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SAMENVATTING 

 

Het huidige onderzoek is erop gericht inzicht te creëren in de gepercipieerde veranderingen die de moeder-

baby groepen van Cumulus Welzijn teweeg kunnen brengen. De focus werd gelegd op mogelijke veranderingen 

in kennis over opvoeden, kennis over instanties in de buurt, sociale steun en zekerheid. Daarnaast is er 

onderzocht welke andere veranderingen er plaats hebben gevonden. De percepties die werden meegenomen 

waren die van jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau die voorlichting geven in deze groepen en die 

van moeders die pas waren gestart of (bijna) waren uitgestroomd bij deze groepen.   

     Er zijn semi-gestructureerde interviews georganiseerd met 3 jeugdverpleegkundigen, 5 pas begonnen 

moeders en 10 moeders die (bijna) uitgestroomd waren bij een moeder-baby groep, waarin deze mogelijke 

veranderingen werden besproken.   

     De resultaten geven weer dat de moeders die pas begonnen zijn bij de moeder-baby groep over het 

algemeen veel behoefte hebben aan kennis over opvoeden, kennis over instanties in de buurt, sociale steun en 

dat een aantal moeders behoefte hebben aan zekerheid in de opvoeding. Bijna alle moeders die bijna klaar zijn 

met de moeder-baby groepen gaven aan kennis te hebben opgedaan over opvoeding en instanties in de buurt, 

dat zij zich zekerder zijn gaan voelen en dat zij hun netwerk van sociale ondersteuning hebben kunnen 

uitbreiden. De jeugdverpleegkundigen beschrijven dat zij ervaren dat moeders vaak behoefte hebben aan meer 

kennis over opvoeding en instanties, zekerheid en sociale steun en geven allen aan dat de moeder-baby 

groepen in deze behoefte kunnen voorzien. Andere veranderingen die zijn opgemerkt door moeders zijn: 

sociale contacten opdoen voor hun baby en in contact komen met andere activiteiten in de buurt. Het beter 

leren beheersen van de Nederlandse taal en kennis over opvoeden delen met de omgeving worden zowel door 

de jeugdverpleegkundigen als moeders aan het einde van het traject als opgemerkte veranderingen genoemd.  

Op basis van deze uitkomsten lijken de moeder-baby groepen op al deze gebieden positieve veranderingen 

teweeg te kunnen brengen voor moeders.   

     De belangrijkste aanbevelingen zijn ten eerste de moeder-baby groepen te blijven aanbieden. Verder lijkt 

het van belang dat de aansluiting van de moeder-baby groep op de ouder-kind groep wordt verbeterd, omdat 

meerdere moeders aangaven de sociale contacten en ondersteuning in deze groep erg te missen. Verder lijkt 

het van belang te zorgen dat moeders aan het einde van het traject bekend zijn met alle instanties waar 

voorlichting over aangeboden wordt. Dit is nu nog niet volledig het geval. 
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VOORWOORD 

 

In het kader van mijn bacheloropdracht ben ik in maart begonnen met een onderzoek voor welzijnsorganisatie 

Cumulus Welzijn te Utrecht. Het onderzoek ging in op de gepercipieerde veranderingen die de door hen 

aangeboden moeder-baby groepen teweeg hebben gebracht volgens jeugdverpleegkundigen van het 

consultatiebureau en deelnemende moeders. 

Het afgelopen half jaar waarin ik heb gewerkt aan dit onderzoek is heel interessant en leerzaam voor mij 

geweest. Voor het eerst presenteer ik een individueel onderzoeksrapport. Grappig is dat ik niet enkel kennis 

heb opgedaan over het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek.. ik heb door het onderwerp ook 

al héél voorbarig veel kunnen leren over enkele onderwerpen rond de opvoeding van een kindje, door hier veel 

literatuur over te hebben gelezen en regelmatig te hebben gekeken bij de moeder-baby groepen van Cumulus 

Welzijn. 

Binnen Cumulus Welzijn wil ik in het bijzonder mijn begeleidster Ans Eijkemans bedanken voor haar 

enthousiasme en ondersteuning. Zij heeft me geholpen met al mijn vragen over de moeder-baby groep, heeft 

me enkele keren mee laten kijken in haar groep en is de belangrijkste persoon geweest in de werving van 

deelnemers. Ook wil ik graag Derk Marseille bedanken voor haar algemene begeleiding binnen Cumulus 

Welzijn. Ik heb een hele prettige tijd gehad. Verder wil ik graag Marloes Bouman, Karima Aalili, Emine Orhan en 

Marijke Littel bedanken voor hun gastvrijheid en hun hulp bij het werven van deelnemers.  

Een ander persoon aan wie ik graag mijn dank wil betuigen is Niels Baas, mijn begeleider vanuit Universiteit 

Twente. Zijn begeleiding en feedback hebben me erg geholpen in het opstarten, uitvoeren en afronden van dit 

onderzoek. 

Verder bedank ik graag Simon Hollander voor zijn hulp als tweede codeur.  

Als laatste bedank ik alle moeders en de jeugdverpleegkundigen die hebben meegewerkt voor hun 

medewerking en de fijne gesprekken. 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Rowan de Haan  

Juni, 2012 
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1.  INLEIDING 

 

1.1  Aanleiding  

Het is dinsdagochtend 10 uur. De eerste moeders en baby’s beginnen binnen te druppelen in een buurtflat in 

Utrecht Overvecht Noord en worden hartelijk ontvangen door de begeleidster. Koffie en thee wordt 

ingeschonken. Moeders zoeken een plekje aan tafel en nemen hun baby op schoot. De begeleidster heet de 

moeders welkom en stelt na een korte ronde waarin iedereen een leuke gebeurtenis in haar week verteld, voor 

om te beginnen met zingen. Er worden verschillende kinderliedjes gezongen waaronder een verjaardagsliedje 

voor een baby die net 1 jaar is geworden. Daarna wordt er gestart met het thema van deze week; de 

ontwikkeling van je baby. Moeders mogen om de beurt kaartjes met bepaalde gedragingen plaatsen bij 1-4, 5-

8, 9-12 of 13-16 maanden. “Dat deed mijn baby pas veel later”, wordt er gezegd wanneer het kaartje ‘grijpt 

naar zijn spiegelbeeld en slaat erop met zijn handjes’ door een moeder bij 5-8 maanden wordt neergelegd, 

waarna een andere moeder lachend haar ervaringen rond dit gedrag verteld. Na anderhalf uur is de 

bijeenkomst voorbij en zijn er allerlei verschillende onderwerpen rond de ontwikkeling van een baby aan bod 

gekomen. “Ik hoop dat jullie er allemaal weer bij zijn volgende week”, besluit de begeleidster na een laatste 

vragenrondje. “Dan komt er iemand van het consultatiebureau langs om over voeding te vertellen”. De moeders 

nemen een blad met informatie over ontwikkeling van baby’s mee en pakken hun spulletjes weer in de 

kinderwagen. Ze nemen afscheid van elkaar: “Tot volgende week!”. 

 

1.1.1  Achterstandswijk Utrecht Overvecht  

Volgens Marlet, Poort en Van Woerkens (2009) is een probleemwijk ‘een wijk waar zich meerdere problemen 

gelijktijdig voordoen (concentratie) en de kans dat de problemen zich voordoen hoger is dan in andere wijken’. 

De problemen die voor kunnen komen zijn onder andere werkloosheid, criminaliteit, geweld, 

verslavingsproblematiek, medische problemen en hogere sterftecijfers (Marlet, Poort en Van Woerkens, 2009). 

Achterstandswijken bieden vaak een ongevarieerd en voornamelijk sociaal woningaanbod. Sociale 

huurwoningen worden in de meeste gevallen bewoond door mensen met een lagere opleiding, lager inkomen 

of mensen die uit een andere sociaal uitgesloten groep komen. Probleemwijken zouden ontstaan door de 

concentratie van deze groepen mensen in een wijk (Marlet, Poort en Van Woerkens, 2009). 

In Nederland is er een groot aantal wijken dat deze eigenschappen vertoont. In 2007 presenteerde de 

programmaminister van Wonen, Wijken en Integratie een lijst van 40 van de 140 Nederlandse probleemwijken. 

In de begroting voor Ruimte en Milieu & Wonen, Wijken en Integratie voor 2009 tot 2012 (VROM, 2008) wordt 

beschreven dat het beleid zich voor deze jaren in het bijzonder richt op zowel de woonsituatie als op de sociale 

en economische positie van de mensen in deze wijken.   

     Een van de wijken die in deze lijst is opgenomen, omdat deze wijk veel problemen vertoont, is Utrecht 

Overvecht. 

1.1.2  Opvoedingsproblematiek in Utrecht Overvecht  

In de methodiekbeschrijving van de ontmoetingsgroepen voor moeders met een baby “Praten over het 

opvoeden van je kind” (Cumulus Welzijn & Van Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009) wordt beschreven 

dat er in 2004 een signaleringsverslag over ouders en hun kinderen in Utrecht Overvecht is opgesteld. Dit 

verslag was gebaseerd op een aantal gesprekken met uitvoerende werkers van Cumulus Welzijn en instellingen 

in Utrecht Overvecht. Uit het verslag bleek dat een op de twintig Utrechtse ouders aangaf ernstige 

opvoedingsproblemen te ervaren en (meer) ondersteuning te willen. Dit geldt vooral voor gezinnen met een 

sociale economische achterstand. Met name allochtone ouders missen informatie en inzichten met betrekking 

tot het opvoeden in de Nederlandse context, ervaren een grote kloof door barrières van taal en cultuur met 
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instellingen die hen daarbij kunnen helpen en hebben weinig zicht op wat er met hun kinderen op school 

gebeurt. Hierdoor zijn zij minder goed in staat hun kinderen de juiste sturing te geven en hen passend te 

stimuleren. 

1.1.3  Cumulus Welzijn  

Cumulus Welzijn is een welzijnsonderneming in Utrecht die opereert in de wijken Binnenstad, Noordoost, Oost 

en Overvecht. Door het aanbieden van allerlei activiteiten, voorzieningen en diensten aan alle mensen in de 

buurt probeert zij te bouwen aan een duurzame samenleving, die voor iedereen mogelijkheden biedt.  

1.1.4  Moeder-baby groepen  

Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk het is dat kinderen zich goed kunnen binden aan volwassenen en hun 

positieve gedragsnormen kunnen overnemen. Dit vormt een belangrijke beschermende factor in het 

voorkomen van jeugdcriminaliteit, geweld, problematisch drank- en drugsgebruik en schooluitval. 

Opvoedingsondersteuning kan een sleutelrol vervullen in het versterken van deze beschermende factoren 

(Cumulus Welzijn & Van Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009).  

Naar aanleiding van de zorgelijke uitkomsten van het signaleringsverslag over ouders en hun kinderen in 

Utrecht Overvecht ontwikkelde Cumulus Welzijn in een korte tijd een opvoedingsondersteunend programma 

dat speciaal gericht was op de behoeften van moeders in achterstandswijken. Door middel van wekelijkse 

bijeenkomsten probeert Cumulus Welzijn moeders met een baby van 3 tot 15 maanden uit Utrecht Overvecht 

te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind. Dit wordt gedaan door het aanbieden van informatie, 

voorlichting, onderling contact en activiteiten. Moeders worden geworven via het consultatiebureau, die 

nieuwe moeders uitleg geven over de gratis bijeenkomsten en proberen hen te motiveren deel te nemen aan 

een groep.   

     Inmiddels is het programma uitgebreid tot zes groepen verdeeld over twee verschillende locaties. Er zijn 

Nederlands-, Turks- en Marokkaanstalige groepen, zodat zoveel mogelijk moeders, ook al beheersen ze de 

Nederlandse taal nog niet voldoende, kunnen meepraten over de opvoeding van hun kind. 

1.2 Probleemstelling 
De moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn bestaan nu zo´n 6 jaar. Er zijn veel tekenen dat de groepen van 

grote betekenis zijn voor de moeders en hun baby’s.  

 

Ondanks vele positieve reacties van moeders en de positieve percepties van medewerkers van onder andere 

Cumulus Welzijn en het consultatiebureau is er nog geen onderzoek gedaan naar de effecten die de moeder-

baby groepen hebben voor de moeders. Voor Cumulus Welzijn is het belangrijk de effecten inzichtelijk te 

maken, om te kunnen inschatten in hoeverre het project een bijdrage levert voor de betrokken moeders en of 

hun doelen bereikt worden. In het bijzonder vragen zij zich daarom af wat de effecten zijn op empowerment, 

sociale steun, kennis over opvoeden en kennis over instanties in de buurt.  

1.3 Onderzoeksvraag 

Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de waargenomen effecten die de 

opvoedingsondersteunende bijeenkomsten van Cumulus Welzijn kunnen hebben voor ouders, met betrekking 

tot empowerment, sociale steun, kennis over opvoeden en kennis over instanties in de buurt.  

 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt: 

 

'Wat zijn de gepercipieerde veranderingen die moeders met een baby van 3 tot 15 maanden ervaren, 

teweeggebracht door de preventieve opvoedingsondersteunende bijeenkomsten?'  
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Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, wordt deze opgedeeld in verschillende belangrijke effecten die 

de opvoedingsondersteunende bijeenkomsten worden verwacht en bedoeld zijn te hebben. De deelvragen zijn 

de volgende:  

 

1. Wat zijn de gepercipieerde veranderingen in kennis over opvoeden? 

2. Wat zijn de gepercipieerde veranderingen in kennis over instanties in de buurt? 

3. Wat zijn de gepercipieerde veranderingen in sociale steun? 

4. Wat zijn de gepercipieerde veranderingen op het gevoel van empowerment? 

5. Wat zijn overige gepercipieerde veranderingen? 
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2.  THEORETISCH KADER 

 

Dit hoofdstuk gaat in op theoretische elementen die gerelateerd zijn aan opvoedingsondersteuning. Ten eerste 

wordt er ingegaan op het opvoedingsproces (de ontwikkeling van een kind en  opvoedgedrag van ouders). 

Vervolgens wordt er ingegaan op opvoedingsondersteuning. Er wordt afgesloten met groepgerichte 

opvoedingsondersteuning en de effecten hiervan. In het theoretisch kader worden boxen weergegeven met 

uitleg over de toepassing van de theorie bij de moeder-baby groepen bij Cumulus Welzijn.  

 

2.1 Opvoedingsproces 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het opvoedingsproces. Eerst wordt er beschreven hoe de ontwikkeling van 

een kind vormgegeven is (2.1.1), vervolgens wordt er ingegaan op hoe opvoedgedrag van ouders is opgebouwd 

(2.1.2).  

 

2.1.1  De ontwikkeling van een kind 
Gedurende de ontwikkeling van een kind, kunnen er zich successen voor doen, maar kan er ook sprake zijn van 

disfunctionering. De leer die zich richt op het begrijpen van de processen die leiden tot de succesvolle of 

gebrekkige ontwikkeling van een individu is ontwikkelingspsychopathologie (Sameroff en Mackenzie, 2003). 

Binnen de ontwikkelingspsychopathologie worden ontwikkelingsuitkomsten gezien als een gevolg van de 

relatie tussen een kind en de context waarin dit kind zich ontwikkelt, en het aanpassingsvermogen van deze 

relatie. 

 

Transactioneel model  

Een model dat ingaat op de verschillende factoren die invloed uitoefenen op de ontwikkeling van een kind, is 

het transactionele model van Sameroff en Chandler (1975). Dit model ziet ontwikkeling van een kind als een 

product van de continue dynamische interacties tussen het gedrag van het kind en de ervaringen die worden 

voorzien door zijn familie en sociale omgeving (Sameroff en Mackenzie, 2003). Dit model stelt ook centraal dat 

de familie en de omgeving van het kind niet alleen invloed uitoefenen op het gedrag van het kind, maar dat zij 

ook veranderen door het kind; er is sprake van wederzijdse beïnvloeding, waarbij geen van de onderdelen 

onafhankelijk is (Sameroff en Mackenzie, 2003). Zo kan het gedrag en het karakter van een kind invloed hebben 

op de opvoeding van zijn ouders en andersom. 

    Voor het voorspellen of beïnvloeden van de ontwikkeling van een kind, is het dus van belang verder te kijken 

dan enkel de karakteristieken van het kind. In Box 1 wordt beschreven hoe Cumulus Welzijn de ontwikkeling 

van een kind ziet.  

 

 

 

 

 

 

 Box 1. Visie Cumulus Welzijn op de ontwikkeling van een kind 

 

Hechtingstheorie  

Zoals hierboven werd geargumenteerd kunnen ouders en kinderen elkaar beïnvloeden en zijn zij responsief 

naar elkaar. Volgens Lojkasek, Cohen en Muir (1994) vindt er door gevoelige en responsieve communicatie een 

proces van hechting plaats tussen ouder en kind. Zij beschrijven hechting als “het affiliatieve verband dat een 

kind heeft met individuen (gewoonlijk de ouders) waartegen het kind voornamelijk responsief is en van wie zij 

Gebaseerd op het transactionele model (Sameroff & Chandler, 1975) zien Cumulus Welzijn 

en Van Heerwaarden Onderzoek en Advies (2009) de ontwikkeling van een kind als een 

proces, waarbij de interactie tussen zowel de ouder, het kind als de omgeving een rol 

speelt. Daarom bieden de moeder-baby groepen die zij organiseren aandacht voor zowel 

de kind-, ouder- als omgevingsfactoren. 
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comfort krijgen in tijden van stress”. Een veilige relatie tussen het kind en zijn belangrijkste opvoeder zorgt 

voor een gezonde emotionele, sociale, cognitieve en linguïstische ontwikkeling en een goede kwaliteit van 

verdere relaties die het kind opbouwt.  

     Om een veilige hechtingsrelatie te ontwikkelen, is er wederzijdse gevoeligheid en responsiviteit nodig. Een 

veilig hechtingsproces is niet gebaseerd op enkel de karakteristieken van ouder en kind, maar juist op de relatie 

die zij ontwikkelen. Het kind dient actief in dit proces betrokken te worden en geen passieve ontvanger van 

zorg te zijn, zoals traditioneel werd gedacht. Hij heeft de capaciteit zelf invloed uit te oefenen op zijn 

ontwikkeling.  

     Zoals bij het transactionele model (Sameroff en Chandler, 1975) speelt ook volgens de hechtingstheorie de 

omgeving van een kind een belangrijke rol in de ontwikkeling. Als kinderen opgroeien in een stressvolle 

omgeving en niet veilig gehecht zijn aan hun opvoeder, kunnen zij gevaar lopen voor ontwikkelingsproblemen. 

Hechting is een dynamisch proces, waardoor er de mogelijkheid bestaat door interventie problemen te 

voorkomen die de veilige hechting tussen ouder en kind kunnen aantasten. De therapeut dient in zo’n situatie 

een veilige basis te zijn voor de patiënten en een ondersteunende en empatische houding aan te nemen. 

 

Om een succesvolle interventie te ontwikkelen is het volgens Lojkasek, Cohen en Muir (1994) belangrijk om aan 

de volgende criteria te voldoen: 

 

1. Het verhogen van de wederzijdse sensitiviteit en responsiviteit. 

2. De focus leggen op de relatie tussen het kind en de moeder en niet enkel op de karakteristieken van 

moeder of kind. 

3. Gebruiken van de capaciteit van het kind om een actieve rol te spelen in de moeder-kind relatie en 

zijn/haar eigen ontwikkelingen. 

4. Het in beschouwing nemen van de hechtingsrelatie van de moeder en haar eigen moeder en hoe deze 

relatie het hechtingsproces met haar kind kan beïnvloeden 

5. Het betrekken van een therapeut die een veilige basis biedt voor ouder en kind. 

 

Het verhogen van het welzijn van een kind met een leeftijd tussen 3 maanden tot vier jaar kan volgens Belsky 

(2005) het beste bereikt worden door de hechtingsrelatie te versterken. Bij deze ouderschapspraktijk 

benadrukt hij het belang van sensitiviteit en responsiviteit tussen ouder en kind.  

2.1.2 Opvoedgedrag  
Volgens Seymore, Frothingham, Macmillan en Durant (1990) zien ontwikkelingstheoristen opvoedgedrag als 

“het ouderlijk bewustzijn van de behoeften van een kind”. Hierbij geldt dat hoe gevoeliger een ouder is voor de 

signalen die zijn kind afgeeft, hoe sterker en veiliger de verbinding tussen kind en ouder is. Ook het 

opvoedingsgedrag is dan positiever. Zaken als cognitieve ontwikkeling, attitude ten opzichte van opvoeding, 

kennis over opvoeding, sociale ondersteuning en stressvolle levensgebeurtenissen kunnen invloed uitoefenen 

op de verbinding tussen ouder en kind en op het opvoedgedrag (Seymore et al, 1990). 

Determinanten van opvoeden 

Belsky (1984) heeft een model ontwikkeld over determinanten van opvoedgedrag. Het model is gebaseerd op 

het idee dat de opvoeding afhankelijk is van verschillende invloeden. Belsky (1984) identificeerde drie 

domeinen die van invloed zijn op het functioneren van het ouderschap, namelijk: persoonlijke psychologische 

bronnen van de ouders, karakteristieken van het kind en de contextuele bronnen van stress of ondersteuning. 

Het model is hieronder in Figuur 1 weergegeven. 

 

Ten eerste hebben de persoonlijke psychologische bronnen van de ouders een invloed op het opvoedgedrag. 

Deze bestaan volgens het model uit de ontwikkelingsgeschiedenis van de ouder en zijn/haar persoonlijkheid 
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(links in het model). Ten tweede zijn karakteristieken van het kind van invloed op het opvoedgedrag van ouders 

(rechts in het model). Met de karakteristieken worden het karakter en het temperament van het kind bedoeld. 

Vervolgens zijn ook nog omgevingsfactoren die voor stress of steun kunnen zorgen van invloed. In het model 

zijn deze weergegeven als de kwaliteit van de relatie tussen de ouders, de ervaringen van ouders op hun werk 

en het sociale netwerk waarin de opvoeding plaatsvindt. 

De verschillende onderdelen binnen de genoemde domeinen in het model beïnvloeden elkaar ook onderling. 

Zo is de persoonlijkheid van de ouder afhankelijk van zowel zijn of haar ontwikkelingsgeschiedenis, 

huwelijksrelatie, sociale netwerk en werk.   

 

 
Figuur 1. Een procesmodel van de determinanten van opvoeden (Belsky, 1984)  

 

Er is dus sprake van verschillende domeinen die invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van het 

opvoedgedrag van de ouders. Vanzelfsprekend is de kwaliteit van het opvoedgedrag het hoogst, wanneer alle 

domeinen op een positieve manier invloed uitoefenen op opvoedgedrag en het laagst wanneer alle domeinen 

een negatieve invloed hebben. In Tabel 1 worden de verschillende combinaties van positieve en negatieve 

invloeden per domein weergegeven in een volgorde van een hoge kans tot een lage kans op competent 

opvoedgedrag. Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat ouderkenmerken het meest van invloed zijn op het 

opvoedgedrag en op de ontwikkeling van het kind. 

Tabel 1. Theoretisch model van de relatieve kans op effectief opvoedgedrag in alle mogelijke condities van 

ouderschapssystemen (Belsky, 1984) 

Relative 

Probability 

of Parent  

Functioning 

Completely 

Conditions of the Parental Subsystems 

Parental  

Personality and 

Psychological  

Well-Being 

Contextual  

Subsystems  

of  

Support 

 

 

Child  

Characteristics 

Highest .......... + + + 

 + + - 

 + - + 

 - + + 

 + - - 

 - + - 

 - - + 

Lowest .......... - - - 

     NOTE – Plus sign (+) stands for supportive mode; minus sign (-) stands for stressful mode.  

 

Invloed van persoonlijkheid op opvoedgedrag  

Een meta-analyse door Prinzie, Stams, Dekovic, Reijntjes en Belsky (2009) geeft aan dat de persoonlijkheid van 
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ouders inderdaad van invloed is op hun opvoedgedrag. Zij onderzochten de invloed van de ‘Big Five’ 

persoonlijkheidskenmerken (extraversie, vriendelijkheid, zorgzaamheid, openheid en neuroticisme) op 

opvoedgedrag in termen van warmte, gedragscontrole en autonomie ondersteuning. Zij zagen warmte als ‘de 

mate waarin ouders hun individualiteit, zelfregulatie en geldingsdrang versterken, door afgestemd, 

ondersteunend en toegevend te zijn voor de speciale behoeften en eisen van het kind’. Met gedragscontrole 

bedoelen zij ‘de regels die ouders maken om het kind te laten integreren in de familie door hun eisen, 

supervisie, disciplinaire inzet en hun bereidheid het kind te confronteren wanneer het niet gehoorzaamt’. 

Autonomie ondersteuning houdt in ‘in hoeverre ouders hun kinderen aanmoedigen actief te verkennen, 

ontdekken en hun eigen visie en doelen te formuleren’.  

Er kwam naar voren dat hogere niveaus van extraversie, vriendelijkheid, zorgzaamheid en openheid en een 

lager niveau van neuroticisme gerelateerd waren aan hogere warmte en gedragscontrole. Ook ontdekten zij 

dat hogere niveaus van vriendelijkheid en een lager niveau van neuroticisme gelinkt was aan een hogere 

autonomie ondersteuning. Hiermee tonen zij aan dat persoonlijkheid gezien kan worden als een belangrijke 

factor die het opvoedgedrag beïnvloedt.  

Ecologie van opvoedgedrag 

Het besproken model van de determinanten van opvoedgedrag van Belsky (1984) geeft aan dat opvoedgedrag 

wordt beïnvloed door verschillende factoren. Belsky (2005) benadrukt dat er in huidig onderzoek veel nadruk 

ligt op sociaal-contextuele factoren die ouderschap vormgeven, zoals de bredere sociale context waarin ouders 

en hun relatie met hun kind plaatsvindt. Kotchick en Forehand (2002) beschrijven dat deze factoren, zoals 

sociale klasse, socio-economische status, culturele of etnische achtergrond en eigenschappen van de 

gemeenschap - ook wel ecologische factoren genoemd - ook van belang zijn voor overtuigingen en gedragingen 

die ouders hebben. Het model van opvoedgedrag van Belsky (1984) gaat volgens hen niet voldoende op deze 

factoren in. Gebaseerd op verschillende onderzoeken geven Kotchick en Forehand (2002) de verschillende 

ecologische factoren die een invloed kunnen uitoefenen op opvoedgedrag weer in Figuur 2.  

 

 
Figuur 2. De ecologie van ouderschap (Kotchick & Forehand, 2002) 
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De domeinen die volgens deze figuur invloed kunnen hebben op ouderschap zijn:   

 

- Sociale context Etniciteit/cultuur, kwaliteit van de buurt, gemeenschap en socio-economische status   

- Familie  Huwelijksrelatie, ouderlijke ziekte, levensgebeurtenissen, familie stress en financiële situatie 

- Kind   Temperament en fysieke karakteristieken  

- Ouder  Persoonlijkheid, verbindingsgeschiedenis en psychologische functionering 

Dit figuur is voor het huidige onderzoek van belang, omdat het ingaat op de bredere context, die voor de 

moeders uit de moeder-baby groepen in Utrecht Overvecht van belang is in hun opvoedgedrag, zie Box 2. 

 

 

 

 

 

 

 Box 2. Ecologie van ouderschap van de doelgroep van moeder-baby groepen Cumulus Welzijn  

 

2.2 Opvoedingsondersteuning 
In deze paragraaf wordt er ingegaan op opvoedingsondersteuning. Eerst wordt er een algemene beschrijving 

gegeven over opvoedingsondersteuning en welke aspecten van belang zijn om deze effectief te maken (2.2.1). 

Vervolgens wordt er ingegaan op groepsgerichte opvoedingsondersteuning (2.2.2).  

 

2.2.1  Opvoedingsondersteuning  

In de vorige paragraaf werd al duidelijk dat het opvoedproces van vele factoren afhankelijk is. Wanneer bij het 

kind, de opvoeder of de omgeving problemen bestaan kan het lastig zijn een kind adequaat op te voeden. In 

sommige gevallen kan opvoedingsondersteuning dan gewenst zijn. Hermans (1995) beschrijft dat 

opvoedingsondersteuning erop gericht is opvoeders te helpen opvoeden, zodat de opvoedingssituatie van 

kinderen verbeterd kan worden. Hierbij ligt de focus echter niet alleen op de opvoeders zelf, maar ook op 

allerlei andere factoren die het opvoedingsproces beïnvloeden. Voorbeelden van andere factoren die de 

context bepalen zijn het gezin, de media, de buurt en de kinderopvang.   
     De functies van opvoedingsondersteuning kunnen worden opgedeeld in preventie, voorlichting, advisering 

en signalering (Hermans, 1995). In de meeste gevallen staat het geven voorlichting en adviezen over opvoeding 

centraal. Daarnaast wordt er echter ook vaak opgelet of er problemen gesignaleerd kunnen worden die 

verdere hulp vereisen. Ouders kunnen in zo’n geval worden verwezen naar verdere dienstverleners. Het doel 

preventie is erop gericht middels opvoedingsondersteuning opvoedingsproblemen in de toekomst te 

voorkomen. Deze functies zijn allemaal opgenomen in de moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn, zie Box 3 

op de volgende pagina. 

  

De opvoedingsondersteuning van Cumulus Welzijn is een aanbod voor moeders die wonen 

in de probleemwijk Utrecht Overvecht, die vaak sociaal geïsoleerd leven en hulp nodig 

kunnen hebben om hun kind op te voeden in de Nederlandse samenleving. Betreffende de 

sociale context hebben moeders uit de doelgroep vaak een andere etniciteit en cultuur en 

een lage socio-economische status. De kwaliteit van hun leefomgeving is niet goed en er is 

doorgaans weinig sprake van een hechte gemeenschap. In hun familie zijn ook regelmatig 

problemen aan te wijzen. Sommige moeders zijn alleenstaand (waar in sommige culturen 

schande van gesproken wordt), hebben financiële problemen of huwelijksproblemen. 

(Cumulus Welzijn & Van Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009). 
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 Box 3. Functies moeder-baby groepen Cumulus Welzijn  

 

Aansluiten bij de behoeften  

Smith (2010) beschrijft gebaseerd op verschillende onderzoeken dat opvoedingsondersteunende programma’s 

effectief lijken te zijn. Toch is er volgens haar vaak sprake van een relatief laag aantal deelnemers en hoge 

uitvalspercentages. Smith (2010) geeft aan dat dit kan komen doordat programma’s als ongeschikt kunnen 

worden gepercipieerd door moeders van etnische of sociale groepen. Zij stelt dat er over het algemeen een 

gebrek is aan programma’s die families die moeilijk te bereiken zijn betrekken bij opvoedingsondersteunende 

programma’s. Het is volgens haar van groot belang dat het advies en de informatie die geboden wordt in een 

opvoedingsondersteunend programma wordt ontwikkeld op basis van de eigenschappen van de deelnemers: 

hun overtuigingen en houding en dienen te worden gebruikt als uitgangspunt om de programma’s voor hen zo 

effectief mogelijk te maken. Ook Hermans (1995) benadrukt dat opvoedingsondersteuning dient aan te sluiten 

bij de behoeften van de ouders om effect te kunnen hebben.  

Om moeders zoveel mogelijk de kans te geven hun kwaliteiten en mogelijkheden te versterken wordt er bij de 

moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn vraaggericht gewerkt. In Box 4 is te lezen hoe de moeder-baby 

groepen van Cumulus Welzijn zo goed mogelijk worden aangepast naar de behoeften van de ouders.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 4. Aansluiten van de programma’s van de moeder-baby groepen op de behoeften van de moeders 

  

Belangrijke aspecten van opvoedingsondersteuning volgens ouders  

Kane, Wood en Barlow (2007) hebben een systematische review gedaan naar onderzoeken over 

opvoedingsondersteunende programma’s voor ouders met een kind die afwijkend gedrag vertonen. Zij 

beschrijven dat veel ouders zich machteloos voelden of het idee hadden dat ze inadequate kennis hadden met 

betrekking tot het gedrag van het kind, voordat zij deelnamen aan een opvoedingsondersteunend programma. 

De programma’s droegen bij aan het opdoen van kennis, vaardigheden en begrip. In combinatie met de 

acceptatie en het support van andere ouders in de groep, kregen zij meer controle en konden ze beter omgaan 

met de situatie. Hierdoor werden hun gevoelens van schuld minder en raakten ze minder sociaal geïsoleerd. 

Tevens konden zij zich beter inleven in hun kinderen en hadden ze meer vertrouwen in hun omgang met het 

gedrag van het kind.  

     Aan de hand van de onderzoeken hebben de onderzoekers geprobeerd een raamwerk te creëren dat de 

aspecten beschrijft die ouders belangrijk vinden in een opvoedingsondersteunend programma. Omdat ouders 

deze aspecten als belangrijk waarnamen voor het verbeteren van hun ouderschappraktijken, zouden deze 

aspecten volgens Kane, Wood en Barlow (2007) de deelname en acceptatie van opvoedingsondersteunende 

In de moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn wordt voorlichting gegeven door de 

pedagogische begeleider en door werknemers van zorgaanbieders (bijvoorbeeld een 

logopediste en een verloskundige). De bijeenkomsten zijn er verder op gericht opvoedings-

problemen in de toekomst te voorkomen en wanneer er problemen bij de ouder of de baby 

worden gesignaleerd, hen door te verwijzen naar de benodigde zorgverlening (Cumulus 

Welzijn & Van Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009). 

 

 

Vraaggericht werken wordt toegepast in de vormgeving van het programma door de 

bijeenkomsten in overleg met de moeders samen te stellen. Moeders kunnen aan de hand 

van een keuzelijst met onderwerpen aangeven over welke thema’s en van welke instanties 

zij meer informatie zouden willen krijgen. De pedagogische begeleiders ondersteunen de 

moeders hierin, door met hen te spreken over bepaalde vragen die de moeders hebben, 

met als doel de bijeenkomsten zo effectief mogelijk te maken voor de deelneemsters 

(Cumulus Welzijn & Van Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009). 
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programma’s kunnen vergroten. Deze factoren, gebaseerd op alle onderzoeken die betrokken waren in hun 

onderzoek, zijn verzameld in een overzicht van hoe een programma kan worden vormgegeven om zo goed 

mogelijk aan de behoeften van ouders te voldoen en bij te dragen aan het welzijn van ouder en kind. Om 

ouders positief te betrekken in opvoedingsondersteunende programma’s is het volgens de onderzoekers 

verstandig deze belangrijke factoren te overwegen. Dit overzicht is weergegeven in Figuur 3.  

 

 
Figuur 3. Line-of-argument synthesis: addressing parents’ needs and promoting parent-child well-being (Kane et al, 2007) 

 

Het overzicht is voor Cumulus Welzijn voor een belangrijk gedeelte van toepassing. De onderdelen in de boxen 

links zijn niet direct toepasbaar op de moeder-baby groepen, omdat het bij deze groepen niet om kinderen met 

gedragsproblemen gaat. Wel zou het onderdeel ‘ouderlijke erkenning van het probleem’ kunnen worden 

gezien als de erkenning van ouders dat ze misschien extra hulp nodig hebben in de opvoeding van hun kind en 

het onderdeel ‘ouderlijk begrip van de serieuze consequenties van de aandoening’ als het inzicht van ouders 

dat een goede opvoeding die past in de Nederlandse samenleving van belang is om het kind goede 

mogelijkheden te bieden.  

     De andere onderdelen lijken wel direct van belang te zijn voor de bijeenkomsten. Dit zijn ‘effectieve en niet-

veroordelende ondersteuning van begeleiders’ en ‘herkenning van de behoeften van ouders door de 

begeleiders’, weergegeven in de bovenste twee boxen. Het herkennen van de behoeften van de ouders door 

de begeleiders sluit aan bij Hermans’ (1995) stelling dat een interventie aan de vraag van de ouders dient te 

voldoen. Deze onderdelen zijn aan elkaar gerelateerd, omdat de begeleider zijn ondersteuning en sensitiviteit 

bepaalt in hoeverre de behoeften van de ouders opgemerkt worden en deze behoeften weer invloed dienen te 

hebben op de begeleider zijn ondersteuning. 

     Verder zijn de ‘mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen’ en ‘de kans om controle en zekerheid 

te ontwikkelen’ volgens de onderzoekers van belang voor de ouders. Deze onderdelen zijn rechts weergegeven 

in de figuur. 

     Ook sociale ondersteuning is van belang. In het model wordt dit weergegeven in de onderste twee boxen: 

‘mogelijkheid voor peer-ondersteuning’ en ‘behoefte aan support van de partner’.  

 

Hoe de onderdelen bij de moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn worden toegepast is weergegeven in Box 

5 op de volgende pagina.  
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Box 5. Moeder-baby groepen gebaseerd op belangrijke programma onderdelen volgens Kane et al (2007)  

 

Het onderdeel peer-support wordt in de opvoedingsondersteuning vooral opgenomen in groepsgerichte 

opvoedingsondersteuning. Hier gaat de volgende paragraaf verder op in.  

 

2.2.2 Groepsgerichte opvoedingsondersteuning  

Bij groepsgerichte opvoedingsondersteuning worden een aantal ouders ondersteund door middel van een 

groepsactiviteit (Durinck en Racquet, 2003).  

Uit Figuur 3 kan worden waargenomen dat ouders belang hebben bij het support van andere ouders in een 

soortgelijke situatie. Dit is een aspect dat bij groepsgerichte opvoedingsondersteuning vaak mogelijk wordt 

gemaakt, door het contact met andere leden van de groep.  

 

Durinck en Racquet (2003) beschrijven drie vormen van groepsgerichte opvoedingsondersteuning: 

themabijeenkomsten, oudercursussen en ouderpraatgroepen.   

     Een themabijeenkomst gaat vaak in op één specifiek aspect van de opvoeding. Het doel van een 

themabijeenkomst is om ouders kennis te verschaffen over een bepaald onderwerp en hen met ouders die dit 

onderwerp ook interessant vinden in contact te brengen. Het onderwerp wordt besproken, er wordt informatie 

gegeven en vaak wordt er over het onderwerp gediscussieerd. Meestal zijn themabijeenkomsten eenmalig en 

worden slechts een paar keer in een jaar georganiseerd. De deelnemende ouders wisselen, omdat zij zelf 

beslissen of een onderwerp relevant voor hen is.   

     Een oudercursus is een reeks bijeenkomsten die regelmatig plaats vindt binnen een bepaalde periode. In 

deze bijeenkomsten krijgen ouders informatie, discussiëren zij en doen zij oefeningen om opvoedvaardigheden 

te ontwikkelen. De ouders die aan deze bijeenkomsten deelnemen vormen een vaste groep, die de gehele 

reeks ontmoetingen bijwoont.  

     In een ouderpraatgroep spreken ouders samen over de opvoeding van hun kind en wat hier bij komt kijken. 

Zij denken in de praatgroep na over hun positie als ouder. Een begeleider ondersteunt de ouders hierin door 

gesprekken te leiden en bij belangrijke onderwerpen stil te staan. Vaak worden ervaringen door andere ouders 

herkend, waardoor er veel sprake is van emotionele steun.  

Deze verschillende werkwijzen in groepsgerichte opvoedingsondersteuning worden in veel gevallen 

gecombineerd, om zo goed mogelijk aan de behoeften van de ouders te kunnen voldoen. 

Ook bestaan er verschillende vormen van opvoedingsondersteuning, waarbij de begeleiding niet in handen ligt 

van pedagogen of artsen. Zo zijn er voorbeelden te vinden van groepsgerichte opvoedingsondersteuning geleid 

door peers.   

     Day, Thomson, Penney en Draper (2012) hebben onderzoek gedaan naar opvoedingsondersteunende 

bijeenkomsten, die begeleid worden door andere ouders. De begeleidende ouders worden voor deze 

interventie getraind om gezinnen die kinderen hebben met gedragsproblemen te ondersteunen. Zo kan aan 

deze ouders betaalbare en toegankelijke hulp worden geboden. Day, Thomson, Penney en Draper (2012) tonen 

De moeder-baby groepen worden begeleid door niet-veroordelende pedagogen, die de 

moeders en baby’s steeds welkom heten en proberen de bijeenkomsten zo effectief 

mogelijk te maken voor de moeders. De thema’s voor de bijeenkomsten worden in overleg 

met de moeders gekozen, zodat het programma en de thema’s aansluiten bij hun 

behoeften.   

     In de bijeenkomsten wordt er voorlichting gegeven om de kennis van de ouders te 

vergroten en hen wordt informatie aangereikt om vaardigheden te ontwikkelen om actief 

op te kunnen voeden en deel te nemen in de individualistische Nederlandse samenleving. 

     De bijeenkomsten worden gehouden in groepen, zodat er veel mogelijkheden zijn voor 

sociaal support door moeders in een soortgelijke situatie(Cumulus Welzijn & Van 

Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009). 
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met hun onderzoek over deze vorm van opvoedingsondersteuning aan, dat het kind gedrag verbetert, 

ouderlijke stress vermindert en dat er hoge tevredenheid over is. Zij concluderen dat deze manier van 

ondersteuning bieden veel zou kunnen betekenen in gemeenschappen die sociaal benadeeld zijn. 

In Box 6 wordt beschreven wat voor werkwijze Cumulus Welzijn hanteert voor de moeder-baby groepen die zij 

aanbiedt. 

 

 

 

 

 

 

 

    Box 6. De gekozen werkwijze voor groepsgerichte opvoedingsondersteuning door Cumulus Welzijn  

 

Durinck en Racquet (2003) beschrijven dat groepsgerichte opvoedingsondersteuning onder andere kan 

resulteren in: 

- Het uitbreiden van kennis, inzicht en vaardigheden in verband met de opvoeding (doordat je van 

elkaar leert) 

- Verbeterde communicatieve vaardigheden (ouders moeten zich in de groep uitdrukken) 

- Toegenomen zelfvertrouwen (ouders voelen zich zekerder over hun opvoeding) 

- Uitbreiding van het sociale netwerk (ouders kunnen bij elkaar terecht)  

In de volgende paragraaf zal dieper worden ingegaan op de aspecten die de moeder-baby groepen proberen te 

bereiken: sociale steun, empowerment en kennis over opvoeding en instanties in de buurt. 

2.3  Effecten opvoedingsondersteuning  
In deze paragraaf wordt ingegaan op verschillende onderwerpen die mogelijk verbeterd kunnen worden door 

opvoedingsondersteuning. Eerst wordt er beschreven wat voor effect opvoedingsondersteuning kan hebben op 

sociale steun (2.3.1), vervolgens wordt er ingegaan op mogelijke effecten voor empowerment (2.3.2) en kennis 

over opvoeding en instanties die van belang kunnen zijn in de opvoeding (2.3.3). 

2.3.1 Sociale steun 

Het model van determinanten van opvoedgedrag (Belsky, 1984) geeft aan dat de mate van sociale steun 

invloed kan uitoefenen op het opvoedgedrag van ouders. Volgens Pender, Murdaugh en Parsons (2009) kan 

sociale steun worden gedefinieerd als “een netwerk van interpersoonlijke relaties die zorgen voor 

kameraadschap, hulp en emotionele bevrediging”. Zij geven ook aan dat sociale steun per cultuur een 

verschillende betekenis kan hebben. Het is van belang deze verschillen in sociale steun te begrijpen, omdat 

Nederland een multiculturele samenleving kent (Pender, Murdaugh & Parsons, 2009).  

 

Gebaseerd op verschillende onderzoeken (Ceballo en McLoyd, 2002; Asscher, Hermanns en Dekovic, 2006) 

stellen Cumulus Welzijn en van Heerwaarden Onderzoek en Advies (2009) dat de link tussen sociale steun en 

opvoedgedrag in onderzoek vaak bevestigd wordt. 

     Zo stelt ook Van der Ploeg (1997), gebaseerd op meerdere onderzoeken, dat ouders een sociaal netwerk 

nodig hebben om het gezin adequaat te laten functioneren. Volgens hem beïnvloedt afwezigheid van 

ondersteunende sociale netwerken de opvoeding negatief en de aanwezigheid ervan positief. Een goed sociaal 

De moeder-baby groepen passen het meest bij de beschrijving oudercursus. Het gaat om 

een reeks van 12 bijeenkomsten die gericht zijn op het geven van informatie, het houden 

van discussies en het opdoen van opvoedvaardigheden.  

     De groep komt iedere week bijeen en wonen alle bijeenkomsten een keer bij. Er kan op 

ieder moment worden ingestroomd (direct zodra de baby 3 maanden oud is), dus de 

moeders lopen niet allen synchroon in het traject (Cumulus Welzijn & Van Heerwaarden 

Onderzoek en Advies, 2009). 
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netwerk kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de ouders meer warmte vertonen en responsiever zijn en ook dat 

kinderen zich makkelijker hechten en sneller contacten leggen met anderen (Van der Ploeg, 1997). 

     Het onderdeel sociale steun binnen groepgerichte opvoedingsondersteuning lijkt zodoende een relevante 

invloed te hebben op het opvoedgedrag van ouders. 

 

Uit een onderzoek van Almeida, Abreu-Lima, Cruz, Gaspar, Brandão, Alarcão, Santos en Machado (2012) blijkt 

dat interventies over opvoeden een belangrijke invloed kunnen hebben op de waargenomen sociale steun door 

ouders. Zij hebben een onderzoek gedaan naar de effecten van 56 verschillende ouder educatie interventies in 

Portugal. Er waren significante verschillen aantoonbaar tussen deelnemers voor deelname aan een interventie 

en na hun deelname: ouders hadden een hogere perceptie van sociale ondersteuning, minder ouders hadden 

het gevoel dat er geen sociale ondersteuning was en de informele sociale ondersteuningsnetwerken van de 

ouders werden vergroot.    

     Een ander voorbeeld van een onderzoek naar onder andere het verband tussen opvoedingsondersteuning 

en sociale steun, toont aan dat zelfs na een periode van meer dan een jaar moeders aangeven dat hun sociale 

ondersteunende netwerk verbeterd is door hun deelname aan het programma (Zeedyk, Werritty & Riach, 

2008). 

Volgens Belsky (1984) kan sociale steun opgedeeld worden in emotionele steun, instrumentele steun en het 

komen tot realistische sociale verwachtingen. Cumulus Welzijn en Van Heerwaarden Onderzoek en Advies 

(2009) hebben het aspect sociale steun in hun rapport over de moeder-baby groepen gebaseerd op deze 

vormen steun, zie Box 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 7. Soorten sociale steun binnen de moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn  

 

Gebaseerd op de drie soorten steun beschreven door Belsky (1984) hebben de opvoedings-

ondersteunende bijeenkomsten volgens Cumulus Welzijn en Van Heerwaarden Onderzoek en 

Advies (2009) de volgende functies: 

 

Emotionele steun: Het opvoedingsprogramma brengt moeders met baby’s van dezelfde leeftijd bij 

elkaar, zodat zij ervaringen met elkaar kunnen delen. Doordat ze allemaal in een soortgelijke positie 

zitten, ervaren zij dat ze soms met dezelfde vragen en problemen zitten en dat ze elkaar hierin 

kunnen ondersteunen. De emotionele steun is niet alleen afkomstig van de moeders, maar ook van 

de professionele begeleiders, die de moeders zich welkom laten voelen, hen op hun gemak 

proberen te stellen en door de moeders serieus te nemen in hun rol als opvoeder.  

 

Instrumentele steun:De bijeenkomsten bieden ook steun in de vorm van advies, informatie of 

praktische hulp. Per bijeenkomst staat er een thema over opvoeding centraal dat relevant is voor 

deelnemende moeders. Hierin wordt informatie gegeven in de vorm van ervaringen van de moeders 

zelf, door professionals die een voorlichting komen geven of door de begeleiders die over het 

onderwerp vertellen. De belangrijkste informatie is weergegeven op een blad die de moeders wordt 

meegegeven. Praktische hulp wordt niet direct gegeven, maar kan wel indirect ontstaan door het 

contact dat moeders met elkaar krijgen. Ook kunnen de moeders worden doorverwezen naar 

diensten in de wijk die hen verder kunnen helpen en is er een oppas aanwezig wanneer de moeders 

hun peuters meebrengen naar de bijeenkomst. 

 

Komen tot realistische sociale verwachtingen:Moeders uit de doelgroep weten niet altijd wat er van 

hen verwacht wordt in Nederland met betrekking tot opvoeding. De bijeenkomsten haken op dit 

belangrijke aspect in door informatie te verstrekken en deelnemers aan te moedigen hierover te 

spreken. Op deze manier geven de bijeenkomsten een beeld van de verwachtingen die 

professionals en de andere moeders hebben van een goede ouder. 
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Campbell, Phaneuf en Daene (2004) hebben een onderscheid gemaakt tussen vier belangrijke mechanismen 

die zij vonden in verschillende onderzoeken naar de effecten van lotgenotencontact. Op basis van deze 

mechanismen stellen Cumulus Welzijn en Van Heerwaarden Onderzoek en Advies (2009) dat de bijeenkomsten 

tevens een goede bijdrage kunnen leveren voor de moeders doordat zij hun ervaringen in de bijeenkomsten 

kunnen delen met gelijkgestemden. De volgende, door Campbell et al (2004) gevonden, mechanismen kunnen 

volgens Cumulus Welzijn en Van Heerwaarden Onderzoek en Advies (2009) ook opgaan voor hun 

opvoedingsondersteunende bijeenkomsten: 

- Sociale vergelijkingstheorie (Festinger, 1954) 

- Optimale matching theory (Cutrona, 1990) 

- Helper-therapie principe (Riessman, 1965; Kahn en Fua, 1992) 

- Stress en Coping perspectief (Campbell et al, 2004; Schwarzer en Knoll, 2007) 

De Sociale Vergelijkingstheorie stelt dat de eigenwaarde vergroot kan worden, door je eigen ervaringen te 

vergelijken met die van anderen waardoor je eigen situatie wordt genormaliseerd. Tevens kun je een 

positievere eigenwaarde krijgen doordat er op deze manier positieve rolmodellen worden aangereikt 

(Festinger, 1954).  

     Volgens de Optimale Matching-Theorie is het van belang dat het type steun aansluit bij de behoeften en 

kenmerken van een groep, om het contact met een groep en het delen van ervaringen zo effectief mogelijk te 

maken (Cutrona, 1990).    

     Riessman (1965) stelt met het Helper-Therapie Principe dat mensen die anderen helpen binnen een groep 

hier zelf ook van profiteren, doordat zij hierdoor een versterkt gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen 

ontwikkelen. 

     Het Stress en Coping perspectief geeft aan dat sociale steun stress kan verminderen en de omgang met een 

bepaalde situatie kan verbeteren.  

Janssen en Geelen (1965) geven aan dat ook in Nederlandse onderzoeken naar lotgenotencontact deze 

principes naar voren komen (Cumulus Welzijn & Van Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009). Daarnaast 

benoemen zij nog andere processen die van belang kunnen zijn, waaronder ‘modeling’ en ‘normalisering’. Ook 

deze processen zouden een rol kunnen spelen in de bijeenkomsten van Cumulus Welzijn.  

     ‘Modeling’ houdt in dat het zelfvertrouwen van mensen versterkt kan worden door een confrontatie met 

positieve rolmodellen bij lotgenotencontact.   

     Een ander proces waarbij het zelfvertrouwen kan stijgen wordt ‘normalisering’ genoemd en ontstaat bij 

herkenning en erkenning van problemen door deze te delen met lotgenoten. Door het bespreken van gedeelde 

problemen ontdekken lotgenoten dat zij niet uniek zijn, wat erin kan resulteren dat zij beter met hun situatie 

om kunnen gaan. 

2.3.2 Empowerment 

Empowerment verwijst naar “de subjectieve gemoedstoestand die een persoon een gevoel geeft van 

competentie, macht en sterkte, en daardoor een gevoel van controle en vertegenwoordiging” (Lam & Kwong, 

2012).Volgens Lam en Kwong (2012) betekent empowerment in de context van opvoedingseducatie: “het leren 

uitvoeren van de ouderlijke rol met een gevoel van toegenomen controle, een positieve identiteit en 

tevredenheid over het leven”.   

     Opvoedingseducatie kan volgens hen een versterkt gevoel van empowerment bewerkstelligen wanneer het 

bijdraagt aan ouders hun gevoel een competente opvoeder te zijn. Het kan ouders een versterkt gevoel geven 

zelf zaken te kunnen aanpakken en het kan hen helpen meerzelfverzekerdheid te ontwikkelen. Om dit te 

bereiken dienen professionals ervoor te zorgen dat ouders binnen opvoedingsondersteuning geen eenzijdige 

informatie ontvangen, maar dat er ruimte en ondersteuning bestaat om ouders zelf te kunnen laten beslissen 
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hoe zij hun ervaringen interpreteren en hoe zij de ontvangen kennis het beste kunnen toepassen in de 

opvoeding van hun kind (Lam & Kwong, 2012).  

 

Cumulus Welzijn en Van Heerwaarden Onderzoek en Advies (2009) geven aan op verschillende manieren te 

proberen empowerment te bewerkstelligen (zie Box 8). Deze sluiten aan bij de gegeven voorwaarden door Lam 

en Kwong (2012).Cumulus Welzijn en Van Heerwaarden Onderzoek en Advies (2009) beschrijven moeders 

hierdoor een versterkte controle te willen geven over hun leven en een versterkt geloof in hun kwaliteiten en 

mogelijkheden om deze controle toe te passen. Het uiteindelijke doel van het versterken van het gevoel van 

empowerment in de moeder-baby groepen is moeders beter in staat te stellen zelf weloverwogen beslissingen 

te maken in het opvoedingsproces (Cumulus Welzijn & Van Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 8. Het bewerkstelligen van empowerment in de moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn 

2.3.3 Kennis over opvoeding en over instanties 

Kennis over opvoeden is belangrijk. Volgens Sparling en Lewis (1981) is informatie over opvoeden van belang, 

omdat het gerelateerd is aan hoe ouders met hun kind omgaan. Verschillende onderzoeken ondersteunen deze 

stelling.  

     Zo blijkt uit een onderzoek van Stevens (1984) dat er een verband bestaat tussen kennis en de kwaliteit van 

het ouderschap. Het onderzoek richtte zich op de verbanden tussen de kennis van ouders over ontwikkeling en 

hun vaardigheid in het ondersteunen van de ontwikkeling van hun kind. 243 moeders uit lage-inkomens 

families namen deel aan het onderzoek. Uit de resultaten kwam naar voren dat moeders die meer kennis 

hadden over belangrijke omgevingsfactoren en normatieve ontwikkeling van baby’s, hoger scoorden in hun 

ouderschapsvaardigheden (Stevens, 1984).  

     Ook Borstein, Cote, Haynes, Hahn en Park (2010) geven aan dat kennis over opvoeden en kind ontwikkeling 

van groot belang is voor ouderschap en het welzijn van kinderen. Hun onderzoek toont aan dat leeftijd, 

educatie en de hulp van geschreven materialen elk op hun eigen manier een invloed hebben op de kennis van 

de moeder. Uit hun onderzoek blijkt ook dat moeders die voor het eerst een baby krijgen minder kennis 

hebben over ouderschap dan wanneer zij hun tweede baby kregen.   

 

Echter krijgen ouders niet altijd de informatie waar zij de meeste behoefte aan hebben. Young, Davis, Schoen 

en Parker (1998) beschrijven in hun onderzoek over ouders met jonge kinderen dat de grootste zorg van 

ouders in de meeste gevallen gerelateerd is aan non-medische onderwerpen. Gebaseerd op verschillende 

onderzoeken heerst er volgens hen een grote vraag onder ouders naar specifieke informatie over gedragingen 

van hun kind en over hun ouderschap.  

     Sparling en Sparling (1980) ondersteunen in hun rapport dat ouders niet altijd alle informatie krijgen waar zij 

behoefte aan hebben. Volgens hen hebben ouders van sommige informatiebehoeften een negatief besef 

(omdat ze problemen ervaren) en over andere informatiebehoeften een positief besef (omdat ze 

Gebaseerd op de definitie van Bolt (2006) stellen Cumulus Welzijn en Van Heerwaarden Onderzoek 

en Advies (2009) dat empowerment gaat om “het vinden van de kracht om controle over het eigen 

leven te hebben en om het geloof te versterken in de eigen kwaliteiten en mogelijkheden om het 

leven positief te beïnvloeden”. Ze beschrijven dit proberen te bereiken op verschillende manieren. 

Ten eerste geven ze aan dat de pedagogisch begeleiders een ondersteunende en begeleidende rol 

spelen, door ruimte te bieden om de ideeën en ervaringen van moeders te bespreken en de 

moeders te ondersteunen met hun kennis en deskundigheid. Hierbij wordt rekening gehouden dat 

de geboden hulp aansluit bij de competenties en mogelijkheden van de moeders.  

Verder beschrijven Cumulus Welzijn en Van Heerwaarden Onderzoek en Advies (2009) - zoals 

eerder beschreven in Box 4 - vraaggericht te werken, waar zij zich ook het doel stellen het gevoel 

van empowerment van de moeders te versterken(Cumulus Welzijn & Van Heerwaarden Onderzoek 

en Advies, 2009).  
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geïnteresseerd zijn in het onderwerp). Echter zijn ouders zich van sommige andere behoeften helemaal niet 

bewust, bijvoorbeeld doordat ze nog nooit van het onderwerp gehoord hebben.  

     Verder verschilt het volgens Sparling en Sparling (1980) per ouder wanneer zij informatie als belangrijk zien. 

Het is afhankelijk van hun opvoedingswaarden en hun verwachtingen over de ontwikkeling van hun kind 

wanneer zij een behoefte ervaren voor bepaalde informatie.  

Sparling en Sparling (1980) beschrijven ook dat verschillende formele diensten van belang kunnen zijn voor 

opvoedende ouders. Hieronder vallen bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, scholen en klinieken. 

Gebaseerd op verschillende onderzoeken hebben zij gekeken naar de bekendheid en het gebruik van deze 

diensten door ouders.Zij stellen dat vanuit het perspectief van de ouders instanties soms als ‘niet beschikbaar’ 

worden gezien. Het kan ouders negatief beïnvloeden wanneer informatie over instanties en de instanties zelf 

niet beschikbaar worden gemaakt voor hen, omdat de meeste dan geen gebruik zullen maken van deze 

diensten. Vooral minderheden kunnen hierdoor volgens Sparling en Sparling (1980) benadeeld worden. Om 

moeders een actievere rol te laten ontwikkelen in het benaderen van meer ondersteunende diensten, is het 

goed om hen intens te betrekken bij een of meerdere formele diensten.  

Opvoedingsondersteunende bijeenkomsten kunnen een belangrijke bron van informatie zijn voor moeders, 

met betrekking tot informatie over opvoeden, ontwikkeling en instanties in de buurt. Cumulus Welzijn probeert 

moeders tijdens de opvoedingsondersteunende bijeenkomsten van informatie te voorzien, zoals beschreven 

wordt in Box 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 9. Het informatie aanbod in de moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn 

 

 

 

 

 

Bij de moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn wordt er iedere week informatie gegeven en 

besproken aan de hand van een opvoedingsthema. Per bijeenkomst en thema zijn er doelen 

geformuleerd en werkvormen gekozen die passen bij het thema. De onderwerpen kunnen in een 

andere volgorde worden aangeboden, zodat het zo goed mogelijk past bij de behoefte van de 

moeders. Er wordt dan wel op gelet dat de thema’s logisch worden opgebouwd (Cumulus Welzijn 

en Van Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009). 

Thema’s voor de bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld: slapen, de ontwikkeling van het kind, spelen en 

speelgoed, opvoeden in twee culturen, taalontwikkeling, sociale ontwikkeling, opvoeden met 

zorgen, tijd voor jezelf nemen, opvoeden zonder ruzie. 

Ook komen er in enkele bijeenkomsten jeugdverpleegkundigen informatie geven. Zij geven onder 

andere voorlichting over mondverzorging, veiligheid, gezonde voeding, EHBO en kinderziekten. 

Ook andere gasten komen af en toe informatie geven over een instantie en informatie met 

betrekking tot een bepaald onderwerp. Gasten zijn: diëtist, mondhygiënist, opvoedbureau, 

logopedist, babymassage, besnijdeniskliniek, Voorlees-Express, MEE, voorschool en ouder-kind 

groepen (Cumulus Welzijn en Van Heerwaarden Onderzoek en Advies, 2009). 
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3.  METHODE 

 

In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek beschreven. Het gebruikte instrument en een motivatie 

voor de keuze van dit instrument wordt beschreven in de eerste paragraaf (3.1). Vervolgens wordt er ingegaan 

op de gekozen deelnemers (3.2), de toegepaste procedure (3.3) en de locatie (3.4). Als laatste wordt er 

beschreven hoe de gegevens geanalyseerd zijn in paragraaf 3.4. 

3.1  Instrument 
In deze paragraaf wordt het gekozen instrument en de motivatie voor de keuze van dit instrument beschreven. 

3.1.1  Semi-gestructureerd interview  

Interviews zijn geschikt om te ontdekken wat personen weten, voelen en denken ten opzichte van een 

onderwerp, persoon of gebeurtenis (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Om te onderzoeken wat voor 

gepercipieerde veranderingen de preventieve opvoedingsondersteunende bijeenkomsten hebben voor ouders 

zijn er semi-gestructureerde interviews uitgevoerd onder moeders die deelnemen aan deze bijeenkomsten en 

jeugdverpleegkundigen die voorlichting geven bij deze groepen. Bij deze vorm van interviewen liggen de vragen 

en volgorde van de vragen niet vast, maar de onderwerpen waarover gesproken wordt wel (Lindeman en 

Reulink, 2005). Doordat de volgorde en vragen van een semi-gestructureerd interview niet vastliggen is het erg 

flexibel van karakter. Er is ruimte voor allerlei wendingen en ook voor diepgang, waardoor de mening en 

gevoelens van de deelnemer ten opzichte van een bepaald onderwerp de ruimte krijgen om naar boven te 

komen.   

3.1.3  Focus op deelnemer  

Bij een semi-gestructureerd interview ligt de focus op de deelnemer. Het interview is erop gericht zijn/haar 

mening en gevoelens aan de oppervlakte te brengen.  

De interviews zijn individueel afgenomen, om ervoor te zorgen dat deelnemers zich niet konden laten 

beïnvloeden door groepsgenoten, wanneer ze indruk wilden maken of juist schaamtegevoelens hadden 

(Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Bovendien was er zo meer tijd aanwezig om dieper in te gaan op de 

onderwerpen, omdat de aandacht van de interviewer volledig bij de deelnemer lag en omdat de interviewer 

zich aan de deelnemer kon aanpassen. 

     De semi-gestructureerde interviews bestonden voornamelijk uit open vragen die weinig gestandaardiseerd 

waren. Hierdoor kon het gespreksverloop individueel aangepast worden, zodat het gesprek zich naar iedere 

deelnemer en hun antwoorden aanpaste (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Alle vragen werden op een 

neutrale manier gesteld, zodat de onderzoeker de deelnemer zo min mogelijk beïnvloedde en haar de ruimte 

bood zelf uit te leggen wat ze bedoelde (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Verder is er goed doorgevraagd 

wanneer een antwoord niet volledig duidelijk was om vast te stellen wat er precies werd bedoeld. Voorbeelden 

van doorvragen zijn: ‘Wat bedoelt u daar precies mee?’, of: ‘Kunt u dat misschien verder uitleggen?’. 

3.1.4  Doelen van het gesprek 
Lindeman en Reulink (2005) beschrijven een aantal zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij het 

uitvoeren van een interview, namelijk: 

○ Reikwijdte  Alle relevante elementen moeten aan de orde zijn gekomen 

○ Specificiteit  De interviewer moet achtergehaald hebben wat precies de reactie  

   opriep, het antwoord mag niet te oppervlakkig zijn 
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○ Diepte   De dieper liggende ideeën van de deelnemer moeten duidelijk zijn  

   geworden 

○ Persoonlijke context De betekenis van de situatie voor de deelnemer zelf moet helder zijn, 

   het gaat niet om algemene reacties 

Om de gesprekken zo vruchtbaar mogelijk te maken is er in ieder interview gestreefd deze zaken zoveel 

mogelijk te waarborgen.  

3.2  Deelnemers  
In deze paragraaf worden de keuze voor de groepen deelnemers besproken. Eerst wordt er ingegaan op de 

deelnemersgroep moeders die deelnamen aan de bijeenkomsten (3.2.1). Vervolgens wordt de andere 

deelnemersgroep medewerkers van het consultatiebureau besproken (3.2.2).  

 

3.2.1  Moeders die deelnamen aan de bijeenkomsten 

Zestien moeders zijn gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek was alleen gericht op moeders 

uit de Nederlandstalige groepen. Op deze manier werd het onderzoek voor een gedeelte versmald. Daarnaast 

waren er praktische overwegingen: de onderzoeker spreekt geen Turks of Marokkaans en zou daarom 

assistentie nodig hebben van een medewerker die deze talen wel spreekt om het interview af te kunnen 

nemen. Omdat er geen werknemers bij Cumulus Welzijn waren die de onderzoeker elke keer bij deze 

gesprekken zouden kunnen ondersteunen, is er gekozen de focus op de Nederlandstalige groepen te leggen. 

 

De deelneemsters zijn geselecteerd op hun plaats in het traject van de opvoedingsondersteunende 

bijeenkomsten. Het onderzoek was gericht op de gepercipieerde veranderingen die de bijeenkomsten teweeg 

brachten en was daarom vooral gericht op moeders die aan het einde van het traject waren of de serie 

bijeenkomsten al achter de rug hadden. Deze deelnemers hebben namelijk de meeste ervaring met de 

bijeenkomsten en er werd verwacht dat zij gedurende de bijeenkomsten waarschijnlijk al meer veranderingen 

hadden opgemerkt in hun persoonlijke leven. Ongeveer 11 van de 16 interviews waren gericht op moeders aan 

het einde van of na de volledige reeks bijeenkomsten.  

     Daarnaast zijn er tevens een aantal moeders geïnterviewd die aan het begin van het traject zaten, om te 

onderzoeken hoe zij in het leven staan wanneer ze bij de moeder-baby groep starten. Op deze manier kon er 

een kleine vergelijking worden gemaakt tussen hoe de moeders het project binnenkwamen en wat er voor hen 

veranderd was na de bijeenkomsten. Verder was het mogelijk dat ook de moeders die nog maar een tijdje de 

bijeenkomsten bijwoonden, al effecten ervaarden in het begin van het traject. Er zijn 5 moeders geïnterviewd 

die pas begonnen waren met de bijeenkomsten. 

3.2.2 Medewerkers van het consultatiebureau 

Naast interviews met de moeders die deelnamen aan de opvoedingsondersteunende bijeenkomsten zijn er ook 

een aantal interviews georganiseerd met jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. De 

jeugdgezondheidszorg heeft een groot bereik en de jeugdverpleegkundigen hebben veel contact met moeders 

met een baby van 3 tot 15 maanden. Ook geven zij regelmatig een voorlichting tijdens een opvoedings-

ondersteunende bijeenkomst van Cumulus Welzijn. Het is waarschijnlijk dat zij ook veranderingen hebben 

waargenomen die de bijeenkomsten teweeg gebracht hebben voor de moeders en ook hoe moeders die niet 

deelnemen aan de bijeenkomsten het opvoedingsproces ervaren zonder deze extra ondersteuning. Bij het 

consultatiebureau zijn drie jeugdverpleegkundigen werkzaam die naast hun standaard werkzaamheden ook 

voorlichtingen geven bij de moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn. Deze zijn alle drie gevraagd mee te 

werken aan het onderzoek om inzicht te verkrijgen in hun percepties van veranderingen voor moeders die 

deelnemen aan de moeder-baby groep.  
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3.3  Procedure 
Baarda, De Goede en Teunissen (2009) beschrijven enkele punten die belangrijk zijn bij de procedure van het 

interviewen. De onderstaande procedures zijn hierop gebaseerd. Er wordt ingegaan op het opstellen van de 

topiclijst (3.3.1), het houden van een proefinterview (3.3.2), het werven van deelnemers (3.3.3) en het houden 

van het interview (3.3.3). 

3.3.1  Het opstellen van een topiclijst 
In overleg met Cumulus Welzijn is er een topiclijst opgesteld van belangrijke onderwerpen die in ieder geval in 

de interviews behandeld zouden worden. De topiclijst is gebaseerd op de veranderingen die Cumulus Welzijn 

hoopt te hebben bereikt door middel van de bijeenkomsten, namelijk een verbetering in kennis over 

opvoeden, kennis over instanties in de buurt, sociale steun en zekerheid. Verder zijn overige veranderingen 

opgenomen in de topiclijst.  

3.3.2  Het houden van een proefinterview 
Om te kijken of het werken met de topiclijst goed verliep en of de opname-apparatuur naar wens werkte is er 

een proefinterview uitgevoerd. Zo konden onduidelijkheden bij de volgende interviews worden voorkomen en 

was de onderzoeker beter voorbereid. Het proefinterview is gehouden met een werknemer van Cumulus 

Welzijn, die zelf de groepen begeleid en daarom goed een moeder kon ‘spelen’. Dit proefinterview toonde aan 

dat de topiclist prettig is in gebruik. Het proefinterview duurde korter dan de geplande tijd van 30 tot 50 

minuten, waaruit bleek dat er ruimte over was om de onderwerpen dieper uit te spitten. Er is na dit 

proefinterview zodoende extra getraind in doorvragen.  

3.3.3  Het werven van deelnemers  

Werven van moeders die deelnemen aan het project 

Moeders die deelnamen aan de opvoedingsondersteunende bijeenkomsten werden door de pedagogisch 

begeleider van hun moeder-baby groep gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Deze begeleiders hebben 

al een vertrouwensband ontwikkeld met de moeders, waardoor moeders naar verwacht sneller bereid zouden 

zijn deel te nemen aan het onderzoek. Wanneer deze moeders instemden belde de onderzoeker hen opnieuw 

om een preciezere uitleg te geven over het onderzoek en voor het maken van een afspraak. In een uitleg over 

het onderzoek zijn de volgende zaken vermeld: 

 

- Informatie over de onderzoeker 

- Het onderwerp en belang van het onderzoek 

- Uitleg over wat er met de gegevens gebeurt 

- Uitleg dat de gegevens anoniem worden verwerkt 

 

Er werd aan de moeders uitgelegd dat dit onderzoek voor Cumulus Welzijn van belang was om erachter te 

komen wat de moeders aan de bijeenkomsten hebben gehad. De nadruk is niet gelegd op mogelijke 

financieringsproblemen in de toekomst of andere zaken die de deelneemsters ertoe zou kunnen zetten 

positieve veranderingen te overdrijven. 

Werven van jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau 

Drie medewerkers van het consultatiebureau die nauw betrokken zijn met jeugdgezondheidszorg en de 

moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn zijn gevraagd mee te werken aan het onderzoek in een gesprek 

tijdens de moeder-baby groep of via e-mail.  
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3.3.4  Het interview 
De indeling van de interviews bestond uit een kennismaking/uitleg, een inleiding, het bespreken van de topics 

en een afsluiting. 

 

Kennismaking/uitleg  

Voorgaande het interview stelde de onderzoeker zich voor en gaf aan dat ze eerst verdere informatie ging 

geven over het interview. Zij gaf gelijk aan dat het interview zou worden opgenomen, zodat het later 

uitgeschreven kon worden, en vroeg toestemming van de deelneemster op het interview op te nemen. 

Wanneer de deelneemster akkoord ging werd de opname gestart.     

     Er is uitgelegd wat het onderzoek inhoudt, wat het belang ervan is en wat er ongeveer besproken zou 

worden. Ook werd er aangegeven dat het interview ongeveer 45 minuten zou duren. De onderzoeker maakte 

duidelijk dat de interviews anoniem zouden worden verwerkt. De geïnterviewde is gevraagd zo open mogelijk 

te reageren op vragen en er werd aangegeven dat het interview om de deelneemster draaide: het gesprek ging 

over haar mening. Als de deelneemster geen vragen meer had werd er gestart met het interview. Wanneer zij 

later nog een vraag had kon deze gedurende het interview gewoon worden gesteld. 

- Voorstellen 

- Toestemming opname vragen, opname starten 

- Uitleg onderzoek en voorbeelden onderwerpen  

- Tijdindicatie: 45-60 minuten 

- Anonieme verwerking 

- Open interview, focus op wat deelneemster te zeggen heeft 

- Bespreking eventuele vragen deelneemster 

Inleiding  

Vervolgens werd er rustig gestart met het interview. Er werd begonnen met de vraag of de deelneemster zich 

kort kon voorstellen. Er werd besproken wat haar achtergrond is.   

     Voor moeders gingen vragen bijvoorbeeld in op hoeveel kinderen zij had, wat voor sociale contacten ze had 

en waarom ze besloten had deel te nemen aan de moeder-baby groep. Ook werd haar gevraagd wat haar 

eerste, algemene reactie was over de bijeenkomsten.   

Werknemers van het consultatiebureau werden gevraagd of zij hun functie bij het consultatiebureau en hun 

functie als een van de voorlichtende partijen bij de moeder-baby groep konden beschrijven. 

 

- Deelneemster wordt gevraagd iets over zichzelf te vertellen 

- Deelneemster wordt gevraagd iets over haar deelname aan de bijeenkomsten te vertellen 

Topics  

Vervolgens werden de verschillende topics besproken. Dit gebeurde niet per se in een bepaalde volgorde. 

Wanneer de deelneemster bijvoorbeeld in de inleiding al een bepaald topic naar voren bracht in haar antwoord 

werd hiermee gestart. Wel is ervoor gezorgd dat alle topics aan bod kwamen. Wanneer de te bespreken 

onderwerpen van de topiclijst niet spontaan in het interview naar voren kwamen, werden deze door de 

interviewer worden geïntroduceerd.  

Bij het bespreken van deze topics werd er eerst een inleidende vraag gesteld, die nog niet al te persoonlijk was. 

Op deze manier werd de deelneemster niet afgeschrikt en werd ze aangemoedigd zelf aan te geven wat ze over 

het onderwerp te zeggen had. 

- Kennis over opvoeden 

- Kennis over instanties in de buurt 

- Sociale steun 
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- Empowerment 

- Overige effecten 

 

Afsluiting  

Na het bespreken van de topics werd het interview afgesloten. Eerst werd er gevraagd of de deelneemster nog 

iets op te merken had of nog iets anders kwijt wilde over de besproken onderwerpen. Vervolgens werd zij van 

harte bedankt voor haar deelname aan het interview. Als laatste zorgde de onderzoeker ervoor dat de opname 

gestopt werd en dat de ruimte netjes achtergelaten werd. 

- Overige opmerkingen/vragen 

- Afsluiten en bedanken voor deelname 

- Stoppen opnamen en opruimen van de ruimte 

3.4  Locatie 
De interviews zijn voornamelijk afgenomen bij de deelnemers thuis. Een interview is afgenomen in een 

buurthuis die bekend was bij de deelnemer. De gesprekken met jeugdverpleegkundigen werden afgenomen bij 

het consultatiebureau. Op deze manier was de omgeving voor de deelnemers zo vertrouwd mogelijk, waardoor 

zij zich goed op hun gemak voelden en het interview prettig verliep (Baarda et al, 2005). De locaties boden in 

de meeste gevallen voldoende rust, zodat de onderzoeker en de deelneemster zich voldoende konden 

concentreren op het interview en er met weinig plotselinge onderbrekingen gesproken kon worden.  

3.5  Analyse 
De analyse van de gegevens is gebaseerd op de beschrijving van een goed en volledig analyseproces door 

Baarda, De Goede & Teunissen (2005). In deze paragraaf wordt beschreven hoe de codeboeken ontwikkeld zijn 

(3.5.1), in hoeverre deze betrouwbaar zijn (3.5.2) en hoe de gegevens zijn gecodeerd. 

 

3.5.1 Ontwikkeling van codeboeken  

De interviews zijn allereerst volledig uitgeschreven in tekstbestanden. Vervolgens zijn er twee codeboeken 

ontwikkeld, omdat de relevante codes voor de deelnemersgroep moeders verschilden van de codes die 

belangrijk waren om de interviews met de jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau te kunnen 

labellen.  

     Deze codeboeken zijn allebei meerdere malen toegepast op de bijbehorende interviews met moeders of 

met jeugdverpleegkundigen om te controleren of er nog extra codes dienden te worden toegevoegd om het 

codeboek compleet te maken. De coderingsschema’s die zo ontstonden zijn vervolgens door de onderzoeker 

en een tweede codeur toegepast op 10% van de interviews per deelnemersgroep.  

3.5.2  Betrouwbaarheid van de codeboeken 

Het eerste coderingsschema, gericht op moeders die deelnamen aan de moeder-baby groep, is door de 

onderzoeker en een tweede codeur toegepast op 2 interviews (10% van de 16 interviews binnen deze 

deelnemersgroep) om de betrouwbaarheid ervan vast te kunnen stellen. Cohen’s Kappa voor de hoofdcodes 

van dit codeboek bij deze twee interviews, waren .833 en .841 (gemiddeld .837). Dit gaf aan dat dit codeboek 

als zeer betrouwbaar beschouwd kon worden en ingezet kon worden om de gegevens te coderen van de 

interviews met moeders. Dit codeboek gericht op interviews met moeder die deelnamen aan de moeder-baby 

groep is toegevoegd als Bijlage II. 

     Het tweede coderingsschema, gericht op jeugdverpleegkundigen, is door zowel de onderzoeker als een 

tweede codeur toegepast op 1 interview met een jeugdverpleegkundige (10% van de interviews binnen deze 

deelnemersgroep).  Cohen’s Kappa voor de hoofdcodes van dit tweede codeboek op een interview was .878. 

Dit gaf aan dat ook dit codeboek als zeer betrouwbaar beschouwd kon worden beschouwd en ingezet kon 



29 

 

worden om de gegevens te analyseren van interviews met jeugdverpleegkundigen. Dit codeboek gericht op 

interviews met jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau is toegevoegd als Bijlage III. 

3.5.3  Codering van de gegevens 

Vervolgens zijn alle uitgeschreven interviews ingeladen in ATLAS.ti, een programma voor de verwerking van 

kwalitatieve gegevens. De codes van de codeboeken konden in dit programma gemakkelijk worden toegekend 

aan de tekstfragmenten van de bijbehorende interviews, waarna de resultaten per code konden worden 

geëxporteerd en worden beschreven. 
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4.  RESULTATEN 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In paragraaf 4.1 wordt een 

beschrijving van de deelnemers weergegeven. Vervolgens worden in paragraaf 4.2 de resultaten met betrekking 

tot de onderzoeksvragen weergegeven. Deze gaan respectievelijk in op de gepercipieerde veranderingen 

teweeggebracht door de opvoedingsondersteunende bijeenkomsten in kennis over opvoeden, kennis van 

instanties in de buurt, sociale steun, empowerment en overige waargenomen veranderingen. 

4.1  Beschrijving van de deelnemers 
Er hebben in totaal 19 personen meegewerkt aan het onderzoek. Hieronder waren moeders die deelnemen of 

hebben deelgenomen aan de moeder-baby groep en 3 jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau die 

voorlichting geven bij de moeder-baby groep. Hieronder worden deze groepen deelnemers uitgebreider 

beschreven. 

 

4.1.1  Moeders die deelnamen aan de moeder-baby groepen  

Er hebben 16 moeders meegewerkt aan het interview. Een van deze interviews is ongeldig verklaard, doordat 

dit gesprek voortdurend afweek van de te bespreken onderwerpen. Zodoende zijn er 15 geldige interviews 

verwerkt. Hieronder waren vijf interviews met moeders die pas begonnen waren met de moeder-baby groep 

(moeders 1-5) en tien interviews met moeders die bijna uitstroomden of al uitgestroomd waren (moeders 6-

15).  

 

De leeftijden van de moeders verschilden van 23 tot en met 44 jaar, met als gemiddelde leeftijd 34 jaar. De 

meeste moeders hebben een MBO-diploma of een HBO-diploma in hun bezit. Enkele moeders hebben geen 

educatie gehad of zijn enkel in het bezit van een mavo-diploma. Een moeder heeft een universitaire opleiding 

afgerond in een ander land. Enkele moeders werken of hebben gewerkt, maar zijn in verband met de 

zwangerschap of de geboorte van hun kindje gestopt met werken. De meeste moeders werken niet en zijn 

huisvrouw. Verder zijn de meeste moeders getrouwd. Een moeder woont samen met haar vriend en enkele 

moeders zijn alleenstaand. De meeste moeders zijn in een ander land geboren dan Nederland, waaronder in 

Roemenië, Irak, Litouwen, Afghanistan, Somalië en een aantal in Marokko. 

     Van de tien moeders die al uitgestroomd waren, ging ongeveer de helft met hun eerste kindje naar de 

moeder-baby groep. De overige moeders hadden daarvoor al een of meerdere kinderen waarmee ze niet naar 

de moeder-baby groep waren geweest. Bij de vijf moeders die pas startten bij de moeder-baby groep, gingen 

er drie met hun eerste baby naar de groep.  

4.1.2  Jeugdverpleegkundigen 

Naast interviews met moeders die deelnemen of hebben deelgenomen aan de opvoedingsondersteunende 

bijeenkomsten zijn er tevens 3 interviews afgenomen met alle jeugdverpleegkundigen die werkzaam zijn bij het 

consultatiebureau en die bovendien voorlichting geven bij de moeder-baby groep. Zij zijn veel in contact met 

moeders, verwijzen hen door naar de moeder-baby groep en komen als instantie vaak informatie geven over 

opvoeding bij de moeder-baby groep. Van hen geeft een medewerker al sinds de opzet van de 

opvoedingsondersteunende bijeenkomsten voorlichting in de moeder-baby groep. De andere twee 

medewerkers doen dit sinds januari 2012. 

 
De interviews duurden in principe tussen de 30 en 45 minuten. Er waren enkele interviews die langer of korter 

duurden, met 19 en 51 minuten als kortste en langste gesprek vanaf de start tot het eind van de opname. 
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4.2 Beschrijvende resultaten 
De resultaten met betrekking tot de onderzoeksvragen worden in deze paragraaf weergegeven. Er wordt 

ingegaan op gepercipieerde veranderingen teweeggebracht door de opvoedingsondersteunende bijeenkomsten 

in kennis over opvoeden, kennis van instanties in de buurt, sociale steun, zekerheid en overige waargenomen 

veranderingen. Binnen deze onderdelen is er een verdeling gemaakt in de waargenomen veranderingen door 

medewerkers van het consultatiebureau, door moeders die pas begonnen waren met de moeder-baby groep en 

als laatste door moeders die (bijna) uitgestroomd zijn. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een korte 

samenvatting, waarin deze resultaten in meer algemene vorm beschreven worden. 

 

Als vooruitblik op de komende paragrafen kan onderstaande Tabel 2 geraadpleegd worden. Deze beschrijft 

kort de algemene resultaten per onderwerp. 

 

Tabel 2. Overzicht komende paragrafen: Onderwerpen en gepercipieerde veranderingen 

§ Gepercipieerde 

verandering in: 

Samenvatting 

4.2.1 Kennis  

over opvoeden 

De jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau zagen de moeder-baby groep als 

belangrijke bron voor moeders om kennis over opvoeding op te doen. De meeste pas 

begonnen moeders gaven aan nog veel behoefte aan kennis te hebben. Bijna alle (bijna) 

uitgestroomde moeders gaven aan voor hun deelname behoefte te hebben gehad om meer 

kennis over opvoeden op te doen. Alle moeders die (bijna) uitstroomden gaven aan extra 

kennis over opvoeden te hebben opgedaan door de moeder-baby groep. 

4.2.2 Kennis  

van instanties 

Veel instanties zijn nog onbekend bij moeders die pas begonnen zijn bij de moeder-baby 

groep. Moeders die (bijna) uitgestroomd waren hebben allemaal ten minste een keer over 

een instantie gehoord via de moeder-baby groep. In veel gevallen hadden zij via de moeder-

baby groep voor het eerst gehoord over instanties in de buurt. Van deze moeders gaven ze op 

een na allen aan de voorlichtingen over en door instanties nuttig te vinden. Bijna al deze 

moeders gaven aan instanties (beter) te hebben leren kennen door de moeder-baby groep en 

meerdere van hen gaven aan nu makkelijker contact op te durven nemen met de instanties. 

4.2.3 Sociale steun De jeugdverpleegkundigen gaven aan dat veel moeders in Utrecht Overvecht sociaal 

geïsoleerd leven en weinig sociale contacten en steun ervaren te hebben. Zij gaven ieder aan 

dat de moeder-baby groep hierin positieve veranderingen teweeg kan brengen. Meerdere 

moeders die pas begonnen waren bij de moeder-baby groep ervoeren weinig sociale 

contacten en steun te hebben. Bijna alle moeders die (bijna) uitgestroomd waren gaven aan 

voor hun deelname aan de moeder-baby groep weinig sociaal contact en steun te hebben. 

Meer dan de helft van moeders die (bijna) uitstroomden ervoeren na de groep meer sociale 

contacten te hebben. De helft van deze moeders gaven aan echt vriendinnen te hebben 

opgedaan door de moeder-baby groep. Al deze moeders gaven aan sociale steun te hebben 

ervaren in de groep. Enkelen gaven aan na de groep nog steeds sociale steun te bieden of te 

ontvangen. 

4.2.4 Empowerment Alle jeugdverpleegkundigen gaven aan dat zij ervaren dat de moeder-baby groep voor meer 

zekerheid onder moeders zorgt. Enkele moeders die pas begonnen waren in de groep gaven 

aan erg onzeker te zijn over de opvoeding. De meesten gaven aan niet veel onzekerheid te 

ervaren. Op een na gaven alle moeders die (bijna) uitgestroomd aan dat ze voor hun 

deelname aan de moeder-baby groep onzeker waren over de opvoeding. Op een na gaven zij 

allen aan zekerder te zijn geworden door de moeder-baby groep.  

4.2.5 Overig Andere veranderingen die jeugdverpleegkundigen bij het consultatiebureau ervoeren waren 

dat moeders de Nederlandse taal beter leren beheersen, dat zij meer structuur in hun leven 

kunnen ontwikkelen, dat zij een invloed uitoefenen op hun omgeving door het delen van 

informatie en de preventie van ergere opvoedingsproblemen. Moeders die (bijna) 

uitgestroomd waren gaven aan dat hun kindje ook meer sociale contacten heeft gekregen, 

dat ze de Nederlandse taal beter zijn gaan beheersen en dat zij hun omgeving beïnvloeden 

met kennis over opvoeden of aanmoediging tot deelname aan de groep. 
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4.2.1 Gepercipieerde veranderingen in kennis over opvoeden 
Een van de doelen van de moeder-baby groepen die Cumulus Welzijn aanbiedt, is het bieden van informatie, 

zodat moeders kennis op kunnen doen over opvoedingsonderwerpen.   

     In deze deelparagraaf wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen in kennis over opvoeden 

teweeggebracht door de moeder-baby groepen. Eerst worden de percepties van jeugdverpleegkundigen van het 

consultatiebureau met betrekking tot deze veranderingen weergegeven. Vervolgens wordt er ingegaan op de 

gepercipieerde veranderingen in kennis over opvoeden van moeders die pas begonnen zijn met de groep en van 

moeders die (bijna) uitgestroomd zijn bij de groep. In de samenvatting zullen deze resultaten worden 

samengevoegd, om een algemeen beeld te geven van de veranderingen die alle moeders en verpleegkundigen 

zeggen te hebben waargenomen met betrekking tot kennis over opvoeden. 

Medewerkers consultatiebureau 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de door jeugdverpleegkundigen waargenomen verwachte veranderingen 

betreffende kennis over opvoeden. Eerst wordt besproken in hoeverre zij veranderingen ervaren in 

opvoedingskennis van moeders die deelnemen aan de moeder-baby groep. Vervolgens wordt er ingegaan op 

het belang van het aanbieden van deze kennis in de moeder-baby groep. 

Gepercipieerde behoefte aan kennis over opvoeden 

De geïnterviewde jeugdverpleegkundigen gaven allen aan te ervaren dat sommige moeders behoefte 

hebben aan extra informatie over opvoeden, naast de informatie die moeders van het consultatie-

bureau ontvangen. Zij vertelden allemaal dat de moeder-baby groep goed in deze behoefte aan kennis 

over opvoeden kan voorzien.  

Gepercipieerd belang van de moeder-baby groep naast het consultatiebureau 

De jeugdverpleegkundigen beschreven een aantal redenen waarom de moeder-baby groepen een 

belangrijke bron van kennis over opvoeden kunnen zijn naast de informatie die moeders kunnen 

ontvangen bij het consultatiebureau. Volgens hen kunnen moeders in de moeder-baby groepen extra 

kennis opdoen over opvoeden om de volgende redenen.  

 

Meer tijd om vragen te stellen over de opvoeding  

De meeste jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau vertelden dat de vaste afspraken die 

moeders hebben met het consultatiebureauweinig ruimte bieden voor veel extra vragen over 

opvoeding. Ze gaven aan dat er dan ongeveer 15 tot 20 minuten beschikbaar zijn en dat in die tijd lang 

niet alle onderwerpen die een moeder wil bespreken aan bod kunnen komen. Tevens is er geen ruimte 

voor een diepere bespreking van opvoedingsonderwerpen beschikbaar binnen een dergelijke afspraak 

bij het consultatiebureau.  

 

Mogelijkheid op elkaar te reageren  

Verder is volgens meerdere medewerkers de mogelijkheid voor moeders om op elkaar te reageren een 

belangrijke meerwaarde van het aanbieden van informatie in de moeder-baby groep. Zo is er ruimte 

voor discussie en het delen van ervaringen over opvoeden, waardoor opvoedingsonderwerpen 

uitgebreider besproken kunnen worden en er veel kennis kan worden opgedaan. Doordat moeders op 

elkaar kunnen reageren, worden zij ook gestimuleerd zelf na te denken over opvoedingsonderwerpen.  

Minder angst om persoonlijke vragen te stellen  

Een andere reden dat zij de moeder-baby groep zien als een belangrijke bron van kennis over opvoeden 

voor moeders, is dat de groep laagdrempelig is. Meerdere medewerkers beschreven dat deze 

laagdrempeligheid ervoor kan zorgen dat moeders meer kennis op kunnen doen. Een van hen gaf aan 
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dat moeders bij de moeder-baby groep minder bang zijn dat er gegevens opgeslagen worden, zoals bij 

het consultatiebureau wel gebeurd. Hierdoor durven moeders meer persoonlijke vragen te stellen en 

kunnen zij meer kennis op doen, dan wanneer zij deze vragen voor zich zouden houden. Een 

jeugdverpleegkundige vertelde over het verschil tussen vragen stellen bij het consultatiebureau en de 

moeder-baby groep het volgende: 

“Heel veel moeders zijn bang dat het dan ergens opgeslagen wordt op de computer. Ze zijn dan 

bang dat ze te open zijn, of teveel vertellen. En bij de moeder-baby groep dan kunnen ze veel  

meer vertellen. Ze voelen zich daar goed op hun gemak, en het is vertrouwd allemaal. En de 

onderwerpen gaan dan veel dieper, de informatie is dan ook gericht op wat zij willen weten.”  

– Jeugdverpleegkundige 3 

Gepercipieerd belang van de moeder-baby groep naast andere informatie over opvoeden 

Ook noemden ze een aantal voordelen van de moeder-baby groep los van vergelijking met het 

consultatiebureau. 

Afstemming van onderwerpen op moeders  

Meerdere medewerkers gaven aan dat de afstemming van de onderwerpen op de moeders van grote 

invloed is op de kennis die ze opdoen, omdat moeders dan diepere en gerichtere informatie krijgen. 

Volgens een van hen vergroot dit ook de kans dat de informatie aankomt bij de moeders.  

 

“ Ik denk dat als je informatie of voorlichting geeft over onderwerpen waar  

mensen zelf niet over willen praten, dat het dan zonde van de tijd is, dan  

werkt het ook niet. ... Ongevraagde voorlichting heeft weinig effect denk ik. Het  

heeft denk ik meer effect, omdat ze zelf kunnen aangeven wat ze willen weten.”  

– Jeugdverpleegkundige2 

Herhaling van informatie over opvoeden  

Een van de medewerkers van het consultatiebureau gaf aan dat de herhaling van de informatie voor 

sommige moeders goed is om kennis op te doen over opvoeden. 

Moeders die pas begonnen zijn bij de groep 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen betreffende kennis over opvoeden, door 

moeders die pas begonnen zijn met de moeder-baby groep. Eerst wordt besproken in hoeverre zij behoefte 

hebben aan kennis over opvoeden. Vervolgens wordt er ingegaan op bronnen van informatie over opvoeden die 

zij raadplegen naast de moeder-baby groep en of deze voldoende kennis voor hen bieden. Er wordt afgesloten 

met de gepercipieerde mate waarin deze moeders verwachten dat de moeder-baby groep hen zal helpen kennis 

over opvoeden op te doen. 

Gepercipieerde behoefte aan kennis over opvoeden 

De meeste moeders die pas begonnen waren met de moeder-baby groep gaven aan nog veel informatie 

over opvoeden nodig te hebben. Voor de meeste pas beginnende moeders bij de moeder-baby groep 

was het hun eerste kindje waarmee ze naar de moeder-baby groep gingen. Zij gaven duidelijk aan veel 

dingen rondom opvoeding nog niet te weten en veel behoefte te hebben aan kennis.  

 

“Ik ben voor het eerst mama, dus ik weet heel veel dingen niet.” 

– Moeder 1 

Enkele moeders hadden al meerdere kinderen. Zij beschreven wel kennis te hebben opgedaan door hun 

eerdere kind(eren), maar toch nog behoefte te hebben aan extra informatie over opvoeden. Ze 

vertelden altijd nog extra te kunnen leren. Zo gaf een moeder met twee kindjes aan:  
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“Het is altijd goed om meer en extra bij te leren. Ik weet al wel een hoop natuurlijk,maar 

 je komt toch altijd wel dingen tegen waarvan je denkt: ‘Oh, dat wist ik nog niet’ ofzo.” 

– Moeder 2 

Gepercipieerd belang van moeder-baby groep naast overige bronnen van informatie  

Consultatiebureau 

Naast de moeder-baby groep gaven de moeders aan ook nog andere bronnen te hebben waar zij 

informatie over opvoeden kunnen opdoen. De meeste moeders vertelden dat ze wel eens naar het 

consultatiebureau gaan wanneer ze vragen hebben over de opvoeding. Een aantal moeders die dat 

doen gaf aan dat dat niet altijd even prettig werkt. Een reden die daarvoor werd gegeven is dat er bij de 

vaste ontmoetingen bij het consultatiebureau vaak niet genoeg tijd bestaat om alle vragen waar een 

moeder mee zit te bespreken. Een aantal moeders vertelden dat de moeder-baby groep hier juist wel de 

ruimte voor biedt. 

Verwachte mate van kennis opdoen bij de moeder-baby groep 

Een belangrijk voordeel van de moeder-baby groep betreffende kennis opdoen is volgens enkele 

moeders dat je er met je vragen over opvoeding terecht kunt. Zo antwoordde een moeder op de vraag 

of ze het handig vindt informatie te ontvangen bij de moeder-baby groep: 

 

“Ja, heel erg. Heel veel dingen weet ik niet, dus ik vind dat wel handig. Vooral omdat er 

dan mensen zijn met kennis, die er echt iets vanaf weten en die je dan vragen kan stellen.” 

– Moeder 3 

Moeders die (bijna) klaar zijn bij de moeder-baby groep  

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen betreffende kennis over opvoeden, door 

moeders die (bijna) uitgestroomd zijn uit de moeder-baby groep. Eerst wordt besproken in hoeverre zij behoefte 

hebben gehad aan kennis over opvoeden. Vervolgens wordt er ingegaan op bronnen van informatie over 

opvoeden die zij raadplegen naast de moeder-baby groep en of deze voldoende kennis voor hen bieden. Er 

wordt afgesloten met de gepercipieerde mate waarin deze moeders kennis hebben opgedaan door de moeder-

baby groep. 

Gepercipieerde behoefte aan de geboden informatie in de moeder-baby groep 

Bijna alle moeders die (bijna) uitgestroomd waren bij de moeder-baby groep gaven aan dat zij voor hun 

deelname aan de moeder-baby groep het gevoel hebben gehad meer kennis over opvoeden nodig te 

hebben. Een van hen gaf aan zelf al veel te lezen over opvoeding, maar dat ze toch behoefte had aan de 

moeder-baby groep om geïntroduceerd te worden met allerlei relevante opvoedingsonderwerpen.  

     Slechts een van de moeders die (bijna) uitgestroomd waren bij de moeder-baby groep gaf aan dat ze 

het gevoel had wel voldoende kennis te hebben over opvoeding voor haar deelname aan de moeder-

baby groep. Dit kwam door haar interesse in opvoeding en doordat haar moeder vaak oppaskindjes had, 

waardoor ze veel kon leren. Zij zag haar deelname aan de moeder-baby groep in het begin zodoende 

meer als een aanvulling voor kennis.  

 

Gepercipieerd belang van de moeder-baby groep naast overige bronnen van informatie 

De moeders maken gebruik van verschillende bronnen van informatie om kennis over opvoeden op te 

doen. Zo werd er genoemd dat er gebruik gemaakt wordt van het consultatiebureau, internet, boeken, 

tijdschriften, flyers en folders. Ook gaven sommige moeders aan kennis te hebben opgedaan via de 

ouder inloop van Cumulus Welzijn, de voorschool of voorzorg. Een moeder gaf aan kennis over 

opvoeden op te doen door haar opleiding als kinderleidster. Hieronder wordt beschreven waarom 

moeders soms toch aangaven behoefte te hebben aan de moeder-baby groep naast enkele van de 

hiervoor genoemde bronnen. 
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Consultatiebureau 

Meer dan de helft van de moeders gaf aan kennis op te kunnen doen bij het consultatiebureau. Echter 

vertelden de meesten van hen dat de tijd om daar diep op vragen in te gaan wel zeer beperkt was. 

Omdat de moeder-baby groep meer tijd biedt om kennis op te doen over opvoedingsonderwerpen, 

gaven deze moeders aan het prettig te vinden naar de moeder-baby groep te gaan. 

 

“Het consultatiebureau kom je ook wel met vragen, maar daar heb je meer voor grote lijnen. Maar  

voor die kleine dingetjes, dan kom je daar (bij de moeder-baby groep) met elkaar in gesprek.”  

– Moeder 10 

Internet 

De helft van de moeders die al (bijna) klaar waren bij de moeder-baby groep, gaven aan wel eens 

informatie via het internet te zoeken. Het internet wordt bijvoorbeeld gebruikt als bron om informatie 

te zoeken als een moeder iets meer wil weten over een onderwerp of als naslagwerk om gelezen 

informatie te verifiëren. Een moeder gaf aan het wel lastig te vinden om dan de juiste informatie te 

vinden die je gericht vertelt wat je kunt doen of waar je naartoe kunt gaan en vertelde dat de moeder-

baby groep gerichtere informatie biedt. 

 

“Ja, je hebt het internet enzo, dat heb je wel allemaal, maar dan komt het opvoedbureau  

ofzo, die komt daar niet 1, 2, 3 in naar boven ofzo. ... En die informatie die kreeg ik dus 

bij de moeder-baby groepen zeg maar wel. Daar kreeg ik echt informatie.” 

– Moeder 6 

Omgeving 

Ongeveer de helft van de moeders die al (bijna) klaar waren met de groep gaven aan wel wat kennis op 

te kunnen doen via hun omgeving. Het ging dan om (schoon)familie of vriendinnen die ook een kindje 

hadden. Er werd echter vaak aangegeven dat deze kennis niet altijd relevant was. De meesten van hen 

gaven aan dat de kennis die familie had over opvoeden soms niet meer van deze tijd was en dat 

cultuurverschillen konden zorgen voor verschillende opvattingen over opvoeding, wat verwarring bij de 

moeders creëerde. Zij vertelden dat de moeder-baby groep belangrijk was om kennis op te doen los van 

de (schoon)familie en over hoe ze met deze verschillen om konden gaan. 

 

“En wat mijn moeder en mijn schoonmoeder deden is ook iets van 30  

jaar geleden. ... Ik vond het juist belangrijk om de dingen van nu te horen,  

van hoe wordt het nu gedaan, wat is nu in, wat is wel goed.”  

- Moeder 7 

Opgedane kennis in de moeder-baby groep  

Alle moeders gaven aan kennis over opvoeden te hebben opgedaan in de moeder-baby groep. Wanneer 

hen werd gevraagd voorbeelden te noemen van wat voor kennis ze vergaard hadden, werden er heel 

veel verschillende onderwerpen genoemd, waaronder zindelijkheid, voeding voor baby’s, slaapgedrag, 

kinderziekten en vele andere onderwerpen.  

 

Moeders die al eerder een kindje hadden hebben soms al veel kennis over opvoeden opgedaan door de 

ervaringen met hun eerdere kind(eren) voor de moeder-baby groep. Toch gaven deze moeders allen aan 

veel aan de informatie die in de groep werd aangeboden te hebben gehad. De meesten van hen 

beschreven dat dat kwam omdat er toch regelmatig dingen voorbijkwamen waar ze nog niet van wisten.  
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“Je bent nooit volleerd. Iedere keer als je denkt ‘ik weet  

alles’, dan weer hoor je toch weer iets nieuws.”  

– Moeder 15 

De moeders die al eerder een kindje hadden beschreven verder bijna allemaal dat de herhaling van al 

bekende informatie heel prettig was om hun kennis weer op te frissen en vergeten informatie opnieuw 

te horen.  

 

Enkele moeders vertelden zelfs dat ze ook graag aan een moeder-baby groep hadden willen deelnemen 

bij hun eerste kindje. Zij zeggen dat ze toen in het bijzonder veel zouden hebben gehad aan de groep. 

 

“En ik was echt blij met de groep hier, want ik mis nu niets van de kinderopvoeding en met 

kinderen omgaan. Met mijn eerste dus wel. ... Ik had dat ook zo graag gehad bij mijn eerste kind, 

want toen had ik helemaal geen ervaring en ik wist niets van hoe moet ik de baby nou opvoeden.”  

– Moeder 14 

Kennis over opvoeden opdoen via instanties 

Enkele moeders vertelden dat ze het prettig vonden dat er af en toe instanties in de groep langskwamen 

om voorlichting te geven over een onderwerp. Zij vonden het fijn hun vragen over opvoedings-

onderwerpen bij de sprekers van de instantie kwijt te kunnen tijdens de moeder-baby groep. Zij vonden 

het fijn dat deze sprekers deskundig waren in bepaalde onderwerpen en gaven aan ook zo kennis te 

hebben opgedaan.  

 

“En eigenlijk is dat echt leuk eigenlijk. We hadden thema’s elke week waar we over praten,  

en soms iemand van een instantie, en dan had je echt zoiets van oh dat is echt, echt een  

deskundige hierover. ... Al je vragen kon je dan kwijt en dat je echt verdieping in een onderwerp 

 krijgt en juist die afwisseling van dat er af en toe iemand langs kwam dat vond ik leuk.”  

– Moeder 7 

Beschreven mogelijke verbeteringen betreffende kennis over opvoeden 

Een moeder beschreef dat meeneembladen over de ontvangen informatie niet altijd beschikbaar waren. Dit 

kon volgens haar in sommige gevallen beter worden verzorgd.  

 

Samenvatting 

De jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau zagen de moeder-baby groep als belangrijke bron voor 

moeders om kennis over opvoeding op te doen.   

     De meeste pas begonnen moeders gaven aan nog veel behoefte aan kennis te hebben. Bijna alle (bijna) 

uitgestroomde moeders gaven aan voor hun deelname behoefte te hebben gehad om meer kennis over 

opvoeden op te doen. Al deze moeders gaven aan extra kennis over opvoeden te hebben opgedaan door de 

moeder-baby groep. 
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4.3.2  Gepercipieerde veranderingen in kennis over instanties 
Een van de doelen van de moeder-baby groepen die Cumulus Welzijn aanbiedt, is het bieden van informatie 

over verschillende instanties in de buurt die belangrijk kunnen zijn voor de opvoeding. Hoe dit in zijn werk gaat 

en over welke instanties informatie wordt gegeven is besproken in Box 8: ‘Het informatie aanbod in de moeder-

baby groepen van Cumulus Welzijn’.   

     In deze deelparagraaf wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen in kennis over instanties 

teweeggebracht door de moeder-baby groepen. De gepercipieerde verschillen in kennis over instanties, van 

moeders die pas begonnen zijn met de groep en van moeders die (bijna) uitgestroomd zijn uit de groep, worden 

beschreven. In de samenvatting zullen deze resultaten worden samengevoegd, om een algemeen beeld te 

geven van de veranderingen die alle moeders en verpleegkundigen zeggen te hebben waargenomen met 

betrekking tot kennis over opvoeden.  

     In deze deelparagraaf worden uitspraken van jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau achterwege 

gelaten, omdat zij één van de instanties zijn die langskomen in de groep en niet veel zicht hebben op de 

voorlichtingen over en door andere instanties in de moeder-baby groep. 

 

Moeders die pas begonnen zijn of (bijna) uitgestroomd zijn bij de groep    

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen betreffende kennis over instanties, door 

moeders die pas gestart zijn met de moeder-baby groep en moeders die (bijna) uitgestroomd zijn. Eerst wordt 

besproken in hoeverre zij bekend zijn met de instanties die voorlichting komen geven in de moeder-baby groep 

en hoe zij deze hebben leren kennen. Vervolgens wordt er ingegaan op het gepercipieerde en verwachte 

voordeel van de voorlichtingen over deze instanties. 

Bekendheid met instanties 

In de tabel hieronder is weergegeven of moeders bekend waren met de instanties waar Cumulus 

Welzijn voorlichtingen over aanbiedt en of zij deze via de moeder-baby groep of een andere bron 

hebben leren kennen (Tabel 3). Wanneer de gegevens over de bekendheid van een instantie niet 

voldoende naar voren zijn gekomen in een interview, staat dit aangegeven onder ‘gegevens onbekend’. 

 

Tabel 3. Bekendheid van instanties bij moeders die pas begonnen zijn of (bijna) uitgestroomd zijn bij  de moeder-baby groep 

 Moeders begin Moeder eind 

Bekend via  

Nog geen 

kennis 

 

Gegevens 

onbekend 

Bekend via  

Nog  

geen 

kennis 

 

Gegevens 

onbekend 

Instantie Moeder-

baby 

groep 

Andere bron Moeder- 

baby  

groep 

Andere 

bron 

Besnijdeniskliniek - 2 3 - 5 2 1 2 

Diëtist 1 1 3 - 4 1 4 1 

Logopedist - 3 2 - 5 2 2 1 

MEE - 1 4 - - 3 5 2 

Mondhygiënist - - 5 - 3 1 6 - 

Opvoedbureau 1 3 1 - 6 2 - 2 

Voorlees-Express - - 5 - 3 1 4 2 

Ouder-kind groep 3 1 1 - 6 3 1 - 

Voorschool 2 3 - - 4 6 - - 

 

Nog niet alle instanties waren bij iedere pas beginnende moeder bekend. In sommige gevallen zijn de 

pas beginnende moeders bekend geraakt met een instantie via een andere bron dan de moeder-baby 

groep, zoals familie. Een aantal moeders gaven aan al wat instanties te hebben leren kennen via de 

moeder-baby groep.  

     Van de moeders die (bijna) uitgestroomd zijn valt het op dat er relatief meer moeders bekend zijn 
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geraakt met instanties via de moeder-baby groep dan via een andere bron. Wel zijn er nog een aantal 

moeders die aangaven van sommige instanties nog helemaal geen kennis te hebben.  

Gepercipieerd voordeel van het leren kennen van instanties middels de moeder-baby groep 

Moeders die pas begonnen waren in de groep gaven vaak aan het een fijn idee te vinden meer 

instanties te gaan leren kennen door de moeder-baby groep. Enkele moeders hadden al wat informatie 

over instanties opgedaan in de moeder-baby groep en gaven aan dit prettig te vinden.  

     Iedere moeder die (bijna) uitgestroomd is heeft tenminste een instantie leren kennen via de moeder-

baby groep. Op een moeder na gaven al deze moeders aan de voorlichtingen over en door instanties bij 

de moeder-baby groep nuttig te hebben gevonden. Hier werden meerdere redenen voor gegeven, 

waaronder dat zij kennis hebben opgedaan over instanties, dat de stap om contact te zoeken met een 

instantie kleiner is geworden en dat zij via de voorlichtingen van de instanties in de groep kennis konden 

opdoen over opvoeden. Hieronder zal op deze verschillende onderwerpen worden ingegaan.  

Kennis opdoen over instanties 

Vrijwel alle (bijna) uitgestroomde moeders vertelden het fijn te vinden informatie te ontvangen van 

instanties, omdat ze zo nieuwe kennis opdeden over deze instanties. Een aantal van hen gaven aan na 

de voorlichtingen in de moeder-baby groep beter te weten wat instanties inhoudelijk doen dankzij deze 

voorlichtingen.  

 

“Nou, wat ik wel heel fijn vond, ik weet niets van voorscholen en ouder-kind groepen en dat soort  

dingen. Dat vond ik wel heel fijn om te horen, dat je een beetje idee hebt van ‘Oh, zo gaat dat dan op  

een voorschool’, want daar komen ook mensen van om dat uit te leggen. Dat vind ik dan wel fijn.”  

– Moeder 12 

 

Een van de instanties waarbij deze kennis opvallend belangrijk leek is het opvoedbureau. Een aantal 

moeders gaf aan dat zij het opvoedbureau voorheen erg ‘zwaar’ vonden klinken, alsof ze er alleen 

terecht konden met zeer ernstige problemen. Ze beschreven dat door de voorlichting in de moeder-

baby groep duidelijk werd dat je hier ook met kleine problemen terecht kunt en dat ze het fijn vonden 

er zo meer over te horen. 

Gemakkelijker gebruik maken van instanties 

Meerdere (bijna) uitgestroomde moeders vertelden het nu gemakkelijker te vinden gebruik te maken 

van deze instanties. Zo gaven enkele moeders aan dat zij nu een gezicht kennen bij de instantie en 

weten hoe ze contact op kunnen nemen en wat voor impact dat heeft. Dit verkleint volgens hen de stap 

om daadwerkelijk contact op te nemen. 

 

“En wat ik zei, als je dan ook de persoon gezien hebt, dan wordt die drempel  

ook zo laag weer. ... Dus de stap wordt makkelijker, zeg maar. Je hebt het  

kaartje alvast, een naam, een telefoonnummer.”  

– Moeder 10 

Meerdere (bijna) uitgestroomde moeders gaven ook duidelijk aan gebruik te hebben gemaakt van een 

instantie nadat zij hier informatie over hadden ontvangen in de moeder-baby groep. Zo zijn er moeders 

naar de ouder-kind groep gegaan, gaven ze aan gebruik te hebben gemaakt van de Voorlees-Express 

nadat de begeleidster hierover tipte of is er een afspraak gemaakt bij de besnijdeniskliniek of de 

logopedist na een voorlichting van deze instanties. 

 

“Ze was gekomen naar babygroep om informatie te geven, ze ging vertellen wat is 

taalachterstand, woordenschat en hoe kun je dat verbeteren. En toen na de uitleg, toen vroeg ik 

met hem is dat nodig of niet? En toen ben ik daarheen gegaan en daar heeft hij logopedie gehad.” 
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 – Moeder 14 

 

Sommige (bijna) uitgestroomde moeders vertelden dat de drempel om naar de ouder-kind groep te 

gaan soms toch wel hoog was. Meerdere moeders gaven aan erheen te zijn gegaan doordat een 

begeleidster van de moeder-baby groep en enkele andere moeders de eerste keer mee gingen. Enkele 

moeders gaven aan het te spannend te vinden alleen naar deze groep te gaan en daardoor niet naar 

deze aansluitende groep te zijn geweest, ondanks de ontvangen voorlichting.  

Beschreven mogelijke verbeteringen betreffende kennis over instanties 

Een moeder stelde voor dat er misschien nog meer instanties waar moeders iets aan zouden kunnen 

hebben zouden kunnen worden opgenomen in het programma van de moeder-baby groep. Ze noemde 

sporten voor kinderen (alvast voor de toekomst of baby zwemmen), het borstvoedingscafé dat al 

bestaat en het babycafé dat wordt opgezet als voorbeelden. Volgens deze moeder zou het leuk zijn als 

er meer voorlichting zou worden gegeven over instanties die activiteiten aanbieden, hoewel sommige 

instanties misschien beter bij de ouder-kind groep lijken aan te sluiten. 

 

Samenvatting 

Veel instanties zijn nog onbekend bij moeders die pas beginnen bij de moeder-baby groep. Hoewel twee 

moeders wel aangaven te weten bij welke instanties ze terecht kunnen wanneer ze verdere hulp nodig hebben 

bij de opvoeding. Alle (bijna) uitgestroomde moeders gaven aan tenminste een instantie te hebben leren 

kennen via de moeder-baby groep. Moeders die (bijna) uitgestroomd waren hebben in veel gevallen via de 

moeder-baby groep voor het eerst gehoord over instanties in de buurt. Van de (bijna) uitgestroomde moeders 

gaven ze op een na allen aan de voorlichtingen over en door instanties nuttig te vinden. Bijna alle moeders 

gaven aan instanties (beter) te hebben leren kennen door de moeder-baby groep en meerdere moeders gaven 

aan nu makkelijker contact op te durven nemen met de instanties. 
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4.3.3  Gepercipieerde veranderingen in sociale steun 

Een van de doelen van de moeder-baby groepen die Cumulus Welzijn aanbiedt, is het vergroten van het sociale 

netwerk van moeders en het versterken van sociale steun die zij ontvangen. Hoe Cumulus Welzijn dit probeert te 

bereiken is besproken in Box 7: ‘Soorten sociale steun binnen de moeder-baby groepen van Cumulus Welzijn’. 

     In deze deelparagraaf wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen in sociale steun teweeggebracht 

door de moeder-baby groepen. De gepercipieerde verschillen in sociale steun, door jeugdverpleegkundigen van 

het consultatiebureau worden allereerst beschreven. Daarna volgt er een weergave van percepties van moeders 

die pas begonnen zijn met de groep en vervolgens van moeders die (bijna) uitgestroomd zijn uit de groep over 

de veranderingen in sociale steun. In de samenvatting zullen deze resultaten worden samengevoegd, om een 

algemeen beeld te geven van de veranderingen die alle moeders en verpleegkundigen zeggen te hebben 

waargenomen met betrekking tot sociale steun.  

Medewerkers consultatiebureau  

In dit onderdeel wordt ingegaan op de door jeugdverpleegkundigen waargenomen en verwachte veranderingen 

betreffende sociale steun. Eerst wordt besproken in hoeverre zij ervaren dat moeders sociale contacten en steun 

hebben. Vervolgens wordt er ingegaan op het belang van het aanbieden van veranderingen in sociale steun en 

contacten voor moeders die deelnemen aan de moeder-baby groep.    

  

Gepercipieerde mate van sociale contacten en sociale steun  

De medewerkers van het consultatiebureau gaven allen aan dat moeders in Utrecht Overvecht soms 

heel sociaal geïsoleerd leven en dat er in veel gevallen weinig sprake is van sociale ondersteuning. Ze 

gaven aan vaak te merken dat moeders in hoge flats wonen, een beperkte sociale omgeving hebben, 

weinig naar buiten komen en soms een man hebben die liever niet heeft dat ze veel andere contacten 

opdoen. 

 

“Zelf vind ik het om verschillende redenen denk ik heel belangrijk, omdat veel mensen hier in  

Overvecht in hoge flats wonen. En buiten dat ze boodschappen moeten doen, of hun kind naar school  

brengen of halen, niet zoveel hun huis uitkomen en eigenlijk in een heel klein kringetje leven.”  

– Jeugdverpleegkundige 2 

Gepercipieerde mate van voordeel moeder-baby groep betreffende sociaal contact en sociale steun 

De jeugdverpleegkundigen beschreven verschillende redenen waarom zij de moeder-baby groep als 

belangrijk zien voor moeders voor sociale ondersteuning.  

 

Uitwisselen van verhalen, ervaringen en tips  

Ten eerste beschreven alle medewerkers dat in de moeder-baby groepen onderwerpen rond opvoeding 

besproken kunnen worden, wat ervoor zorgt dat er verhalen, ervaringen en tips worden uitgewisseld 

door de moeders. Ze kunnen op deze manier hun verhaal kwijt en ze kunnen van elkaar leren hoe ze 

met bepaalde onderwerpen binnen de opvoeding om kunnen gaan.  

 

“En wat ik ook heel goed vind, is dat ze elkáár tips geven en advies geven. Dus dat ze van elkaar  

kunnen leren, om binnen hun eigen cultuur natuurlijk te kijken hoe ze met opvoeding omgaan.”  

- Jeugdverpleegkundige2 

Gevoel hebben niet de enige te zijn  

Verder kan deze bespreking van allerlei problemen er volgens alle jeugdverpleegkundigen voor zorgen 

dat moeders tegelijkertijd merken dat ze niet de enige zijn met vragen of problemen. Dit kan volgens 

hen een relativerende uitwerking hebben op de moeders. Een medewerker vertelde dat het sociale en 
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relativerende aspect van de moeder-baby groep de depressiviteit, waar veel moeders in Utrecht 

Overvecht mee kampen kan verminderen. 

 

“En daar krijgen ze ook te horen van: ‘Goh, je doet het goed’. Dat is dan ook belangrijk, hè? ... Het gevoel dat  

het wel goed komt en dat zij niet de enige is met dat probleem. Dat is het grote voordeel van deze groep.”  

– Jeugdverpleegkundige3 

Meer vragen durven stellen  

Een medewerker gaf aan dat moeders zich op hun gemak voelen in de groep. Hierdoor durven moeders 

volgens haar meer vragen te stellen. Zij gaf aan ook steun op te merken in de groep in de vorm van 

aanmoediging tot vragen stellen: 

“Ze worden ook door andere moeders gestimuleerd om gewoon open te zijn en vragen te stellen. ... Laatst zei een  

moeder van: ‘Weet je nog, de vorige keer hadden we het over dat probleem en nu is het tijd dat je er iets over gaat  

vragen. Of gewoon daarover vertellen. Misschien kan zij jou helpen’. Dus ze moedigen elkaar een beetje aan.”  

– Jeugdverpleegkundige3 

Sociaal netwerk opbouwen buiten de moeder-baby groep  

Doordat moeders elkaar leren kennen in de moeder-baby groep ontstaat er volgens alle medewerkers 

ook contact tussen hen buiten de moeder-baby groep. Alle jeugdverpleegkundigen van het 

consultatiebureau beschreven dat de moeder-baby groepen een goede manier zijn om moeders in 

contact te brengen met andere moeders, zodat ze meer mensen in de buurt leren kennen. Soms merken 

zij dat moeders elkaar ondersteunen in het dagelijks leven. 

 

“Zo’n moeder-baby groep, dat zorgt er toch voor dat ze bij elkaar komen, de deur uit komen. ... En dat ze 

buiten die moeder-baby groepen ook nog contact met elkaar houden. En dat is voor moeders die sociaal  

geïsoleerd zijn, die verder dan voor de kinderen zorgen en het huishouden niets doen, echt ideaal gewoon.” 

– Jeugdverpleegkundige3 

Alle medewerkers gaven zelfs aan dat ze wel eens meemaken dat moeders door de moeder-baby groep 

vriendinnen met elkaar zijn geworden.  

 

“En ook dat je ziet dat moeders elkaar leren kennen en soms inderdaad vriendinnen worden bij wijze van spreken.  

Of samen dingetjes gaan ondernemen los van de Cumulus groep. Dus ja, dat is wel heel leuk om te zien.”  

-Jeugdverpleegkundige1 

 

Een medewerker gaf aan dat het sociale aspect niet kan worden geboden bij het consultatiebureau, 

omdat de informatie dan één op één wordt besproken. Omdat de jeugdverpleegkundigen allen ervaren 

dat sociale steun die teweeg wordt gebracht door de moeder-baby groep veel kan betekenen voor 

moeders, vertelden zij moeders die sociaal geïsoleerd leven of onzeker zijn extra aan te moedigen deel 

te nemen aan de moeder-baby groep.    

 

“Dus op die manier wordt het altijd aangeboden en soms nog iets actiever als je denkt: ‘Goh, voor deze moeder  

zou het wel heel belangrijk zijn. Ze leeft een beetje geïsoleerd, of ze is een beetje onzeker. Het zou goed zijn als  

ze ook wat andere contacten zou hebben’. Dan kun je er nog eens wat gerichter op aansturen, zeg maar.” 

- Jeugdverpleegkundige1 

 

Moeders die pas begonnen zijn bij de groep       

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen betreffende sociale steun, door moeders 

die pas begonnen zijn in de moeder-baby groep. Eerst wordt besproken in hoeverre zij sociale contacten en 
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sociale steun beschrijven te hebben. Vervolgens wordt er beschreven in hoeverre deze moeders verwachten dat 

de moeder-baby groep sociale steun voor hen kan vergroten. 

Gepercipieerde mate van sociaal contact en sociale steun voor deelname aan de moeder-baby groep 

Meer dan de helft van deze pas beginnende moeders vertelden weinig contact te hebben met andere 

personen. Enkele moeders zijn alleenstaand en hebben slechts een vriendin in de omgeving. Een andere 

moeder vertelde zelfs als enige contact haar man te hebben en verder eigenlijk niemand te spreken. 

Deze moeders gaven aan op weinig mensen terug te kunnen vallen, wanneer zij sociale ondersteuning 

nodig hebben. 

 

“Ik ben alleen met mijn man. Ik heb geen familie hier om dingen aan te vragen. 

... Nou, dat vind ik wel eens lastig, omdat ik verder ook niet echt iemand heb.” 

- Moeder 3 

Slechts enkele moeders gaven aan genoeg sociale contacten te hebben, waaronder familieleden, een 

man of vriend en enkele vriendinnen. Zij vertelden in principe op voldoende mensen terug kunnen 

vallen. Toch gaven zij aan het leuk te vinden om andere vrouwen uit de buurt te leren kennen die net als 

zij een kindje hebben, bijvoorbeeld omdat contact met een aantal vriendinnen toch is verwaterd omdat 

zij nog geen baby hebben. 

 

Alle moeders beschreven dat een van de redenen voor hun deelname aan de moeder-baby groep 

daarom de mogelijkheid is om contacten op te doen.  

 

“Ja, dat lijkt me leuk, als ik gewoon het gevoel heb dat ik een paar mensen uit de buurt ken.”  

– Moeder 5 

 

Gepercipieerd/verwacht voordeel van de moeder-baby groep betreffende sociale steun  

Sociale steun werd al door veel van de pas begonnen moeders in de moeder-baby groep ervaren. Zo 

gaven alle beginnende moeders aan dat er ervaringen en tips worden uitgewisseld met andere moeders 

in de groep. De meeste moeders gaven aan hier nu al steun door te ervaren en te verwachten hier nog 

veel aan te gaan hebben. 

“Ja, want daar kan ik van leren. Niemand is hetzelfde, iedereen heeft een ander verhaal. ... Mijn zoontje huilde 

bijvoorbeeld altijd erg. En toen ik dat een keer in de groep vertelde toen gingen allemaal moeders hun verhalen  

vertellen. Niet iedereen heeft daar last van natuurlijk, maar sommige moeders hebben me toen wel wat tips  

gegeven. En er werd ook gezegd dat dat vanzelf wel weer over gaat, dat ik me daar niet druk over hoef te maken.” 

 – Moeder 3 

Enkele moeders vertelden het fijn te vinden dat sommige moeders al meerdere kinderen hebben en 

daardoor veel steun kunnen bieden aan moeders die minder ervaring hebben. Zij verwachtten hier zelf 

iets aan te gaan hebben. 

“Er zijn ook moeders die al heel wat achter de rug hebben, die al een tweede  

of derde kind hebben. ... Ja, dan krijg je van hen weer informatie en tips.” 

 – Moeder 1 

 

Moeders die (bijna) klaar zijn bij de moeder-baby groep      

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen betreffende sociale steun, door moeders 

die (bijna) uitgestroomd zijn uit de moeder-baby groep. Eerst wordt besproken in hoeverre zij behoefte hebben 
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aan meer sociale contacten en sociale steun. Vervolgens wordt er ingegaan op de gepercipieerde veranderingen 

die de moeder-baby groep teweeg heeft gebracht in hun sociale contacten en ontvangen sociale steun. 

Gepercipieerde mate van sociaal contact en sociale steun voor de groep 

Meer dan de helft van deze moeders gaven aan voor hun deelname aan de moeder-baby groep weinig 

sociale contacten te hebben gehad en weinig sociale steun te hebben ervaren. 

 

“Ik zat meestal thuis, alleen. ... Je voelt je toch een beetje eenzaam. Vooral ja, 

 ik kom niet uit Nederland. Ik heb geen familie en niet echt die mensen.”  

- Moeder 11 

Enkele moeders waren naar Utrecht Overvecht verhuisd vanuit een andere woonplaats. Een van hen gaf 

aan in Utrecht erg te moeten wennen aan het feit dat ze opeens geen sociaal netwerk meer had.  

 

“Nou, hier had ik eigenlijk helemaal geen vriendinnen, geen omgeving, weet je?... Ik had echt  

een druk leven en opeens kwam ik hier en ik had niets. ... Ik was eigenlijk helemaal alleen  

hier in Utrecht. Eigenlijk ben ik echt puur moeder aan het spelen hier in Utrecht, snap je?”  

– Moeder 9 

Slechts enkele moeders gaven aan genoeg sociale contacten en ondersteuning te hebben gehad voor 

hun start bij de moeder-baby groep. Voor een van hen was sociaal contact daarom geen motivatie deel 

te nemen aan de groep. De ander vond het wel prettig om andere moeders te ontmoeten bij de 

moeder-baby groep, omdat ze niet zoveel vriendinnen had die net als zij een kindje hebben.  

Gepercipieerde veranderingen in sociale contacten en sociale steun 

Sociale contacten  

Van de moeders die aangaven weinig sociale contacten te hebben voor hun deelname, gaven bijna alle 

moeders aan veel contact met andere moeders te hebben overgehouden aan de moeder-baby groep. 

Hiervan sprak de meerderheid echt over vriendschap. Zo vertelden enkele moeders het volgende: 

 

“En het was ook heel leuk, met sommige moeders gingen we ook nog na de groep afspreken. En dat  

was eigenlijk waar ik zelf ook naar op zoek was, gewoon vriendschap en leuke contacten. En dat is ook  

ontstaan met sommige moeders, waar ik nu nog contact mee heb en echt goed bevriend mee ben”. 

 – Moeder 7 

Een van de moeders die graag meer sociale contacten wilde opdoen, gaf aan buiten de groep niet veel 

contact te hebben met de moeders uit haar groep, wat ze erg jammer vindt. 

     Van de enkele moeders die aangaven geen extra sociale contacten nodig te hebben, vertelde er een 

bepaalde vrouwen die ze al eerder ontmoet had beter te hebben leren kennen. De andere moeder gaf 

aan buiten de groep geen contact te hebben met de andere moeders, behalve als ze elkaar op straat 

tegenkomen.  

Sociale steun  

Iedere moeder gaf aan sociale steun ervaren te hebben in de moeder-baby groep. Dit werd ervaren in 

de vorm van het delen van hun verhaal, de betrokkenheid, het uitwisselen van ervaringen en tips en het 

aanmoedigen wanneer een moeder problemen in de opvoeding probeerde op te lossen.  

 

“Het is eigenlijk de steun die je hebt is ook onzekerheden die je deelt. En daar krijg je dan ook steun 

van, want als je dan vertelt waar je echt mee zit, of borstvoeding, van:‘Ik ga geen borstvoeding 

doen’, of ‘Het lukt niet zo goed’, of whatever. Dat een ander dat dan ook heeft en die vertelt dan ook 

haar verhaal en die geeft je dan of tips of leeft met je mee en dan heb je daar heel veel steun aan.” 

- Moeder 6 
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Veel moeders hebben zelf tips en steun proberen te bieden aan andere moeders. Een moeder vertelde 

dit niet goed te durven omdat ze zich niet sterk genoeg voelde daarvoor, maar meer dan de helft van de 

moeders beschrijven dit in de groep vaak te hebben gedaan.  

 

 “Nou, en mijn kind zat ook met dat slaapprobleem, maar dat kwam net allemaal onder  

controle, dus ik kon heel mooi vertellen van zus en zo heb ik het aangepakt en probeer  

jij dat eens even. ... En toen heeft ze ook in de groep durven te gooien. Ik zeg  

van: ‘Nou, misschien hebben de andere moeders er wat aan’.” 

- Moeder 10 

De sfeer in de groep was voor de helft van de moeders belangrijk om dit te kunnen doen. Zij vertelden 

dat de sfeer in de groep prettig was, waardoor ze zich open durfden op te stellen en fijn met elkaar 

konden praten. 

“Het is gewoon fijn als je ook echt gewoon jezelf kan zijn zeg maar, weet je wel? Ook gewoon in de 

groep. We zaten in een Nederlandse groep, maar met verschillende culturen, en dat iedereen ook 

wel gewoon zichzelf kon zijn.” 

- Moeder 6 

 

Van de moeders die zijn uitgestroomd gaven er meerdere aan nog steeds tips en steun aan te bieden en 

te ontvangen van andere moeders die met hen deelnamen aan de moeder-baby groep. Meerdere 

moeders beschreven elkaar nu nog te ondersteunen en steun van elkaar te ontvangen. 

“En ik heb veel kennis gemaakt met andere moeders en ik voel me gewoon prima. 

Ik heb contacten voor als ik problemen heb en dat vind ik heel erg fijn.”  

- Moeder14 

 

Gepercipieerd voordeel van de moeder-baby groep in vergelijking met de ouder-kind groep betreffende 

sociale steun  

Het sociale contact met andere moeders dat ervaren werd in de moeder-baby groep, werd door veel 

moeders die naar de ouder-kind groep zijn gegaan erg gemist in deze aansluitende groep. Ongeveer de 

helft van de moeders is naar de ouder-kind groep geweest. Hiervan beschreven bijna alle moeders dat 

ze bij deze groep de sfeer van de moeder-baby groep mistten. Ze gaven aan echt te hebben moeten 

wennen aan de nieuwe groep. 

“Hij is naar de ouder-kind groep geweest, en daar komen moeders van overal een beetje. 

En dat was meer aandacht voor de kinderen, dus dat was niet zo’n knus groepje. Dus die  

contacten, ja: was wat losser en het was niet zoals de moeder-baby groep”.  

– Moeder 11 

Wel zijn sommige moeders er juist of tegelijkertijd positief over, omdat ze zien dat het voor hun kindje 

heel leuk is doordat deze groep meer gericht is op hen. Zo gaf een moeder aan naast de sfeer te missen 

in de ouder-kind groep, ook wel heel veel aan deze groep te hebben, omdat dat echt het moment voor 

haar zoontje is. 

Beschreven mogelijke verbeteringen betreffende sociale steun 

Een moeder noemde een verbeterpunt betreffende het sociale contact binnen de groep. Zij gaf aan dat 

er soms toch wat extra aandacht besteed kon worden aan het beter leren kennen van de moeders, door 

bijvoorbeeld een bijeenkomst te organiseren over de moeders zelf of over hun familie.  
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Samenvatting            

De jeugdverpleegkundigen gaven aan dat veel moeders in Utrecht Overvecht sociaal geïsoleerd leven en weinig 

sociale contacten en steun ervaren te hebben. Zij gaven ieder aan dat de moeder-baby groep hierin positieve 

veranderingen teweeg kan brengen. 

Meerdere moeders die pas begonnen waren bij de moeder-baby groep ervoeren weinig sociale contacten en 

steun te hebben. 

     Bijna alle moeders die (bijna) uitgestroomd zijn gaven aan voor hun deelname aan de moeder-baby groep 

weinig sociaal contact en steun te hebben. Meer dan de helft van deze moeders ervoeren na de groep meer 

sociale contacten te hebben. De helft van de moeders gaf aan echt vriendinnen te hebben opgedaan door de 

moeder-baby groep. Al deze moeders gaven aan sociale steun te hebben ervaren in de groep. Enkelen gaven 

aan na de groep nog steeds sociale steun te bieden of te ontvangen. De sociale contacten en steun werden 

gemist in de aansluitende ouder-kind groep door de meeste moeders die daar naartoe zijn gegaan.  

 



46 

 

4.3.4  Gepercipieerde veranderingen in empowerment 
Een ander doel dat Cumulus Welzijn probeert te bereiken door middel van de moeder-baby groep is moeders te 

versterken in hun rol als opvoeder. Het is de bedoeling dat moeders controle over hun eigen leven hebben en het 

gevoel versterken een goede opvoeder te zijn.   

     In deze deelparagraaf wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen in empowerment teweeggebracht 

door de moeder-baby groepen. De gepercipieerde verschillen in empowerment, door jeugdverpleegkundigen 

van het consultatiebureau worden allereerst beschreven. Daarna volgt er een weergave van percepties van 

moeders die pas begonnen zijn met de groep en van moeders die (bijna) uitgestroomd zijn uit de groep over de 

veranderingen betreffende empowerment. In de samenvatting zullen deze resultaten worden samengevoegd, 

om een algemeen beeld te geven van de veranderingen die alle moeders en verpleegkundigen zeggen te hebben 

waargenomen met betrekking tot empowerment.  

Medewerkers consultatiebureau         

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen betreffende empowerment, door de 

geïnterviewde jeugdverpleegkundigen. Er wordt besproken in hoeverre zij denken dat de moeder-baby groep 

bijdraagt aan de zelfverzekerdheid van moeders in de opvoeding. 

Gepercipieerde veranderingen in de zelfverzekerdheid van moeders 

Alle medewerkers gaven aan te denken dat de moeder-baby groep bijdraagt aan de zelfverzekerdheid 

van moeders. Een van hen gaf aan het wel lastig te vinden in te schatten in hoeverre de groep bijdraagt 

aan een zeker gevoel onder moeders, maar ze denkt dat het over het algemeen bijdraagt aan de 

zekerheid van moeders. Daarentegen vertelde zij ook zich te kunnen voorstellen dat het voor meer 

onzekerheid zou kunnen zorgen, hoewel ze in de praktijk niet heeft ervaren dat dit echt voorkwam.  

 

“Het zou ook kunnen dat het moeders onzeker maakt. Zou ook kunnen hoor, dat ze  

zoveel andere dingen horen dat ze denken van:‘Goh, ik doe het helemaal niet goed ofzo’.”  

– Jeugdverpleegkundige 1 

Alle medewerkers gaven aan dat de moeder-baby groep nog wat actiever wordt aangeboden als ze 

merken dat moeders zich onzeker voelen, omdat de groep volgens hen dan extra meerwaarde heeft. 

Moeders die pas begonnen zijn bij de groep        

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen betreffende empowerment, door moeders 

die pas begonnen zijn bij de moeder-baby groep. Eerst wordt besproken in hoeverre zij zich onzeker voelen. 

Daarna wordt er ingegaan op de vraag of moeders denken meer zekerheid te kunnen ontwikkelen in de 

moeder-baby groep. 

 

Gepercipieerde mate van onzekerheid voor deelname aan de moeder-baby groep  

Iedere moeder die pas begonnen was met de moeder-baby groep was in verschillende mate onzeker in 

de opvoeding van haar kind. Drie moeders gaven aan zich niet onzeker te voelen in de opvoeding van 

hun kind. Twee moeders beschreven al meerdere kinderen te hebben en door hun ervaring niet zo 

onzeker meer te zijn. Een andere moeder gaf aan vooral in de eerste drie maanden erg onzeker te zijn 

geweest in de opvoeding, maar dat het daarna wel beter ging. 

 

“De eerste drie maanden vond ik heel moeilijk, maar daarna ging het wel. Toen  

had ik iets meer zekerheid, zeg maar. De eerste maanden ben je echt onzeker van  

doe ik het goed of niet, maar daarna krijg je wel ritme en dan gaat het wat beter.”  

– Moeder 1 
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Enkele moeders gaven aan wel erg onzeker te zijn. Een van hen vertelde dat ze bijzonder verlegen is. Ze 

vraagt niet graag dingen en is daardoor vaak afhankelijk van wat andere moeders in de groep vragen. Ze 

hoopt later meer te durven en de taal beter te beheersen. Verder vertelde ze dat haar onzekerheid haar 

soms in de weg zit om dingen te ondernemen. Ook een andere moeder gaf aan weinig te durven. Zij gaf 

aan onzeker te zijn, omdat ze het gevoel heeft weinig te weten als moeder. 

 

“Nu vind ik veel dingen nog een beetje spannend en  

ik heb het gevoel dat ik heel weinig weet als moeder.”  

– Moeder 3 

Gepercipieerde mate waarin de moeder-baby groep zou kunnen bijdragen aan versterkte zekerheid  

De moeders die aangaven erg onzeker te zijn hopen dat zij na de moeder-baby groep wat meer durven 

dan zij nu doen. Voor de andere moeders was onzekerheid over opvoeding geen belangrijke motivatie 

om deel te nemen aan de groep. 

Moeders die (bijna) klaar zijn bij de moeder-baby groep      

In deze deelparagraaf wordt ingegaan op de waargenomen veranderingen betreffende empowerment, door 

moeders die (bijna) uitgestroomd zijn bij de moeder-baby groep. Eerst wordt besproken in hoeverre zij zich 

onzeker voelden voor hun deelname aan de moeder-baby groep. Daarna wordt er beschreven of en in hoeverre 

moeders zich zekerder zijn gaan voelen door hun deelname aan de moeder-baby groep. Er wordt hierbij ook 

ingegaan op hoe deze zekerheid versterkt is.  

 

Gepercipieerde onzekerheid voor deelname aan de moeder-baby groep  

Van de moeders die bijna klaar zijn, gaven bijna alle moeders aan zich onzeker in de opvoeding te 

hebben gevoeld voordat ze deelnamen aan de groep. 

Gepercipieerde zekerheid na deelname aan de moeder-baby groep  

Op een na gaven alle moeders aan dat ze zich zekerder zijn gaan voelen door de moeder-baby groep.  

Moeders noemden verschillende manieren waardoor ze zekerder zijn geworden, waaronder hogere 

gepercipieerde mate van sociale steun, hogere gepercipieerde mate van kennis over instanties en een 

hogere gepercipieerde mate van kennis over opvoeden. 

Hogere gepercipieerde mate van sociale steun  

Bijna de helft van de moeders beschreef dat ze zich zekerder zijn gaan voelen door het contact dat ze 

kregen met andere moeders. Zo vertelden enkele moeders dat het prettig is het gevoel te hebben niet 

de enige zijn die wel eens onzeker is en dat dat voor meer zelfvertrouwen zorgde. Ook gaven enkele 

moeders aan een zekerder gevoel te hebben ontwikkeld doordat zij moeders uit de buurt hebben leren 

kennen, waar ze terecht zouden kunnen als ze een probleem hebben. Verder gaf een moeder aan 

makkelijker te leren praten over zichzelf in de groep, omdat ze zich zo op haar gemak voelde en dat dit 

haar zelfverzekerdheid versterkte. 

“Over veel dingen was ik wel onzeker, zoals in de groep praten weer, of dingen  

over mezelf te vertellen. Maar toen ik daar kwam, en ik voelde me zo op mijn  

gemak en zo welkom, groeide gewoon mijn zelfverzekerdheid met de dag. ...  

Dus zowel in mijn persoonlijkheid groeide ik, maar vooral ook in mijn moederrol. 

En nu als ik terugkijk, nu voel ik me heel erg zeker en vol zelfvertrouwen.” 

- Moeder 7 

Hogere gepercipieerde mate van kennis over instanties  

Verder gaven enkele moeders aan zich zekerder te gaan voelen doordat ze door de moeder-baby groep 

meer instanties hebben leren kennen en weten waar ze terecht kunnen als dat nodig mocht zijn.  
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“Ook dat je hier pas komt en dat je niets wist en dat het nu helemaal anders is. Nu  

weet, alsof ik al jaren hier ben, en dat je ook heel veel mensen kent en instanties nu  

kent. Wat waar ligt en met welke problemen waar je kan gaan, snap je? Dus dat geeft  

meer zekerheid, dat soort dingen. ... Als ik als moeder meer zekerheid voel, dat straal  

ik dan ook uit hè naar de kinderen. Dus ik denk dat het wel heel goed is voor de  

opvoeding. ... Ik voel me zekerder en dan kan ik genieten van Utrecht zeg maar.”  

– Moeder 9 

Hogere gepercipieerde mate van kennis over opvoeden  

Ook het gevoel meer kennis te hebben over opvoeden versterkte volgens ongeveer de helft van de 

moeders een zeker gevoel over hun rol als opvoeder. Hierbij was de herhaling van informatie en het 

gevoel van bevestiging dat ze het goed doen als opvoeder een belangrijk onderdeel. 

“En ik vond het ook zo fijn omdat ik zó onzeker was. Want als ik dingen niet weet, dan  

krijg ik het toch te horen daar. ...Ik weet nooit alles, omdat elk kind ook anders is. Maar  

ik ben nu wel een stuk zekerder en ik heb echt het gevoel dat ik wel veel weet.” 

- Moeder 12 

De moeder die aangaf zich niet onzeker te hebben gevoeld vertelde daarom ook niet zelfverzekerder te 

zijn geworden door de moeder-baby groep. Wel gaf ze aan dat het fijn was dat ze sommige opvoedings-

onderwerpen toch heeft meegekregen in de groep en dat ze zich misschien schuldig had gevoeld als ze 

deze dingen niet geweten of gedaan had.  

Samenvatting            

Alle jeugdverpleegkundigen gaven aan dat zij ervaren dat de moeder-baby groep voor meer zekerheid onder 

moeders zorgt. 

     Enkele moeders die pas begonnen zijn in de groep gaven aan erg onzeker te zijn over de opvoeding. De 

meesten gaven aan niet heel veel onzekerheid te ervaren.   

     Op een na gaven alle moeders die (bijna) uitgestroomd aan dat ze voor hun deelname aan de moeder-baby 

groep onzeker waren over de opvoeding. Op een na gaven zij allen aan zekerder te zijn geworden door de 

moeder-baby groep. Dit kwam door ervaren sociale steun, het opdoen van meer kennis over opvoeden en over 

instanties.  
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4.4.5 Overige gepercipieerde veranderingen 

Naast de hierboven beschreven mogelijke veranderingen die de moeder-baby groep teweeg zou kunnen 

brengen, is het mogelijk dat de moeder-baby groep ook voor veranderingen op andere gebieden zorgt.   

     In deze deelparagraaf worden de overige veranderingen die uit de interviews naar voren kwamen 

weergegeven. Er wordt gestart met overige veranderingen die de jeugdverpleegkundigen verwachtten en 

ervoeren. Daarna wordt er ingegaan op overige veranderingen door de moeder-baby groep die pas beginnende 

en (bijna) uitgestroomde moeders hebben waargenomen. Veranderingen die zijn waargenomen of worden 

verwacht door jeugdverpleegkundigen zijn het beter leren beheersen van de Nederlandse taal door 

deelnemende moeders, het delen van opgedane kennis met anderen in de omgeving, het ontwikkelen van 

structuur in hun leven en de preventie van grotere opvoedproblemen. Moeders die (bijna) uitgestroomd zijn 

noemen dat ze sociale contacten hebben kunnen opdoen voor hun baby, dat ze de Nederlandse taal beter zijn 

gaan beheersen, dat ze de opgedane kennis in de moeder-baby groep delen met anderen in de omgeving, dat ze 

de moeder-baby groep aanraden bij anderen en dat ze via de moeder-baby groep in contact zijn gekomen met 

andere activiteiten in de buurt.  

Medewerkers consultatiebureau         

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen overige veranderingen die de moeder-baby groep met 

zich mee heeft gebracht, door jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau.  

Gepercipieerde overige veranderingen door de moeder-baby groep 

De jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau beschreven verschillende overige veranderingen 

te hebben opgemerkt of te verwachtten. Hieronder zijn het beter leren beheersen van de Nederlandse 

taal, het ontwikkelen van meer structuur in het leven van deelnemende moeders en hun kinderen, het 

delen van opgedane kennis met andere mensen in de omgeving en de preventie tegen grotere 

opvoedproblemen.  

Het beter leren beheersen van de Nederlandse taal 

Een medewerker gaf aan dat de moeder-baby groep moeders kan helpen de Nederlandse taal meer te 

leren beheersen.  

 

“En voor de taal kan het natuurlijk goed zijn, dat ze toch ook  

een stuk Nederlands leren, proberen en leren.”  

- Jeugdverpleegkundige 2 

Structuur in het leven  

Een andere medewerker gaf aan dat de moeder-baby groep ervoor kan zorgen dat er meer structuur in 

het leven van de deelnemende moeders en hun kinderen komt. 

 

“En dat het regelmatig is, elke week. En er zit ook een vaste structuur in en dat is  

voor sommige mensen ook gewoon heel goed, voor de kinderen ook natuurlijk,  

dat het steeds hetzelfde gaat. Eerst de liedjes zingen enzo.”  

- Jeugdverpleegkundige 1 

Delen van opgedane kennis met anderen in de omgeving  

Een medewerker vertelde te merken dat moeders wel eens hun in de moeder-baby groep opgedane 

kennis met andere moeders delen. 

 

“Nou, het is wel grappig hoe ze met die kennis inderdaad, hoe ze daarmee omgaan. Dat ze dat  

dan ook doorgeven aan familieleden. ... Dat is zo leuk om te horen:‘Bij mijn nicht was dat ook zo en 

toen heb ik dat advies ook aan hen gegeven en dat heeft ook geholpen’. ... Dat is ook een voordeel 
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van de moeder-baby groep. Dan help je niet alleen maar die moeders, maar ook de omgeving,  

die dan niet meedoet aan de moeder-baby groep, maar die worden dan ook beïnvloed.” 

- Jeugdverpleegkundige3 

Preventie grotere opvoedproblemen  

Een medewerker beschreef dat de moeder-baby groep preventie kan inhouden: grotere opvoed-

problemen kunnen naar haar mening worden voorkomen door de kennis die wordt opgedaan in de 

moeder-baby groep. 

 

“Ik zie het toch ook wel als belangrijk voor een stuk preventie, om ergere  

problemen te voorkomen in de opvoeding, door een stukje inzicht in het opvoeden.”  

- Jeugdverpleegkundige2 

Moeders die pas begonnen zijn bij de groep        

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen overige veranderingen, door moeders die pas begonnen 

zijn bij de moeder-baby groep.  

Gepercipieerde mogelijke overige veranderingen door de moeder-baby groep 

Er werden door deze moeders twee verwachte overige veranderingen genoemd, namelijk meer sociaal 

contact voor hun kindjes en het beter leren beheersen van de Nederlandse taal. 

 

Meer sociale contacten voor hun baby  

Naast dat pas deelnemende moeders aan de moeder-baby groep verwachtten dat dit sociale contacten 

voor henzelf zou kunnen opleveren, verwachtten enkele moeders ook dat de groep contacten kan 

opleveren voor hun kindjes. De baby’s leren volgens hen zo ook andere kindjes kennen waar ze mee 

kunnen spelen. Een van de moeders beschreef dat ze verwacht dat dit een goede voorbereiding kan zijn 

op sociale contacten die nog gaan volgen: 

 

“Een beetje sociaal contact voor haar. Dat ze leert samen te spelen en te delen, speelgoed  

enzo. Want ze heeft nog geen zusjes of broertjes, maar dat kan ze dan een beetje daar 

(bij de moeder-baby groep) leren. ... Dan kan ze met andere kinderen spelen, een beetje 

voorbereiding voor de voorschool. Dan heeft ze minder heimwee misschien, want dan  

kent ze het samen spelen al een beetje, en is het misschien wat minder eng.”  

– Moeder 1 

Het beter leren beheersen van de Nederlandse taal 

Een ander overige verandering die een pas beginnende moeder verwachtte van de moeder-baby groep 

is dat ze daar meer kennis kan opdoen over de Nederlandse taal. Zij verwachtte dat de groep goed kan 

zijn voor haar om meer Nederlands te horen en te spreken.  

 

 “En ook goed voor mij een beetje Nederlands horen en praten.”  

- Moeder 4 

Moeders die (bijna) klaar zijn bij de moeder-baby groep      

In dit onderdeel wordt ingegaan op de waargenomen overige veranderingen die de groep teweeg heeft 

gebracht, door moeders die (bijna) uitgestroomd zijn bij de moeder-baby groep.  

Gepercipieerde overige veranderingen  

Meerdere moeders die (bijna) uitgestroomd zijn vertelden naast de besproken veranderingen ook nog 

andere veranderingen te hebben ervaren. De overige veranderingen die zij hebben opgemerkt zijn: het 

hebben opgedaan van meer sociale contacten voor hun kindjes, het beter hebben leren beheersen van 
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de Nederlandse taal, het delen van opgedane kennis met andere mensen buiten de moeder-baby groep, 

het aanraden van de moeder-baby groep aan andere moeders, het meer aandacht besteden aan hun 

kind en het in contact komen met andere activiteiten in de buurt.  

Meer sociale contacten voor hun baby 

De helft van de moeders uit deze deelnemersgroep vertelde dat hun baby via de moeder-baby groep 

meer sociale contacten heeft opgedaan. Enkelen van hen beschreven dit belangrijk te vinden voor de 

sociale ontwikkeling van hun kindje: ze gaven aan dat de moeder-baby groep een fijne manier was om 

hun kind vast te laten leren spelen met andere kinderen.  

 

“Het is wel leuk dat zij dan meer kindjes om zich heen heeft. Want ja, mijn  

vriendinnen zijn ook nog jong, ik heb wel vriendinnen met kinderen maar niet zoveel.  

... Vooral omdat zij zo eenkennig is vind ik dat wel leuk. In het begin wou ze ook  

niet op de grond spelen daar en dat doet ze nu dan wel wat vaker.”  

– Moeder 12 

Anderen van hen vertelden dat ze dit leuk vinden voor wanneer hun kindje ouder wordt en naar een 

andere school gaat, omdat ze dan al enkele kinderen uit de buurt kennen.  

 

 “Gewoon eigenlijk contacten opdoen, dat leek me leuk. Niet alleen voor  

mezelf, maar ook voor mijn dochtertje later. Dan heeft ze toch kameraadjes in de  

wijk, die ze toch een beetje kent. Misschien later voor school ofzo, maar ook voor  

nu. ... Dat we gewoon naar de speeltuin gaan of dingen ondernemen en de kinderen, 

dat is zo leuk om te zien, dat ze zo elkaar gewoon goed kennen.”  

– Moeder 7 

Het beter leren beheersen van de Nederlandse taal  

In de Nederlandstalige groep konden moeders de taal veel horen en spreken, wat volgens bijna de helft 

van de moeders bijdroeg aan het beter leren beheersen van de Nederlandse taal.  Zij gaven aan dat de 

moeder-baby groep hen heeft geholpen de Nederlandse taal beter te leren. 

 

“Dat was wel heel goed, daar heb ik heel veel woordjes Nederlandse taal geleerd. ... Sommige 

woorden kan ik niet goed verschillen en daar heb ik ook gewoon veel geleerd, wat betekent wat.”  

– Moeder 14 

Het doorgeven van in de groep opgedane kennis over opvoeden  

Verder brengt ongeveer de helft van de moeders hun enthousiasme over op moeders die niet bij de 

groep zitten. Zo vertelden enkele moeders opgedane tips over opvoeding met andere moeders van 

buiten de moeder-baby groep te delen. Bij deze moeders gebeurde dit meestal in de vorm van een 

gesprek met een andere moeder, maar een moeder gaf soms de meeneembladen die zij in de moeder-

baby groep ontving door aan andere moeders die er wat aan zouden kunnen hebben. 

 

“Ik heb bijvoorbeeld ook tips aan andere moeders kunnen geven die buiten de  

groep staan. ... En dat geeft wel een goed gevoel van: ‘Oké, ze heeft toch wel wat  

gehad aan mijn advies, dat ik dan weer van de groep heb meegekregen’.”  

– Moeder 6 

Enkele moeders gaven aan dat zij het belangrijk vonden de in de groep opgedane kennis te delen met 

hun echtgenoot en dit ook te doen. De moeder-baby groep zorgde er volgens deze moeders voor dat zij 

het opvoedingsproces meer gingen bespreken met hun man.  
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Enkele moeders gaven aan in de moeder-baby groep ook te hebben geleerd hoe je opvoedingskennis 

over kunt brengen op anderen, zonder diegene te kwetsen.  

 

“Ik heb zeker heel veel kennis opgedaan over hoe je dingen moet doen of  

aanpakken of bespreken soms met anderen. ...  En dat je ook leert hoe je  

die kennis overbrengt naar je partner toe, daar heb ik veel aan gehad.”  

– Moeder 7 

Het aanraden van de groep bij moeders buiten de groep  

Enkele moeders vertelden dat zij andere moeders van buiten de moeder-baby groep proberen aan te 

moedigen eens naar de moeder-baby groep te gaan. Ze gaven aan dit vooral te doen bij moeders die 

eenzaam zijn. 

 

“Ja, dat doe ik ook als ik iemand ken met een baby, weet je? En als ik voel dat  

ze eenzaam is of, weet je? Dan raad ik dat (de moeder-baby groep) aan.”  

– Moeder 9 

In contact komen met andere activiteiten in de buurt  

Een laatste verandering die genoemd werd door een moeder is dat ze door de moeder-baby groep in 

aanraking is gekomen met andere activiteiten in de buurt. Zij heeft op die manier nog meer kunnen 

ondernemen. 

 

“Zij (de begeleidster van de groep) kwam dan met ideeën van, nou eh, bijvoorbeeld  

over gewicht. Ik was daarmee bezig en toen sloot dat volgens haar mooi aan dus  

dat heb ik erbij gedaan. ... En zo kom je dus ook weer ergens, bij andere dingen 

bijvoorbeeld. Activiteiten van Cumulus en in je omgeving allerlei dingen.”  

– Moeder 10 

Samenvatting            

Andere veranderingen die jeugdverpleegkundigen bij het consultatiebureau ervoeren waren dat moeders de 

Nederlandse taal beter leren beheersen, dat zij meer structuur in hun leven kunnen ontwikkelen, dat zij een 

invloed uitoefenen op hun omgeving door het delen van informatie en de preventie van ergere 

opvoedingsproblemen. 

     Moeders die (bijna) uitgestroomd zijn gaven aan dat hun kindje ook meer sociale contacten heeft gekregen, 

dat ze de Nederlandse taal beter zijn gaan beheersen, dat zij hun omgeving beïnvloeden met kennis over 

opvoeden of aanmoediging tot deelname aan de groep en een moeder gaf aan in contact te komen met andere 

activiteiten door de groep. 
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5.  DISCUSSIE 

 

Het huidige onderzoek was erop gericht inzicht te creëren in de gepercipieerde veranderingen die de moeder-

baby groepen van Cumulus Welzijn teweeg kunnen brengen. De focus werd gelegd op mogelijke veranderingen 

in kennis over opvoeden, kennis over instanties in de buurt, sociale steun en zekerheid. Daarnaast is er 

onderzocht welke andere veranderingen er plaats hebben gevonden. De percepties die werden meegenomen 

waren die van jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau die voorlichting geven in deze groepen en die 

van moeders die pas waren gestart of (bijna) waren uitgestroomd bij deze groepen. Er zijn open interviews 

georganiseerd met 3 jeugdverpleegkundigen, 5 pas begonnen moeders en 10 moeders die (bijna) uitgestroomd 

waren, waarin deze mogelijke veranderingen werden besproken.   

5.1  Conclusie en aanbevelingen 
In deze paragraaf worden de conclusie en aanbevelingen van dit onderzoek weergegeven. In de conclusie wordt 

antwoord gegeven op de onderzoeksvragen (5.1.1). Vervolgens worden er aan de hand van deze conclusie 

praktische aanbevelingen gegeven in 5.1.2. 

5.1.1  Conclusie 
De hoofdvraag van dit onderzoek was: 'Wat zijn de gepercipieerde veranderingen die moeders en 

jeugdverpleegkundigen met een baby van 3 tot 15 maanden ervaren, teweeggebracht door de preventieve 

opvoedingsondersteunende bijeenkomsten?'  
 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zal er eerst antwoord worden gegeven op de deelvragen.  

 

1. Wat zijn de gepercipieerde veranderingen in kennis over opvoeden? 

De jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau zien de moeder-baby groep als belangrijke bron 

 voor moeders om kennis over opvoeding op te doen. De meeste pas begonnen moeders gaven aan 

 nog veel behoefte aan kennis te hebben en bijna alle (bijna) uitgestroomde moeders gaven aan voor

 hun deelname behoefte te hebben gehad om meer kennis over opvoeden op te doen. Alle (bijna)

 uitgestroomde moeders gaven aan extra kennis over opvoeden te hebben opgedaan door de moeder

 baby groep.   

      De moeder-baby groep lijkt om deze reden goed te voorzien in de behoefte naar kennis die  bijna

 alle moeders voor de start bij de moeder-baby groep ervaren. 

 

2. Wat zijn de gepercipieerde veranderingen in kennis over instanties in de buurt? 

Veel instanties zijn nog onbekend bij moeders die pas beginnen bij de moeder-baby groep. Hoewel 

twee moeders wel aangeven te weten bij welke instanties ze terecht kunnen. Alle moeders die (bijna) 

uitgestroomd zijn hebben over ten minste een instantie kennis opgedaan via de moeder-baby groep. 

In veel gevallen via de moeder-baby groep voor het eerst gehoord over instanties in de buurt, maar 

toch zijn er instanties bij die voor sommige moeders nog helemaal niet bekend zijn. Van deze moeders 

geven ze op een na aan de voorlichtingen over en door instanties nuttig te vinden. Bijna alle moeders 

geven aan instanties (beter) te hebben leren kennen door de moeder-baby groep en meerdere 

moeders geven aan nu makkelijker contact op te durven nemen met de instanties.  

     De moeder-baby groep lijkt het doel om moeders bekend te maken met instanties in de buurt te 

bereiken. Er zijn echter nog wel moeders die aan het einde van het traject nog niet met alle instanties 

bekend zijn, hier valt verbetering in te behalen. 
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3. Wat zijn de gepercipieerde veranderingen in sociale steun? 

De jeugdverpleegkundigen gaven aan dat veel moeders in Utrecht Overvecht sociaal geïsoleerd leven 

en weinig sociale contacten en steun ervaren te hebben. Zij gaven ieder aan dat de moeder-baby 

groep hierin positieve veranderingen teweeg kan brengen. Meerdere moeders die pas begonnen 

waren bij de moeder-baby groep ervoeren weinig sociale contacten en steun te hebben. Bijna alle 

moeders die (bijna) uitgestroomd zijn gaven aan voor hun deelname aan de moeder-baby groep 

weinig sociaal contact en steun te hebben. Bijna al deze moeders ervoeren na de groep meer sociale 

contacten te hebben. De helft van deze moeders gaf aan echt vriendinnen te hebben opgedaan door 

de moeder-baby groep. Al deze moeders gaven aan sociale steun te hebben ervaren in de groep. 

Enkelen gaven aan na de groep nog steeds sociale steun te bieden of te ontvangen.  

     Gebaseerd op deze resultaten kan er gesteld worden dat er veel behoefte is aan sociale contacten 

en steun voor deelname aan de groep. De moeder-baby groep voorziet goed in deze behoefte en 

levert voor bijna alle moeders sociale contacten en vaak zelfs vriendinnen op. In de moeder-baby 

groep zelf heeft iedere moeder aan het einde van het traject sociale steun ervaren. 

 

4. Wat zijn de gepercipieerde veranderingen op het gevoel van empowerment? 

Alle jeugdverpleegkundigen geven aan dat zij ervaren dat de moeder-baby groep voor meer zekerheid 

onder moeders zorgt. Enkele moeders die pas begonnen zijn in de groep geven aan erg onzeker te zijn 

over de opvoeding. De meesten geven aan niet heel veel onzekerheid te ervaren. Op een na geven alle 

moeders die (bijna) uitgestroomd aan dat ze voor hun deelname aan de moeder-baby groep onzeker 

waren over de opvoeding. Op een na gaven zij allen aan zekerder te zijn geworden door de moeder-

baby groep. Dit kwam door ervaren sociale steun, het opdoen van meer kennis over opvoeden en over 

instanties.  

     Over het algemeen heerst er bij veel moeders onzekerheid voor hun start bij de moeder-baby 

groep. De moeder-baby groep lijkt bijna alle moeders meer zekerheid te bieden. 

 

5. Wat zijn overige gepercipieerde veranderingen? 

Andere veranderingen die jeugdverpleegkundigen bij het consultatiebureau ervoeren waren dat 

moeders de Nederlandse taal beter leren beheersen, dat zij meer structuur in hun leven kunnen 

ontwikkelen, dat zij een invloed uitoefenen op hun omgeving door het delen van informatie en de 

preventie van ergere opvoedingsproblemen. Moeders die pas begonnen waren gaven aan te hopen de 

Nederlandse taal beter te gaan beheersen en dat hun baby meer sociale contacten op kan doen. 

Moeders die (bijna) uitgestroomd zijn gaven aan dat hun kindje ook meer sociale contacten heeft 

gekregen, dat ze de Nederlandse taal beter zijn gaan beheersen, dat zij hun omgeving beïnvloeden 

met kennis over opvoeden of aanmoediging tot deelname aan de groep en dat zij in contact komen 

met andere activiteiten in de buurt.  

     Op basis van deze resultaten kan er gesteld worden dat de belangrijkste overige veranderingen het 

beter leren beheersen van de Nederlandse taal en het delen van opgedane kennis in de moeder-baby 

groep met andere in de omgeving te zijn.  

 

Gebaseerd op de resultaten, blijkt dat alle verwachte veranderingen over het algemeen inderdaad teweeg 

lijken te worden gebracht door de opvoedingsondersteunende moeder-baby groepen. Dit sluit aan bij de 

beschrijving van Durinck en Racquet (2003) dat groepsgerichte opvoedingsondersteuning kan resulteren in een 

uitbreiding van kennis over de opvoeding, toegenomen zelfvertrouwen en de uitbreiding van het sociale 

netwerk.   

     Tevens zijn er verdere veranderingen waargenomen, waarvan het opdoen van sociale contacten voor het 

kind, het beter leren beheersen van de Nederlandse taal en het delen van opgedane kennis met personen 

buiten de moeder-baby groep de belangrijkste lijken te zijn. Het beter leren beheersen van de Nederlandse taal 
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kan aansluiten bij een ander mogelijk effect van groepsgerichte opvoedingsondersteuning: ‘verbeterde 

communicatieve vaardigheden, doordat ouders zich in de groep moeten uitdrukken’ (Durinck & Racquet, 

2003). 

 

Opvallend is dat moeders beschrijven verschillende motivaties te hebben om deel te nemen aan de moeder-

baby groep. Zo zijn er moeders die voornamelijk komen om kennis over opvoeden op te doen, maar die 

aangeven al voldoende sociale steun te ervaren. Ook zijn er moeders die juist komen om sociale contacten op 

te doen en die verder niet het idee hebben veel kennis over opvoeden en instanties nodig te hebben. Dit is een 

reden dat moeders niet altijd binnen alle onderwerpen een verandering ervaren.   

     Wanneer er geen verandering plaats vond in een bepaald onderwerp, gaf de moeder vaak aan ook geen 

behoefte te hebben gehad aan meer kennis, sociale steun of empowerment. Zo komt het voor dat een moeder 

aangaf geen behoefte te hebben aan het versterken van haar gevoel van empowerment, omdat ze zich zeker 

en sterk genoeg voelde in de opvoeding. In deze gevallen werd er door de moeder zodoende ook geen 

verandering waargenomen binnen dit onderwerp.  

     Verder komt het voor dat moeders aangeven geen behoefte te hebben aan een verandering binnen een 

bepaald onderwerp, maar dat er tegen de verwachting in toch een verandering plaatsvindt. Een voorbeeld 

hiervan is een moeder die aangaf geen extra kennis over opvoeden nodig te hebben, maar die toch beschrijft 

nieuwe dingen rond opvoedingsonderwerpen geleerd te hebben.   

     Deze gegevens tonen aan dat moeders om verschillende redenen deelnemen aan de groep en dat wanneer 

er geen verandering plaats vindt binnen een bepaald onderwerp (kennis over opvoeden en instanties, sociale 

steun, empowerment, overig), dit niet betekent dat de groep niet zinvol is geweest voor een ander onderwerp. 

5.1.2 Aanbevelingen 
Gebaseerd op de conclusie lijken moeders veel positieve veranderingen te ervaren rond de beoogde doelen 

van Cumulus Welzijn. Ook de jeugdverpleegkundigen beschrijven dat de moeder-baby groepen voor alle 

onderzochte doelen een meerwaarde lijken te hebben. Om deze redenen lijkt het van belang dat de moeder-

baby groepen worden voortgezet, om moeders in Utrecht Overvecht die behoefte hebben aan extra 

ondersteuning in de opvoeding te kunnen voorzien van (extra) informatie, sociale ondersteuning en 

zelfverzekerdheid. Sommige doelen lijken echter nog sterkere veranderingen teweeg te moeten kunnen 

brengen. Hieronder wordt ingegaan op mogelijke verbeteringen binnen de moeder-baby groepen: bekendheid 

met instanties, meeneembladen, sociale contacten en de overgang van de moeder-baby groep naar de ouder-

kind groep. 

 

Bekendheid met instanties  

Omdat sommige instanties bij moeders die (bijna) klaar zijn bij de moeder-baby groep niet bekend zijn aan het 

einde van het traject, lijkt hier een punt van verbetering te bestaan. Vooral MEE, de diëtiste, de 

mondhygiëniste en de Voorlees-Express zijn bij een aantal moeders niet bekend aan het einde van het traject. 

De Voorlees-Express is op dit moment overbezet, waardoor voorlichtingen hierover niet nuttig zijn, omdat er 

geen plaatsen meer vrij zijn. MEE is niet voor alle moeders van belang, omdat dit een organisatie is die zich 

richt op kinderen en ouders met een lichamelijke of geestelijke beperking, waardoor deze waarschijnlijk niet in 

alle reeksen van bijeenkomsten is opgenomen. Informatie over de diëtiste en de mondhygiëniste lijken echter 

wel extra aandacht te kunnen krijgen in de moeder-baby groep.   

     Omdat moeders niet bij iedere bijeenkomst aanwezig zijn, kan het snel voorkomen dat zij een voorlichting 

over en door een bepaalde instantie missen. Wellicht is het een idee alle moeders te voorzien van een 

meeneemblad waar alle instanties op worden genoemd met een korte beschrijving en conctactgegevens. Op 

deze manier hebben ze een overzicht van de bestaande instanties in de buurt die van belang kunnen zijn in de 

opvoeding. Wanneer ze dan een bijeenkomst missen, hebben ze toch informatie over deze instanties 
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beschikbaar en ze kunnen makkelijker om extra informatie over een instantie vragen dan wanneer ze niet 

weten welke instanties er zijn. 

 

Meeneembladen  

Betreffende kennis over opvoeden werd er opgemerkt dat er gelet kan worden op het beschikbaar stellen van 

de meeneembladen. Een moeder gaf aan deze soms te missen als ze niet aanwezig waren. Het lijkt  van belang 

dat begeleiders er op letten dat zij de meeneembladen meebrengen naar de moeder-baby groep.  

 

Sociale contacten  

Bijna alle moeders gaven aan sociale steun te ontvangen en een uitgebreider sociaal netwerk te hebben 

gekregen door de moeder-baby groep. Toch kunnen er hier misschien veranderingen worden toegepast, om 

meer aandacht te leggen op het sociale aspect. Een moeder gaf aan dat er een bijeenkomst zou kunnen 

worden georganiseerd om elkaar persoonlijk beter te leren kennen. Ook zou er ruimte geboden kunnen 

worden aan moeders om activiteiten te plannen om buiten de groep eens samen iets te ondernemen, om het 

sociale contact buiten de groep te bevorderen. Dit kan een activiteit zijn gerelateerd aan kinderen of meer 

gericht op de moeders zelf.  

 

Overgang moeder-baby groep naar ouder-kind groep 

Een ander verbeterpunt lijkt de overgang tussen de moeder-baby groep naar de ouder-kind groep te zijn. Veel 

moeders gaven aan de overgang van de moeder-baby groep naar de ouder-kind groep van Cumulus Welzijn 

een grote stap te vinden. Enkele moeders beschreven het prettig te vinden wanneer de begeleidster van de 

moeder-baby groep samen met andere moeders de eerste keer mee gingen naar deze groep. Dit gebeurt nog 

niet in alle gevallen, wat wellicht wel raadzaam is voor moeders die geïnteresseerd zijn om naar deze groep te 

gaan, om moeders die de stap zelf nog niet durven te zetten te ondersteunen. 

     Verder beschreven enkele moeders dat ze in de ouder-kind groep minder contact hebben met de andere 

deelnemers, wat ze erg missen na de nauwe contacten en sociale steun die zij in de moeder-baby groep 

ervoeren. Zij missen het praten met andere moeders en het gevoel echt een groep te vormen met deze 

moeders, doordat de aandacht nu meer ligt bij hun kind. Een moeder gaf aan om deze reden zelfs gestopt te 

zijn met de groep. De moeder-baby groep is meer gericht op de moeder zelf (en op het kind via de moeder), 

waar de ouder-kind groep meer gericht is op het kind. De aansluiting tussen deze twee groepen zou daarom 

verbeterd kunnen worden, door de verschillende benaderingen van deze groepen meer naar elkaar toe te 

brengen. De ouder-kind groep zou meer momenten in de bijeenkomst kunnen inbouwen, waar moeders met 

elkaar in contact komen en hun ervaringen kunnen delen. Nadat dit een keer in een gesprek met Cumulus 

Welzijn naar voren kwam, werd er aangegeven dat er al geprobeerd wordt dit straks in het programma op te 

nemen. Het advies luidt daarom om inderdaad aanpassingen te doen in deze groep, om moeders toch in hun 

behoefte aan contact met andere opvoeders te kunnen voorzien.   

5.2 Discussie 
In deze paragraaf worden de bevindingen eerst gekoppeld aan de eerder beschreven literatuur (5.2.1). 

Vervolgens wordt er ingegaan op de beperkingen van het onderzoek (5.2.2) en worden er aanbevelingen 

gedaan voor verder onderzoek (5.2.3). 

5.2.1  Terugkoppeling naar de literatuur  

In deze deelparagraaf wordt er ingegaan op gevonden ondersteuningen van eerder gevonden literatuur en 

nieuwe bevindingen die interessant kunnen zijn voor de wetenschap. Er wordt ingegaan op sociale steun, kennis 

over opvoeding en de onderlinge beïnvloeding van de veranderingen binnen het opvoedingsondersteunende 

programma. 
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Sociale steun 

Sociale steun lijkt een van de belangrijkste waargenomen veranderingen te zijn. De bevinding dat de moeder-

baby groepen het sociale netwerk van deelnemers kan vergroten ondersteunt het onderzoek van Almeida et al 

(2012), waaruit bleek dat de door ouders waargenomen sociale steun versterkt werd door verschillende 

opvoedingsinterventies in Portugal.   

     De veranderingen in sociale steun werden teweeggebracht op verschillende manieren. In het theoretisch 

kader werden vier mechanismen besproken die belangrijk kunnen zijn bij lotgenotencontact volgens Campbell 

et al (2004). Op basis van de percepties van de deelnemers binnen dit onderzoek lijken al deze mechanismen 

voor te komen in de moeder-baby groepen. Ten eerste gaven moeders aan dat zij in de groep hun eigen 

ervaringen kunnen vergelijken met die van andere moeders, wat in veel gevallen relativerend werkte (Sociale 

Vergelijkingstheorie, Festinger (1954)). Ten tweede gaven veel moeders aan dat de geboden steun door andere 

moeders heel prettig is, omdat zij weten hoe het is om moeder te zijn en nuttige tips kunnen geven en hun 

ervaringen kunnen delen. Hierdoor sluit de geboden steun goed aan bij de behoeften van de moeders 

(Optimale Matching-Theorie, Cutrona (1990)). Verder vertelden enkele moeders een goed gevoel te krijgen 

wanneer zij andere moeders kunnen helpen met hun ervaringen en tips (Helper-therapie Principe, Riessman 

(1965); Kahn en Fua (1992)). Ook het laatste mechanisme werd ondersteund volgens de percepties van 

deelnemende moeders. Veel moeders gaven aan veel steun te hebben ervaren wanneer zij met een 

opvoedingsprobleem zaten. Velen gaven aan dat dat hen hielp om op een goede manier met de situatie om te 

gaan en dat zij zich minder onzeker voelden door deze steun (Stress en Coping Perspectief, Campbell et al 

(2004); Schwarzer en Knoll (2007).  

     In het theoretisch kader is ook ingegaan op Janssen en Geelen (1965), die ook enkele principes beschrijven 

die naar voren kunnen komen bij lotgenotencontact. ‘Modeling’ houdt in dat het zelfvertrouwen van mensen 

versterkt kan worden door een confrontatie met positieve rolmodellen bij lotgenotencontact. Dit principe is 

niet duidelijk naar voren gekomen in de gesprekken met deelnemende moeders. Een ander principe dat zij 

beschrijven is ‘normalisering’, welke wel plaatsvindt in de moeder-baby groep. De meeste moeders gaven aan 

problemen te delen met de andere moeders in de groep en dat er veel sprake was van herkenning en 

erkenning van deze problemen.  Veel moeders vertelden in de moeder-baby groep het gevoel te krijgen niet de 

enige te zijn die soms problemen ervaren in de opvoeding en dat dit hen hielp beter om te gaan met de 

situatie. Deze beschrijvingen sluiten aan bij het principe ‘normalisering’.  

Kennis over opvoeding 

Betreffende kennis over opvoeding hebben de moeder-baby groepen volgens de perceptie van deelnemende 

moeders veel betekend. In het theoretisch kader werd beschreven dat ouders zich soms van bepaalde 

informatiebehoeften niet bewust zijn, omdat ze soms nog nooit van een bepaald onderwerp gehoord hebben 

(Sparling & Sparling, 1980). Gebaseerd op de gesprekken met deelnemende moeders was hier inderdaad 

regelmatig sprake van. Meerdere moeders beschreven in de moeder-baby groep kennis te hebben gemaakt 

met onderwerpen, waar ze anders niets van zouden hebben afgeweten. Ook de beschrijving van Sparling en 

Sparling (1980) dat diensten vaak als ‘niet beschikbaar’ worden gezien door ouders, waardoor ze niet gebruikt 

worden lijkt op basis van de gesprekken met deelnemende moeders ondersteund te worden. Veel moeders 

gaven aan het eng te vinden contact op te nemen met instanties wanneer dit nodig was of niet te weten van 

het bestaan van bepaalde instanties. Sparling en Sparling (1980) beschrijven dat moeders betrokken moeten 

worden bij een of meerdere formele diensten in de omgeving om een actievere houding te ontwikkelen. 

Volgens de perceptie van bijna alle moeders die hebben deelgenomen aan de moeder-baby groepen dragen 

deze bijeenkomsten eraan bij om instanties te leren kennen en vertelden meerdere moeders dat zij nu 

makkelijker contact durven te zoeken met instanties.  
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Onderlinge beïnvloeding van de veranderingen 

Veel van de doelen lijken met elkaar verweven te zijn. Een van de meest voor de hand liggende verbanden bij 

de veranderingen die behandeld zijn binnen dit onderzoek zijn kennis over opvoeden en kennis over instanties. 

Doordat instanties uitleg komen geven over hun instantie, doen moeders ook opvoedingskennis op die 

gerelateerd is aan de onderwerpen die bij deze instantie centraal staan. Vice versa komt er ook vaak informatie 

voorbij over relevante instanties wanneer kennis over informatie gegeven wordt.   

Verder lijkt sociale steun gerelateerd te zijn aan kennis over opvoeden, omdat moeders ook van elkaar kunnen 

leren en kan het delen van kennis over opvoeden ervaren worden als sociale steun. 

     Een van de belangrijkste afhankelijke veranderingen komt naar voren bij het onderdeel empowerment. 

Moeders beschrijven meer zekerheid te ervaren doordat ze in de moeder-baby groep meer kennis opdoen over 

opvoeden en instanties en doordat zij daar meer sociale steun ervaren. Dit zelfvertrouwen wordt zodoende 

versterkt wanneer enkele of alle andere veranderingen teweeg worden gebracht. Verder lijkt dit 

zelfvertrouwen weer belangrijk te zijn om zelf kennis te kunnen doorgeven aan andere personen, sociale steun 

te bieden en om contact op te nemen met instanties.   

5.2.2 Beperkingen 

Er zijn enkele beperkingen die dit onderzoek met zich meebracht die van belang zijn te vermelden. Allereerst 

hebben er enkel Nederlands sprekende moeders deelgenomen aan het onderzoek, omdat de onderzoeker 

geen Turks of Marokkaans sprak. Hierdoor konden enkel moeders deelnemen uit de Nederlandstalige moeder-

baby groepen of moeders die deelnamen aan een Turks- of Marokkaantalige moeder-baby groep, maar die de 

Nederlandse taal voldoende beheersten. Doordat moeders die de Nederlandse taal niet goed beheersten niet 

konden worden betrokken in het onderzoek, is deze groep – die misschien meer aan de moeder-baby groep 

hebben gehad, dan moeders zonder taalbarrière  – niet vertegenwoordigd in het onderzoek.   

     Ten tweede, zijn twee jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau die hebben meegewerkt aan het 

onderzoek, pas sinds januari 2012 actief bij de moeder-baby groepen. Het kan zijn dat zij daarom nog niet 

zoveel inzicht hebben in de veranderingen die de moeder-baby groepen kunnen betekenen voor deelnemende 

moeders, in vergelijking met de andere jeugdverpleegkundige die sinds de start al betrokken is bij de moeder-

baby groepen. Wel zijn alle drie de jeugdverpleegkundigen die op dit moment werkzaam zijn bij de moeder-

baby groepen betrokken bij het onderzoek.  

     Verder is het mogelijk dat deelnemers zich niet volledig open durfden op te stellen in het interview, omdat 

de onderzoeker hen nog niet bekend was. Dit kan eraan hebben bijgedragen dat sommige persoonlijke 

informatie niet is verteld, wat eventuele veranderingen duidelijker had kunnen aantonen. Aan de andere kant 

is de onbekendheid van de onderzoeker ook weer belangrijk, om sociaal gewenste antwoorden te voorkomen. 

Een andere beperking van dit onderzoek is dat niet in alle interviews alle onderwerpen voldoende besproken 

zijn, waardoor in enkele gevallen gegevens missen over een onderwerp. De topiclist had uitgebreider kunnen 

zijn om dit probleem te voorkomen. 

5.2.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Ondanks deze beperkingen is het onderzoek voor Cumulus Welzijn relevant, omdat het inzicht biedt in 

veranderingen die de moeder-baby groep teweegbrengt volgens de waarnemingen van pas deelnemende of 

(bijna) uitgestroomde moeders en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau.  

     De beperkingen van het onderzoek rondom de deelnemende moeders kunnen inhouden dat de huidige 

uitkomsten nog positiever zouden uitvallen, wanneer moeders die geen Nederlands spreken ook zouden zijn 

meegenomen in het onderzoek. Voor Cumulus Welzijn kan het interessant zijn een breder onderzoek te laten 

uitvoeren, waarbij ook deze kwetsbaardere groep moeders worden betrokken.  
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Voor de wetenschap biedt dit onderzoek kwalitatieve inzichten in de veranderingen die moeders en 

professionals ervaren in kennis over opvoeden, kennis over instanties, sociale steun en empowerment, 

teweeggebracht door opvoedingsondersteunende bijeenkomsten voor moeders met een baby van 3 tot 15 

maanden. Een interessant vervolgonderzoek zou kunnen zijn om verder te onderzoeken hoe deze verschillende 

mogelijke veranderingen zich tot elkaar verhouden en hoe deze elkaar kunnen versterken binnen 

groepsgerichte opvoedingsondersteuning.  



60 

 

REFERENTIES 

 
Almeida, A., Abreu-Lima, I., Cruz, O., Brandão, T., Alarcão, M., Santos, M.R. & Machado, J.C. (2012).Parent

 education interventions: Results from a national study in Portugal. European Journal of Developmental

 Psychology, 9(1), 135-149.  

Asscher, J.J., Hermanns, J.M.A. & Dekovid, M. (2006). De invloed van Home-Start op het welzijn en

 opvoedingsgedrag van ouders van peuters. Tijdschrift voor orthopedagogiek,45, 213-228.  

Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. & Teunissen, J. (2009). Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van 

 kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.  

Belsky, J. (2005). Social-Contextual Determinants of Parenting. In: Tremblay, R.E., Barr, R.G., 

 Peters, R.V. (eds.) Encyclopedia on Early Childhood Development. Montreal, Quebec: Centre of 

 Excellence for Early Childhood Development, 1-6. Verkregen op 8 maart 2012, via: 

 http://www.eyeonkids.ca/docs/files/parenting_skills.pdf#page=67  

Belsky, J. (1984). The Determinants of Parenting: A Process Model. Child Development, 55, 83 - 96.  

Bolt, A. (2006). Het Gezin Centraal, handboek voor ambulante hulpverleners. Amsterdam, Uitgeverij SWP. 

Bornstein, M.H.  , Cote, L.R., Haynes, O.M., Hahn, C.-S.&Park, Y. (2010).Parenting knowledge: Experiential and

 sociodemographic factors in European American Mothers of Young Children. American Psychological

 Association, 1677-1693. DOI: 10.1037/a0020677  

Campbell, H.S., Phaneuf, M.R., & Deane, K. (2004).Cancer peer support programs – do they work? Patient

 Education and Counselling, 55, 3-15.   

Ceballo, R., & McLoyd, V. C. (2002). Social support and parenting in poor, dangerous neighborhoods. Child

 Development, 73, 1310-1321.   

Cumulus Welzijn (2009). Over Cumulus Welzijn. Opgehaald op 22 februari 2012, via:

 www.cumuluswelzijn.nl/CumulusWelzijn.aspx  

Cumulus Welzijn & Van Heerwaarden Onderzoek en Advies (2009). Praten over de opvoeding van je kind. 

Cutrona, C.E. (1990). Stress and social support: In search of optimal matching. Journal of Social and Clinical

 Psychology, 9, 3-14.  

Day, C., Michelson, D., Thomson, S., Penney, C. & Draper, L. (2012). Innovations in Practice: Empowering

 Parents, Empowering Communities: A pilot evaluation of a peer-led parenting programme. Child and

 Adolescent Mental Health, 17(1), 52-57.   

Durinck, K. & Racquet, L. (2003). Opvoedingsondersteuning, een leidraad voor ouderbegeleiders. Antwerpen

 Apeldoorn: Garant.  

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140.  

Hermans, J. (1995). Opvoedingsondersteuning: een poging tot wetenschappelijke en maatschappelijke

 legitimering. In: Haerden, H. en Janssen, D., Pedagogische preventie: een antwoord op kansarmoede?

 (17-24). Leuven-Apeldoorn: Garant.  

Janssen, M., & Geelen, K. (1996). Gedeelde smart, dubbele vreugd. Lotgenotencontact in de psychiatrie. NcGv

 reeks 96-19. Utrecht: Trimbos-instituut.   

Kane, G.A., Wood, V.A. & Barlow, J. (2007). Parenting programmes: a systematic review and synthesis of

 qualitative research. Child: care, health and development, 33(6), 784–793.  

Kotchick, B.A., &Forehand, R. (2002). Putting Parenting in Perspective: A Discussion of the Contextual Factors

 That Shape Parenting Practices. Journal of Child and Family Studies, 11(3), 255–269.  

Lam, C. M. & Kwong, W. M. (2012), The “Paradox of Empowerment” in Parent Education: A Reflexive

 Examination of Parents' Pedagogical Expectations. Family Relations, 61, 65-74. DOI: 10.1111/j.1741

 3729.2011.00685.x 

http://www.eyeonkids.ca/docs/files/parenting_skills.pdf#page=67
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35291583900&eid=2-s2.0-78649288155
mailto:Marc-H-Bornstein@nih.gov
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7004692972&eid=2-s2.0-78649288155
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603085560&eid=2-s2.0-78649288155
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7201965056&eid=2-s2.0-78649288155
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37067660300&eid=2-s2.0-78649288155
http://www.cumuluswelzijn.nl/CumulusWelzijn.aspx


61 

 

Leahy-Warren, P. & McCarthy, G. (2011).Maternal parental self-efficacy in the postpartum period. Midwifery,

 27, 802-810.  

Lindeman, L., & Reulink, N. (2005). Participerende observatie, documentanalyse, interviewen, dictaat

 kwalitatief onderzoek. Opgehaald op 8 maart 2012, via: http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/

 om2%20(2005)/om2_files/syllabus/kwalitatief.pdf 

Lojkasek, M., Cohen, N.J., & Muir, E. (1994). Where is the infant in infant intervention? A review of the

 literature on changing troubled mother-infant relationships. Psychotherapy, 31(1), 208-220.  

Marlet, G.A, J. Poort, C. van Woerkens (2009). De Baat op straat. Utrecht: Stichting Atlas voor gemeenten. 

Pender, N.J., Murdaugh, C.L. & Parsons, M.A. (2009). Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie, vijfde editie.

 Amsterdam: Pearson Education Benelux.  

Prinzie, P., Stams, G.J.J.M., Dekovic, M., Reijntjes, A.H.A. & Belsky, J. (2009). The relations between parents’

 Big Five personality factors and parenting: A meta-analytic review. Journal of Personality and Social

 Psychology, 97, 351–362.  

Riessman, F. (1965).The ‘Helper’ therapy principle.Social Work, 10, 27-32.  

Sameroff, A.J. & Chandler, M.J. (1975). Transactional models in early social relations. Human development, 18,

 65-79.  

Sameroff, A.J., & Mackenzie, M.J. (2003).Research strategies for capturing transactional models of

 development: The limits of the possible. Development and Psychopathology, 15, 613-640. DOI:

 10.1017.S0954579403000312  

Seymore, C., Frothingham, T.E., Macmillan, J. & Durant, R.H. (1990). Child Development Knowledge,

 Childrearing Attitudes, and Social Support Among First- and Second-time Adolescent Mothers.

 Journal of Adolescent Health Care, 11, 343-350.  

Schwarzer, R., & Knoll, N. (2007). Functional roles of social support within the stress and coping process: A

 theoretical and empirical overview. International Journal of Psychology, 42, 243-252.  

Smith, M. (2010). Good parenting: Making a difference. Early Human Development, 86, 689-693.   

Sparling, J., & Lewis, I. (1980).Information needs of parents with young children. Washington, DC:

 Administration for Children, Youth, and Families.  

Stevens, J.H. (1984). Child Development Knowledge and Parenting Skills. Family Relations, 33(2), 237-244. 

Van der Ploeg, J.D. (1997). Gedragsproblemen. Rotterdam: Lemniscaat.  

VROM (2008). Beknopte Begroting 2008: Ruimte en Milieu & Wonen, Wijken en Integratie. Meerjarenramingen

 2009-2012. 

Young, K.T., Davis, K., Schoen, C., & Parker, S. (1998). Listening to Parents: A National Survey of Parents With

 Young Children. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 152, 255-262.  

Zeedyk, M.S., Werritty, I., & Riach, C. (2008). One Year On: Perceptions of the Lasting Benefits of Involvement in

 a Parenting Support Programme. Children and Society, 22, 99-111. DOI:10.1111/j.10990860.2007.

 00080.x 

http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2%20(2005)/
http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2%20(2005)/


62 

 

BIJLAGE I: LITERATUURSTUDIE LOG 

 

Onderzoeksvragen literatuurstudie 
Om de gewenste literatuur te vinden om een theoretisch kader te ontwikkelen voor mijn onderzoek, heb ik de 

volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

- Hoe ontwikkelt een kind zich? 

- Hoe is de opvoeding vormgegeven? 

- Wat is opvoedingsondersteuning, wat voor vormen zijn er en hoe kenmerken zij zich? 

- Zijn er al onderzoeken gedaan naar de effecten van opvoedingsondersteuning? 

- Wat voor invloed heeft kennis (over opvoeden en/of instanties die van belang kunnen zijn bij de 

opvoeding) op de opvoeding en de ontwikkeling van een kind? 

- Wat voor invloed heeft sociale steun op de opvoeding en de ontwikkeling van een kind? 

- Zijn er eerdere onderzoeken gedaan naar het verband tussen opvoedingsondersteuning en kennis 

over opvoeden/relevante instanties, sociale steun en empowerment?  

 

De belangrijkste concepten die dan naar voren komen zijn: 

Kind ontwikkeling  Child development  

Opvoeding   Childrearing, parenting  

Opvoedingsondersteuning Parenting programmes, parenting support programmes  

Kennis over opvoeding  Knowledge in parenting  

Sociale steun   Social support in parenting  

Empowerment   Empowerment 

Criteria gewenste materialen 

Voor het vinden en selecteren van relevante informatie zijn er een aantal criteria opgesteld. Voor het 

beschrijven van conceptuele onderwerpen, zoals de ontwikkeling van een kind of bestaande vormen van 

opvoedingsondersteuning, is er zowel naar boeken als naar artikelen gezocht om hier definities en kenmerken 

van te kunnen geven. Wanneer het meer gaat om bewijzen over wat wel of niet werkt, bijvoorbeeld de vraag of 

sociale steun invloed heeft op het opvoedgedrag van ouders, leken wetenschappelijke artikelen het geschiktst.  

 

Er is gestreefd om bronnen te vinden die zo recent mogelijk zijn. Opvoeding lijkt echter een thema te zijn dat 

niet erg veranderlijk is, dus in sommige gevallen zijn er minder recente bronnen gebruikt. De materialen zijn 

gezocht in het Engels en in het Nederlands, om nog zoveel mogelijk bronnen te kunnen betrekken in het 

literatuuronderzoek. 

 

Geselecteerde databases  

Voor het vinden van wetenschappelijke onderzoeken is er gebruik gemaakt van Scopus en FindUT. Scopus is 

een grote database die wetenschappelijke literatuur over verschillende disciplines aanbiedt, waaronder sociale 

wetenschappen. Via FindUT kan er literatuur uit het archief en bibliotheek van Universiteit Twente worden 

gevonden.  

Wanneer er via deze databases artikelen werden gevonden die geschikt leken maar niet verkregen konden 

worden, werd het artikel via Google Scholar gezocht aan de hand van de auteur en titel.  
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Relevante termen 

Concepten Gerelateerde termen Kleinere termen Bredere termen 

Parenting Childrearing,  Children, parents Childrearing 

Parenting programmes Parenting support  

Parenting education 

programmes 

Infant interventions 

Parenting interventions 

Parenting, childrearing Programmes, interventions 

Knowledge of child 

development 

Knowledge, child 

development 

Information, knowledge Child development 

Social support Social contact, support, 

social network 

Peers Social network 

Empowerment Self-efficacy, self-

confidence 

Confidence  

Zoekacties 

 Date Database Zoek actie + zoek techniek  Hits totaal 

1 08-03-12 Scopus “Transactional model of development” 28 

2 08-03-12 Scopus “Determinants of parenting” AND “belsky” Jaar: ‘1983-1985’ 1 

3 08-03-12 Scopus “Determinants of parenting” Jaar: ‘2000-2012’ 23 

4 08-03-12 Google Scholar ‘Belsky determinants of parenting’Jaar: ‘2000-2012’ 4510 

5 12-03-12 Scopus “Child development knowledge” 28 

6 12-03-12 Scopus “Parenting knowledge” 57 

7 12-03-12 FindUT ‘Child development knowledge and parenting’ 16.502 

8 12-03-12 Google Books ‘Opvoedingsondersteuning’ Oneindig 

9 16-03-12 Scopus “Parenting support programme” 8 

10 16-03-12 Scopus “Parenting interventions” AND peers 15 

11 16-03-12 Google Scholar “Infant intervention” Oneindig 

12 16-03-12 Scopus “Parent education interventions” 74 

 

Terminologie 
Tijdens het zoeken naar literatuur, zijn er veel extra mogelijke zoektermen gevonden. Vaak waren dit voor de 

hand liggende termen waar ik voorheen niet aan gedacht had, zoals ‘parenting interventions’ voor ‘parenting 

programmes’.  

Gevonden en gebruikte referenties in APA stijl 
Zoekactie 1: Sameroff, A.J., & Mackenzie, M.J. (2003). Research strategies for capturing transactional models of development: The

  limits of the possible. Development and Psychopathology, 15, 613-640. DOI: 10.1017.S0954579403000312  

Zoeksactie 2: Belsky, J. (1984). The Determinants of Parenting: A Process Model. Child Development, 55, 83-96. 

Zoekactie 3: Geen relevante referenties gevonden 

Zoekactie 4:  Belsky, J. (2005). Social-Contextual Determinants of Parenting. In: Tremblay, R.E., Barr, R.G., Peters, R.V. (eds.)

  Encyclopedia on Early Childhood Development. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood 

  Development, 1-6. Verkregen op 8 maart 2012, via http://www.eyeonkids.ca/docs/files/parenting_skills.pdf#page=67 

Zoekactie 5: Seymore, C., Frothingham, T.E., Macmillan, J. en Durant, R.H. (1990). Child Development Knowledge, Childrearing

  Attitudes, and Social Support Among First- and Second-time Adolescent Mothers.Journal of Adolescent Health Care,

  11, 343-350.  

 

Zoekactie 6: Bornstein, M.H., Cote, L.R., Haynes, O.M., Hahn, C.-S., Park, Y. (2010). Parenting knowledge: Experiential and 

  sociodemographic factors in European American Mothers of Young Children. American  Psychological Association, 

  1677, 1693.DOI: 10.1037/a0020677 

http://www.eyeonkids.ca/docs/files/parenting_skills.pdf#page=67
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35291583900&eid=2-s2.0-78649288155
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7004692972&eid=2-s2.0-78649288155
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603085560&eid=2-s2.0-78649288155
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7201965056&eid=2-s2.0-78649288155
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=37067660300&eid=2-s2.0-78649288155
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Zoekactie 7: Stevens, J.H. (1984). Child Development Knowledge and Parenting Skills.Family Relations,33(2), 237-244.  

 

Zoekactie 8: Durinck, K. En Racquet, L. (2003). Opvoedingsondersteuning, een leidraad voor ouderbegeleiders. Antwerpen

  Apeldoorn: Garant.  

 

Zoekactie 9: Zeedyk, M.S., Werritty, I., & Riach, C. (2008). One Year On: Perceptions of the Lasting Benefitsof Involvement in a

 Parenting Support Programme. Children and Society, 22, 99-111. DOI:10.1111/j.1099-0860.2007.00080.x 

Zoekactie 10: Day, C., Michelson, D., Thomson, S., Penney, C. & Draper, L. (2012). Innovations in Practice: EmpoweringParents, 

Empowering Communities: A pilot evaluation of a peer-led parentingprogramme. Child and Adolescent Mental 

Health, 17(1), 52-57.   

 

Zoekactie 11: Lojkasek, M., Cohen, N.J., & Muir, E. (1994). Where is the infant in infant intervention? A review of the literature on

  changing troubled mother-infant relationships. Psychotherapy, 31(1), 208-220. 

 

Zoekactie 12: Almeida, A., Abreu-Lima, I. Cruz, O., Brandão, T., Alarcão, M., Santos, M.R. & Machado, J.C. (2012). Parent education

  interventions: Results from a national study in Portugal. European Journal of Developmental Psychology, 9(1), 135

  149. 

Reflectie 

Pedagogie en menselijke ontwikkeling waren aanvankelijk een zeer onbekend vakgebied voor mij. Voor het 

ontwikkelen van het theoretische kader heb ik rapporten kunnen inkijken van Cumulus Welzijn over de 

moeder-baby groepen en van masterscripties van studenten die eerder een onderzoek bij Cumulus Welzijn 

hebben uitgevoerd. Dit hielp me op weg om de juiste zoektermen te vinden binnen deze onderwerpen. Het 

transactionele model van Sameroff en Chandler (1975) en het model van determinanten van opvoedgedrag van 

Belsky (1984) waren zodoende al gedeeltelijk bij mij bekend en heb ik direct op titel kunnen opzoeken. Wel heb 

ik toen verder gezocht naar recentere bronnen over deze modellen, om te onderzoeken of deze nog steeds 

geldig waren en of er toevoegingen zijn gedaan.   

     Het was prettig dat ik de databases die ik normaal gebruik voor het vinden van wetenschappelijke artikelen 

in de communicatiewetenschap ook kon gebruiken voor deze onderwerpen.   

     Naast het zoeken naar artikelen via de databases heb ik veel gebruik gemaakt van de methode ‘snowballing’, 

waarbij ik referenties naar andere onderzoeken gebruikt heb om andere interessante en in sommige gevallen 

relevantere bevindingen rond bepaalde onderwerpen te kunnen vinden.  

      Ik merkte dat ik het nog lastig vond om de zoektermen zo aan te passen dat ik het aantal hits kon 

verminderen. Een manier die ik heb toegepast om meer relevante artikelen over te houden, is het uitfilteren 

van sleutelwoorden die duidelijk niet aansloten bij het onderwerp waar ik naar op zoek was. Dit hielp me vaak 

om toch geschikte artikelen te vinden, wanneer er heel veel hits waren. 
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BIJLAGE II: CODEBOEK DEELNEMERS MOEDER-BABY GROEP 

Onderwerp Code Betekenis Deelonderwerp Code Betekenis 

Persoonlijk 
 

PERS Alle gegevens die gaan over de persoonlijke 
leefsituatie van de moeder (die niet passen 
onder een van de categorieën hieronder)  

   
 

    

Groep GROEP Alle gegevens over de groep, die niet horen 
bij de onderstaande effecten 

Begeleiding GROEP_
BEG 

De begeleiding van de groep, ook als het sociale steun is 

   Eerste ervaringen GROEP_
ERV 

Hoe de moeder in contact kwam met de groep, wat ze 
verwacht had en de eerste keer 

 Overig GROEP_
OV 

Overige informatie over de groep 
 

    

Sociale 
steun 

SOCST Alle gegevens die gaan over ervaringen 
rond sociale steun 

Tips geven/  
steun bieden 

SOCST_
TIPS/ 
STEUN 

Tips geven of steun bieden voor/tijdens/na de groep 

   Contact buiten de groep SOCST_
CONT 

Contact buiten de groep voor/tijdens/na de groep 

   Overig SOCST_
OV 

Overige informatie rond sociale steun 
 

      

Kennis 
 

KENNIS Alle gegevens over kennis  Informatiebronnen KENNIS_ 
BRON 

Genoemde informatiebronnen 

   Algemeen KENNIS_ 
ALG 

Alle informatie over kennis die moeders hebben, missen of 
hebben opgedaan, behalve over instanties 

      

Kennis 
instanties 

INST Alle gegevens over kennis over en 
ervaringen met instanties 

Diëtist 
 

INST_ 
DIET 

Alle informatie over de diëtist 

   Mondhygiënist 
 

INST_ 
MNDH 

Alle informatie over de mondhygiënist 

   Ouder-kind groep INST_ 
OKG 

Alle informatie over de ouder-kind groep 

   Voorschool INST_ 
VRSCH 

Alle informatie over de voorschool 

   Voorlees-Express INST_ 
VRL 

Alle informatie over de Voorlees-Express 
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   MEE INST_ 
MEE 

Alle informatie over MEE 

   Besnijdeniskliniek INST_ 
BESNKL 

Alle informatie over de besnijdeniskliniek 

   Babymassage INST_ 
BABYM 

Alle informatie over de babymassage 
 

   Consultatiebureau INST_ 
CONS 

Alle informatie over het consultatiebureau 
 

   Opvoedbureau INST_ 
OPVB 

Alle informatie over het opvoedbureau 
 

   Overig INST_ 
OV 

Alle informatie over andere instanties die worden genoemd 
of algemene informatie rondom de instanties 

      

Zekerheid ZEKERH Alle gegevens over hoe zeker een moeder 
zich voelt, als er ook wordt aangegeven 
waardoor dit komt (bijvoorbeeld door 
kennis of sociale steun) twee codes 

   

      

Overige 
Effecten 

OV Alle overige effecten van de groep    
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BIJLAGE III: CODEBOEK MEDEWERKERS CONSULTATIEBUREAU 

 

Onderwerp Code Betekenis Deelonderwerp Code Betekenis 

Functie 
 

FUNCT Alle gegevens die een beschrijving geven 
van de functie van de medewerker 

Consultatiebureau FUNCT_ 
CONS 

Alle gegevens die beschrijven wat de functie van de 
medewerker is bij het consultatiebureau 

   Cumulus FUNCT_ 
CUM 

Alle gegevens die beschrijven wat de functie van de 
medewerker is bij de groep van Cumulus Welzijn 

    

Groep GROEP Alle gegevens over de groep, die niet horen 
bij de onderstaande effecten 

   

    

Effecten EFF Alle gegevens die een effect van de groep 
beschrijven 

Kennis EFF_ 
KEN 

Alle beschrijvingen over effecten op kennis voor en na de 
groep 

   Kennis instanties EFF_ 
INST 

Alle gegevens over effecten op kennis over instanties 

   Sociale steun EFF_ 
SOC 

Alle gegevens over effecten op sociale steun en contact 

   Zekerheid EFF_ 
ZEK 

Alle gegevens over effecten op zekerheid 

   Overig EFF_ 
OV 

Alle overige effecten die beschreven worden 
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