders als moeders op alleen op vakantie gaan. Adolescenten van 

ouders uit dit onderzoek mogen later alleen op vakantie dan adolescenten uit 

het onderzoek van Deković et al (1997). Daarnaast valt op dat de ouders uit 

dit onderzoek bij op één na alle items een iets hogere leeftijden bepalen. 

Alleen de vaders uit dit onderzoek hebben een lagere leeftijdsverwachting bij 

het item eigen kledingkeuze dan vaders uit het onderzoek van Deković et al. 

(1997).  

 

3.3 Ouderlijke stress 
In onderzoeksvraag drie wordt gekeken hoeveel stress ouders van een 

adolescent met een visuele beperking ervaren en of dit meer of minder stress 

is dan ouders van een adolescent zonder visuele beperking ervaren.  

 

Tabel 3.6 Mate van ouderlijke stress 
 Mantel (2005)  Deković et al.  (1996) 

Vader 

N = ± 63 

Moeder 

N = ± 85 

Vader 

N = ± 455 

Moeder 

N = ± 495 

X SD X SD X SD X SD 

Sociale ondersteuning 4.3 .94 4.7* .91 4.1 .82 4.3* .85 
Rolrestrictie 2.7 .98 2.7 .97 2.7 .87 2.8 .89 
Depressie 2.1 .71 2.0 .70 2.0 .76 2.1 .77 
Hechting 5.2*³ .66 5.4 .56 5.0*³ .69 5.3 .64 
Competentie 4.9*4 .72 5.0** .73 4.6*4 .67 4.6** .65 
Opvoedingssatisfactie 4.1 .68 4.3 .76 4.1 .73 4.3 .80 
* t = 3.57, p = .00  ** t = 4.54, p = .00  *³ t = 2.54, p = .01  *4 t = 3.21, p = .00  

 

Uit deze tabel blijkt dat ouders vrij veel ondersteuning ervaren, zich door de 

rol als ouder weinig beperkt te voelen in de inrichting van het persoonlijk 

leven, weinig depressief te zijn, een goede hechting ervaren en zich competent 

voelen. Dit wijst op weinig ouderlijke stress. Alleen de opvoedingssatisfactie 

is relatief minder groot, 4.2 wil zeggen een beetje mee eens, dit zou op meer 

ouderlijke stress kunnen wijzen.  

 Er blijkt een significant verschil te bestaan voor hechting tussen vaders 

uit het onderzoek van Mantel (2005) en vaders uit het onderzoek van Deković 

et al. (1996). Vaders uit het onderzoek van Mantel (2005) blijken een betere 



 

hechting te hebben met hun adolescent. Ook wordt er een verschil gevonden 

voor competentie tussen vaders uit het onderzoek van Mantel (2005) en 

vaders uit het onderzoek van Deković et al. (1996), vaders uit het onderzoek 

van Mantel (2005) blijken zich competenter te voelen. Dit verschil wordt ook 

voor moeders gevonden, ook moeders uit het onderzoek van Mantel (2005) 

blijken zich competenter te voelen. Ten slotte is er nog een verschil gevonden 

voor sociale ondersteuning, moeders uit het onderzoek van Mantel (2005) 

blijken meer sociale ondersteuning te ervaren dan moeders uit het onderzoek 

van Deković et al. (1996).  

 

3.4 Relatie tussen loslaten, ervaren balans, beperkingen in 

 de zelfstandigheid, persoonlijke taken en stressconcepten  
In tabel 3.7 zijn alle correlaties opgenomen voor de persoonlijke taken, gevoel 

van loslaten, de ervaren balans, de beperkingen in de zelfstandigheid en de 

verschillende stressconcepten, deze tabel is op de volgende pagina 

opgenomen. 

 Uit deze tabel blijkt dat alle rangcorrelaties tussen een weekend alleen 

thuisblijven, alleen op vakantie gaan en eigen kledingkeuze bepalen 

significant zijn. Ook zijn alle rangcorrelaties tussen gevoel van loslaten, 

ervaren balans en beperkingen in de zelfstandigheid significant. Voor de 

stressconcepten blijkt dat alleen de rangcorrelatie tussen rolrestrictie en 

opvoedingssatisfactie niet significant is, de rest allemaal wel.  

 Daarnaast worden er veel relaties gevonden tussen beperkingen in de 

zelfstandigheid en het ervaren van ouderlijke stress. Ook voor de ervaren 

balans worden veel relaties met ouderlijke stress gevonden. Voor het gevoel 

van loslaten worden geen relaties met ouderlijke stress gevonden en ook voor 

de drie persoonlijke taken worden weinig relaties met ouderlijke stress 

gevonden. Voor de drie persoonlijke taken worden wel relaties gevonden met 

beperkingen in de zelfstandigheid, maar niet met het gevoel van loslaten en de 

ervaren balans. Ouders die veel stress ervaren, ervaren dus ook veel 

beperkingen in de zelfstandigheid en vaak ook afhankelijkheid op de ervaren 

balans. Ouders die veel beperkingen in de zelfstandigheid ervaren geven aan 

dat hun adolescent de drie persoonlijke taken op een latere leeftijd vertoond. 



 

Deze resultaten betekenen dat hoe afhankelijker de adolescent is, hoe meer 

stress ouders ervaren tijdens de opvoeding en hoe later de adolescent de 

persoonlijke taken vertoond.  

 



 



 

3.4.1 Relatie tussen gevoel van loslaten en ervaren balans 

Voor dit deel van de onderzoeksvraag zal de gesloten vraag, of ouders hun 

adolescent al dan niet makkelijk kunnen loslaten bij het zoeken naar balans 

tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid, afgezet worden tegen de open vraag 

naar de ervaren balans (hiervoor wordt de nieuwe 3-deling gebruikt uit figuur 

3.4) Voor het beantwoorden van deze vraag is een One-Way ANOVA en een 

kruistabel uitgevoerd. Er bestaan significante verschillen tussen het loslaten 

van de adolescent en de ervaren balans (p = .00). Deze verschillen blijken te 

bestaan tussen groep 1 (afhankelijk) en groep 2 (balans) (p = .00) en tussen 

groep 1 (afhankelijk) en groep 3 (zelfstandig) (p = .02). Om te bepalen waar 

deze verschillen op gevoel van loslaten zitten is een kruistabel uitgevoerd. 

 

Tabel 3.8 Loslaten adolescent bij ervaren balans (in percentages) 
N = 147 Afhankelijk 

Groep 1 

Balans 

Groep 2 

Zelfstandig 

Groep 3 

Heel erg moeilijk loslaten 1 1 0 

Beetje moeilijk loslaten 17 10 8 

Neutraal 6 11 6 

Makkelijk loslaten 4 20 8 

Heel erg makkelijk 

loslaten 

1 4 2 

 

Uit deze tabel blijkt dat ouders uit groep 1 het vaak moeilijk vinden om hun 

zoon of dochter los te laten (18%). Veel ouders uit groep 2 kunnen hun zoon 

of dochter al makkelijker los laten, zij geven een score tussen een beetje 

moeilijk loslaten en makkelijk loslaten in (41%). De ouders uit groep 3 vallen 

er een beetje tussenin. 

 

3.4.2 Relatie tussen ouderlijke stress en ervaren balans 

Er blijken verschillen te zijn tussen de drie groepen op vier van de zes 

stressconcepten, namelijk sociale ondersteuning, rolrestrictie, hechting en 

competentie. In onderstaande tabel wordt aangegeven waar deze verschillen 

bestaan.  



 

Tabel 3.9 Invloed ouderlijke stress op ervaren balans  
  F waarden Afhankelijk 

Groep 1 

(N = ± 43) 

Balans 

Groep 2 

(N = ± 66) 

Zelfstandig 

Groep 3 

(N = ± 36) 

  X SD X SD X SD 

Sociale ondersteuning 4.22* 4.3* .88 4.4 1.01 4.9* .82 
Rolrestrictie 3.35* 3.0* .88 2.5* .96 2.6 1.08 
Depressie 1.19 2.1 .69 2.0 .74 1.9 .71 
Hechting ¹ 4.73* 5.1* .67 5.4* .57 5.4* .57 
Competentie ¹ 6.20** 4.6** .69 5.1** .74 5.0* .65 
Opvoedingssatisfactie .53 4.2 .70 4.2 .70 4.3 .78 
* p < .05  ** p < .01 

¹ Groep 1 verschilt van groep 2 en groep 1 verschilt van groep 3 

 

Ouders uit groep 1 ervaren minder sociale ondersteuning, voelen zich 

beperkter in hun rol als ouder (rolrestrictie), hebben een minder goede 

hechting met hun adolescent en voelen zich minder competent dan ouders uit 

de andere twee groepen. Dit betekent dat een adolescent die nog afhankelijk is 

voor meer stress zorgt tijdens de opvoeding.  

 

3.5 Opvoederkenmerken  
Bij deze onderzoeksvraag wordt voor alle bovengenoemde concepten gekeken 

naar verschillen voor subgroepen op basis van opvoederkenmerken. Dit zijn 

vaders versus moeders en gezinnen waar één van de opvoeders een visuele 

beperking heeft en gezinnen waar beide ouders goedziend zijn.  

 

3.5.1 Vader versus moeder 

Er blijkt geen significant verschil tussen vaders en moeders te bestaat op het 

gevoel van loslaten van de adolescent (t = 1.80, p = .30). Vaders geven 

gemiddeld een 3.16 en moeders een 2.99, wat beide dicht bij ‘neutraal’ ligt. 

 Ook op de ervaren balans blijkt geen significant verschil te bestaan 

tussen vaders en moeders ( t = 4.80, p = .96). Zowel vaders als moeders geven 

gemiddeld een 1.93 op de ervaren balans, dus beide groepen geven gemiddeld 

aan dat ze de balans in evenwicht ervaren. 



 

 Ook op de schaal beperkingen in de zelfstandigheid bestaat geen 

significant verschil tussen vaders en moeders (t = .44, p = .98). Zowel vaders 

als moeders geven gemiddeld een 3.4, wat wil zeggen dat ze aangeven 

neutraal te zijn, maar de score neigt naar een beetje mee oneens. 

 Voor de drie persoonlijke taken wordt verwezen naar tabel 3.5. Uit 

tabel 3.5 komt naar voren dat het verschil tussen vader en moeder bij de 

leeftijd waarop de adolescent zijn eigen kledingkeuze mag bepalen significant 

is (t = 2.11, p = .04). Van moeders (11.2 jaar) mogen adolescenten dus eerder 

hun eigen kledingkeuze bepalen dan van vaders (12.4 jaar). 

 Voor ouderlijke stress blijkt een significant verschil te bestaat tussen 

vaders en moeders op sociale ondersteuning, moeders ervaren meer sociale 

ondersteuning dan vaders. Voor de overige concepten worden geen 

significante verschillen gevonden. 

 

Tabel 3.10 Ouderlijke stress vader versus moeder 

 t waarden Vader 

N = ± 63 

Moeder 

N = ± 85 

X SD X SD 

Sociale 

ondersteuning 
-2.59* 4.3 .94 4.7 .91 

Rolrestrictie .06 2.7 .98 2.7 .97 
Depressie .51 2.1 .71 2.0 .70 
Hechting -1.87 5.2 .66 5.4 .56 
Competentie -.56 4.9 .72 5.0 .73 
Opvoedingssatisfactie -1.01 4.1 .68 4.3 .76 
* p<.05  
 

3.5.2 Eén van de opvoeders wel of geen visuele beperking 

Er blijkt een significant verschil te bestaan tussen gezinnen waarbij één van de 

opvoeders een visuele beperking heeft en gezinnen waar dit niet het geval is, 

op het gevoel van loslaten van de adolescent (t = 1.85, p = .02). Opvoeders uit 

gezinnen waarbij één van hen een visuele beperking heeft geven gemiddeld 

een 3.6 op het gevoel van loslaten. Dit wil zeggen dat ze hun adolescent 

makkelijk kunnen loslaten bij het zoeken naar balans tussen autonomie en 

afhankelijkheid. Opvoeders uit gezinnen waarbij geen van de opvoeders een 



 

visuele beperking heeft geven gemiddeld een 3.0. Dit wil zeggen dat ze 

aangeven neutraal te zijn. Blijkbaar kunnen opvoeders uit gezinnen waarbij 

één van de opvoeders zelf een visuele beperking heeft hun adolescent 

makkelijker loslaten.  

 Er bestaat geen significant verschil tussen gezinnen waarbij één van de 

opvoeders een visuele beperking heeft en gezinnen waar dit niet het geval is, 

op de ervaren balans tussen autonomie en afhankelijkheid (t = .31, p = .37). 

Opvoeders uit gezinnen waar geen van de opvoeders een visuele beperking 

heeft geven gemiddeld een 1.9 en opvoeders uit gezinnen waar één van de 

opvoeders wel een visuele beperking heeft geven gemiddeld een 1.8. Beide 

groepen geven dus aan evenwicht te ervaren op de balans tussen autonomie en 

afhankelijkheid. 

 Er is een significant verschil tussen gezinnen waarbij één van de 

opvoeders een visuele beperking heeft en gezinnen waar dit niet het geval is, 

op beperkingen in zelfstandigheid (t = .20, p = .03). Opvoeders uit gezinnen 

waar geen van de opvoeders een visuele beperking heeft geven gemiddeld een 

3.35, wat wil zeggen dat ze aangeven neutraal te zijn. Opvoeders uit gezinnen 

waar één van de opvoeders wel een visuele beperking heeft geven gemiddeld 

een 3.84, wat wil zeggen dat ze het er een beetje mee oneens zijn. Ze ervaren 

dus minder beperkingen in de zelfstandigheid dan opvoeders uit gezinnen 

waar geen van de opvoeders een visuele beperking heeft.  

 Voor geen van de drie persoonlijke taken worden significante 

verschillen gevonden tussen gezinnen met een opvoeder met een visuele 

beperking en gezinnen zonder een opvoeder met een visuele beperking. Voor 

alleen thuisblijven is t = 1.95 en p = .36, voor zonder ouders of volwassenen 

op vakantie gaan is t = .03 en p = .68. Voor eigen kledingkeuze is t = .14 en p 

= .07.  

 Uit tabel 3.11 blijkt dat er voor ouderlijke stress een significant 

verschil bestaat tussen gezinnen waar één van de opvoeders een visuele 

beperking heeft en gezinnen waar dit niet het geval is op hechting. Opvoeders 

uit gezinnen waarbij één van de opvoeders een visuele beperking heeft 

ervaren een betere hechting met hun adolescent dan opvoeders uit gezinnen 

zonder opvoeder met visuele beperking. Op de overige concepten worden 

geen significante verschillen gevonden. 



 

 Tabel 3.11 Ouderlijke stress opvoeder wel/geen beperking 

 t waarden Opvoeder wel beperking 

N = ± 13 

Opvoeder geen beperking 

N = ± 139 

X SD X SD 

Sociale ondersteuning -.93 4.8 .93 4.5 .95 
Rolrestrictie .92 2.5 .98 2.7 .98 
Depressie -.18 2.0 .65 2.0 .71 
Hechting 2.59* 4.9 .66 5.4 59 
Competentie 1.61 4.6 .79 5.0 .71 
Opvoedingssatisfactie .11 4.2 .81 4.2 .73 
* p<.05 

 

In tabel 3.12 op de volgende pagina wordt een samenvatting gegeven van de 

gevonden verschillen voor opvoederkenmerken 



 



 

3.6 Kindkenmerken 

Bij deze onderzoeksvraag wordt voor onderzoeksvraag 1 tot en met 4 gekeken 

naar verschillen tussen subgroepen op basis van kindkenmerken. De 

subgroepen zijn zoon versus dochter, oudste, middelste of jongste kind, blind, 

ernstig of matig slechtziend, aangeboren stoornis of verworven voor of na het 

zevende jaar, progressieve of stabiele beperking.    

 

3.6.1 Zoon versus dochter 

Voor gevoel van loslaten wordt een significant verschil gevonden tussen 

ouders van een zoon en van een dochter (t = 1.03, p = .01). Ouders van een 

zoon geven gemiddeld een 2.86 op gevoel van loslaten bij het zoeken naar 

balans en ouders van een dochter geven gemiddeld een 3.31. Beide geven ze 

dus aan neutraal te zijn voor het gevoel van loslaten van de adolescent. Ouders 

van een dochter gaan hierbij meer in de richting van makkelijk loslaten en 

ouders van een zoon meer in de richting van een beetje moeilijk loslaten bij 

het zoeken naar balans tussen autonomie en afhankelijkheid.  

 Er bestaan geen significante verschillen op de ervaren balans tussen 

ouders van een zoon of een dochter (t = 7.07, p = .27). Ouders van een zoon 

geven gemiddeld een 1.84 en ouders van een dochter gemiddeld een 1.98 op 

de ervaren balans.  

 Er blijken ook geen significante verschillen te bestaan op ervaren 

beperkingen in de zelfstandigheid tussen ouders van een zoon of een dochter 

(t = 1.89, p = .23). Ouders van een zoon geven gemiddeld een 3.32 op ervaren 

beperkingen in de zelfstandigheid en ouders van een dochter geven gemiddeld 

een 3.48. Ouders van een dochter lijken iets minder beperkingen te ervaren.  

 Er blijken geen significante verschillen te zijn tussen ouders van een 

zoon en ouders van een dochter voor de drie persoonlijke taken. Voor alleen 

thuisblijven is t = -.93 en p = .36, voor alleen op vakantie gaan is t = .40 en p 

= .69 en voor eigen kledingkeuze is p = .61 en t = .54. Ouders geven dus aan 

dat zoons en dochters de drie persoonlijke taken op ongeveer dezelfde leeftijd 

gaan vertonen of hebben vertoond.  

 Er zijn voor de verschillende stressconcepten geen significante 

verschillen gevonden tussen ouders van een zoon of dochter.  



 

Tabel 3.13 Ouderlijke stress zoon versus dochter 

 t waarden Zoon 

N = ± 77 

Dochter 

N = ± 58 

X SD X SD 

Sociale ondersteuning 1.20 4.6 .90 4.5 .94 
Rolrestrictie -.16 2.6 .97 2.8 .90 
Depressie -.92 2.0 .67 2.1 .74 
Hechting .95 5.3 .61 5.3 .63 
Competentie .30 4.9 .63 4.9 83 
Opvoedingssatisfactie .30 4.2 .69 4.2 .80 

 

 

3.6.2 Oudste, middelste of jongste kind 

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen ouders van het oudste, 

middelste en jongste kind (F = .96, p = .39) voor gevoel van loslaten. Ouders 

van het oudste kind geven gemiddeld een 2.97, ouders van een middelste kind 

een 3.26 en ouders van een jongste kind een 3.02.  

 Ook voor de ervaren balans worden geen significante verschillen 

gevonden tussen ouders van een oudste, middelste of jongste kind (F = .97, p 

= .38). Ouders van een oudste kind geven gemiddeld een 1.85, ouders van een 

middelste kind een 2.06 en ouders van een jongste kind een 1.96.  

 Er blijken significante verschillen te bestaan tussen ouders van een 

oudste, middelste en jongste kind op de beperkingen in de zelfstandigheid (F 

= 5.27, p = .01). Deze verschillen blijken te bestaan tussen ouders van een 

oudste en middelste kind (p = .01) en tussen ouders van een middelste en 

jongste kind (p = .01). Ouders van een oudste kind geven gemiddeld een 3.29, 

ouders van het middelste kind een 3.76 en ouders van een jongste kind een 

3.27. Ouders van  middelste kinderen ervaren de minste beperkingen in de 

zelfstandigheid.  

 Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen ouders van een 

oudste, middelste of jongste kind voor alleen thuisblijven (F = .26, p = .78), 

alleen op vakantie (F = .26, p = .77) en eigen kledingkeuze (F = 1.36, p .26).  

 Voor de stressconcepten blijken significante verschillen te bestaan 

tussen ouders van een oudste en middelste kind op sociale ondersteuning en 



 

op competentie. Ouders van een oudste kind ervaren minder sociale 

ondersteuning en voelen zich minder competent dan ouders van een middelste 

kind.  

 

Tabel 3.14 Ouderlijke stress bij oudste, middelste of jongste kind 

 F waarden Oudste kind Middelste kind Jongste kind 

X SD X SD X SD 

Sociale 

ondersteuning 
4.20* 4.3 .99 4.9 .82 4.5 .93 

Rolrestrictie .79 2.8 .99 2.5 .93 2.6 .94 
Depressie .93 2.1 .73 1.9 .73 2.0 .66 
Hechting 3.14 5.2 .69 5.4 .54 5.4 .52 
Competentie 3.83* 4.8 .79 5.2 .63 5.0 .66 
Opvoedingssatisfactie .42 4.2 .69 4.2 .91 5.3 .70 
* p < .05 

 

3.6.2 Blind, ernstig of matig slechtziend 

Uit de test blijkt dat er voor gevoel van loslaten van de adolescent geen 

significante verschillen bestaan (F = 2.09, p = .13) tussen ouders van blinde, 

ernstig en matig slechtziende adolescenten. Ouders van blinde adolescenten 

geven gemiddeld een 2.81 op gevoel van loslaten, ouders van ernstig 

slechtziende adolescenten een 2.88 en ouders van matig slechtziende 

adolescenten een 3.20. Ouders van matig slechtziende adolescenten neigen 

naar een iets hogere score, wat wil zeggen dat ze hun adolescent iets 

makkelijker los kunnen laten.  

 Er blijken geen significante verschillen te zijn tussen ouders van 

blinde, ernstig slechtziende en matig slechtziende adolescenten voor de 

ervaren balans (F = 1.86, p = .16). Ouders van blinde adolescenten scoren 

gemiddeld 1.62. Ouders van ernstig slechtziende adolescenten 1.97 en ouders 

van matig slechtziende adolescenten 1.95.  

 Er blijken wel significante verschillen te bestaan tussen de 

verschillende subgroepen (F = 8.57, p = .00) voor beperkingen in de 

zelfstandigheid. De verschillen blijken te bestaan tussen ouders van blinde en 

matig slechtziende adolescenten (p = .01) en tussen ouders van ernstig en 

matig slechtziende adolescenten (p = .00). Het gemiddelde dat ouders van 



 

matig slechtziende adolescenten op de schaal beperkingen in de 

zelfstandigheid geven is 3.61. Hiermee geven ze aan minder beperkingen in 

de zelfstandigheid te ervaren dan ouders van blinde adolescenten, zij geven 

gemiddeld 3.02 en ouders van ernstig slechtziende adolescenten, 3.13.  

 Er blijken geen significante verschillen te bestaan tussen de drie 

subgroepen bij alleen thuisblijven (F = .02, p = .98), alleen op vakantie gaan 

(F = .32, p = .72) en eigen kledingkeuze (F = .45, p = .64). Ouders van blinde, 

ernstig slechtziende en matig slechtziende adolescenten geven voor het 

vervullen van de drie persoonlijke taken dus ongeveer dezelfde gemiddelde 

leeftijd. 

 Voor de stressconcepten zijn verschillen gevonden voor rolrestrictie 

tussen ouders van blinde en ernstig slechtziende adolescenten en tussen blinde 

en matig slechtziende adolescenten. Ouders van blinde adolescenten voelen 

zich beperkter in hun rol als opvoeder dan ouders van ernstig en matig 

slechtziende adolescenten.  

 

Tabel 3.15 Ouderlijke stress bij blind, ernstig of matig slechtziend 

 F waarden Blind 

N = ± 20 

Ernstig slechtziend 

N = ± 36 

Matig slechtziend 

N = ± 78 
X SD X SD X SD 

Sociale 

ondersteuning 
.35 4.4 .70 4.5 1.04 4.6 .90 

Rolrestrictie 5.76** 3.2 1.09 2.5 .83 2.6 .89 
Depressie .31 2.1 .61 2.0 .78 2.0 .96 
Hechting .33 5.2 .69 5.3 .61 5.3 .60 
Competentie .44 4.9 .78 4.9 .79 5.0 .66 
Opvoedingssatisfactie .47 4.1 .71 4.2 .81 4.3 .71 
** p< 01 

         

3.6.3 Aangeboren stoornis of verworven stoornis voor of na het 7e jaar 

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen ouders van een 

adolescent met een aangeboren stoornis, een verworven stoornis voor het 

zevende jaar of een verworven stoornis na het zevende jaar, voor gevoel van 

loslaten (F = .12, p = .89). Ouders van een adolescent met een aangeboren 

beperking geven gemiddeld een 3.07 op gevoel van loslaten, ouders van een 



 

adolescent met een beperking ontstaan voor het zevende jaar geven gemiddeld 

een 3.0 en ouders van adolescent met een beperking ontstaan na het zevende 

jaar geven gemiddeld een 3.13. Alle drie de groepen zijn neutraal voor het 

gevoel van loslaten.  

 Voor de ervaren balans tussen autonomie en afhankelijkheid zijn geen 

significante verschillen gevonden tussen ouders van adolescenten met een 

aangeboren stoornis of een stoornis verworven voor of na het zevende jaar (F 

= 2.09, p = .13). Ouders van een adolescent met een aangeboren beperking 

geven gemiddeld een 1.93 op de ervaren balans tussen autonomie en 

afhankelijkheid, ouders van een adolescent met een beperking ontstaat voor 

het zevende jaar gemiddeld een 1.77 en ouders van een adolescent met een 

beperking ontstaan na het zevende jaar gemiddeld een 2.20. Alle drie de 

groepen geven gemiddeld aan evenwicht te ervaren op de balans tussen 

autonomie en afhankelijkheid, waarbij ouders van een adolescent met een 

beperking ontstaan na het zevende jaar iets meer neigen aan te geven dat hun 

adolescent zelfstandig is.  

 Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen ouders van 

adolescenten met een aangeboren stoornis of een stoornis verworven voor of 

na het zevende jaar op ervaren beperkingen in de zelfstandigheid (F = .76, p = 

.47). Ouders van een adolescent geven gemiddeld een 3.28 op de ervaren 

beperkingen in de zelfstandigheid. Ouders van een adolescent met een 

beperking ontstaan voor het zevende jaar geven gemiddeld een 3.33 en ouders 

van een adolescent met een beperking ontstaan na het zevende jaar geven 

gemiddeld een 3.62. Ouders van een adolescent met een beperking ontstaan na 

het zevende jaar neigen iets minder beperkingen in de zelfstandigheid te 

ervaren dan de ouders uit de andere twee groepen.  

 Er zijn geen significante verschillen gevonden voor een weekend 

alleen thuisblijven (F = 2.87, p = .06), voor alleen op vakantie gaan (F = .86, p 

= .43) en voor het bepalen van de eigen kledingkeuze (F = .09, p = .91). 

 Voor de verschillende stressconcepten zijn geen significante 

verschillen gevonden tussen ouders van een adolescent met een aangeboren 

beperking of een beperking ontstaan voor of na het zevende jaar.  



 

Tabel 3.16 Ouderlijke stress bij aangeboren beperking of beperking  

  ontstaan voor of na het 7e jaar 

 F 

waarden 

Aangeboren beperking 

N = ± 73 

Beperking ontstaan 

voor 7e jr. 

N = ± 48 

Beperking ontstaan na 

7e jr. 

N = 15 

X SD X SD X SD 

Sociale 

ondersteuning 
.36 4.6 .90 4.5 .96 4.5 .79 

Rolrestrictie 1.40 2.7 .95 2.8 .90 2.3 1.01 
Depressie 1.31 2.0 .67 2.1 .72 1.7 .76 
Hechting .10 5.3 .62 5.3 .58 5.3 .73 
Competentie .21 5.0 .66 4.9 .76 5.0 .90 
Opvoedingssatisfactie 1.19 4.2 .78 4.1 .70 4.5 .61 

 

 

3.6.4 Progressieve of stabiele stoornis 

Er zijn voor gevoel van loslaten geen significante verschillen gevonden tussen 

ouders van een adolescent met een progressieve en een stabiele beperking (t = 

1.91, p = .06). Ouders van een adolescent met een progressieve beperking 

geven gemiddeld een 3.25 op gevoel van loslaten en ouders van een 

adolescent met een stabiele beperking geven gemiddeld een 2.92 op gevoel 

van loslaten. Beide neutraal, maar ouders van een adolescent met een 

progressieve beperking neigen bij het zoeken naar balans meer naar makkelijk 

loslaten. 

 Er blijken geen significante verschillen te zijn tussen ouders van 

adolescenten met een progressieve of een stabiele beperking, op de ervaren 

balans (t = -1.61, p = .11). Ouders van een adolescent met een progressieve 

beperking geven gemiddeld een 1.78 op gevoel van loslaten en ouders van een 

adolescent met een stabiele beperking geven gemiddeld een 1.99 op gevoel 

van loslaten. Beide zijn dus neutraal.  

 Er blijken ook geen significante verschillen te zijn op de ervaren 

beperkingen in de zelfstandigheid voor deze subgroepen (t = -.92, p = .36) 

Ouders van een adolescent met een progressieve beperking geven gemiddeld 

een 3.31 en ouders van een adolescent met een stabiele beperking geven 



 

gemiddeld een 3.44. Beide groepen zijn neutraal, maar gaan richting het 

ervaren van minder beperkingen in de zelfstandigheid.  

 Er bestaan geen significante verschillen tussen adolescenten met een 

progressieve en stabiele beperking voor alleen thuisblijven (t = .11, p = .91), 

voor alleen op vakantie geen (t = -.00, p = 1.00) en voor eigen kledingkeuze (t 

= -.09, p = .93). Ouders geven dus aan dat adolescenten met een progressieve 

en stabiele beperking, de drie persoonlijke taken op ongeveer dezelfde leeftijd 

gaan vertonen of hebben vertoond. 

 Uit onderstaande tabel blijkt dat er voor de stressconcepten 

significante verschillen bestaan tussen ouders van een adolescent met een 

progressieve beperkingen en een stabiele beperking op depressie, hechting, 

competentie en opvoedingssatisfactie. Ouders van adolescenten met een 

progressieve beperking ervaren meer stress dan ouders van een adolescent met 

een stabiele beperking.  

 

Tabel 3.17 Ouderlijke stress bij progressieve of stabiele beperking  

 t waarden Progressief 

N = ± 54 

Stabiel 

N = ± 81 

X SD X SD 

Sociale 

ondersteuning 
-1.68 4.4 .95 4.6 .87 

Rolrestrictie .34 2.7 .84 2.7 1.00 
Depressie 2.55* 2.2 .77 1.9 .62 
Hechting -3.68** 5.1 .74 5.5 .47 
Competentie -3.83** 4.7 .88 5.1 .51 
Opvoedingssatisfactie -3.27** 4.0 .76 4.4 .68 

* p<.05 ** p<.01 

 

In tabel 3.18 op de volgende pagina wordt een samenvatting gegeven voor de 

gevonden kindkenmerken.  



 



 

3.7 Omgevingskenmerken 

Bij deze onderzoeksvraag wordt voor onderzoeksvraag 1 tot en met 3 gekeken 

naar verschillen tussen subgroepen op basis van omgevingskenmerken. Deze 

omgevingskenmerken zijn wel of geen broer of zus met een visuele beperking, 

altijd regulier of ooit speciaal onderwijs gevolgd en de woonsituatie van de 

adolescent.  

 

3.7.1 Wel of geen broer of zus met visuele beperking 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag is eerst een selectie 

gemaakt tussen ouders van één kind en ouders van meerdere kinderen. Deze 

ouders van meerdere kinderen zijn vervolgens gesplitst in twee groepen; 

ouders met meerdere kinderen met een visuele beperking en ouders met 

meerdere kinderen waarvan één met een visuele beperking.  

 Er blijken voor gevoel van loslaten geen significante verschillen te 

bestaan tussen gezinnen met een broer of zus (brusje) met een visuele 

beperking en gezinnen met een brusje zonder visuele beperking (t = -.06, p = 

.95). Ouders uit gezinnen met meerdere kinderen met een visuele beperking 

geven gemiddeld een 3.05 en ouders uit gezinnen met meerdere kinderen, 

waarvan één met een visuele beperking geven gemiddeld een 3.03 op het 

gevoel van loslaten. Beide groepen zijn neutraal over het gevoel van loslaten 

bij het zoeken naar balans. 

 Er blijken geen significante verschillen te bestaan op de ervaren balans 

tussen ouders met meerdere kinderen met een visuele beperking en ouders met 

meerdere kinderen waarvan één met een visuele beperking (t = -1.28, p = .21). 

Ouders uit gezinnen met meerdere kinderen met een visuele beperking geven 

gemiddeld een 2.14 en ouders uit gezinnen met meerdere kinderen, waarvan 

één met een visuele beperking geven gemiddeld een 1.91 op de ervaren balans 

tussen autonomie en afhankelijkheid. Beide groepen ervaren evenwicht in de 

ervaren balans.  

 Voor beperkingen in de zelfstandigheid blijkt geen significant verschil 

te bestaan, tussen ouders met meerdere kinderen met een visuele beperking en 

ouders met meerdere kinderen waarvan één met een visuele beperking (t = -

.33, p = .74). Ouders uit gezinnen met meerdere kinderen met een visuele 



 

beperking geven gemiddeld een 3.46 en ouders uit gezinnen met meerdere 

kinderen, waarvan één met een visuele beperking geven gemiddeld een 3.40. 

De ouders van deze twee groepen zitten tussen neutraal en het ervaren van 

weinig beperkingen in de zelfstandigheid in. 

 Er bestaan geen significante verschillen tussen adolescenten uit 

gezinnen met meerdere kinderen met een visuele beperking of uit gezinnen 

waar zij het enige kind zijn met een visuele beperking, voor alleen 

thuisblijven (t = -.01, p = .99), voor alleen op vakantie gaan (t = .18, p = .86) 

en eigen kledingkeuze (t = .17, t = .86).  

 Voor de verschillende stressconcepten worden geen significante 

verschillen gevonden, tussen ouders uit gezinnen met meerdere kinderen met 

een visuele beperking en gezinnen met meerdere kinderen, waarvan één met 

een visuele beperking.  

 

Tabel 3.19 Ouderlijke stress wel of geen brusje met visuele beperking 
 t waarden Geen brusje met vb 

N = ± 119 

Wel brusje met vb 

N = ± 21 

X SD X SD 

Sociale 

ondersteuning 
-1.24 4.5 .94 4.8 .69 

Rolrestrictie -1.52 2.7 .98 3.0 1.06 
Depressie .07 2.0 .72 2.0 .37 
Hechting .54 5.3 .63 5.2 .51 
Competentie -.41 4.9 .70 5.0 .61 
Opvoedingssatisfactie .81 4.2 .74 4.1 .71 

 

 

3.7.2 Altijd regulier onderwijs of ooit speciaal onderwijs gevolgd 

Voor gevoel van loslaten worden geen significante verschillen gevonden, 

tussen ouders van adolescenten die altijd regulier onderwijs hebben gevolgd 

en ouders van adolescenten die ooit speciaal onderwijs hebben gevolgd (t = 

1.76, p = .08). Ouders van adolescenten die altijd regulier onderwijs hebben 

gevolgd lijken hun adolescent iets makkelijker los te kunnen laten, (3.20) dan 

ouders van adolescenten die ooit speciaal onderwijs hebben gevolgd (2.89).   



 

 Tussen ouders van adolescenten die altijd regulier onderwijs hebben 

gevolgd en ouders van adolescenten die ooit speciaal onderwijs hebben 

gevolgd blijkt een significant verschil te bestaan op de ervaren balans (t = 2.50 

p = .01). Ouders van adolescenten die altijd regulier onderwijs hebben 

gevolgd geven gemiddeld een 2.1 op de ervaren balans, wat wil zeggen dat ze 

over het algemeen balans ervaren tussen afhankelijkheid en autonomie. 

Ouders van adolescenten die ooit speciaal onderwijs hebben gevolgd geven 

gemiddeld een 1.7. Ook deze ouders ervaren dus over het algemeen balans, 

maar dit gemiddelde ligt dichter bij afhankelijkheid, de relatie brengt 

problemen met zich mee. 

 Ook bij de ervaren beperkingen in de zelfstandigheid wordt een 

significant verschil gevonden, tussen de twee groepen (t = 3.17, p = .00). 

Ouders van adolescenten die altijd regulier onderwijs hebben gevolgd, geven 

aan minder beperkingen in de zelfstandigheid te ervaren (gemiddelde van 3.6), 

dan ouders van adolescenten die ooit speciaal onderwijs hebben gevolgd 

(gemiddelde van 3.2).  

 Er blijken geen significante verschillen te bestaan, tussen ouders van 

adolescenten die altijd regulier onderwijs of ooit speciaal onderwijs hebben 

gevolgd op de drie persoonlijke taken, alleen thuisblijven (t = 1.53, p = .13), 

alleen op vakantie (t = -.18, p = .86), en eigen kledingkeuze (t = .23. p = .82).  

 Voor de verschillende stressconcepten worden geen significante 

verschillen gevonden tussen ouders van een adolescent die altijd regulier 

onderwijs heeft gevolgd en van een adolescent die ooit speciaal onderwijs 

heeft gevolgd.  



 

Tabel 3.20 Ouderlijke stress altijd regulier of ooit speciaal onderwijs 
 t waarden Altijd regulier 

N = ± 69 

Ooit speciaal 

N = ± 61 

X SD X SD 

Sociale 

ondersteuning 
-.24 4.5 .89 4.5 .93 

Rolrestrictie .92 2.8 .87 2.6 1.04 
Depressie .08 2.0 .73 2.0 .68 
Hechting 1.08 5.4 .54 5.2 .69 
Competentie .95 5.0 .74 4.9 .71 
Opvoedingssatisfactie .51 4.2 .67 4.2 .82 

 

3.7.3 Woonsituatie 

Voor deze vraag is onderscheid gemaakt tussen de volgende subgroepen; 

zelfstandig alleen, zelfstandig met partner, kamers, begeleid wonen, bij ouders 

of in een instelling. Zelfstandig met partner bleek bij deze adolescenten (nog) 

niet voor te komen. Omdat de groepen anders erg klein werden is een aantal 

subgroepen samen genomen. Zelfstandig alleen en op kamers wonen zijn 

samen genomen en vormen de subgroep uitwonende adolescenten. Begeleid 

wonen is onder een instelling opgenomen. Bij deze onderzoeksvraag moet 

worden opgemerkt dat de groep ouders van adolescenten die nog thuis wonen 

veel groter is (N = 112) dan de groep ouders van adolescenten die in een 

instelling wonen (N = 11) en van adolescenten die zelfstandig wonen (N = 7).  

 Er zijn geen significante verschillen gevonden, tussen ouders van 

adolescenten die nog thuis wonen, die in een instelling verblijven of die 

zelfstandig wonen voor gevoel van loslaten (F = 1.73, p = .18). Ouders van 

adolescenten die zelfstandig wonen geven gemiddeld een 3.71, ouders van 

adolescenten die in een instelling verblijven geven gemiddeld een 3.17 en 

ouders van adolescenten die thuis wonen geven gemiddeld een 3.00. Ouders 

van adolescenten die thuis wonen en van adolescenten die in een instelling 

verblijven zijn neutraal en ouders van adolescenten zie zelfstandig wonen 

lijken hun zoon of dochter iets makkelijker te kunnen loslaten.  

 Er bestaan geen significante verschillen tussen ouders van deze 

groepen op de ervaren balans (F = .09, t = .91). Ouders van adolescenten die 

zelfstandig wonen geven gemiddeld een 1.86, ouders van adolescenten die in 



 

een instelling verblijven geven gemiddeld een 1.82 en ouders van 

adolescenten die nog thuis wonen geven gemiddeld een 1.91. Deze laatste 

groep lijkt dus iets meer evenwicht te ervaren bij het zoeken naar balans.  

 Ook op de ervaren beperkingen in de zelfstandigheid, bestaan geen 

significante verschillen tussen deze drie subgroepen (F = .09, p = .91). Ouders 

van adolescenten die zelfstandig wonen geven gemiddeld een 3.85, ouders van 

adolescenten die in een instelling verblijven geven gemiddeld een 3.08 en 

ouders van adolescenten die nog thuis wonen geven gemiddeld een 3.39. 

Ouders van adolescenten die zelfstandig wonen lijken de minste beperkingen 

in de zelfstandigheid te ervaren.  

 Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen ouders van 

thuiswonende adolescenten, uitwonende adolescenten en adolescenten die in 

een instelling wonen, op alleen thuis blijven (F = .61, p = .55), alleen op 

vakantie gaan (F = .30, p = .74) en eigen kledingkeuze (F = .72, p = .49).  

 Voor de verschillende stressconcepten worden geen significante 

verschillen gevonden tussen ouders van adolescenten die zelfstandig wonen, 

in een instelling verblijven of nog thuis wonen.  

 

Tabel 3.21 Ouderlijke stress zelfstandig, in een instelling of thuis wonen 

 F waarden Zelfstandig 

N = ± 7 

Instelling 

N = ± 12 

Thuis 

N = ± 117 

X SD X SD X SD 

Sociale 

ondersteuning 
.43 4.4 1.02 4.3 .95 4.6 .91 

Rolrestrictie 2.89 3.3 .96 2.2 .71 2.7 .94 
Depressie 2.00 2.4 .82 2.2 .82 2.0 .68 
Hechting 1.42 4.9 .71 5.3 .59 5.3 .61 
Competentie 2.57 4.4 .62 4.8 .83 5.0 .70 
Opvoedingssatisfactie .98 4.2 .74 3.9 .86 4.2 .72 

 

In tabel 3.22 op de volgende pagina wordt een samenvatting gegeven voor de 

gevonden omgevingskenmerken.  



 

4. Conclusies en discussie 

 

In dit hoofdstuk worden in de eerste paragraaf de belangrijkste conclusies 

beschreven voor de eerste vier onderzoeksvragen, waarbij eventuele 

verschillen tussen subgroepen (uit de laatste drie onderzoeksvragen) zijn 

opgenomen. Vervolgens volgt in paragraaf twee de discussie en in paragraaf 

drie de aanbevelingen.  

 

4.1 Conclusies 
 

4.1.1 Gevoel van loslaten 

Gemiddeld gezien geven ouders aan neutraal te zijn voor het gevoel van 

loslaten. Dit is echter niet de grootste groep ouders (22%). Er blijken veel 

ouders te zijn die aangeven hun zoon of dochter een beetje moeilijk te kunnen 

loslaten, 36%. Daarnaast is er een grote groep ouders die aangeeft hun zoon of 

dochter makkelijk te kunnen loslaten, 32%.  

 Wanneer één van de opvoeders zelf een visuele beperking heeft 

kunnen ouders hun adolescent makkelijker loslaten, dan wanneer geen van de 

opvoeders een visuele beperking heeft. Ook blijkt dat ouders uit dit onderzoek 

hun dochter makkelijker kunnen loslaten dan hun zoon.  

 

4.1.2 Ervaren balans 

De meeste ouders blijken evenwicht te ervaren op de balans tussen autonomie 

en afhankelijkheid. De verwachte onbalans richting afhankelijkheid, omdat er 

meer sprake zou zijn van overprotectie, wordt niet gevonden. Uit het 

onderzoek van Udema (1996) is gebleken dat ouders van adolescenten met 

een visuele beperking hoog scoren op responsiviteit en autonomie. Ook bleek 

dat ouders van een adolescent met een visuele beperking hun kind niet anders 

op voeden dan ouders van een adolescent zonder visuele beperking. Dit beeld 

wordt in dit onderzoek bevestigd, wat betreft het steeds zelfstandiger worden 

lijkt de opvoeding normaal te verlopen, ouders vinden vaak een balans tussen 

enerzijds afhankelijkheid en anderzijds zelfstandigheid.  



 

 In het onderzoek van Udema (1996) werden weinig verschillen tussen 

vaders en moeders gevonden. Ook in dit onderzoek worden die niet gevonden. 

Wel blijken ouders van adolescenten die altijd regulier onderwijs hebben 

gevolgd een betere balans tussen autonomie en afhankelijkheid te ervaren dan 

ouders van adolescenten die ooit speciaal onderwijs hebben gevolgd. 

 Op de ervaren balans werden verschillen verwacht tussen ouders van 

een dochter en een zoon. Verwacht werd dat de ervaren balans bij meisjes 

meer richting afhankelijkheid zou gaan dan bij jongens, omdat meisjes in het 

onderzoek van Kef et. al. (1997) lager scoren op adaptief vermogen (minder 

copingstrategieën en minder acceptatie van de beperking). Dit verwachte 

verschil is niet gevonden. Wel blijkt, zoals hierboven bij gevoel van loslaten 

beschreven, dat ouders hun dochter minder goed kunnen loslaten dan hun 

zoon. Dit zou samen kunnen hangen met de lagere score op adaptief 

vermogen.                  

 

4.1.3 Beperkingen in de zelfstandigheid 

De meeste ouders geven in dit onderzoek aan neutraal te zijn, wanneer 

gevraagd wordt naar de beperkingen in de zelfstandigheid. Ze geven 

gemiddeld een 3.4, wat neigt naar een beetje mee oneens. Zij geven dus eerder 

aan niet zoveel beperkingen dan veel beperkingen te ervaren.  

 Wanneer één van de opvoeders zelf een visuele beperking heeft 

ervaren zij minder beperkingen in de zelfstandigheid dan wanneer geen van de 

opvoeders een visuele beperking heeft. De ouders van middelste kinderen 

geven aan minder beperkingen in de zelfstandigheid te ervaren dan ouders van 

oudste en jongste kinderen. Ouders van een matig slechtziende adolescent 

ervaren minder beperkingen in de zelfstandigheid dan ouders van een blinde 

of ernstig slechtziende adolescent. Ten slotte ervaren ouders van adolescenten 

die altijd regulier onderwijs hebben gevolgd minder beperkingen in de 

zelfstandigheid dan ouders van adolescenten die ooit speciaal onderwijs 

hebben gevolgd.  

 De mate van zelfstandigheid die aan de adolescent wordt gegeven en 

de eisen die aan hem worden gesteld kunnen sterk verschillen. Soms krijgen 

adolescenten niet de kans zich los te maken van hun ouders, ouders denken 

dat ze deze stap naar meer zelfstandigheid niet aankunnen. Dat geldt ook voor 



 

adolescenten met een visuele beperking. Voor veel ouders in dit onderzoek 

geldt dat ze hun adolescent steeds meer kunnen loslaten, een goede balans 

ervaren en weinig beperkingen in de zelfstandigheid ervaren. Ouders geven 

ook vaak aan dat ze het belangrijk vinden dat de adolescent het zelf 

doet/ervaart en dat ze de adolescent vertrouwen geven. Er is echter ook een 

groep waarbij dit niet zo vanzelfsprekend is. Ze vinden het moeilijk hun zoon 

of dochter los te laten, wat samen gaat met onafhankelijkheid op de ervaren 

balans en het ervaren van beperkingen in de zelfstandigheid. Wanneer naar 

verschillende subgroepen wordt gekeken blijkt dat, ouders van adolescenten 

die altijd regulier onderwijs hebben gevolgd een balans ervaren die meer 

richting zelfstandigheid gaat en ze ervaren minder beperkingen in de 

zelfstandigheid dan ouders van adolescenten die ooit speciaal onderwijs 

hebben gevolgd. Het hebben gevolgd van speciaal onderwijs zou dus een 

risico kunnen zijn voor een iets minder goede balans en het ervaren van meer 

beperkingen in de zelfstandigheid. Ten tweede blijkt dat ouders uit gezinnen 

waar één van de opvoeders zelf een visuele beperking heeft, hun adolescent 

makkelijker kunnen loslaten en minder beperkingen in de zelfstandigheid 

ervaren.  

 

4.1.4 Persoonlijke taken 

De adolescent mag op een gemiddelde leeftijd van 16.1 jaar voor het eerst een 

weekend alleen thuisblijven, op 17.2 jarige leeftijd alleen op vakantie en bij 

11.7 jaar de eigen kledingkeuze bepalen. De verwachting van ouders uit dit 

onderzoek blijkt gelijk te zijn aan de verwachting van ouders van een 

adolescent zonder visuele beperking, behalve bij alleen op vakantie gaan. De 

adolescenten van ouders uit dit onderzoek mogen later alleen op vakantie. Bij 

de overige items moet worden opgemerkt dat ouders uit dit onderzoek neigen 

een iets latere leeftijd aan te geven voor de persoonlijke taken, behalve vaders 

voor kledingkeuze. Deze verschillen zijn echter niet significant. Uit het 

onderzoek van Udema (1996) bleek dat ouders van adolescenten met een 

visuele beperking meer autonomie toekennen dan ouders van adolescenten 

zonder visuele beperking. Op grond hiervan werd verwacht dat de 

persoonlijke taken eerder vertoond zouden worden. Dit verwachte verschil is 

niet gevonden. Er werd in de inleiding ook gewezen op overprotectie 



 

waardoor de taken later vertoond zouden gaan worden, daar lijkt hier eerder 

sprake van te zijn, omdat ouders neigen een iets latere leeftijd aan te geven.  

 Er zijn voor de persoonlijke taken significante verschillen gevonden 

tussen vaders en moeders. Alleen thuisblijven en alleen op vakantie gaan mag 

van moeders eerder dan van vaders.  

 

4.1.5 Ouderlijke stress 

Over het algemeen kan gesteld worden dat ouders uit dit onderzoek weinig 

stress ervaren. Wanneer dit wordt vergeleken met ouders van een adolescent 

zonder visuele beperking valt op dat ze minder stress ervaren. Voor een aantal 

stressconcepten (competentie, vaders op hechting en moeders op sociale 

ondersteuning) zijn de uitkomsten van ouders uit dit onderzoek beter. 

Verwacht werd dat de adolescentiejaren vaak gepaard gaan met stress in het 

gezin. Daar lijkt hier over het algemeen geen sprake van te zijn. 

 Wanneer één van de opvoeders zelf een visuele beperking heeft 

ervaren zij een betere hechting met hun zoon of dochter dan wanneer geen van 

de opvoeders een visuele beperking heeft. De ouders van middelste kinderen 

ervaren meer sociale ondersteuning dan ouders van oudste kinderen. En de 

ouders van middelste kinderen voelen zich competenter dan ouders van oudste 

kinderen. Er werd verwacht dat ouders bij het oudste kind meer stress ervaren 

dan bij de andere kinderen. Ouders van oudste kinderen lijken in dit 

onderzoek inderdaad iets meer stress te ervaren, op twee van de zes 

stressconcepten zijn de uitkomsten lager. Ouders van een matig of ernstig 

slechtziende adolescent blijken zich in hun rol als ouder minder beperkt te 

voelen (rolrestrictie) dan ouders van een blinde adolescent. Voor ouders van 

een adolescent met een stabiele stoornis zijn de uitkomsten beter op depressie, 

zij ervaren een betere hechting, voelen zich competenter en beleven meer 

satisfactie aan de opvoeding dan ouders van een adolescent met een 

progressieve beperking. Ouders van een adolescent met een progressieve 

beperking blijken dus meer stress te ervaren dan ouders van een adolescent 

met een stabiele beperking. Uit het onderzoek van Kef et. al. (1997) bleek dat 

adolescenten met een progressieve stoornis meer moeite hebben met het 

aanvaarden van hun beperkingen. Dit zou voor ouders van deze adolescenten 

meer stress kunnen opleveren tijdens de opvoeding.  



 

 De adolescentiefase is vaak een fase die gepaard gaat met de meeste 

stress in het gezin. In de adolescentie zal het kind in toenemende mate 

zelfstandiger worden, waarbij ouders ook bedenkingen en angstige momenten 

hebben bij die drang naar zelfstandigheid. Bij de ouders uit dit onderzoek 

wordt weinig stress ervaren, minder dan bij ouders van ziende adolescenten. 

Dit zou kunnen komen omdat deze ouders al veel langer met een 

verwerkingsproces bezig zijn. Zij zijn al eerder obstakels tegen gekomen die 

ze moesten overwinnen en ze hebben zich kunnen instellen op de beperking. 

Uit het onderzoek van Looijesteijn (2004) bij ouders van kinderen tot en met 

13 jaar met oculaire slechtziendheid is ook gebleken dat zij minder stress 

ervaren dan gemiddeld. Hiermee zou mede verklaard kunnen worden dat 

ouders van een adolescent met een progressieve beperking meer stress ervaren 

dan ouders van een adolescent met een stabiele beperking. Zij hebben zich 

minder goed op de beperking in kunnen stellen, omdat het vaak onduidelijk is 

hoe het verloop van de stoornis zal zijn.  

 

4.1.6 Relatie tussen loslaten, ervaren balans, beperkingen in de 

 zelfstandigheid, persoonlijke taken en stressconcepten 

Gevoel van loslaten, ervaren balans en beperkingen in de zelfstandigheid 

correleren met elkaar, de persoonlijke taken correleren met elkaar en op één 

na (rolrestrictie met opvoedingssatisfactie) alle stressconcepten correleren met 

elkaar. Daarnaast worden er veel relaties gevonden tussen beperkingen in de 

zelfstandigheid en het ervaren van ouderlijke stress. Ook voor de ervaren 

balans worden veel relaties met ouderlijke stress gevonden. Tussen de drie 

persoonlijke taken en beperkingen in de zelfstandigheid bestaan veel relaties. 

Deze resultaten betekenen dat hoe afhankelijker de adolescent is, hoe meer 

stress ouders ervaren tijdens de opvoeding en hoe later de adolescent de 

persoonlijke taken vertoond 

 De groep ouders die het een beetje moeilijk vinden hun adolescent los 

te laten ervaren ook vaak afhankelijkheid op de balans en ervaren vaker 

beperkingen in de zelfstandigheid. Dit blijkt ook uit de uitgevoerde kruistabel 

voor de relatie tussen gevoel van loslaten en de ervaren balans. Deze relatie is 

later voor meerdere subgroepen bekeken. Hier kwamen echter dezelfde 



 

verschillen uit als voor de totale groep en zijn daarom niet opgenomen in het 

hoofdstuk resultaten.   

 Voor zeven van de tien onderzochte subgroepen zijn significante 

verschillen gevonden op de onderzoeksvragen. Er zijn geen significante 

verschillen gevonden tussen ouders van een adolescent met een aangeboren 

stoornis of verworven stoornis voor of na het zevende jaar. Deze werden wel 

verwacht, met name tussen ouders van adolescenten met een aangeboren 

stoornis en een stoornis verworven na het zevende jaar, omdat uit onderzoek 

van Kef et. al. (1997) bleek dat op latere leeftijd blind of slechtziend worden 

meer moeite geeft bij het aanvaarden van de stoornis. Verwacht werd dat 

ouders van een adolescent met een aangeboren stoornis meer tijd hebben 

gehad zich in te kunnen stellen op de stoornis, dan ouders van een adolescent 

met een verworven stoornis na het zevende jaar.   

Ook blijken er geen verschillen te bestaan tussen ouders van meerdere 

kinderen met een visuele beperking of meerdere kinderen waarvan één met 

een visuele beperking en tussen ouders van adolescenten die zelfstandig, in 

een instelling of thuis wonen.  

 

4.2 Discussie 
Bij dit onderzoek is voor een vragenlijst gekozen, met zowel open als gesloten 

vragen. Voor de gesloten vragen geldt dat ouders bij twijfel tussen twee 

alternatieven moeten kiezen, terwijl ze eigenlijk voor een derde tussenliggend 

alternatief hadden willen kiezen. Meer antwoordalternatieven maakt de 

betrouwbaarheid van de gesloten vragen groter. Daarnaast is de interpretatie 

van de antwoordcategorieën voor iedere ouder verschillend, voor de ene ouder 

kan bijvoorbeeld het begrip een beetje een andere betekenis hebben dan voor 

de andere ouder. Voor de open vragen geldt dat deze later gecodeerd worden 

in antwoordcategorieën, wat op de interpretatie van de codeur berust. 

Wanneer ouders zelf uit de antwoordalternatieven hadden mogen kiezen, zou 

het kunnen dat ze voor een ander alternatief gekozen zouden hebben.  

 Voor dit onderzoek waren alleen vergelijkingsgegevens voor de 

persoonlijke taken en de stressconcepten voorhanden. Hierdoor was het niet 

mogelijk te bekijken hoe ouders van adolescenten met een visuele beperking 



 

de balans tussen autonomie en afhankelijkheid ervaren ten opzichte van 

ouders van goedziende adolescenten. 

 Ouders uit dit onderzoek blijken minder stress te ervaren dan ouders 

uit een vergelijkingsonderzoek. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat 

er sprake is van sociale wenselijkheid. Ook bij het gevoel van loslaten, de 

ervaren balans en beperkingen in de zelfstandigheid zou sprake kunnen zijn 

van sociale wenselijkheid.   

 Naast de sociale wenselijkheid kan er ook sprake zijn van een selectie 

in respons. Het is onduidelijk of de groep ouders uit dit onderzoek verschilt 

van de totale non-respons groep (zowel ouders van adolescenten die niet mee 

hebben gewerkt aan het interview als ouders die de vragenlijst niet hebben 

terug gestuurd). Het zou kunnen dat de opvoeding in gezinnen waarvan ouders 

niet hebben meegewerkt moeilijker verloopt en dat de ouders meer stress 

ervaren dan in de gezinnen waarvan de ouders wel hebben meegewerkt.  

 Bij het onderzoeken van de verschillen tussen verschillende 

subgroepen moet worden opgemerkt dat het aantal opvoeders in de 

subgroepen erg klein was. Dit zou de uitkomsten voor deze subgroepen 

minder betrouwbaar kunnen maken.  

 Als laatste moet worden opgemerkt dat het moeilijk is te bepalen welk 

verband wat verklaart, omdat er maar één meting heeft plaats gevonden. Is het 

zo dat er veel beperkingen in de zelfstandigheid zijn en ouders hun adolescent 

moeilijk kunnen loslaten omdat de adolescent nog afhankelijk is, of is het zo 

dat de adolescent nog afhankelijk is omdat ze hun adolescent moeilijk kunnen 

loslaten en er veel beperkingen in de zelfstandigheid zijn? Met andere 

woorden, het blijft steeds gissen naar de causaliteit, dit vereist longitudinaal 

onderzoek.   

 

 4.3 Aanbevelingen 
Ik wil vervolgonderzoek aanbevelen om te beoordelen hoe de uitkomsten van 

ouders uit dit onderzoek op gevoel van loslaten, ervaren balans en 

beperkingen in de zelfstandigheid zijn, in vergelijking met ouders van 

goedziende adolescenten. 



 

 Ook wil ik verder onderzoek aanbevelen om de exploratieve resultaten 

uit dit onderzoek te bevestigen, het liefst met behulp van longitudinaal 

onderzoek.   

 Er komen uit de resultaten voor de meeste subgroepen weinig 

verschillen naar voren, dus er zijn geen echte ‘risicogroepen’. Wel blijkt dat 

het volgen van regulier onderwijs een positieve invloed heeft op de ervaren 

balans en ervaren beperkingen in de zelfstandigheid. Hierdoor neig ik ernaar 

om ouders indien mogelijk regulier onderwijs aan te raden.    

 Daarnaast blijkt het hebben van een zoon of dochter met een 

progressieve stoornis een risico voor meer stress tijdens het opvoeden. Voor 

hulpverleners is het belangrijk dit in het oog te houden en waar mogelijk extra 

aandacht aan deze groep ouders te geven. 

 

 

 

 

  

 

 



 

Vragenlijst over de balans tussen 
autonomie en afhankelijkheid 
 
Nu volgen vragen over de mate van zelfstandigheid van uw kind, waarbij 
vooral uw gevoelens centraal staan. 
 
 

1. Vanaf welke leeftijd mag uw kind alleen thuis blijven wanneer de ouders een 
weekend weggaan? 

 
---------------------  jaar 

 
 

2. Vanaf welke leeftijd mag uw kind zonder ouders of andere volwassenen op 
vakantie? 

 
---------------------  jaar 

 
 

3. Vanaf welke leeftijd met uw kind zelf kiezen wat voor kleren hij/zij draagt? 
 

 
---------------------  jaar 

 
 
 
  Helemaal 

mee eens 
Beetje  

mee eens 
Neutraal Beetje mee 

oneens 
Helemaal 

mee oneens 
1 Mijn kind mag alleen naar een 

sportclub/vereniging O 
 

O 
 

O O O 

       
2 Mijn kind mag alleen naar een 

plaats waar hij/zij nog nooit is 
geweest  

O 
 

O 
 

O O O 

       
3 Mijn partner/medeopvoeder 

en ik zijn het altijd eens over 
beslissingen aangaande 
zelfstandigheid 

O 
 

O 
 

O O O 

       
4 Mijn kind kan minder 

zelfstandig doen dan hij/zij 
zelf zou willen  

O 
 

O 
 

O O O 

       
5 Mijn kind en ik verschillen 

vaak van mening over de 
mate van zelfstandigheid

O 
 

O O O O 

       
6 Mijn kind kan minder 

zelfstandig dan ik vind dat 
hij/zij zou moeten kunnen

O 
 

O 
 

O O O 

       
7 Ik denk dat mijn kind minder 

mag dan een goedziend kind
O  

O 
O O O 



 

 

       
  Helemaal 

mee eens 
Beetje  

mee eens 
Neutraal Beetje mee 

oneens 
Helemaal 

mee oneens 
8 Ik denk dat mijn kind 

voldoende zelfstandig is voor 
zijn/haar leeftijd 

O 
 

O O O O 

9 Ik laat mijn kind altijd bellen 
als hij/zij ergens is 
aangekomen 

O 
 

O O O O 

       
10 Ik denk dat het veel moeilijker 

is een kind met een visuele 
beperking zelfstandig te laten 
worden dan een niet 
gehandicapt kind 

O 
 

O 
 

O O O 

       
11 Ik denk dat mijn kind vindt dat 

hij/zij meer zelfstandig kan 
dan ik toelaat 

O 
 

O 
 

O O O 

       
12 Ik moet erg veel regelen om 

mijn kind zelfstandig te laten 
zijn 

O 
 

O 
 

O O O 

       
13 Ik vind het door de visuele 

beperking moeilijk om mijn 
kind steeds meer los te laten

O 
 

O 
 

O O O 

       
14 Door de visuele beperking 

van mijn kind zijn er veel 
beperkingen in het zelfstandig 
zijn 

O 
 

O 
 

O O O 

       
15 Het leeftijdsadequaat 

handelen wordt nauwelijks 
beinvloed door de visuele 
beperking 

O 
 

O 
 

O O O 

 
16. Hoe zorgt u ervoor dat uw kind ondanks de blindheid/slechtziend toch zelfstandig 
kan zijn? 
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………        
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………      



 

     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………      
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
17. Uw kind heeft door de visuele beperking misschien langer of altijd steun of hulp 
nodig. Aan de andere kant wilt u dat uw kind in de puberteit leert zelfstandig te worden 
en zal uw kind dit ook zelf willen. Het is dus zoeken naar een balans tussen die twee: 
afhankelijk zijn en zelfstandig zijn.  
Hoe is de relatie tussen het afhankelijk zijn en het zelfstandig zijn bij u en uw kind? 
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………        
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………      
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
   
 
 
 
 

 Heel erg 
moeilijk kan 

loslaten 

Een beetje 
moeilijk 

kan 
loslaten 

 
Neutraal Makkelijk 

kan 
loslaten 

Heel erg 
makkelijk 

kan loslaten

18 In het zoeken naar een 
balans tussen afhankelijkheid 
en zelfstandigheid, kunt u 
zeggen dat u uw kind daarbij:

O 
 

O 
 

O O O 

 
 
 
19. Hoe is het zoeken naar de balans tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid nu in 
de puberteit vergeleken met hoe dat was in de kindertijd? 
 
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………        
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 



 

     
…………………………………………………………………………………………………………
…………      
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………      
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
.…………………………………………………………………………………………………
………… 
 
 
 
20. Welke factoren zijn naar uw mening van invloed op het bevorderen van de 
zelfstandigheid van uw kind? 
  
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………        
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………      
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
…………………………………………………………………………………………………………
…………      
     
…………………………………………………………………………………………………………
………… 
     
……………………………………………………………………………………………………
……… 
 
 
 



 

 
 
 

Vragenlijst Ouderlijke stress 
 
 
Deel 7  Beleving van het gezinsleven 
 
 
Voorgaande vragenlijsten gingen veelal over opvoeding en uw feitelijke aanpak van de 
opvoeding. Nu volgen een aantal vragen over u als opvoeder, over uw kind en over uw 
beleving van de opvoedingssituatie. Denk niet te lang na, het eerste wat u denkt kunt u 
invullen. U kunt hierbij kiezen uit 6 antwoordmogelijkheden die bovenaan de tabel 
staan. 
  
 

  helemaal 
mee 

oneens 

tamelijk 
mee 

oneens 

beetje 
mee 

oneens 

beetje 
mee eens 

 

tamelijk 
mee eens 

helemaal 
mee eens 

1 Ik heb het idee dat ik de zorg van mijn 
kind goed in de hand heb O 

 
O O O O O 

        
2 Ik vind dat je als opvoeder eerst voor je 

kind moet zorgen en dan pas voor jezelf  
O O O O O O 

        
3 Er zijn weinig mensen waar ik echt 

vertrouwen in heb dat ze me zullen 
helpen 

O O O O O O 

        
4 Sinds ik mijn kind heb ben ik te weinig 

meer in de gelegenheid geweest om 
andere, nieuwe dingen te doen 

O O O O O O 

        
5 Vaak begrijp ik mijn kind niet O O O O O O 

        
6 Mijn kind opvoeden is moeilijker dan ik 

verwacht had 
O O O O O O 

        
7 Er zijn nogal wat dingen in mijn leven die 

me dwars zitten O 
 

O 
 

O O O O 

        

8 Mijn kind gaat te weinig vertrouwelijk met 
me om 

O O O O O O 

  
      

9 Het vervelende van de opvoeding is dat 
je voor het merendeel bezig bent met het 
verzorgen van kleren, eten en drinken 

O O O O O O 

  
      

10 Volgens mij ben ik anderen nogal eens 
tot last 

O O O O O O 



 

        



 

 
  helemaal 

mee 
oneens 

tamelijk 
mee 

oneens 

beetje 
mee 

oneens 

beetje 
mee eens 

 

tamelijk 
mee eens 

helemaal 
mee eens 

12 Soms denk ik dat ik niet zo'n hechte 
band heb met mijn kind 

O O O O O O 

  
      

13 Door de opvoeding kom ik niet meer toe 
aan de dingen die voor mij persoonlijk 
erg belangrijk zijn 

O O O O O O 

  
      

14 Als ik een baby zie, wil ik die even 
knuffelen 

O O O O O O 

  
      

15 Het opvoeden van mijn kind stelt me 
nogal eens voor problemen 

O O O O O O 

        

16 Ik kan geen beslissingen nemen zonder 
hulp 

O O O O O O 

  
      

17 Opvoeden van kinderen is de mooiste 
taak die een mens zich kan wensen 

O O O O O O 

  
      

18 Er is eigenlijk niemand die mij eerlijk 
commentaar kan geven over de manier 
waarop ik mijn problemen aanpak 

O 
 

O 
 

O O O O 

        

19 Soms baal ik van mezelf O O O O O O 

  
      

20 Ik word zenuwachtig wanneer mijn kind 
te vertrouwelijk met me om wil gaan 

O O O O O O 

  
      

21 Ik merk dat ik niet zo goed in staat ben 
voor mijn kind te zorgen als ik dacht 

O O O O O O 

        

22 Als ik vroeg in de ochtend ergens naar 
toe moet, is het erg moeilijk mensen te 
vinden om mij te brengen 

O O O O O O 

  
      

23 Soms zie ik het nut van het leven niet in O O O O O O 

        

24 Het ouderschap over dit kind is moeilijker 
dan ik dacht dat het zou zijn 

O O O O O O 



 

 

   
helemaal 

mee 
oneens 

 
tamelijk 

mee 
oneens 

  
beetje 
mee 

oneens 

 
beetje 

mee eens 
 

 
tamelijk 

mee eens 

 
helemaal 
mee eens 

 
25 Ik heb minder hechte en warme 

gevoelens voor mijn kind dan ik verwacht 
had 

O O O O O O 

  
      

26 Vaak als ik andere ouders met hun 
kinderen bezig zie dan denk ik: zo’n 
vader of moeder zou ik ook willen zijn 

O O O O O O 

        

27 Het belang van het kind moet bij de 
ouders voor alles gaan 

O O O O O O 

        

28 Ik vind het moeilijk te begrijpen wat mijn 
kind wil 

O O O O O O 

  
      

29 Hoe ik ook mijn best doe, soms heb ik 
het gevoel dat ik de zaak niet goed in de 
hand kan houden 

O O O O O O 

  
      

30 Het mooiste van opvoeden van kinderen 
is, dat je jezelf terugvindt in je kind(eren) O 

 
O 
 

O O O O 

        

31 Er zijn weinig mensen op wie ik een 
beroep kan doen als ik een paar uur een 
auto zou moeten lenen 

O O O O O O 

  
      

32 Wat ik ook doe, het lukt me toch niet O O O O O O 

  
      

33 Als er ruzie in ons gezin is, kan ik 
gemakkelijk andere mensen vinden om 
erover te praten 

O O O O O O 

  
      

34 Het lukt me meestal wel mijn kind iets te 
laten doen of iets te verbieden O 

 
O 
 

O O O O 

        

35 Door je kind(eren) moet je je eigen 
plannen voor de toekomst steeds weer 
bijstellen 

O O O O O O 



 

 
  helemaal 

mee 
oneens 

tamelijk 
mee 

oneens 

beetje 
mee 

oneens 

beetje 
mee eens 

 

tamelijk 
mee eens 

helemaal 
mee eens 

36 Ik ben volgens mij een minder dan 
gemiddelde opvoeder 

O O O O O O 

  
 

      

37 Mijn kind en ik hebben een goede band O O O O O O 

  
      

38 Als ouder/opvoeder twijfel ik of ik de 
meeste situaties goed aankan 

O 
O O O O O 

        

39 Door bezig te zijn met de opvoeding van 
mijn kind(eren) blijf ik jong 

O O O O O O 

  
      

40 Het is voor mij moeilijk om mijn kind 
volledig te vertrouwen 

O O O O O O 

  
      

41 Door je kinderen kun je je leven niet 
meer indelen zoals je wilt O 

 
O 
 

O O O O 

        

42 Als ik uit zou willen gaan, kan ik 
gemakkelijk mensen vinden die 
meegaan 

O O O O O O 

  
      

43 Als er in mijn gezin problemen zijn, dan 
zijn er weinig vrienden of vriendinnen die 
mij een goed advies kunnen geven 

O O O O O O 

  
      

44 Ik heb veel meer problemen met het 
grootbrengen van mijn kind dan ik 
verwacht had 

O O O O O O 

  
      

45 Bij een goede opvoeder komt het kind 
altijd op de eerste plaats 

O 
O 
 O O O O 

  
      

46 Ik heb vaak een slechte bui zonder dat ik 
weet hoe het komt 

O O O O O O 

  
      

47 Wanneer er iets met mijn kind aan de 
hand is, zoals ziekte of 
ziekenhuisopname, twijfel ik aan mijn 
vaardigheden als ouder 

O 
 

O 
 

O O O O 



 

        

  helemaal 
mee 

oneens 

tamelijk 
mee 

oneens 

beetje 
mee 

oneens 

beetje 
mee eens 

 

tamelijk 
mee eens 

helemaal 
mee eens 

48 Kinderen opvoeden is een dankbare taak
 
 
 

O O O O O O 

  
 

      

49 Als ik met problemen over de opvoeding 
zit, zijn er weinig mensen waarvan ik 
hulp kan krijgen 

O O O O O O 

  
      

50 Soms heb ik zo’n slechte bui, dat 
niemand mij kan opvrolijken 

O O O O O O 

  
      

51 Een goede opvoeder krijgt een gevoel 
van trots en warmte wanneer hij/zij over 
zijn/haar kind(eren) praat 

O 
O 
 O O O O 

  
      

52 Ik voel me vaak overbodig O O O O O O 

  
      

53 Ik vind het opvoeden van kinderen zeer 
bevredigend voor mijn persoonlijk leven O 

 
O 
 

O O O O 

        

54 Ik zie het vaak niet meer zitten O O O O O O 

  
      

55 Ik heb vaak het gevoel dat ik de dingen 
niet zo goed aankan 

O O O O O O 

  
      

56 Ik maak me zorgen dat mijn kind niet 
echt van me houdt 

O O O O O O 

  
      

57 Ik geniet ervan ouder en opvoeder te zijn O O O O O O 

 
 
Per stressconcept is de indeling als volgt: 
 
Sociale ondersteuning  : 3, 18, 22, 31, 33, 42, 43, 49 
Rolrestrictie   : 4, 9, 13, 35, 41 
Depressie   : 7, 10, 19, 23, 32, 46, 49, 52, 54 
Hechting   : 5, 8, 12, 20, 25, 28, 37, 40, 56 



 

Competentie   : 1, 6, 15, 16, 21, 24, 26, 29, 34, 36, 38, 44, 
47, 55, 57 
Opvoedingssatisfactie  : 2, 11, 14, 17, 27, 30, 39, 45, 48, 51, 
53 



 

Literatuuropgave 
 

Abidin, R.R. (1983). Parenting stress index manual. Charlottesville: Pediatric 

Psychology Press. 

Buist, L., Deković, M., Meeus, W. & Aken, M.A.G. van (2002).  

Developmental patterns in adolescent attachment to mother, father and 

sibling. Journal of youth and adolescence, 31 (3), 167-176  

Brock, A.J.L.L., Vermulst, A.A., Gerris, J.R.M. & Abidin, R.R. (1992). 

Nijmeegse ouderlijke stress index handleiding experimentele versie. Lisse: 

Swets & Zeitlinger. 

Chang, S.C. & Schaller, J. (2000). Perspectives of adolescents with visual  

impairments on social support from their parents. Journal of visual 

impairments and blindness, 9 (2), 69-84. 

Deković, M. Groenendaal, J.H.A., & Gerrits, L.A.W. (1996). 

Opvoederkenmerken. In J. Rispens, J.M.A. Hermanns, & W. Meeus (Red) 

(1996). Opvoeden in Nederland (pp. 70-94). Assen: van Gorcum 

Deković, M., Noom, M.J. & Meeus, W. (1997a). Verwachtingen van jongeren  

en ouders over ontwikkelingstaken in de adolescentiefase. Kind en 

adolescent, 18 (3), 114-125. 

Deković, M., Noom, M.J. & Meeus, W. (1997b). Expectations regarding 

development during adolescence: Parental and adolescent perspective. 

Journal of youth and adolescence, 26, 253-272 

Deković, M., Groenendaal, J.H.A. & Gerrits, L.A.W. (1996). 

Opvoederkenmerken. In J. Rispens, J.M.A. Hermanns, & W. Meeus 

(Red.) (1996). Opvoeden in Nederland, 70-94. Assen: van Gorcum.  

Doornmalen, F. van (2001). Het proces van hechten en loslaten: Beschermen  

of door schade en schande wijs laten worden? De Kijk, 12 (3), 4-8. 

Eccles, J.S., Buchanan, C.M., Flanagan, C., Fuligni, A., Midgley, C. & Yee,  

D. (1991). Control versus autonomy during adolescence. Journal of social 

issues, 47 (4), 53-68 

Gerrits, L.A.W., Deković, M., Groenendaal, J.H.A. & Noom, M.J. (1996).  

Opvoedingsgedrag. In J. Rispens, J.M.A. Hermanns & W.H.J. Meeus  

(Red), Opvoeden in Nederland, 41-69. Assen: Van Gorcum. 



 

Gringhuis, D., Moonen, J. & Woudenberg, P. van (1996). Kinderen die slecht  

zien, ontwikkeling, opvoeding, onderwijs en hulpverlening. 

Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum. 

Hendriks, A. (1997). De teugels laten vieren: Ouders en jongeren over stappen  

naar eigen verantwoordelijkheid. De Kijk, 8 (1), 4-8. 

Holmbeck, G.N., Johnson, S.Z., Wills, K.E., McKernon, W., Rose, B., Erklin,  

S. & Kemper, T. (2002). Observed and perceived parental overprotection 

in relation to psychosocial adjustment in preadolescents with a physical 

disability: the mediational role of behavioral autonomy. Journal of 

consulting and clinical psychology, 70 (1), 96-110 

Hoo, S. de & Meijer, A.M. (2004). Chronisch verdriet bij moeders van  

gehandicapte kinderen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 43, 117-127. 

Keirse, E. & Peuskens, J. (2003). Psychologie van de blijvend en tijdelijk  

gehandicapten. Leuven, Acco 

Kef, S. (1999). Outlook on relations. Personal networks and psychosocial  

characteristics of visually impaired adolescents. Amsterdam, Thela Thesis  

Kef, S. & Deković, M. (2004). The role of parental support in adolescents 

well-being: a comparison of adolescents with and without a visual 

impairment. Journal of adolescence, 27, 453-466 

Kef, S., Hox, J.J. & Habekothé, H.T. (1997). (on)Zichtbare steun. Onderzoek  

naar visueel gehandicapte jongeren en hun netwerk. Amsterdam, Thesis 

publishers 

Kef, S. (2005). Verder kijken dan de beperking. Longitudinaal onderzoek naar 

de psychosociale ontwikkelingen en sociale netwerken van adolescenten 

en jongvolwassenen met een visuele beperking. Amsterdam: VU, FPP, 

Orthopedagogiek 

Looijestijn, P. (2004). Het visueel profiel. Een onderzoek naar visuele 

perceptie, visuele activiteiten, participatie, probleemgedrag en 

opvoedingskenmerken bij kinderen en jongeren met oculaire 

slechtziendheid. Groningen, Stichting kinderstudies. 

Marks, S.B. (1998). Understanding and preventing learned helplessness in  

children who are congenitally deaf-blind. Journal of visual impairment 

and blindness, 92 (3), 200-213 

Meeus, W., Deković, M. & Noom, M. (1996). Opvoeding en probleemgedrag  



 

in de adolescentie. Pedagogisch tijdschrift, 21 (4/5), 625-340. 

Meeus, W., Iedema, J., Maassen, G. & Engels, R. (2002). Relaties met ouders  

en leeftijdgenoten en identiteitsontwikkeling in de adolescentie. 

Nederlands tijdschrift voor de psychologie, 57, 42-57  

Noom, M.J., Deković, M. & Meeus, W.H.J. (1999). Autonomy, attachment  

and psychosocial adjustment during adolescence: a double-edged sword? 

Journal of adolescence, 22, 771-783 

Sawtooth software. (2000). Ci3 reference manual. Sequim, Washington 

Small, S.A., Eastman, G. & Cornelius, S. (1988). Adolescent autonomy and  

parental stress. Journal of youth and adolescence, 17 (5), 377-391 

Udema, M. (1996). Opvoedingsgedrag van ouders van visueel gehandicapte  

jongeren. Onderzoek naar invloed van ouderlijk opvoedingsgedrag op 

zelfwaardering, handicap-acceptatie en het persoonlijk netwerk van 

visueel gehandicapte jongeren. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 

doctoraalscriptie  

Uttermohlen, T.L. (1997). On “Passing” through Adolescence. Journal of  

visual impairment and blindness, 91 (3), 309-314 

Wit, J. de, Veer, G. van der & Slot, N.W. (1995). Psychologie van de  

adolescentie. Baarn, Uitgeverij Intro 



 

Samenvatting 
 

Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar de balans tussen 

autonomie en afhankelijkheid ervaren door ouders van adolescenten met een 

visuele beperking. 161 Ouders van adolescenten hebben een vragenlijst 

ingevuld waarvan twintig vragen over de balans tussen autonomie en 

afhankelijkheid gingen. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de beschikbare 

gegevens van hun 98 adolescenten, die in een eerder onderzoek zijn 

geïnterviewd. Hierdoor was het mogelijk naar verschillende subgroepen te 

kijken.  

 Er is onderzocht of ouders hun adolescent kunnen loslaten, hoe ze de 

balans tussen autonomie en afhankelijkheid ervaren en of ze beperkingen in 

de zelfstandigheid van hun adolescent ervaren. Daarnaast is gekeken naar de 

leeftijdsverwachting die ouders hebben ten aanzien van het gaan vertonen of 

vertoond hebben van drie persoonlijke taken en naar de hoeveelheid 

ouderlijke stress die ouders ervaren bij de opvoeding. Ten slotte is gekeken of 

er verbanden bestaan tussen deze concepten.  

 Uit de resultaten blijkt dat de meeste ouders evenwicht ervaren in de 

balans tussen autonomie en afhankelijkheid. Ze ervaren af en toe beperkingen 

in de zelfstandigheid en hebben het gevoel hun adolescent iets losser te 

kunnen laten. Ze geven aan dat hun zoon of dochter iets later alleen op 

vakantie mag dan adolescenten zonder visuele beperking, de overige taken 

mogen ze op dezelfde leeftijd. En over het algemeen ervaren ze weinig stress 

tijdens de opvoeding, minder dan ouders van een adolescent zonder visuele 

beperking.  

 Er is een samenhang gevonden tussen gevoel van loslaten, de ervaren 

balans en beperkingen in de zelfstandigheid. Bij ouders die het een beetje 

moeilijk vinden hun adolescent los te laten zal de balans meer richting 

afhankelijkheid gaan en zij zullen meer beperkingen in de zelfstandigheid 

ervaren. Ook zijn er veel significante correlaties gevonden tussen de ervaren 

balans, de beperkingen in de zelfstandigheid en de verschillende 

stressconcepten. Ouders waarvan de adolescent nog afhankelijk is, met daarbij 



 

veel beperkingen in de zelfstandigheid, ervaren meer stress tijdens de 

opvoeding.  



 



 

 
 
 
Tabel 3.7 Correlaties persoonlijke taken, gevoel van loslaten, ervaren balans, beperkingen in de zelfstandigheid en stressconcepten 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Alleen thuisblijven 
 

1            

2. Alleen op vakantie 
 

.47** 1           

3. Eigen kledingkeuze 
 

.30** .29** 1          

4. Gevoel van loslaten 
 

-.09 -.12 .11 1         

5. Ervaren balans 
 

-.02 .02 .11 .23** 1        

6. Beperkingen in                           
zelfstandigheid 

-.21* -.24** -.10 .54** .41** 1       

7. Sociale ondersteuning 
 

.12 .03 .07 .10 .24** .25** 1      

8. rolrestrictie 
 

.11 .03 .02 -.09 -.17* -.35** -.50** 1     

9. Depressie 
 

-.03 -.02 -.10 -.00 -.13 -.20* -.60** .48** 1    

10. Hechting 
 

.03 .06 -.14 -.06 .21** .21* .41** -.35** -.55** 1   

11. competentie 
 

.06 .05 .00 .13 .22** .37** .50** -.43** -.73** .72** 1  

12. Opvoedingssatisfactie 
 

.24** .27** .10 .20* .07 -.01 .22** -.00 -.17* .36** .26** 1 

*p<.05   **p<.01 



 

 

Tabel 3.12 Samenvatting opvoederkenmerken 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vader/moeder 

 

 

- - - - - Moeder 

eerder dan 

vader 

Moeder 

meer dan 

vader 

- - - - - 

Opvoeder 

VB/opvoeder 

geen VB 

Opvoeder 

VB 

makkelijker 

- Opvoeder vb 

minder 

- - - - - - Opvoeder 

geen VB 

beter 

- - 

-  =  geen significante verschillen 

 

 

1   = gevoel van loslaten    7   = sociale ondersteuning 

2   = ervaren balans     8   = rolrestrictie 

3   = beperkingen in de zelfstandigheid  9   = depressie 

4   = alleen thuisblijven    10 = hechting 

5   = alleen op vakantie    11 = competentie 

6   = eigen kledingkeuze    12 = opvoedingssatisfactie 

 

 

 



 

Tabel 3.18  Samenvatting kindkenmerken  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Zoon/dochter 

 

 

Dochter 

makkelijker 

dan zoon 

- - - - - - - - - - - 

Oudste, middelste of 

jongste kind 

- - Middelste 

minder dan 

oudste en 

jongste 

- - - Jongste 

meer dan 

oudste 

- - - Middelste 

meer dan 

oudste 

- 

Blind, ernstig of matig 

slechtziend 

 

- - Matig 

minder dan 

ernstig en 

blind 

- - - - Ernstig en 

matig 

minder dan 

blind 

- - - - 

Aangeboren/verworven 

stoornis 

 

- - - - - - - - - - - - 

Progressieve/stabiele 

stoornis 

 

- - - - - - - - Stabiel 

minder dan 

progressief 

Stabiel meer 

dan 

progressief 

Stabiel meer 

dan 

progressief 

Stabiel meer 

dan 

progressief 

-  =  geen significante verschillen 

 

1   = gevoel van loslaten    6   = eigen kledingkeuze  10 = hechting 

2   = ervaren balans     7   = sociale ondersteuning  11 = competentie 



 

3   = beperkingen in de zelfstandigheid  8   = rolrestrictie   12 = opvoedingssatisfactie 

4   = alleen thuisblijven    9   = depressie 

5   = alleen op vakantie  



 

Tabel 3.22 Samenvatting omgevingskenmerken  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Brusje 

wel/geen vb 

 

 

- - - - - - - - - - - - 

Altijd 

regulier/ooit 

speciaal 

onderwijs 

- Altijd 

regulier meer 

balans dan 

ooit speciaal 

Altijd 

regulier 

minder dan 

ooit speciaal 

- - - - - - - - - 

Zelfstandig, 

instelling of 

thuis wonen 

 

- - - - - - - - - - - - 

-  =  geen significante verschillen 
1   = gevoel van loslaten    7   = sociale ondersteuning 

2   = ervaren balans     8   = rolrestrictie 

3   = beperkingen in de zelfstandigheid  9   = depressie 

4   = alleen thuisblijven    10 = hechting 

5   = alleen op vakantie    11 = competentie 

6   = eigen kledingkeuze    12 = opvoedingssatisfactie 


