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Voorwoord 

Ik ben opgetogen om met deze masterproef vijf bijzonder mooie, leuke en interessante jaren te 

mogen afronden. 

Tijdens het schrijven van deze masterproef wil ik mezelf vergelijken met een auto met dieselmotor 

die tergend traag op gang kwam. De eerste maanden maakte ik veel bochten en omwegen. 

Onderweg kende ik hier en daar wat tegenslag. Gelukkig kon ik rekenen op vele vrienden en 

familieleden die mij naar de eindmeet schreeuwden. In het bijzonder wil ik enkele 

medeorthopedagogen bedanken die mij niet alleen emotioneel maar ook rationeel met raad en daad 

bijstonden. Ik wil eveneens hulde brengen aan de ijverige thesisbende. Practicumzaal D zal mij 

eeuwig bijblijven! Ook een dikke merci aan Oliebol voor het oprichten van de facebookgroep ‘scriptie 

interruptie’. Met z’n allen posten we youtube-filmpjes die voor een leuke en gekke noot zorgden in 

onze pauzes. 

Ik wil eveneens alle participanten bedanken voor hun bereidwilligheid, flexibiliteit en durf. Ik vond 

het heel fijn dat ze hun verhalen met mij wouden delen. Het was een moeilijke zoektocht maar 

dankzij hen kon ik deze masterproef verwezenlijken.  

Ook een dankwoord aan Annelies Despaey en mijn lieftallige zus voor het nalezen van deze 

masterproef. Dankzij hen zijn de meeste typ- en schrijffouten opgespoord en aangepast.  

Tot slot wil ik mijn promotor Wouter Vanderplasschen bedanken voor zijn hulp en kritische 

opmerkingen bij het volbrengen van deze masterproef. 



II Inhoudstabel | UGent 

 

Inhoudstabel 

Voorwoord ........................................................................................................................................... I 

Inhoudstabel ........................................................................................................................................ II 

Algemene inleiding .............................................................................................................................. V 

1 Literatuurstudie ......................................................................................................... 1 

1.1 Kinderen van ouders met alcoholproblemen .......................................................................... 1 

1.1.1 KOAP: Een verborgen groep ............................................................................................ 1 

1.1.2 KOAP: een kwetsbare groep ............................................................................................ 2 

1.1.3 Volwassen KOAP .............................................................................................................. 4 

1.1.4 Zelfbeleving bij jongvolwassen KOAP .............................................................................. 5 

1.1.4.1 Jongvolwassenheid bij KOAP ....................................................................................... 5 

1.1.4.2 Zelfbeleving bij KOAP .................................................................................................. 6 

1.1.4.3 Verwerkingsproces KOAP ............................................................................................ 7 

1.2 Functioneren van kinderen in een alcoholische gezinsomgeving ........................................... 7 

1.2.1 De contextuele visie op het ouderlijk alcoholisme ......................................................... 7 

1.2.1.1 Medeafhankelijkheid ................................................................................................... 8 

1.2.1.2 Parentificatie ............................................................................................................... 9 

1.2.2 De impact van het ouderlijk alcoholisme: kwetsbare versus weerbare KOAP ............. 10 

1.2.2.1 Risicofactoren KOAP .................................................................................................. 10 

1.2.2.2 Veerkracht en beschermende factoren KOAP........................................................... 11 

1.2.2.3 Copingstrategieën ..................................................................................................... 13 

1.3 Hulpverlening voor KOAP ...................................................................................................... 15 

1.3.1 Doel en inhoud hulpverlening voor KOAP ..................................................................... 15 

1.3.2 Hulpverleningsinitiatieven in het buitenland ................................................................ 16 

1.3.3 Hulp aan KOAP in Vlaanderen ....................................................................................... 17 

1.4 Situering, probleemstelling en onderzoeksvragen ................................................................ 18 

2 Methodologie .......................................................................................................... 20 

2.1 Theoretisch kader belevingsonderzoek ................................................................................ 20 

2.2 Dataverzameling .................................................................................................................... 20 

2.2.1 Kwalitatief interview als instrument ............................................................................. 20 

2.3 Respondenten ....................................................................................................................... 22 

2.3.1 Zoektocht naar participanten ........................................................................................ 22 

2.3.2 Participanten ................................................................................................................. 22 

2.4 Verloop onderzoek ................................................................................................................ 25 



III Inhoudstabel | UGent 

 

2.5 Data-analyse .......................................................................................................................... 25 

2.6 Kwaliteit van onderzoek ........................................................................................................ 26 

2.6.1 Betrouwbaarheid ........................................................................................................... 26 

2.6.2 Validiteit ........................................................................................................................ 27 

2.7 De rol als interviewer ............................................................................................................ 27 

3 Resultaten ............................................................................................................... 29 

Inleiding ............................................................................................................................................. 29 

3.1 Het verleden: leven met een alcoholafhankelijke ouder ...................................................... 29 

3.1.1 Gezinsgeheim ................................................................................................................ 29 

3.1.2 Ontkenning  en  bewustwording van de ouderlijke alcoholverslaving ......................... 30 

3.1.3 Emotionele reacties en coping ...................................................................................... 31 

3.1.4 Persoonlijke veerkracht en beschermende factoren .................................................... 33 

3.1.5 Aansporing tot behandeling en hoop ............................................................................ 34 

3.1.6 Relaties .......................................................................................................................... 35 

3.1.7 Steun en professionele hulp .......................................................................................... 36 

3.2 Het heden: stilstaan bij individuele identiteit ....................................................................... 38 

3.2.1 Invloed alcoholische omgeving op persoonlijkheid jongvolwassen KOAP .................... 38 

3.2.2 Houding t.a.v. alcohol en eigen alcoholgebruik ............................................................ 39 

3.2.3 Invloed ouderlijke alcoholverslaving op persoonlijke keuzes ....................................... 40 

3.2.4 Afstand en nabijheid...................................................................................................... 41 

3.2.5 Houding t.a.v. alcoholafhankelijke ouder...................................................................... 42 

3.3 Een blik werpen op de toekomst ........................................................................................... 43 

4 Discussie .................................................................................................................. 45 

4.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen ................................................................................ 45 

4.1.1 KOAP: een moeilijk bereikbare groep ........................................................................... 45 

4.1.2 Unieke beleving en emoties .......................................................................................... 45 

4.1.3 Ontkenning en bewustwording ..................................................................................... 46 

4.1.4 Coping ............................................................................................................................ 47 

4.1.5 Persoonlijke veerkracht en beschermende factoren .................................................... 48 

4.1.6 Relaties .......................................................................................................................... 48 

4.1.7 Steun en professionele hulp .......................................................................................... 49 

4.1.8 Persoonlijkheid KOAP .................................................................................................... 49 

4.1.9 Houding t.a.v. alcohol en eigen alcoholgebruik ............................................................ 49 

4.1.10 Afstand en nabijheid...................................................................................................... 50 



IV Inhoudstabel | UGent 

 

4.1.11 Toekomstbeeld .............................................................................................................. 50 

4.2 Beperkingen van het onderzoek ........................................................................................... 51 

4.3 Perspectieven voor de praktijk en verder onderzoek ........................................................... 52 

Bibliografie ........................................................................................................................................ 56 

Bijlagen .............................................................................................................................................. 64 

Bijlage 1: brief t.a.v. jongvolwassen KOAP .................................................................................... 64 

Bijlage 2: informed consent ........................................................................................................... 65 

Bijlage 3: Interviewleidraad ........................................................................................................... 66 

Bijlage 4: Boomstructuur ............................................................................................................... 70 



V Algemene Inleiding | UGent 

 

Algemene inleiding 

Alcohol is, in onze samenleving, alomtegenwoordig en sociaal aanvaard. De meeste mensen gaan op 

een gecontroleerde manier met alcohol om. Sommigen zijn echter kwetsbaar en worden gedurende 

hun leven alcoholafhankelijk. Een persoon is alcoholafhankelijk als hij niet in staat is zijn of haar 

alcoholgebruik te beheersen of te staken. Alcoholafhankelijkheid wordt aanvankelijk vaak ontkend of 

genegeerd; zowel door de probleemdrinker zelf als door zijn directe omgeving. Pas wanneer het 

drinkgedrag escaleert en/of lange tijd aanhoudt, wordt de alcoholafhankelijkheid duidelijk voor de 

buitenwereld. Bijna iedereen kent wel iemand in zijn directe omgeving die alcoholafhankelijk is. In 

België zouden er naar schatting  800.000 probleemdrinkers zijn (Rol en Samenleving vzw [RoSa]). Het 

alcoholgebruik neemt veel tijd in beslag waardoor sommige probleemdrinkers belangrijke sociale en 

beroepsmatige bezigheden verwaarlozen. Bovendien zouden er voor elke persoon die 

alcoholafhankelijk is, naar schatting vier anderen, meestal directe familieleden, worden beïnvloed 

(Black, 2011). De voorbije 60 jaar werd er heel veel onderzoek gevoerd naar kinderen van 

alcoholafhankelijke ouder(s). Dezen blijken een grote, vaak onzichtbare en kwetsbare groep te 

vormen. Het is belangrijk dat de hulpverlening voor deze kinderen, op preventie-, interventie- en 

behandelingsniveau, geoptimaliseerd wordt zodat kinderen zo weinig mogelijk lijden onder de 

ouderlijke alcoholafhankelijkheid. 

Naast het maatschappelijk nut, hebben ook persoonlijke redenen mijn keuze voor dit 

thesisonderwerp bepaald. Aangezien ik in mijn directe omgeving twee volwassen kinderen van 

alcoholafhankelijke ouder(s) ken, was mijn belangstelling en mijn nieuwsgierigheid betreffende dit 

onderwerp groot. In eerste instantie was het mijn bedoeling een belevingsonderzoek uit te voeren bij 

lagere schoolkinderen van een alcoholafhankelijke ouder. Algauw realiseerde ik mij dat het niet 

gemakkelijk was om deze doelgroep te bereiken en te betrekken in mijn onderzoek. Kinderen van 

alcoholafhankelijke ouder(s) zijn immers moeilijk zichtbaar. Bovendien is het niet evident om een 

geïnformeerde toestemming van de ouders te krijgen. De alcoholverslaving wordt vaak ontkend 

binnen het gezin en wordt verborgen voor de buitenwereld. Gezien het korte tijdbestek en de 

realiseerbaarheid paste ik mijn leeftijdscategorie aan en poogde ik jongvolwassen kinderen van 

alcoholafhankelijke ouder(s) een stem te geven. In mijn onderzoek tracht ik hun beleving weer te 

geven. Hoe kijken ze terug naar het verleden, wat beleven ze in het heden en hoe kijken ze naar de 

toekomst?  

Omdat het niet evident is de heterogene groep van kinderen van alcoholafhankelijke ouder(s) met 

een allesomvattende en beknopte term te omschrijven gebruik ik net zoals in de praktijk en in de 

literatuur de term KOAP. Ik hoop daarbij niemand te stigmatiseren of te categoriseren.  
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Er is de afgelopen jaren veel geschreven omtrent KOAP; het lijkt een uitgemolken thema. In deze 

masterproef laat ik jongvolwassen KOAP hun eigen verhaal doen met als doel het licht te werpen op 

hun ervaringen, verwachtingen en noden.  

Aan de hand van wetenschappelijke literatuur heb ik mij verdiept in de risico- en beschermende 

factoren, de veerkracht en de coping, de hulpverlening en de beleving van KOAP. Mijn bevindingen 

geef ik zo beknopt mogelijk weer in mijn literatuurstudie. In mijn tweede deel omschrijf ik de 

onderzoeksmethodologie om vervolgens in mijn derde deel over te gaan tot de resultatenanalyse van 

mijn onderzoek. Ik eindig mijn masterproef met een discussie waarin ik de bevindingen uit de 

literatuur link aan mijn onderzoeksresultaten, de tekortkomingen van mijn onderzoek opsom en 

aanbevelingen formuleer voor de praktijk en toekomstig onderzoek.  

Om de anonimiteit van de participanten te bewaren wordt er in deze masterproef gebruik gemaakt 

van fictieve namen. 

In deze masterproef wordt de APA-methode1 gehanteerd. 

 

 

                                                           
1
 De APA-methode werd ontwikkeld door de American Psychological Association en stelt normen op voor de 

verwijzingen naar boeken, wetenschappelijke artikels, thesissen, informatiebrochures… 
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1 Literatuurstudie 

1.1 Kinderen van ouders met alcoholproblemen 

1.1.1 KOAP: Een verborgen groep 

De term KOAP staat voor Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsproblematiek. Onder deze 

brede noemer vallen kinderen van wie één of beide ouder(s) afhankelijk zijn van gokken, medicatie, 

drugs of alcohol. De term KOAP wordt eveneens gebruikt om uitsluitend ‘Kinderen van Ouders met 

Alcoholproblemen’ weer te geven. Deze groep omvat zowel kinderen, adolescenten als volwassenen 

die kind zijn van een drinkende ouder. In de Engelstalige wetenschappelijke literatuur wordt veelal 

gebruik gemaakt van de term COA die staat voor Children of Alcoholics. 

 

Wat betreft cijfergegevens zijn er de laatste jaren weinig officiële cijfers over België bekend. De 

laatste publicatie dateert van 1998. The European Council For Alcohol Research Rehabilitation and 

Education rapporteerden in samenwerking met the Confederation of Family Organisations in the 

European Union (1998) dat in België ongeveer 1 op de 10 kinderen, onder de 15jaar, opgroeit in een 

gezin met een ouder die problematisch drinkt. Dit zijn naar schatting 183.000 kinderen. Meer recent 

voerde de ontwenningskliniek Sint-Jozef in Pittem in 2009 een aantal steekproeven uit. Daaruit blijkt 

dat 63% van de opgenomen patiënten met een alcohol- en/of medicatieverslaving kinderen heeft. 

Van deze kinderen is 24% jonger dan 12 jaar, 24% is tussen de 12-18 jaar, en 52 % ouder dan 18 jaar 

(Hoste, 2010 in Kinet, 2010). 

 

Verder werden er enkele recente Europese en Amerikaanse cijfergegevens teruggevonden in de 

literatuur. Een Nederlandse studie (Cuijpers, Langendoen & Bijl, 1999) toont aan dat 8,3 % uit een 

representatieve steekproef onder 7000 volwassenen een alcoholafhankelijke ouder heeft. Daarvan 

bestaat de grootste groep uit vaders (65,2 %), een kleinere groep uit moeders (29 %) en een derde 

groep uit beide ouders (5,8%). Op basis van gegevens verzameld door de regering van drugcontrole 

in 2006 stelt men vast dat in Litouwen 2,7 % van de kinderen onder 18 jaar een alcoholafhankelijke 

ouder heeft. In Polen zou het, volgens het agentschap voor preventie en alcoholgerelateerde 

problemen, om een 19,3 % van de kinderen onder 18 jaar gaan (Harwin et al., 2010). Tot slot meent 

een Amerikaanse studie (Grant, 2000) dat ongeveer 1 op de 4  Amerikaanse kinderen onder 18 jaar 

oftewel 28,6 % in hun gezin worden blootgesteld aan  alcoholmisbruik of –afhankelijkheid. 

 

Het is frappant dat heel wat studies melding maken van kinderen van ouders met alcoholproblemen 

maar dat er weinig recente prevalentiecijfers bekend zijn. Er kan slechts een schatting worden 



 2 Literatuurstudie| UGent 

 

gemaakt van het aantal kinderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vele gezinnen met 

alcoholafhankelijke ouders ongekend zijn bij de hulpverlening. Barnard & Barlow (2003) stellen dat 

het leven van KOAP wordt gekarakteriseerd door zwijgzaamheid en verborgenheid.  

1.1.2 KOAP: een kwetsbare groep 

KOAP worden gekarakteriseerd als een risicogroep. Menig wetenschappelijk onderzoek focust zich 

op de mogelijke risico’s die kinderen van alcoholafhankelijke ouders hebben. Vele studies hebben 

aangetoond dat ouderlijk alcoholisme gepaard gaat met een reeks van psychopathologische-, 

gedrags- en medische problemen in het nageslacht, o.a. conduct disorder en delinquentie, alcohol- 

en drugmisbruik in de adolescentie, angststoornissen en een verstoorde psychische gezondheid 

(Grant, 2000). In wat volgt, wordt het risico van KOAP op het ontwikkelen van internaliserende- en 

externaliserende problemen en het ontwikkelen van alcoholproblemen kort besproken. 

KOAP kunnen een verhoogde mate van internaliserende symptomen, zoals angst en depressie, 

vertonen (West & Prinz, 1987). Christensen en Bilenberg (2000) constateerden dat de Deense KOAP 

hoger scoorden op de Child Behavior Checklist (CBCL) in vergelijking met niet-KOAP. Dochters 

scoorden in vergelijking met hun referentiegroep hoger op de CBCL dan zonen. In gezinnen waar de 

moeder alcoholafhankelijk is, vertonen dochters meer internaliserende problemen dan zonen. In 

families waar de vader alcoholafhankelijk is, vertonen zonen meer internaliserende problemen dan 

dochters. Volgens een onderzoek van Anda en collega’s (2002) is het risico op alcoholisme en 

depressie in de volwassenheid hoger naarmate het aantal ongunstige kinderervaringen, ten gevolge 

van het alcoholgebruik van de ouders, groter is. Ongunstige kinderervaringen omvatten in hun studie 

emotioneel, fysiek en seksueel misbruik, huiselijk geweld, ouderlijke scheiding en het opgroeien met 

verslaafde, psychiatrisch zieke, suïcidale of criminele gezinsleden. De internaliserende problemen bij 

KOAP kunnen niet louter verklaard worden door de verhoogde blootstelling aan alcohol. 

Psychiatrische comorbiditeit bij de ouder, disharmonie in het gezin (West & Prinz, 1987) en andere 

klimaatgerelateerde stressfactoren kunnen ook een effect hebben op de ontwikkeling van angst, 

depressie en andere emotionele problemen bij KOAP. Hussong, Flora, Curran & Chassin (2008) 

vonden in hun studie dat de heterogeniteit van internaliserende problemen bij KOAP kan verklaard 

worden door het aantal alcoholafhankelijke ouders, de ouderlijke comorbiditeit en het geslacht van 

het kind. Daarenboven zouden omgevingsgerelateerde stressfactoren meer dan genetische factoren 

bijdragen aan een verhoogde incidentie van depressieve stoornissen (Von Knorring, 1991).  

Externaliserende psychopathologie zoals gedragsstoornissen, aandachtsstoornissen en lage 

prestaties op school zijn vaker verbonden met een alcoholverslaving dan internaliserende problemen 

(West & Prinz, 1987). Resultaten tonen aan dat er gedurende de vroege kindertijd en lagere 

schoolleeftijd significante gedragsmatige verschillen bestaan tussen kinderen van families met 
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verschillende alcoholische subtypes (Bingharn et al., 1996). In multi- en comorbide alcoholische 

gezinnen kunnen KOAP een genetische gevoeligheid voor externaliserende symptomen hebben. 

Deze symptomen worden mogelijks vergroot doordat deze gezinnen weinig steun kunnen bieden om 

de externaliserende symptomen te compenseren. KOAP van een drinkende ouder of van twee 

drinkende ouders zouden bovendien het grootste risico lopen op externaliserende symptomen 

(Hussong et al., 2007). Barnow, Lucht & Freyberger (2002) onderzochten in hun familie gebaseerde 

onderzoeksopzet de specifieke risicofactoren voor alcoholproblemen in de adolescentie. In de eerste 

fase van hun onderzoek vergeleken ze de psychosociale risicofactoren bij 90 KOAP (tussen 12 en 18 

jaar) met de resultaten van 90 niet-KOAP. Uit hun studie blijkt dat KOAP hoger scoren op de Child 

Behavior Checklist schalen van aandacht en delinquente gedragsproblemen. Uit diezelfde studie 

komt naar voor dat KOAP minder emotionele warmte en ondersteuning krijgen van hun ouders. 

Mannelijke KOAP rapporteerden meer ouderlijke verwerping, aandachtsproblemen 

(externaliserende symptomen), angst en depressies (internaliserende symptomen) dan hun 

controlegroep. In de tweede fase van hun onderzoek onderzochten ze de betekenis van alle 

risicofactoren voor  alcoholproblemen in de adolescentie. Uit de logistische regressie bleek dat het 

lidmaatschap van een middelen gebruikende peergroup en een hogere leeftijd belangrijke 

risicofactoren zijn tijdens de adolescentie. Tot slot stelt Black (2011) dat KOAP het over het algemeen 

slechter doen op school. Ze zouden meer spijbelen en vaker hun school niet afmaken. 

In de literatuur komt men tot tegenstrijdige bevindingen als KOAP en niet-KOAP vergeleken worden 

op het gebied van het ontwikkelen van alcoholproblemen. Volgens sommige studies zouden KOAP op 

adolescentieleeftijd (Johnson et al. ,1991; Schuckit et al., 2000; Anda et al., 2002) en op volwassen 

leeftijd (Von Knorring, 1991; Cuijpers et al., 1999) meer alcoholmisbruik vertonen. Chadler, Elgar & 

Bennett (2006) deden onderzoek naar de motivatie van KOAP om te drinken. Ze stelden vast dat het 

ouderlijk drinkgedrag een invloed heeft op de alcoholconsumptie bij adolescenten. KOAP zouden 

vaak alleen drinken, zouden drinken om zich geïntoxiceerd te voelen en om hun problemen te 

vergeten. Waar niet-KOAP voor externe en sociale redenen drinken, drinken KOAP omwille van 

interne motieven. De leeftijd waarop KOAP worden blootgesteld aan het drinkgedrag van hun ouders 

zou bovendien een belangrijke impact hebben op de mogelijke risico’s. Andere studies vinden geen 

verschil in alcoholconsumptie bij KOAP en niet-KOAP (McCaul et al., 1990). Gedeelde 

omgevingsfactoren, namelijk ouderschap en modeling effecten, zouden de ontwikkeling van 

alcoholgebruik bij jonge adolescenten beïnvloeden. Als adolescenten ouder worden kan hun 

drinkgedrag bepaald worden door andere factoren, zoals genetische kwetsbaarheid en het 

drinkgedrag van peers (Van der Zwaluw et al., 2008). Lidmaatschap van een middelen gebruikende 

peergroup en een hogere leeftijd zouden belangrijke risicofactoren zijn voor alcoholproblemen 

tijdens de adolescentie (Barnow et al., 2002). Burk & Sher (1988) maakten een analyse per 
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leeftijdscategorie. Tijdens de kleuterleeftijd zou er geen zuivere causale relatie met de ouderlijke 

alcoholverslaving kunnen gelegd worden. KOAP zouden wel frequenter worden blootgesteld aan 

ouderlijk geweld en verwaarlozing (Forrester & Harwin, 2008). Tijdens de basisschoolleeftijd zouden 

KOAP een groot risico lopen op gedrags- en aandachtsstoornissen en tijdens de adolescentie zouden 

symptomen van antisociaal gedrag, gedragsstoornissen en alcoholmisbruik optreden.  

 

Niettegenstaande dat vele studies aantonen dat KOAP internaliserende-, externaliserende- en 

alcoholproblemen kunnen vertonen (Johnson et al., 1991), ervaren niet alle KOAP problemen en zijn 

deze problemen niet louter specifiek voor KOAP. Kinderen uit families met familiale stressoren, zoals 

scheiding en werkeloosheid, ervaren gelijkaardige problemen. Meenes & Segrin (2000) geven aan dat 

een verstoorde familieomgeving aan de basis ligt van de verhoogde risico’s bij KOAP.  

1.1.3 Volwassen KOAP 

Ook op volwassen leeftijd is het mogelijk dat KOAP kenmerken vertonen die te linken zijn aan de 

alcoholverslaving van hun ouder. Brown & Beletsis (1986) concludeerden uit een longitudinale studie 

en behandelingsprogramma voor volwassen KOAP in Stanford dat volwassen KOAP emotionele 

problemen rapporteren. Deze relateren ze aan hun familieomgeving in hun kindertijd en in het 

bijzonder aan het alcoholgebruik van één of beide ouder(s) (Brown & Beletsis, 1986 in Brown, 1988). 

Uit een onderzoek van Jarmas & Kazak (1992) blijkt dat jongvolwassen kinderen met een 

alcoholafhankelijke vader afstandelijke en emotionele karakteristieken vertonen. Uit verschillende 

studies blijkt dat volwassen KOAP problemen zouden hebben om anderen te vertrouwen, om hun 

gevoelens te uiten en om intieme relaties op te bouwen. Daarnaast zouden ze problemen hebben 

met hun zelfbeeld en introspectie (Black, 1982; Woititz, 1983 in Shemwel & Dooley, 1995). Berkowitz 

& Perkins (1988) vergelijken in hun studie de personaliteitskarakteristieken (impulsiviteit, 

zelfdeprivatie, onafhankelijkheid, autonomie, nood aan sociale ondersteuning en directheid) van 

jongvolwassen KOAP met niet-KOAP. De KOAP en niet-KOAP vertoonden gelijkaardige resultaten op 

de personaliteitsmetingen. KOAP vertoonden echter meer zelfdeprivatie dan niet-KOAP. Het verschil 

in zelfdeprivatie tussen KOAP en niet-KOAP was groter bij de vrouwen dan bij de mannen. Vrouwen 

met een alcoholafhankelijke vader rapporteerden meer zelfdeprivatie dan vrouwen met een 

alcoholafhankelijke moeder. De mannelijke KOAP vertoonden meer autonomie dan mannelijke niet-

KOAP. Het geslacht van hun alcoholafhankelijke ouder had weinig impact. Bush en haar collega’s 

(1994) vergeleken KOAP met niet-KOAP op vlak van depressie, zelfbeeld en attributiestijl. Ze 

concludeerden dat KOAP een hogere mate van depressie en een lager zelfbeeld vertoonden. KOAP 

rapporteerden bovendien een depressieve attributiestijl. Ze beschouwen een mislukking als intern, 

stabiel en globaal. Vrouwelijke KOAP zouden meer depressies vertonen dan mannelijke KOAP. 
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Ervaringen van KOAP met niet-beschikbare verzorgers in de kindertijd kunnen tot slechte relaties 

leiden in de jongvolwassenheid. Watt (2002) concludeert dat de gehechtheidpatronen van KOAP 

worden gekenmerkt als defensief en afstandelijk. De resultaten in een studie van Kelley en haar 

collega’s (2004) tonen aan dat jongvolwassen KOAP een onzekere hechtingsstijl hebben en meer 

angst en vermijding in romantische relaties vertonen in vergelijking met niet-KOAP. Harter (2000) 

maakte in zijn onderzoek een overzicht van alle gecontroleerde studies, sinds 1988, over 

psychosociale aanpassing bij volwassen KOAP. Volwassen KOAP hebben een verhoogd risico om 

middelenafhankelijk en antisociaal te worden, om ongecontroleerd gedrag, depressieve symptomen, 

angststoornissen en een laag zelfbeeld te ontwikkelen en om moeilijkheden in familierelaties en 

algemene ellende te ervaren. Deze karakteristieken zijn echter niet specifiek voor KOAP. Bovendien 

kunnen een comorbide ouderlijke pathologie, kindermishandeling, familiale disfunctie, en andere 

stressoren in de jeugdjaren eveneens een aanleiding zijn voor deze kenmerken van volwassen KOAP. 

1.1.4 Zelfbeleving bij jongvolwassen KOAP 

1.1.4.1 Jongvolwassenheid bij KOAP 

Alvorens een individu volwassen wordt, doorloopt hij de ontwikkelingsfase van de adolescentie. De 

adolescentie is een periode waarin, volgens Erikson (1963) de identiteitsformatie centraal staat. In 

deze fase evolueert een individu tot een stabiele, volwassen en autonome persoon. Adolescenten 

spenderen veel tijd aan hun hobby’s, opleiding en vriendenkring. Ze zijn minder thuis en gaan 

geleidelijk aan afstand nemen van hun ouderlijke huis. Na het achttiende levensjaar wordt een 

individu volwassen beschouwd. Beletsis & Brown (1981) menen dat tekortkomingen in de vroege 

kindertijd zoals gebrek aan basisvertrouwen, moeilijkheden met autonomie en zelfvertrouwen en 

gebrek aan gezag ervoor kunnen zorgen dat de pre-adolescent onvoldoende emotioneel voorbereid 

is om volwassen uitdagingen zoals identificatie en separatie aan te gaan. Vele volwassen KOAP 

komen vast te zitten in de ontwikkelingsfase van de adolescentie. Hun ouderlijke gehechtheid is 

gebaseerd op vervormde overtuigingen en percepties over zichzelf en anderen. Voor KOAP is 

emotionele scheiding moeilijk omdat zij geen gehechtheidsbasis hebben waarvan maturiteit en 

scheiding kan optreden. De moeilijkheden bij de vroege gehechtheid en de context in de kindertijd 

maken autonome scheiding onmogelijk. Het is voor hen moeilijk om de alcoholafhankelijke ouder los 

te laten. Ze voelen zich schuldig omdat ze hun familie zouden verraden- door de ontkenning van het 

alcoholisme te doorbreken- en omdat ze zich willen afscheiden van hun alcoholafhankelijke ouder 

(Beletsis & Brown, 1981 in Brown, 1988). 

Levinson (1978) verdeelt in zijn ontwikkelingstheorie de volwassenheid op in 8 fasen. De eerste fase, 

de vroege volwassenheid (18-22jaar), is volgens hem een levensfase waarin een individu financieel 
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en psychologische onafhankelijk wordt en waarin hij de wereld ontdekt en belangrijke 

levensbeslissingen maakt zonder bijstand van zijn ouders (Levinson, 1978). In een beleidsdossier van 

steunpunt algemeen welzijnszorg (2008) wordt de jongvolwassenheid afgebakend tot de leeftijdsfase 

tussen zeventien en vijfentwintig jaar. Het is voor vele individuen een fase waarin men moet 

nadenken over allerhande keuzes op vlak van opleiding, werk, relaties, huisvestiging… die bepalend 

kunnen zijn voor hun verdere leven. Westberg (2004) stelt dat jongvolwassenen geconfronteerd 

worden met verschillende belangrijke levenskeuzes en transities. Ze moeten een overgang 

doormaken van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid op financieel, sociaal en emotioneel vlak 

waarbij ze veel verantwoordelijkheden moeten opnemen. Vele jongvolwassenen willen op eigen 

benen staan en verlaten daarom het ouderlijke huis. Jongvolwassen KOAP blijken meer 

moeilijkheden te ondervinden om het ouderlijke huis te verlaten; ze rapporteren namelijk minder 

positieve gevoelens bij deze overgang. Bovendien blijken ze andere redenen te hebben om het 

ouderlijke huis te verlaten in vergelijking met niet-KOAP. Het risicogedrag van de adolescent, het 

familieconflict en de familiedesorganisatie zouden medeverantwoordelijk zijn voor de moeilijkheden 

in de overgang (Hussong & Chassin, 2002).  

1.1.4.2 Zelfbeleving bij KOAP 

Er is in geringe mate onderzoek gevoerd naar de beleving van kinderen van ouders met 

alcoholproblemen. Aangezien alcoholisme een goed verborgen familiegeheim is blijven kinderen die 

opgroeien in alcoholische familie vaak ongehoord. Murray (1998) zette zijn onderzoek op vanuit de 

vaststelling dat weinig studies zich focussen op de ervaringen van adolescenten die opgroeiden in 

een alcoholische gezinsomgeving. Black (1981) stelt dat kinderen vaak onwillig zijn om te praten over 

het ouderlijk alcoholisme uit schrik om hun ouders te verraden of uit angst voor mogelijke 

verwerping, verlating of straf (Black, 1981 in Murray, 1998). Murray ging in zijn onderzoek, aan de 

hand van diepte-interviews bij vijf adolescenten, op zoek naar hun ervaringen van het ouderlijk 

alcoholisme. Zijn hoofdbevindingen waren de veerkracht en de sterktes van de participanten, de 

uniekheid van hun verhalen en de therapeutische meerwaarde voor de participanten om hun verhaal 

te kunnen vertellen. Moe, Johnson & Wade (2007) beweren eveneens in hun onderzoek dat er 

weinig kwalitatieve studies bij KOAP werden uitgevoerd. Omwille van deze reden namen deze 

onderzoekers bij 50 kinderen van middelengebruikers een kwalitatief interview af. Uit hun studie 

blijkt dat kinderen van middelengebruikers beseffen dat ze een goed leven kunnen leiden ondanks de 

ouderlijke afhankelijkheid; hun veerkracht staat in het onderzoek centraal. 
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1.1.4.3 Verwerkingsproces KOAP  

Vele KOAP ontkennen voor lange tijd het ouderlijk alcoholmisbruik. Vaak vormen eigen problemen in 

hun volwassen leven, de bezorgdheid over hun eigen drinkgedrag of de herkenning van 

overeenkomsten tussen hun alcoholafhankelijke ouder en zichzelf een aanleiding om stil te staan bij 

hun verleden. Ze worden zich bewust van de realiteit vanaf het moment dat ze actief proberen 

omgaan met hun herinneringen vanuit hun verleden. Vanaf dan beseffen ze vaak dat zij niet de 

oorzaak vormen van het ouderlijk alcoholisme en dat het hun probleem niet is (Murray, 1998). 

Volgens Brown (1988) komt de aanvaarding van de realiteit meestal tijdens de volwassenheid tot 

stand. Het individu accepteert dat zijn ouder alcoholafhankelijk is (of was) en identificeert zich als 

volwassen KOAP. In tegenstelling tot het kind kan de volwassene de ontkenningsfase doorbreken 

onafhankelijk van het actief familiaal drinkgedrag, maar toch blijft het moeilijk. In de acceptatiefase 

moeten de KOAP afstappen van hun overtuigingen en gedragingen waarrond de familierelaties zijn 

opgebouwd en de persoonlijke identiteit is georganiseerd. Ze hebben het gevoel dat ze de controle 

op hun leven en hun omgeving verliezen en ze voelen zich vaak machteloos omdat ze het 

drinkgedrag van de alcoholafhankelijke ouder niet kunnen beïnvloeden of veranderen (Brown, 1988). 

1.2 Functioneren van kinderen in een alcoholische gezinsomgeving 

1.2.1 De contextuele visie op het ouderlijk alcoholisme 

De ouderlijke alcoholverslaving wordt in deze paragraaf besproken vanuit een contextuele 

invalshoek. Het begrip ‘context’ wordt in de contextuele benadering van Nagy (1986) gebruikt om de 

dynamische en ethische verbondenheid tussen mensen weer te geven. Elk individu is lid van een 

familiaal netwerk van verhoudingen. Hij beweegt zich nooit alleen maar handelt en denkt in relatie 

met de andere. Nagy onderscheidt in zijn contextuele benadering vier dimensies in de relationele 

werkelijkheid van iedere mens (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986). Naast de feiten, de psychologie 

en de interacties onderscheidt hij de relationele ethiek. Hét alcoholverslaafde gezin bestaat niet. De 

aard en de duur van het ouderlijk alcoholisme heeft een welbepaalde invloed op de ontwikkeling en 

de beleving van KOAP en is afhankelijk van gezin tot gezin. Nagy stelt dat de mens vrij wordt door aan 

de ander te geven, door zorg te dragen en door verantwoordelijk te zijn voor de ander. Een kind leert 

binnen het gezin de waarden en normen van het gezin. Het leert omgaan met de relaties en de 

hiërarchie. Nagy legt eveneens een sterke nadruk op de loyaliteit. De existentiële band tussen ouders 

en kinderen is volgens hem onverbreekbaar. Ouders geven het leven aan hun kinderen en daardoor 

ontstaat een onomkeerbare band met bijhorende rechten en plichten. Of het kind deze band nu wil 

of niet, of als positief of negatief ervaart, hij bestaat. Deze band wordt ook wel eens loyaliteit 

genoemd. Ouders en kinderen zijn verbonden door een verticale en asymmetrische loyaliteit. Dit wil 
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zeggen dat het kind in eerste instantie gerechtigd is meer te ontvangen dan te geven. Ouders zouden 

meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het kind dan andersom (Van den Eerenbeemt, E., & 

Oele, B., 1987). 

Bij kinderen van alcoholafhankelijke ouders geraakt de balans tussen geven en nemen uit evenwicht. 

KOAP hebben de neiging meer te geven dan dat ze krijgen. Hun ouders worden vaak opgeslorpt door 

hun eigen gebruik of het gebruik van hun partner waardoor het kind te weinig zorg krijgt die hij nodig 

heeft.  

1.2.1.1 Medeafhankelijkheid  

In de literatuur wordt een alcoholische gezinsomgeving omschreven als chaotisch, inconsistent, 

onvoorspelbaar en arbitrair (Brown, 1988). In de meeste alcoholische gezinnen groeien kinderen op 

in een context waar alcohol centraal staat. Dit kan ervoor zorgen dat ze hun opvattingen en waarden 

rond de alcoholafhankelijke ouder organiseren. Dit stemt overeen met de bevinding van Nagy die 

stelt dat een kind de waarden en normen binnen het gezin leert. Thurman (1985) stelt dat de 

ontwikkelingscontext een essentieel ingrediënt is om de ontwikkeling van een kind te begrijpen 

(Thurman, 1985 in Brown, 1988). Als een gezinscontext instabiel is, kan dit een invloed hebben op de 

persoonlijke ontwikkeling van de gezinsleden. Vertrekkend vanuit de contextuele invalshoek kunnen 

KOAP medeafhankelijk worden. De term ‘codependency’ werd oorspronkelijk gebruikt om 

psychologische, emotionele en gedragsmatige moeilijkheden bij partners en kinderen van 

alcoholafhankelijke personen aan te duiden (Miller, 1994 in Cullen & Carr, 1999). Lyon & Greenberg 

(1991) vonden in hun studie dat medeafhankelijkheid bij vrouwelijke KOAP geassocieerd kan worden 

met ouderlijk alcoholisme. Er bestaat echter geen eenduidige definitie van medeafhankelijkheid. 

Waterman (2003) omschrijft medeafhankelijke mensen als individuen met een laag zelfbeeld die niet 

in staat zijn hun gevoelens te identificeren, die hun eigen behoeften opofferen om aan die van 

anderen te voldoen en die controle willen uitoefenen door anderen te helpen. Brown, S. (1988) wijdt 

in haar boek een alinea aan codependency. Volgens haar tracht elk individu op zoek te gaan naar een 

goede balans tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid. In een alcoholafhankelijk gezin kunnen 

gezinsleden een te grote betrokkenheid hebben bij de drinker. Ze kunnen medeafhankelijk worden 

aan de alcohol. Elk gezinslid ontwikkelt volgens haar dezelfde denkwijze als de alcoholmisbruiker. Ze 

passen hun gedrag aan om te kunnen aansluiten bij het familieverhaal. Doch beweert de 

meerderheid van de studies dat ouderlijk alcoholisme niet automatisch gepaard gaat met 

medeafhankelijkheid (Meyer et al., 1991; Irwin, 1995). Roehling, Kobel & Rutgers (1996) stellen dat 

de correlatie tussen medeafhankelijkheid en ouderlijk alcoholmisbruik bemiddeld wordt door 

emotioneel en psychisch misbruik. Niet alle gezinsleden die samenwonen met een 

alcoholafhankelijke persoon zijn medeafhankelijk. Het zijn de mogelijke disfunctionele aspecten 
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(fysiek en verbaal geweld, gebrek aan ouderlijke ondersteuning, verwaarlozing, repressieve 

familieatmosfeer...) binnen het gezin die een associatie kunnen leggen tussen medeafhankelijkheid 

en ouderlijk alcoholisme. Tot slot besluiten Cullen & Carr (1999) in hun studie dat 

medeafhankelijkheid niet uniek is voor alcoholafhankelijk gezinnen, het kan wel een kenmerk zijn. 

1.2.1.2 Parentificatie 

Het begrip parentificatie wordt voor het eerst beschreven in het werk ‘Invisible loyalties’ van 

Boszormenyi-Nagy en Spark (Boszormeny & Spark, 1973 in Kinet, 2010). Parentificatie verwijst 

volgens hen naar een subjectieve verstoring van een relatie wanneer een partner of kind de rol van 

hun ouder vervult. Volgens Van der Pas & De Ruiter (1992) betekent parentificatie een 

gezinsinteractiepatroon, waarbij generatielijnen worden overschreden en wel in die zin dat een kind 

ouderlijke functies gaat vervullen t.o.v. een ouder. Het gaat niet alleen om ouderlijke taken, maar om 

een omkering van rollen. Het kind kan niet anders dan tekort schieten in zijn zogenaamde ouderrol 

en in zijn kind zijn wordt het niet geaccepteerd (Van der Pas & De Ruiter, 1992 in Kinet, 2010). Chase 

(1998) stelt dat de term wordt gebruikt ter omschrijving van een functionele en/of emotionele 

rolverwisseling waarin een kind zijn eigen behoeften verliest en verantwoordelijk wordt voor de 

emotionele en/of gedragsbehoeften van een ouder. Boszormeny-Nagy stelde eind de jaren ‘60 vast 

dat parentificatie noodzakelijk is voor kinderen. Kinderen zouden hun ouders onvoorwaardelijk 

helpen. Ze doen alles voor hun behoeftige ouder met als gevolg dat ze hun eigen belangen kunnen 

verwaarlozen. Dat kinderen ouderlijke taken op zich nemen hoeft niet automatisch nadelig te zijn. 

Het opnemen van verantwoordelijkheden kan een leerervaring zijn voor elk kind. Maar hun 

onvoorwaardelijk geven kan hen bijzonder kwetsbaar maken. Boszormeny-Nagy maakt een 

onderscheid tussen constructieve en deconstructieve parentificatie. Als een kind ouderlijke taken op 

zich neemt en daarvoor appreciatie krijgt van zijn ouders dan vormt dit geen probleem. In dit geval 

gaat het om constructieve parentificatie. Bij destructieve parentificatie wordt het kind gedwongen in 

de rol van ouder. Het kind offert zich volledig op. Het kind kan geen kind meer zijn; zijn persoonlijke 

ontwikkeling wordt geremd. Men komt tot parentificatie als enerzijds de ouder niet meer in staat is 

‘een voldoende goede ouder’ te zijn of als de ouder zich te vaak richt op de conflictueuze 

partnerrelatie (Chase, 1999 in Kinet, 2010). Alcoholafhankelijke ouders rapporteren een hoger niveau 

aan familiale onvoorspelbaarheid en onvoorspelbare discipline dan controleouders (Ross & Hill, 

2004). De dagelijkse betrokkenheid van alcoholafhankelijke ouders vermindert. Hun alcoholgebruik is 

tijdrovend en staat centraal in hun leven. Alcohol domineert en organiseert hun gedrag en denkwijze. 

De aandacht voor hun gevoelens en verlangens komen op de achtergrond. Burnett, Jones, Bliwise & 

Ross (2006) ondervonden in hun studie dat ouderlijk drinkgedrag en familiale onvoorspelbaarheid 

onafhankelijke predictoren zijn van parentificatie. Het onderzoek van Caroll & Robinson (2007) toont 
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aan dat KOAP meer geparentificeerd zijn dan niet-KOAP. KOAP die dachten dat hun moeder een 

alcoholprobleem had rapporteerden meer parentificatie en emotionele mantelzorg dan niet-KOAP 

(Kelley et al., 2007). Hoste (2010) stelt dat ouders door het declinerende verloop van hun 

alcoholgebruik met een tekort komen te zitten waardoor het kind zich aangesproken voelt het 

groeiende tekort aan te vullen. Het opnemen van een geparentificeerde rol is vaak de enige vorm 

van nabijheid die het kind nog met zijn ouder kan ervaren. De asymmetrische relatie tussen ouder en 

kind wordt geleidelijk aan genegeerd of zelfs omgedraaid. Volgens Hoste creëert verslaving een 

ideale voedingsbodem voor parentificatie. KOAP zouden een grotere kans hebben om destructieve 

parentificatie te ontwikkelen. De alcoholverslaving van hun ouder is chronisch; terugkerend herval is 

kenmerkend. Soms blijft de alcoholafhankelijke ouder voor een aantal maanden nuchter waardoor 

KOAP hoop koesteren op een blijvend herstel. Het kind is paraat om tijdens die periode de zorgtaken 

op zich te nemen om zijn ouder te ondersteunen (Hoste, 2010 in Kinet, 2010). 

1.2.2 De impact van het ouderlijk alcoholisme: kwetsbare versus weerbare KOAP 

In wetenschappelijk onderzoek werd geen causaal verband teruggevonden tussen de 

psychopathologie van KOAP en de ouderlijke alcoholverslaving. Wel zou het ouderlijk alcoholisme 

het gezinsleven verstoren en dit zou risico’s voor KOAP in de hand kunnen werken (Coolen-Perednia, 

1989). Ondanks de  mogelijke risico’s waarmee KOAP te kampen krijgen, ontwikkelen niet alle 

kinderen van alcoholafhankelijke ouder(s) automatisch problemen (Luthar, 2003). Bepaalde 

persoonlijke kenmerken, omgevingsfactoren en socio-culturele factoren kunnen ervoor zorgen dat 

sommige kinderen kwetsbaar en/of weerbaar zijn voor de ouderlijke alcoholverslaving. Als volgt 

worden de risicofactoren, beschermende factoren, de veerkracht en copingstrategieën bij KOAP 

besproken.  

1.2.2.1 Risicofactoren KOAP 

KOAP vormen een grote risicogroep waarin het voorkomen van significante psychopathologie bij een 

bepaald individu resulteert uit een samenspel van verschillende risico- en beschermingsfactoren (Ellis 

et al., 1997). Risicofactoren zijn factoren die een nog grotere negatieve impact hebben op de 

ervaringen van KOAP. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen alcoholspecifieke en niet-

alcoholspecifieke invloeden. Beide ouderlijke invloeden werken in op de KOAP. Alcoholspecifieke 

invloeden zoals de genetische achtergrond van KOAP, de eventuele prenatale blootstelling aan 

alcohol en nabootsing van de ouderlijke afhankelijkheid (Searls, 1988; Cuijpers, 1999; Ellis et al.,1997; 

Brown et al., 1987 in Goethals, 2003) hebben voornamelijk een invloed op de ontwikkeling van 

alcoholafhankelijkheid bij KOAP. Niet-alcoholspecifieke invloeden, zoals ouderlijke 

psychopathologische comorbiditeit, socio-economische status, gezinsklimaat, interactiepatronen 
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binnen het gezin, een eventuele stigmatisering door de omgevingen (Sher et al., 1991; Zucker et al., 

1996; Jarmas & Kazak, 1992; Cuijpers, 1999 in Goethals, 2003) dragen vooral bij tot de ontwikkeling 

van een brede waaier aan afwijkend gedrag, inclusief alcoholproblemen. Velleman & Templeton 

(2007) stellen in hun onderzoek dat familiale disharmonie, huiselijk geweld, psychologisch, seksueel 

en emotioneel misbruik, inconsistent ouderschap, de afwezigheid van een stabiel volwassen figuur, 

ouderlijk verlies, verwaarlozing van de moeder en gebrek aan hulp van de familie mogelijke 

risicofactoren zijn van KOAP. Het gegeven dat beide ouders alcoholafhankelijk zijn, dat het 

alcoholgebruik thuis plaats vindt en de ernst van het alcoholmisbruik zijn eveneens belangrijke 

risicofactoren. 

1.2.2.2 Veerkracht en beschermende factoren KOAP 

Het onderzoek naar veerkracht valt te situeren binnen een globalere evolutie van het ‘damage’-naar 

het ‘challenge’model. Waar klassiek de focus werd gelegd op de schade die ontstaat bij personen die 

met negatieve stresssituaties worden geconfronteerd, richt veerkracht zich op de personen die deze 

risicosituaties goed blijken te overleven (Driessens, 2006). Vanistendael (1997) beschrijft veerkracht 

als het vermogen van een mens of systeem om een goed bestaan te leiden en zich ondanks moeilijke 

omstandigheden positief te ontwikkelen en dit op een sociaal aanvaardbare wijze (Vaninstendael, 

1997 in Driessens & Regenmortel, 2006). Little et al. (2004) beschrijven veerkracht als een proces, 

eerder dan een vaststaand gegeven. Het is bovendien een product van een interactie tussen een 

individu en hun sociale context. Veerkracht kan volgens hen intern aan een individu worden 

toegeschreven. Een individu die veerkrachtig is niet automatisch sterker. Veerkracht betekent een 

plaats creëren waar een individu zich kan focussen op zichzelf en op zijn eigen noden en waar hij 

plezier beleeft zonder verantwoordelijk te hoeven zijn voor anderen (Brancorft et al., 2004). 

Velleman & Templeton (2007) stellen dat veerkracht zichzelf in stand houdt. Dit wil zeggen dat als 

iemand zich veerkrachtig gedraagt, de waarschijnlijkheid op veerkrachtig gedrag verhoogt. Volgens 

een studie van Werner & Smith (1992) zijn veerkrachtige individuen sociaal competent, autonoom, 

toekomstgericht en beschikken ze over probleemoplossende vaardigheden en wilskracht. KOAP 

ontwikkelen veerkrachtige vaardigheden niet in een vacuüm maar in een context waarin zij relaties 

scheppen met hun verzorgende ouders. Deze relaties kunnen gecultiveerd worden in familiale, 

schoolse en gemeenschapsomgevingen waar karaktertrekken als verzorging, ondersteuning, hoge 

verwachtingen, en actieve jeugdparticipatie aanwezig zijn.  

 

Het gezin vormt voor de meeste kinderen het primaire opvoedingsmilieu. Parentaal alcoholisme kan 

de gezinsharmonie en haar werking grondig verstoren. Het veroorzaakt veel stress die risicofactoren 

kunnen creëren voor de kinderen binnen het gezin. In het holistisch perspectief wordt er naast de 
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aandacht voor risicofactoren ook interesse getoond voor beschermende factoren en voor de 

verschillende interacties of mediërende processen tussen deze factoren. Zo kunnen de 

beschermende factoren anders zijn naargelang het individuele dan wel het familiale wordt geviseerd 

(Driessens, 2006). Volgens Luthar (2003) vallen kinderen, die blootgesteld worden aan veelvuldige 

risicofactoren, niet noodzakelijk ten prooi aan gezondheids- of sociale problemen. De aanwezigheid 

van beschermende factoren kunnen de risico’s ondervangen waardoor de kans om later problemen 

te ontwikkelen vermindert (Hawkins et al., 1992). Brancroft et al. (2004) interviewden KOAP en 

stelden vast dat een aantal beschermende factoren kunnen leiden tot veerkrachtige uitkomsten. 

Deze bestonden uit de ondersteuning van de school, dichte familie en individuen en voorzieningen 

buiten de familie (Brancroft et al., 2004 in Velleman & Templeton, 2007). Volgens Velleman & 

Templeton (2007) omvatten de beschermende factoren de aanwezigheid van een stabiele 

ouderfiguur, een hechte positieve band met minstens 1 volwassene in een zorgende rol, een 

ondersteunend netwerk, een goede ouder-kind relatie, een kleine familie, grotere leeftijdsverschillen 

tussen de kinderen, betrokkenheid in verschillende activiteiten, familiecohesie en harmonie, een 

goede relatie tussen de ouders, individueel temperament, goede sociale, cognitieve en 

probleemoplossende vaardigheden van het kind en een heldere kijk van het kind op zichzelf en de 

ouderlijke problematiek. Familierituelen zouden eveneens een beschermende factor voor KOAP zijn 

(Wolin et al., 1980). Een aantal studies hebben aangetoond dat, in tegenstelling tot de 

verwachtingen, de moeder-kind gehechtheid, veiligheid van gehechtheid en de kwaliteit van het 

moederlijk ouderschap niet beschermend is (Curran & Chassin, 1996; Gordon, 1995). Uit een studie 

van Pilowsky et al. (2004) is gebleken dat het niveau van de daadwerkelijke ontvangen steun bij 

veerkrachtige en niet-veerkrachtige kinderen niet significant verschilt maar dat de waargenomen 

steun groter is bij veerkrachtige kinderen. Het is de uitdaging voor hulpverleners om de 

risicofactoren te verminderen en de beschermende factoren te verhogen. 

 

Tot slot wordt het proces van veerkrachtigheid geïllustreerd aan de hand van het allesomvattend 

transactionele model van Kumpfer (1999). Volgens dit model wordt de veerkracht van een individu 

bepaald door de interne veerkrachtfactoren, de omgevingscontext en de wisselwerking tussen 

beiden. In eerste instantie bepalen interne veerkrachtfactoren zoals intelligentie, sociale 

vaardigheden, positief zelfbeeld, fysieke welstand… de mate van veerkrachtigheid. Daarnaast heeft 

de omgevingscontext ook een belangrijke impact op de persoonlijke veerkracht. In stresssituaties kan 

de omgeving namelijk als buffer (beschermende factoren) of als versterker (risicofactoren) optreden. 

Het transactioneel proces tussen de mens en zijn omgeving kan ervoor zorgen dat de risicofactoren 

in de omgeving worden omgebogen tot beschermende factoren. De transacties die plaatsvinden 

tussen het individu en zijn omgeving hebben een grote impact op de veerkrachtigheid. Het 
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leerproces omvat de geleidelijke blootstelling aan stress die een individu helpt veerkrachtig te 

reageren door middel van gepaste herintegratie. 

 

 

                Figuur 1: Het transactionele model van Kumpfer (1999) 

1.2.2.3 Copingstrategieën  

Iedere mens gaat anders om met problematische gebeurtenissen. Afhankelijk van iemands aard, de 

ernst van het probleem en de situatie waarin men zich bevindt kan ieder individu anders reageren. 

Lazarus & Folkman (1980) definiëren coping als het vermogen om cognitieve en gedragsmatige 

capaciteiten voortdurend aan te passen om externe en interne eisen te beheren. Copingstrategieën 

zijn methoden die mensen ontwikkelen om met moeilijke situaties om te gaan. Ze worden 

gedifferentieerd in 3 categorieën, namelijk taakgerichte coping, inclusief strategieën die gericht zijn 

op het veranderen en het beheer van gebeurtenissen; emotiegerichte coping die tot doel heeft 

emotionele reacties op stress te wijzigen en vermijdingscoping zoals het vermijden van situaties, 

negeren van stress, verlies of hoop en distantiëren en vermijden van het probleem (Lazarus & 

Folkman, 1980 in Krohne, 2002). Orford et al. (1998) beschrijven 3 andere copingstijlen, namelijk 

geëngageerde coping, tolerante coping en vermijdende coping. Eén bepaalde manier van reageren 

bestaat niet. Ieder individu test verschillende copingstijlen uit om vervolgens te kiezen voor de meest 

gepaste copingstrategie (Orford et al., 2005). Een aantal studies onderzochten copingstrategieën bij 

KOAP. Devine & Braithwaite (1993) toonden aan dat parentaal alcoholisme ervoor kan zorgen dat 

kinderen bepaalde problemen gaan melden of rollen zoals ‘de helper’ of ‘de verantwoordelijke’ op 

zich gaan nemen. Deze overlevingsrollen kunnen net zo goed een reactie zijn op de familiale 

desorganisatie als op het parentaal alcoholisme. Hussong & Chassin (2004) onderzochten de inter-

individuele en intra-individuele verandering in coping in de tijd. Ze vonden zowel bewijs voor 

verandering als voor continuïteit in de ontwikkeling van coping van adolescentie naar volwassenheid. 
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Coping zou in de adolescentie weinig invloed hebben op stress en weinig invloed op druggebruik in 

de volwassenheid. Coping zou complexe stressverminderende en stressverergerende gevolgen te 

weeg kunnen brengen bij belangrijke gebeurtenissen in het leven. In een studie van Wright & 

Heppner (1991) werden 40 jongvolwassen KOAP met 40 jongvolwassen niet-KOAP vergeleken op 

gebied van probleemoplossend gedrag, sociale ondersteuning, schaamte, suïcidale gedachten en 

middelengebruik. De invloed van het geslacht van KOAP op deze 5 variabelen werd eveneens 

onderzocht. De onderzoekers stelden vast dat KOAP gelijk zijn aan niet-KOAP op alle metingen; er 

werd bovendien geen invloed gevonden van het geslacht. Uit een studie van Easley & Epstein (1991) 

is gebleken dat familieverstoring en het aantal individuele en familiale copingstrategieën een invloed 

hebben op het volwassen leven van KOAP. Iedere copingstrategie heeft een welbepaald effect op de 

gebruiker en op de gezinsleden. De gebruiker reageert op zijn beurt op het copinggedrag van zijn 

gezinsleden. Krishnan et al. (2001) analyseerden in hun studie de percepties die alcohol- en 

drugafhankelijke personen hebben betreffende de copingstrategieën van hun gezinsleden. De 

gedetailleerde kwalitatieve analyse suggereerde dat drug- en alcoholgebruikers duidelijke ideeën 

hebben over de copingstrategieën van hun familieleden. Copingstrategieën die duidelijke elementen 

van zorg omvatten, zoals ondersteunende coping en in sommige gevallen assertieve coping, werden 

als positief ervaren. Beheersende copingstrategieën waren enkel nuttig indien zij gebruikt werden in 

combinatie met ondersteunende coping. Bovendien zouden alle gebruikers vormen van emotionele, 

tolerante en vermijdingscoping als niet-ondersteunend ervaren. Tolerante coping bleek wel 

ondersteunend als drug- en alcoholgebruikers niet van plan waren hun gebruik te wijzigen. De 

conclusie uit dit onderzoek was dat drug- en alcoholgebruikers ondersteunende copingstrategieën 

waardeerden terwijl copingstrategieën waarin familieleden zich terugtrekken, hen schuldig laten 

voelen of tegen hun wil acties ondernemen als niet-ondersteunend ervoeren. Er zijn ook 

verschillende studies uitgevoerd bij kinderen met drug- en middelenafhankelijke ouder(s) op vlak van 

coping. Vermoedelijk zijn deze bevindingen ook van kracht bij KOAP. Pilowsky et al. (2004) 

ondervonden dat kinderen van injecterende druggebruikers die veerkrachtiger zijn minder 

internaliserende en externaliserende vermijdingscoping strategieën hanteren. Kinderen met 

middelenafhankelijke ouder(s) zouden op alle leeftijden emotiegerichte copingstrategieën gebruiken 

terwijl adolescenten zonder middelenafhankelijke ouder(s) ook probleemgerichte copingstrategieën 

hanteren. Bovendien zouden vrouwen meer passieve en interne copingstrategieën gebruiken terwijl 

mannen meer agressieve en externe copingstrategieën hanteren (Amand-Berry, 2000).  
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1.3  Hulpverlening voor KOAP 

1.3.1 Doel en inhoud hulpverlening voor KOAP  

Uit wat voorgaand is besproken, blijkt dat een alcoholafhankelijke ouder een impact heeft op de 

ontwikkeling van zijn kinderen. KOAP lopen het risico om een groot aantal gedrags- en emotionele 

problemen, alcoholproblemen en parentificatie te ontwikkelen. Er zijn verschillende vormen van 

hulpverlening voor KOAP, dit op preventie-, interventie- en behandelingsniveau. Waar preventie- en 

interventieprogramma’s de risico’s op problemen en onaangepast gedrag bij KOAP trachten te 

voorkomen en verminderen, willen behandelingsprogramma’s de eventuele problemen van KOAP 

aanpakken. Coolen-Perdnia (1989) doet in zijn literatuurstudie suggesties voor de hulpverlening. Hij 

stelt dat hulpverleningsinitiatieven aan KOAP zich moeten richten op het handhaven en/of herstellen 

van het evenwicht van stressoren en hulpbronnen. Interventies moeten gericht worden op het 

verminderen van de oorzaken van stress en op het versterken van potentiële hulpbronnen of 

beschermende factoren. De kanalen langs waar men KOAP wil proberen bereiken zijn de school, 

huisarts of kindertelefoon. Het is volgens hem gewichtig om de kinderen nog niet het label ‘kind van 

een alcoholist’ meegeven. Coolen-Perdnia (1989) pleit voor een geïntegreerde aanpak van alcoholist, 

partner en kinderen. KOAP komen in alle medische en sociale systemen voor. Woodside (1988) zegt 

dat het belangrijk is dat het personeel uit de gezondheids- en sociale sector weet hoe men op een 

gepaste manier met deze kwetsbare groep aan de slag moet gaan. Het is belangrijk dat 

dienstverleners in een atmosfeer van vertrouwen en geborgenheid werken. KOAP ontkennen vaak 

het alcoholgebruik van hun ouder. Als ze in therapie hun familiegeheim onthullen voelen ze zich vaak 

schuldig maar tegelijkertijd opgelucht. Het is belangrijk dat professionelen benadrukken dat 

alcoholisme een ziekte is en dat KOAP kwetsbaar zijn voor deze ziekte. Een stappenplan doorlopen 

om risico’s te verminderen is aan te raden. Sommige voorzieningen hebben personeel die 

gespecialiseerd is om met KOAP te praten. Indien niet, moeten zorgverleners KOAP informeren over 

de zelfhulpprogramma’s zoals Al-Anon en Alateen (Woodside, 1988). 

De hoofddoelstelling van KOAP-programma’s is het reduceren van het risico op problemen. 

Bijzondere doelstellingen zijn psycho-educatie, het aanleren van copingstrategieën, het verhogen van 

de veerkracht en zelfbeeld, het verminderen van stress en het vergroten van sociale steun en 

veiligheid. De methodieken die voornamelijk worden gehanteerd zijn cognitieve- en sociale 

vaardigheidstraining, modeling, rollenspel en videotraining. 
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1.3.2 Hulpverleningsinitiatieven in het buitenland 

Preventie- en interventie programma’s voor KOAP situeren zich op verschillende niveau’s: het 

individuele niveau, het gezinsniveau en de bredere omgeving (Emshoff & Price, 1999). Op individueel 

niveau zijn er preventieprogramma’s die plaatsvinden op scholen. Volgens Emshoff & Price (1999) 

hebben deze preventieprogramma’s heel wat voordelen. Ze zijn laagdrempelig, toegankelijk, een 

grote groep kinderen kan over een lange periode bereikt worden en problemen van kinderen kunnen 

vroeg gedetecteerd worden. Roosa et al. (1989) beschrijven en evalueren in hun onderzoek een 

preventief interventieprogramma voor kinderen van alcoholafhankelijke gezinnen. Het 

interventieprogramma bestaat uit een herstelprocedure van 8 weken op school. In het 

schoolcurriculum werden lessen gegeven over alcoholisme, verbetering van het zelfrespect en 

emotie- en probleemoplossende copingstrategieën. De participanten vertoonden een verhoogd 

gebruik van positieve copingstrategieën, verminderde depressie, betere resultaten en beter gedrag 

in de klas. In een recente studie van Hasson et al. (2006) werden 82 universiteitsstudenten met 

minstens 1 alcoholafhankelijke ouder toegewezen aan één van de drie programma’s (alcohol- 

interventieprogramma, coping interventie programma en gecombineerd programma). De twee 

groepen die het alcohol interventieprogramma hadden gevolgd, verbeterden hun eigen drinkpatroon 

significant meer ten opzichte van de groep die het alcohol interventieprogramma niet had gevolgd. 

De groepen die het coping interventieprogramma hadden gevolgd verschilden niet van de groep die 

het coping interventieprogramma niet hadden gevolgd. De onderzoekers concludeerden uit hun 

studie dat interventie het drinkpatroon van jongvolwassen KOAP verbeterd. 

De familie is een belangrijk instrument bij het werken met KOAP. Op gezinsniveau zijn sommige 

programma’s gericht op de ouders en anderen op het verbeteren van de gezinsrelaties. Het Children 

of Drug Abusers and Alcoholics of CODA-programma is bedoeld voor kinderen met minstens 1 ouder 

met een alcohol-of drugsprobleem. Het is geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Het programma 

richt zich zowel op de kinderen (creatieve en speltherapeutische activiteiten) als op de ouders 

(gezinsinteractiegroep). 

Tot slot zijn er ook gemeenschapsoriënterende programma’s. Alateen is een gemeenschap voor 

jongeren, meestal tieners, die ernstig geleden hebben of nog lijden onder het drankmisbruik van 

iemand in hun omgeving. Deze zelfhulpgroep is gebaseerd op het twaalfstappenprogramma van de 

anonieme alcoholisten [AA]. Jongeren komen er samen om ervaring, kracht en hoop te delen.  

In de loop der jaren zijn er verschillende hulpverleningsprogramma’s voor KOAP opgericht. Deze 

programma’s blijken doorgaans een positief effect te hebben. Evaluatieonderzoeken toonden korte 

termijneffecten aan (Roosa et al., 1989; Hassan, 2006). 
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1.3.3 Hulp aan KOAP in Vlaanderen 

Een grote groep kinderen leeft voor korte of lange tijd samen met een alcoholafhankelijke ouder. 

Vele kinderen vinden het niet eenvoudig om met professionelen over hun alcoholafhankelijke ouder 

te praten; het is en blijft een taboe. Bovendien worden de drempels van de hulpverlening vaak als te 

hoog ervaren. Doch zijn er ook laagdrempelige initiatieven voor KOAP. De Vereniging voor Alcohol en 

andere Drugproblemen *VAD+ ontwikkelde een infoboekje ‘Als je ouder drinkt’ voor jongeren tussen 

14 en 18 jaar met een alcoholafhankelijke ouder. Jongeren kunnen het boekje zelf gebruiken; het is 

een handig werkinstrument om het onderwerp bespreekbaar te maken. Concrete tips, doe-

opdrachten en antwoorden op vaak gestelde vragen ondersteunen en informeren hen. Daarnaast 

zijn er verschillende websites waar jongeren terecht kunnen voor informatie over het ouderlijk 

alcoholmisbruik en de mogelijke gevolgen. Er zijn eveneens fora waar ze steun en ervaringen kunnen 

uitwisselen met lotgenoten (www.drankjewel.nl, www.koap.be, www.alsjeoudersdrinken.be). Als 

jongeren ondersteund willen worden bij de informatieverstrekking kunnen ze terecht bij de Druglijn, 

de Kinderjongerentelefoon, het Teleonthaal, Bubbels & Babbels, het JAC of het CLB. Deze diensten 

verstrekken niet alleen informatie maar sommige beluisteren ook het verhaal van de KOAP, 

beantwoorden hun vragen en zetten hen verder op weg. Een tweede vorm van vroegtijdige hulp aan 

KOAP is via de verslavingszorg. Als alcoholafhankelijke ouders worden behandeld, kan de 

hulpverlening nagaan of de kinderen ook hulp nodig hebben. In de psychiatrische kliniek in Tienen 

heeft men aandacht voor de familie van verslaafden, in het bijzonder voor de kinderen. Het KOAP-

programma ‘Gezinnen onder invloed- Invloedrijke gezinnen’ werd er ontwikkeld op de afdeling 

Afhankelijkheidsstoornissen. Inhoudelijk bevat dit KOAP-programma twee onderdelen: informatie 

over alcoholproblemen en training van copingvaardigheden. Er werden twee werkboekjes 

ontwikkeld, aangepast aan de leeftijd van 8 tot 12jarigen en van 13 tot 18jaar. Concreet bestaat het 

programma uit een reeks van vijf sessies. Een beperking bij deze vorm van hulpverlening is dat de 

alcoholafhankelijke personen slechts in kleine getale hulp zoeken in de verslavingszorg waardoor 

slechts een kleine groep KOAP bereikt kan worden. In de geestelijke gezondheidszorg biedt het 

Centrum voor studie, preventie en behandeling van Alcoholisme en andere Toxicomanieën [C.A.T.]  

individuele begeleidingen en begeleidingen in groep aan voor KOAP.  

Een derde vorm van hulpverlening bestaat uit zelfhulpprogramma’s. In een zelfhulpgroep hebben 

KOAP de mogelijkheid om met lotgenoten te praten. Ze worden gestimuleerd om te blijven geloven 

in hun eigen krachten en kunnen. Zelfhulpgroepen zoals Alateen kunnen een wezenlijke aanvulling 

en ondersteuning zijn bij een professionele begeleiding. Similes is een vereniging en 

vrijwilligersorganisatie die gerund wordt door familieleden en voor familieleden. Similes neemt het 

op voor de gezinnen van personen met een psychische problematiek. Geregeld worden er KOAP-

http://www.drankjewel.nl/
http://www.koap.be/
http://www.alsjeoudersdrinken.be/
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dagen georganiseerd. Het is een moment voor KOAP om met lotgenoten in gesprek te gaan en 

workshops bij te wonen.  

Wanneer de Vlaamse situatie wordt bekeken, dan valt het op dat er nog weinig programma’s 

specifiek op KOAP gericht zijn. Het VAD ontwikkelde, als vorm van preventie, een informatiebrochure 

voor KOAP. Coolen-Perednia et al. (2002) ontwikkelden het programma ‘Gezinnen onder invloed- 

Invloedrijke gezinnen’ dat gebruikt kan worden in de hulpverlening met KOAP. 

1.4 Situering, probleemstelling en onderzoeksvragen 

De afgelopen decennia werd er veel onderzoek gevoerd naar kinderen van alcoholafhankelijke 

ouder(s). Cork schreef in 1969 haar boek ‘The Forgotten Children’. Het betekent het beginpunt van 

een variëteit aan literatuur over kinderen van alcoholafhankelijke ouders (Coolen-Perednia, 1989). 

Het valt mij op dat de wetenschappelijke literatuur over KOAP zich voornamelijk focust op de 

negatieve effecten. Onderzoekers voerden studies uit over het individueel- en gezinsfuntioneren van 

KOAP, de psychosociale en medische problemen bij KOAP, de risicofactoren, co-afhankelijkheid en 

parentificatie. De laatste jaren staat men meer en meer stil bij de positieve mechanismen in het 

leven van KOAP. Er werd onderzoek gevoerd naar de beschermende factoren, veerkracht en 

copingstrategieën van KOAP.  

 

De meeste KOAP-studies zijn gebaseerd op kwantitatieve data. Er worden allerhande testen en 

vragenlijsten bij KOAP afgenomen en deze worden kwantitatief geanalyseerd en vaak vergeleken met 

een controlegroep. Er zijn weinig studies die gebruik maakten van kwalitatieve technieken om hun 

gegevens te verzamelen. Terwijl kwantitatieve studies ons veel inzicht geven, kunnen kwalitatieve 

studies ons veel informatie geven over de ervaringen en percepties van de KOAP (Moe et al., 2007).  

 

In de beginjaren ’80 dook de term ACOA ‘Adult Children of Alcoholics’ voor het eerst op (Brown, 

1988). Zowel jonge als volwassen KOAP komen in de wetenschappelijke literatuur zelden zelf aan het 

woord. Het zijn vaak volwassenen (ouders, familieleden en hulpverleners) die praten over het leven 

van de KOAP. In dit onderzoek worden jongvolwassen KOAP, tussen 18 en 25 jaar, betrokken. Er 

werd voor deze leeftijdscategorie gekozen omdat we willen nagaan welke invloed het ouderlijk 

alcoholisme heeft op de woon- en leefsituatie van jongvolwassen KOAP. Via dit oogpunt komen we 

tot de probleemstelling namelijk dat er een gebrek is aan onderzoek waarin KOAP zelf aan het woord 

komen. Er werd geopteerd voor kwalitatief onderzoek omdat dit een goed instrument is om de 

ervaringen en beleving van KOAP bloot te leggen. Deze huidige studie poogt antwoorden te vinden 

op volgende onderzoeksvragen:  
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- Welke thema’s brengen jongvolwassen KOAP naar voor?  

- Welke beleving hebben jongvolwassen KOAP ten aanzien van hun alcoholafhankelijke 

ouder(s)? 

- Welke invloed heeft het ouderlijk alcoholisme op de woon- en leefsituatie van jongvolwassen 

KOAP? 

- Hoe kijken jongvolwassen KOAP naar de toekomst?  
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2 Methodologie 

2.1  Theoretisch kader belevingsonderzoek 

Om de beleving van KOAP te analyseren werd een kwalitatief onderzoek opgezet. De familiale 

context en de individuele factoren spelen een belangrijke rol in de beleving van KOAP. Een beleving is 

altijd subjectief en daarom is deze moeilijk in kwantitatieve termen vast te leggen. Kwalitatieve 

onderzoeksmethoden zijn adequaat om sociale processen, sociale relaties, interacties, gedragingen, 

gevoelens en ervaringen bloot te leggen (Maso & Smaling, 1988). Kwalitatief onderzoek wordt 

gekenmerkt door een open vorm van verzamelen van gegevens, waarbij proefpersonen niet in een 

vooraf vastgelegd, strak keurslijf van gestandaardiseerde methoden worden geperst, maar zoveel 

mogelijk op de wijze worden benaderd die in hun leefwereld gangbaar is (Van Ijzendoorn & Miedema, 

1986). Volgens Lauwers & Van Gils (2004) is belevingsonderzoek een specifieke vorm van kwalitatief 

onderzoek dat zich richt op de verschillende zingevingsprocessen die mensen hanteren om betekenis 

te geven aan hun omgeving. Ze beschouwen het kind als een actor. In belevingsonderzoek staat de 

beleving en het geheel van gevoelens centraal (Lauwers & Van Gils, 2004). Dit onderzoek wil de stem 

van KOAP en hun belevingen een plaats geven. De persoonlijke verhalen van KOAP kunnen 

geanalyseerd worden door het beluisteren van hun verhaal en door de observatie van hun non-

verbale gedrag.  

2.2 Dataverzameling 

2.2.1 Kwalitatief interview als instrument 

Binnen kwalitatief onderzoek zijn er verschillende manieren om data te verzamelen, kwalitatief 

interview is er één van. Een kwalitatief interview begint met de veronderstelling dat het perspectief 

van de andere betekenisvol en herkenbaar is. Het doet de geïnterviewde stil staan bij zijn eigen 

beleving. Hij begint te reflecteren en ontdekt soms dingen over zichzelf die hij nog niet wist of waar 

hij zich althans nog niet ten volle van bewust was voor het interview. Men interviewt om te 

ontdekken wat er in iemand omgaat, om zijn beleving te achterhalen (Patton, 2002). Boeije (2005) 

omschrijft een kwalitatief interview als een methode van dataverzameling waarbij niet strikt wordt 

vastgehouden aan van tevoren geformuleerde vragen over een bepaald onderwerp maar waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een lijst met onderwerpen. De onderzoeker kan het interview aanpassen 

aan de loop van het gesprek. Er wordt meestal gebruik gemaakt van een ongestructureerd, semi- of 

half gestructureerd interview. Volgens Rubin & Rubin (1995) kan je met een kwalitatief interview 

achterhalen wat anderen denken en voelen omtrent hun leefwereld en hoe zij bepaalde 

gebeurtenissen beleven. Zij stellen dat de beleving van één persoon intrinsiek niet meer of minder 
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waar is dan die van iemand anders. Hutjes & Van Buuren (1992) beschrijven in hun boek de 

voordelen van een kwalitatief interview. Kwalitatief interview maakt het mogelijk informatie te 

verzamelen over gebeurtenissen, situaties, gedragingen, attitudes maar ook over gevoelens en 

belevingen. Het is een instrument dat kan aangepast worden aan de context. De onderzoeker kan 

het gesprek zelf sturen. Ook de respondent kan richting geven aan het gesprek. Hij bepaalt een groot 

deel van de inhoud van het gesprek. Bovendien is de inhoud van de informatie, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld observatiegegevens, minder tijd- en plaatsgebonden. Dat maakt het mogelijk om 

informatie in te winnen over zowel het heden, verleden als de toekomst en om zaken te bespreken 

die losstaan van de plaats van het interview. Tenslotte is er de mogelijkheid om door te vragen 

wanneer er onduidelijkheid bestaat of wanneer verdere verdieping nodig is.  

 

Al deze kenmerken in acht genomen, lijkt een kwalitatief interview de meest gepaste 

dataverzamelingsmethode. In dit onderzoek werden de data verzameld aan de hand van een open 

half gestructureerd interview. Het eerste interview werd minimaal voorbereid.  Het was niet evident 

om een open interview zonder enige vertrouwensrelatie af te nemen. Daarom werd er een lijst met 

onderwerpen voorbereid die gekozen en samengesteld werden op basis van bevindingen in de 

literatuur. Deze werden door middel van een open beginvraag en doorvragen uitgediept. Het 

kwalitatief interview omvat immers een open bevraging naar de beleving en ervaringen. De 

onderwerpen waren niet onderhevig aan een vaste volgorde of structuur. Bij aanvang van het 

interview werden er enkele gestructureerde vragen gesteld naar personalia zoals leeftijd, opleiding 

en woonsituatie. In de beginfase van het interview werden veel informele onderwerpen aangekaart 

om de participant op zijn gemak te brengen. Naarmate het interview vorderde werden meer formele 

gesprekken gevoerd. Er werd getracht zoveel mogelijk open vragen te stellen, actief en reflectief te 

luisteren, te parafraseren en geregeld samen te vatten. Daarnaast werd er de nodige aandacht 

besteed aan het non-verbale gedrag van de participant. 

De interviews werden nauwkeurig vastgelegd op tape zodoende dat na elk interview elke participant 

nauwkeurig en waarheidsgetrouw kon weergegeven worden. Patton (2002) stelt dat het, ongeacht 

de interviewvorm, belangrijk is om de eigen woorden van de geïnterviewde uit te schrijven. Hij stelt 

dat een goede taperecorder onmisbaar is bij kwalitatief interview. Daarnaast werden beknopte 

notities genomen als houvast. Het nemen van notities tijdens een interview kan de interviewer 

helpen om nieuwe vragen te formuleren tijdens het interview. Het kan eveneens een hulp zijn bij de 

latere analyse. Tot slot vormen notities een back-up voor moest de recorder tijdens het interview 

niet functioneren (Patton, 2002). Volgens Patton kunnen een taperecorder en het nemen van 

notities simultaan gehanteerd worden.  
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2.3 Respondenten 

2.3.1 Zoektocht naar participanten 

In het kader van het onderzoek werd op zoek gegaan naar jongvolwassen KOAP tussen 18 en 25 jaar. 

Omdat KOAP een grote groep vormen maar tegelijkertijd onzichtbaar en moeilijk bereikbaar zijn, 

werd getracht deze doelgroep op verschillende manieren te bereiken. Allereerst werd er een 

participatiebrief in 5 dokterspraktijken in het Gentse opgehangen en werd er een oproep gepost op 

het Flairforum. Via deze twee wegen werd gepoogd zoveel mogelijk KOAP te bereiken. Aangezien er 

binnen de afgebakende leeftijdsgroep veel studenten vallen, werd er op het Minervaforum van 4 

studierichtingen (pedagogische- en psychologische wetenschappen, geneeskunde en kinesitherapie, 

farmacie en rechten) een oproep geplaatst. Tot slot werd mijn leefomgeving op de hoogte gebracht 

van dit onderzoek. Aan de hand van een sneeuwbalsteekproef werd er getracht enkele KOAP te 

bereiken. Er werd bewust gekozen om hulpverleningsdiensten, die werken met KOAP, niet te 

contacteren omdat deze vaak overbevraagd worden.  

Er werden in totaal 18 responsen ontvangen, waaronder 1 respons via de brief in de 

dokterspraktijken, 2 responsen via het Flairforum, 9 responsen via het Minervaforum en 6 responsen 

via de sneeuwbalsteekproef. Van deze 18 responsen namen er uiteindelijk 11 personen deel aan het 

onderzoek. Vijf personen haakten af tijdens het mailverkeer, 1 persoon zei vlak voor het interview af 

omwille van de moeilijke situatie van haar alcoholafhankelijke ouder en met 1 persoon werd 4 maal 

afgesproken maar hij kwam nooit opdagen.  

2.3.2 Participanten 

Zowel de KOAP als de alcoholafhankelijke ouder(s) vormen een heterogene groep. De participerende 

KOAP verschillen onderling niet alleen van geslacht en leeftijd maar ook van gezins-, leef- en 

woonsituatie. Van sommige participanten zijn de ouders getrouwd (n=6), van anderen gescheiden 

(n=3) en van nog anderen is de alcoholafhankelijke ouder gestorven (n=2). Zes participanten zijn de 

oudste, 3 de middelste en 2 de jongste van het gezin. De meerderheid (n=10) van de participanten is 

nog student. Eén participant werkt al sinds zijn 18de.  Een eerste groep woont continu thuis (n=2), een 

tweede groep woont tijdens de week op kot en tijdens het weekend thuis (n=5), en een laatste groep 

woont zelfstandig (n=4). Het profiel van de alcoholverslaafde ouder(s) verschilt eveneens van 

participant tot participant. In eerste instantie verschillen de drinkende ouders van geslacht. Van de 

11 participerende KOAP hebben er 10 een alcoholafhankelijke vader en 2 een alcoholafhankelijke 

moeder. Eén participant heeft 2 drinkende ouders. In tweede instantie verschilt het beginmoment 

van het ouderlijk drinkgedrag. De meeste alcoholafhankelijke ouders drinken al vanaf het moment 

dat hun kinderen in de lagere school zaten (n=9), anderen begonnen te drinken wanneer hun 
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kinderen beginnende pubers waren (n=2). Tot slot verschilt het drinkgedrag van de alcoholverslaafde 

ouders. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen ouders die nog actief drinken (n =8), ouders 

die herstellend zijn (n=1) en ouders die gestorven zijn (n=2). 

Het verhaal van 1 participant werd niet opgenomen in de resultatenanalyse omdat zijn verhaal te 

sterk afweek van de verhalen van de andere participanten. De participant was tijdens het interview 

niet in staat om over zijn alcoholafhankelijke ouder te praten. Er werd een uur informeel gepraat 

maar het effectieve interview werd na 20 minuten afgebroken. Uit het informeel gesprek kon heel 

wat informatie gefilterd worden, doch blijft het een interpretatie van de onderzoeker. Daarom werd 

er beslist om dit interview buiten beschouwing te laten. 

Ward 

Ward is 24 jaar en heeft 3 oudere zussen. Sedert vorig jaar heeft hij zijn universitair diploma op zak. 

Zijn vader, die gediagnosticeerd is met het Syndroom van Asperger, drinkt al van toen Ward in de 

kleuterschool zat. Zijn ouders zijn gescheiden op zijn achttiende. Ward is op zijn 19e op kot gegaan. 

Inmiddels woont hij samen met zijn vriend. Ward heeft nog geregeld contact met zijn vader die nog 

steeds drinkt. 

Eva 

Eva is 18 jaar en zit in haar 1ste jaar universitaire studies. Eva is een laatkomer. Ze heeft 2 oudere 

broers en 1 oudere zus. Eva herinnert zich niet meer wanneer ze er voor het eerst achter kwam dat 

haar vader dronk. De relatie tussen haar ouders verloopt stroef. Ze zijn ondertussen al 6 jaar in 

relatietherapie. Eva zit momenteel op kot en keert tijdens de weekends terug naar huis waar ze 

telkens opnieuw geconfronteerd wordt met het drinkgedrag van haar vader. 

Lotte 

Lotte is 22 jaar en is student. Haar studies staan centraal in haar leven en zijn enorm belangrijk voor 

haar. Ze heeft twee oudere broers die reeds alleen wonen. Toen ze 15 was, besefte ze dat haar vader 

ongewoon veel dronk. Ondertussen is hij 5 jaar nuchter. Lotte zit haar tweede jaar op kot. Het is haar 

thuis geworden. Haar vader is ondertussen al 4 jaar nuchter. 

Kristof 

Kristof is 22 jaar en laatstejaarsstudent. Hij is reeds 2 jaar hoofleider in de Chiro en sinds dit jaar 

voorzitter van de jeugdraad in zijn gemeente. Hij woont samen met zijn jongere broer en zijn moeder. 

Twee jaar geleden stierf zijn vader ten gevolge van zijn alcoholverslaving. Sinds zijn dood is de rust in 

het gezin teruggekeerd. 
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Lies 

Lies is 20 jaar en zit nu in haar 2de jaar universitaire studies. Ze heeft twee oudere broers die al het 

ouderlijke huis uit zijn. De voorbije 5 jaar heeft ze heel wat persoonlijke problemen gekend. Rond 

haar 11de merkte ze voor het eerst dat haar vader alcoholafhankelijk was. Haar ouders leven naast 

elkaar. Lies zit al 4 jaar op kot. Het laatste jaar heeft ze rust gevonden op haar kot. Haar vader drinkt 

vandaag de dag nog altijd. 

Elke 

Elke is 20 jaar. Ze studeert en zit in de scouts. Een jaar geleden is ze gaan samen wonen met haar 

oudere vriend. Haar beide ouders drinken dagelijks; ook nu nog. Ze heeft nog wekelijks contact met 

hen. Elke heeft heel veel steun aan haar oudere zus. 

Elena 

Elena is 20 jaar en werd geboren in Tsjetsjenië. Rond haar 7de vluchtte ze omwille van de oorlog 

samen met haar gezin naar België. Elena heeft een groot gezin. Ze heeft 1 oudere zus, 3 jongere 

zussen en 1 jongere broer. Haar vader begon veel te drinken tijdens zijn studentenperiode. Elena is 

ontzettend dankbaar dat ze kan verder studeren. Net zoals haar oudere zus zit ze op kot. Van op kot 

heeft ze veel contact met haar gezin; ze is bezorgd om haar boer, zussen en mama die nog steeds 

samenwonen met haar alcoholafhankelijke vader. 

Bram 

Bram is 23 jaar en zit in zijn laatste jaar aan de universiteit. Hij is actief in het verenigingsleven. Hij 

heeft 1 oudere broer. Zijn vader was alcoholafhankelijk. Hij stierf toen Bram 11 jaar was. Het gezin 

van Bram is door heel de familie in de steek gelaten. 

Sara 

Sara is 23 jaar en studeert. Ze heeft één jongere en één oudere zus. Sara was 8 jaar toen ze erachter 

kwam dat haar papa niet haar biologische vader was. Doch heeft ze hem altijd als haar enige en 

echte papa beschouwd. Haar papa is alcoholafhankelijk en drinkt dagelijks op café. Haar ouders zijn 

gescheiden toen ze 3 jaar was. De ene week woonde ze bij haar vader, de andere week bij haar 

moeder. Nu woont Sara alleen. Ze gaat nog regelmatig op bezoek bij haar beide ouders. 

Martha 

Marta is 20 jaar en zit in haar 3de jaar hogere studies. In haar vrije tijd gaat ze naar de KLJ. Ze heeft 

één oudere en één jongere zus. Marta heeft haar mama altijd weten drinken. Haar mama drinkt 

vandaag de dag nog heel veel. Marta woont momenteel nog thuis maar hoopt zo vlug mogelijk alleen 

te kunnen gaan wonen. 
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2.4 Verloop onderzoek  

Met de participanten die gereageerd hadden op de oproep, werd verder afgesproken via mail. De 

keuze van de plaats en tijdstip van het interview werd overgelaten aan hen. De helft van de 

interviews vonden plaats in een rustig café of park, de andere helft bij de participanten thuis- hun kot 

of het ouderlijk huis-. De interviews vonden plaats tussen eind december 2010 en midden april 2011. 

Bij aanvang van het interview vond er een korte voorstelling plaats en werd er meer uitleg gegeven 

over de keuze van dit masterproefonderwerp. Vervolgens werd de toestemming  gevraagd om de 

interviews vast te leggen op tape. Elk interview had een ander verloop. Enkele KOAP praatten eerst 

over informele onderwerpen om dan over te gaan naar hun beleving, anderen begonnen direct te 

vertellen over hun ervaringen. Sommige KOAP hadden weinig moeite om over hun 

alcoholafhankelijke ouder te praten, voor anderen was het een zeer gevoelig thema waarover ze 

amper gepraat hadden. De duur van de interviews varieerden van dertig minuten tot 2 uur. Zes 

participanten gaven na afloop van het interview aan dat het deugd deed om er met een externe 

persoon over te praten. Ze vonden het fijn dat ze als doelgroep erkend werden en dat hun stem niet 

genegeerd werd. Volgens Patton (2002) kunnen interviews als indringend worden ervaren door oude 

wonden te openen maar kunnen ze even goed genezend werken. Hij stelt dat een interview van 2 

uren of meer een transformatie kan teweeg brengen. Noch de interviewer noch de geïnterviewde 

kan op voorhand weten welke impact het interview op de geïnterviewde zal hebben. Na afloop van 

het interview werden de interviews zo spoedig mogelijk uitgeschreven. Patton (2002) stelt dat de 

periode na het interview kritiek is voor de validiteit van kwalitatief onderzoek.  

2.5 Data-analyse 

De hoofddoelstelling van dit onderzoek is de beleving van jongvolwassen KOAP in kaart te brengen. 

De interviews werden geanalyseerd met behulp van Nvivo 9. Volgens Patton (2002) vergemakkelijken 

kwalitatieve softwareprogramma’s de dataopslag, -codering en -vergelijking maar blijft de 

onderzoeker diegene die de analyse uitvoert. Nvivo 9 is een kwalitatief softwarepakket dat de 

onderzoeker helpt om zijn niet-numerieke en ongestructureerde data zoals tekst, foto’s en video’s te 

analyseren, classificeren en ordenen op basis van codes en categorieën. Nvivo maakt het mogelijk 

het verwerkingsproces sneller en efficiënter te laten verlopen. Voor de data-analyse werden enkele 

stappen gevolgd (Wester, 1987 in Schuyten, 2005). Allereerst werden de interviews grondig 

doorgenomen. In deze exploratiefase werden enkele thema’s, begrippen en kenmerken 

onderscheiden. In de specificatiefase werden enkele begrippen afgebakend. Vervolgens werd 

overgegaan tot het open coderen van relevante en betekenisvolle fragmenten in Nvivo 9. Bij het 

ontwikkelen van codes en categorieën moet de kwalitatief onderzoeker eerst op zoek gaan naar de 
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convergente fragmenten (Guba, 1978 in Patton, 2002). Naarmate er meer interviews werden 

geanalyseerd, werden de codes verfijnd, werden nieuwe codes aangevuld en werd er onderscheid 

gemaakt tussen hoofd- en subcodes. Doorheen de analyse werden bepaalde fragmenten in het licht 

van nieuw verzamelde gegevens anders geïnterpreteerd. In de reductiefase werd er op zoek gegaan 

naar bepaalde patronen in functie van de onderzoeksvragen. Er werd gepoogd om structuur te 

brengen in het geheel door selectief te coderen. Boeije (2005) stelt dat het in deze fase belangrijk is 

de probleemstelling van het onderzoek voor ogen te houden. Het gaat erom dat de bevindingen 

zinvol worden gestructureerd. In deze fase moet de onderzoeker volgens hem theoretisch sensitief 

zijn, wat wil zeggen dat hij oog moet hebben voor details, nuances en betekenissen die in het 

onderzoeksmateriaal verscholen zitten. De interviews werden zo nauwkeurig mogelijk bestudeerd, 

gecodeerd en vervolgens gestructureerd. De interpretaties werden op een gestructureerde wijze 

geïntegreerd en voorgesteld. De codeboom was een houvast bij het uitschrijven van de resultaten. In 

kwalitatief onderzoek moet men ook overgaan tot divergentie. Er moeten linken worden gelegd 

tussen bepaalde resultaten van het huidig onderzoek en resultaten van ander wetenschappelijk 

onderzoek (Guba, 1978 in Patton, 2002). In de integratiefase werden de bevindingen van het 

onderzoek gekoppeld aan de bevindingen in de literatuur. 

2.6 Kwaliteit van onderzoek 

2.6.1 Betrouwbaarheid 

‘‘Betrouwbaarheid is de mate waarin de bevinding onafhankelijk is van de toevallige omstandigheden 

van het onderzoek’’ (Kirk & Miller, 1986, p. 285 in Silverman, 2004). Het betekent met andere 

woorden de herhaalbaarheid van de tussen- en eindresultaten (Maso & Smaling, 1998). Bij 

belevingsonderzoek is elke respondent uniek en veranderlijk waardoor feitelijke herhaling 

onmogelijk is. Door het hele onderzoeksproces uitgebreid te rapporteren kan virtuele 

herhaalbaarheid nagestreefd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe 

betrouwbaarheid.   

Interne betrouwbaarheid richt zich op “de mate waarin verschillende onderzoekers binnen hetzelfde 

onderzoeksgebied tot dezelfde resultaten (zouden) komen” (Janssens, 1985, p. 153). In dit onderzoek 

werd getracht de verhalen van de participanten op een zo correct mogelijke manier weer te geven 

zonder te interpreteren en zonder suggestieve vragen te stellen. Daarnaast werd de interne 

betrouwbaarheid verhoogd door het verschaffen van empirische voorbeelden aan de hand van 

citaten uit de interviews en door gebruik te maken van het computerprogramma Nvivo 9 bij de 

resultatenanalyse.   
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Externe betrouwbaarheid richt zich op “de mate waarin verschillende onderzoekers in eenzelfde 

onderzoeksgebied dezelfde theoretische elementen zouden ontwikkelen” (Janssens, 1985, p. 152).  

In dit onderzoek wordt de externe betrouwbaarheid bewerkstelligd door een leidraad van het 

kwalitatief onderzoek op te stellen zodat het onderzoek op dezelfde manier kan hervat worden en 

wordt de selectie van de proefpersonen nauwkeurig beschreven. 

2.6.2 Validiteit 

Een andere kwaliteitseis is de validiteit. Validiteit staat voor de mate waarin de gegevens en de 

resultaten van het onderzoek de bestudeerde werkelijkheid weergeven (Jannsens, 1985). Het is de 

overeenstemming tussen empirische gegevens en theoretische begrippen. Ook hier wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de interne en de externe validiteit. 

Interne validiteit is van kracht als de resultaten een authentieke weergave zijn van de sociale 

werkelijkheid (Janssens, 1985). Om de interne validiteit in dit onderzoek te verhogen werd er steeds 

gestreefd naar een dialogische relatie tussen de onderzoeker en de geïnterviewde gedurende het 

interview (Maso & Smaling, 1998). Daarnaast werd er getracht zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid 

te blijven door niets te manipuleren. Nadat de interviews waren uitgetypt, werden deze 

doorgestuurd naar de participanten. Ze kregen de mogelijkheid de interviews na te lezen en 

aanpassingen te doen. Een interview is immers een momentopname. Deze kan sterk gekleurd en 

bepaald worden door de context waarin het interview plaatsvond en de gemoedstoestand van de 

participant. 

Externe validiteit heeft betrekking op de mate waarin de resultaten ook geldig zijn voor vergelijkbare 

onderzoeksgebieden (Janssens, 1985) en dus generaliseerbaar zijn naar andere personen, 

fenomenen, situaties en tijdstippen dan die van het onderzoek (Maslo & Smaling, 1988). Volgens 

Jannsens (1985) is de interne validiteit tot op zekere hoogte een voldoende voorwaarde voor externe 

validiteit. In dit onderzoek is de externe validiteit betwistbaar. Gezien de kleine en heterogene 

steekproef zijn de resultaten moeilijk generaliseerbaar. Dit onderzoek heeft niet de intentie om tot 

algemeen geldende principes te komen, maar om een aantal tendensen weer te geven om verder 

onderzoek op te baseren.  

2.7 De rol als interviewer 

Het is gewichtig om als onderzoeker te beseffen hoe eigen persoonlijke karakteristieken een invloed 

kunnen hebben op de betrokkenen in het onderzoek (Biklen & Bogdan, 1998).  Volgens Patton (2002) 

zijn interviews interventies. Ze hebben invloed op mensen. Een goed interview legt gedachten, 

gevoelens, kennis en ervaringen bloot; niet alleen van de geïnterviewde maar ook van de interviewer. 
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De interviewer kende in haar directe omgeving twee KOAP. Haar vader was o.a. zelf kind van een 

alcoholafhankelijke vader. De participanten werden op de hoogte gebracht van haar persoonlijke 

situatie. De interviewer had de indruk dat dit het interview ten goede kwam. Tegelijkertijd kon ze 

voldoende afstand bewaren doordat ze zelf geen KOAP is. Smaling & Van Zuuren (1992) stellen dat 

een kwalitatief onderzoeker in staat moet zijn een evenwicht te vinden tussen persoonlijke 

betrokkenheid en afstandelijke reflectie. Het is bijna onmogelijk dat de onderzoeker objectief blijft. 

Maslo & Smaling (1998) beklemtonen dat de subjectiviteit van de onderzoeker een onmisbare ingang 

kan zijn tot wat onderzocht moet worden. Volgens Wester & Hak (2003) valt het uitvoeren van 

kwalitatief onderzoek goed te vergelijken met een leerproces waarin de onderzoeker zijn voorlopige 

ideeën steeds beter afstemt op het onderzoeksveld door waarnemingsprocedures uit te proberen en 

vraagstellingen toe te spitsen. De interviewvragen zijn in de loop van het onderzoek voortdurend 

aangepast en verfijnd.  

Elke interviewer staat voor de uitdaging de geïnterviewde op zijn gemak te stellen. De kwaliteit van 

informatie, verkregen door het interview, is afhankelijk van de interviewer (Patton, 2002). Het was 

niet evident om bij elke participant een sfeer van vertrouwen te scheppen. Gezien de gevoeligheid 

van het thema, hadden sommige participanten amper met iemand over hun beleving als KOAP 

gepraat. Er werd getracht een zo open mogelijke houding aan te nemen en rust uit te stralen. Billet & 

Waege (2005) menen dat de kwalitatief onderzoeker het veld van binnenuit probeert te begrijpen. 

Hij moet daarom met een open geest de ervaringswereld en de zienswijze van de betrokkenen 

proberen eigen te maken. De onderzoeker heeft een empathische rol en moet beschikken over 

voldoende sociale vaardigheden.  
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3 Resultaten 

Inleiding 

In de verhalen van de geïnterviewde KOAP kwamen verscheidene herinneringen, emoties en thema’s 

aan bod. Er werd op zoek gegaan naar gemeenschappelijke tendensen in het leven van 

jongvolwassen KOAP. Er werd gepoogd te omschrijven hoe het is om als jongvolwassene een kind te 

zijn van een alcoholafhankelijke ouder. Hoe beleefden jongvolwassen KOAP de aanwezigheid van 

hun alcoholafhankelijke ouder in hun jeugdjaren? Welke rol speelt de alcoholafhankelijke ouder in 

hun jongvolwassen leven? En hoe kijken jongvolwassen KOAP naar de toekomst? In de 

resultatenanalyse ligt de focus zowel op het verleden, het heden als de toekomst. De verschillende 

thema’s worden geïllustreerd aan de hand van frappante citaten. 

3.1 Het verleden: leven met een alcoholafhankelijke ouder  

Vertrekkend vanuit het contextueel gedachtegoed heeft het opgroeien in een alcoholische 

gezinsomgeving een bepaalde invloed op de persoonlijke ontwikkeling en beleving van KOAP. Hun 

ervaringen in het verleden kunnen niet worden losgekoppeld van hun huidige beleving en hebben 

mogelijks een invloed op hun toekomstig leven. 

3.1.1 Gezinsgeheim  

De participanten vertelden dat het niet evident was om derden op de hoogte te brengen van het 

ouderlijk alcoholisme. Vier participanten werden door hun gezin verplicht het ouderlijk 

alcoholprobleem binnen de gezinsmuren te houden. Lotte vertelde dat ze een enorme druk ervoer 

omdat haar moeder haar op het hart drukte om niemand iets te zeggen. Enkele participanten  (n=5) 

vertelden dat ze naar de buitenwereld toe een hecht gezin leken maar dat hun gezin in werkelijkheid 

versnipperd was en dat hun alcoholafhankelijke ouder op zijn eigen eiland zat.  

 

‘‘Zelfs voor andere familieleden hielden wij we het verborgen. Ik herinner mij nog dat we mijn 

oom de oprit zagen oprijden en we keken naar elkaar en zeiden: ‘Shit, het is te hopen dat 

papa niet thuis komt’. En heel dat gesprek zit je met één angst: ‘Niet thuiskomen, niet 

thuiskomen’.’’ Bram 

 

Sommige participanten (n=3) gaven aan dat ze het ouderlijk alcoholisme vroeger bewust geheim 

wouden houden maar dat ze het op een gegeven moment niet langer konden verbergen. Ward 

vertelde dat zijn alcoholafhankelijke vader meestal dronken was op scoutsactiviteiten zodat hij en 
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zijn zussen het niet langer konden verzwijgen. Twee participanten gaven aan dat ze het ouderlijk 

alcoholprobleem nooit bewust probeerden te verbergen.  

‘‘Enkele familieleden wisten het maar voor de rest probeerden we het als gezin verborgen te 

houden. Hoewel ik er bijna zeker van ben dat bijna heel de buurt weet over zijn 

alcoholprobleem. Hij zelf doet geen moeite om het weg te steken.’’ Elena 

3.1.2 Ontkenning  en  bewustwording van de ouderlijke alcoholverslaving 

De meeste participanten ontkenden lange tijd het ouderlijk alcoholgebruik. Ze waren zich er niet van 

bewust dat hun gezin ‘abnormaal’ was. Ze zagen dat hun alcoholafhankelijke ouder veel dronk maar 

beseften niet dat het problematisch was. Er zijn participanten die vertelden dat ze op jonge leeftijd 

geen idee hadden over wat normaal en abnormaal drinkgedrag was. Allen ervoeren ze regelmatig 

spanningen binnen het gezin en enkelen beschouwden de gezinsomgeving als chaotisch en 

onvoorspelbaar. Eva en Lies vertelden dat ze, door een bezoek te brengen bij andere gezinnen, 

merkten dat hun gezinsklimaat afweek van de norm. 

 
‘‘Ik merkte op als er vrienden bij mij thuiskwamen dat die nooit op hun gemak waren. Het was 

alsof er voortdurend een spanning in huis was. Alles was altijd geregeld. Spontaan beginnen 

lachen en gezelligheid dat was er niet. Als ik dan bij vrienden meeging naar huis dan was ik 

telkens onder de indruk. Wow, het is daar super. Zo ontspannen zijn en een gezellige sfeer. 

Toen ben ik wel beginnen beseffen dat er iets mis was thuis. Ik wist dat eigenlijk wel maar dat 

maakte dat nog eens duidelijk.‘‘ Lies  

Het overgrote deel van de participanten (n=8) kon zich moeilijk herinneren wanneer hun 

alcoholafhankelijke ouder begon te drinken. Enkele participanten gaven aan dat ze pas aan het begin 

van de middelbare school bewust werden van het ouderlijk drinkgedrag. De meesten (n=8) gaven 

aan dat hun alcoholafhankelijke ouder zijn of haar alcoholgebruik probeerde te verbergen. Doch 

herinnerden velen zich waar, wanneer en hoeveel hun ouder dronk en konden ze de soort en het 

merk van de alcohol perfect weergeven. Kristof en Lotte vertelden dat ze beginnende pubers waren 

toen hun vader begon te drinken. Beiden konden ze zich exact herinneren wanneer hun vader begon 

te drinken maar gaven ze aan dat ze zijn alcoholmisbruik lange tijd over het hoofd gezien of 

geminimaliseerd hadden. 

‘‘Ik herinner mij wel veel flessen wijn en bierflesjes. Wij hadden zo een koertje bij ons thuis en 

dat stond altijd bomvol met lege drankflessen. Mijn papa kwam eens met het voorstel om 

heel het koertje op te kuisen en in de plaats daarvoor  kregen we het geld van het leeggoed. 

Op dat moment zie je wel dat hij drinkt maar toch sta je daar niet bij stil dat dat veel alcohol 
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is. Je weet dat niet. In de middelbare school besefte ik wel dat wij veel meer glas hadden 

staan in vergelijking met de buren. Toen besefte ik dat ons huishouden niet normaal was en 

dat dit wel te maken kon hebben met die alcohol.‘‘ Sara 

 
Ondanks het feit dat bij de meeste participanten de feitelijke bewustwording pas op latere leeftijd 

tot stand kwam, hebben vele participanten levendige herinneringen aan het ouderlijk drinkgedrag 

voor de bewustwording. De participanten rapporteerden dat hun alcoholafhankelijke ouder zowel 

fysische als gedragsmatig kon veranderen als hij of zij gedronken had. Sommige alcoholafhankelijke 

ouders waren in dronken toestand verbaal en/of fysiek agressief, anderen waren verward en/of 

afwezig. Eva herinnerde zich dat haar vader in dronken toestand in gevecht ging met haar broer en 

dat hij toen een raam insloeg. Martha vertelde dat haar moeder soms honderd keer hetzelfde vroeg. 

Het gebeurde vaak dat haar moeder tijdens een gesprek uit de lucht viel of dat ze vijf minuten later 

inviel in een gesprek.  

 
‘‘Voor mij begint de alcoholverslaving van mijn vader bij een nieuwjaarsreceptie van zijn werk.  

Mijn vader werkte bij Belgacom en hij had daar zijn eigen camionette. Op een dag stopte zo’n 

Belgacomcamionette aan ons deur. Er stapten 3 mannen uit, waaronder mijn vader. De 

andere twee mannen moesten mijn vader ondersteunend naar binnen dragen want hij kon 

niet meer op zijn benen staan. Op dat moment ben ik mij nog van geen kwaad bewust.’’ Bram 

3.1.3 Emotionele reacties en coping 

De participanten gaven aan dat ze emotioneel konden reageren in moeilijke situaties. Afhankelijk van 

de situatie en de persoon werden er gevoelens van woede, frustratie, verdriet, teleurstelling, angst, 

schaamte en schuld gerapporteerd. Velen onder hen gaven aan dat ze zich regelmatig woedend 

en/of gefrustreerd voelden. Deze woede en/of frustratie ontstond vaak ten gevolge van het gedrag 

van de alcoholafhankelijke ouder. Sommige participanten waren woedend nadat ze de 

alcoholafhankelijke ouder hadden betrapt of nadat deze hen had teleurgesteld, geen rekening met 

hen hield of de gezinssfeer verstoorde. Elena vertelde dat haar dronken vader op een avond haar 

moeder naar de keel greep en haar niet wou lossen. Ze zei dat het plots zwart werd voor haar ogen, 

dat haar hoofd bonkte en dat alles wazig werd. Ze nam een groot mes en stak hem in zijn rug; het 

mes brak af waardoor het bij een vleeswonde bleef. Ze was verbijsterd dat ze haar vader bijna 

vermoord had. Soms wenste ze dat het gelukt was. De woede van de participanten was evenzeer 

gericht naar andere gezinsleden. Sommige participanten (n=3) voelden zich weinig gesteund door 

hun familiaal netwerk. Lotte vertelde dat ze woedend was op haar moeder nadat deze haar 

verplichtte de alcoholverslaving van haar vader geheim te houden. Lies was woedend op haar 
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moeder nadat ze zei dat haar man zelfmoord zou plegen als Lies niet tegen haar anorexia zou 

vechten.  

‘‘Het gebeurde dat ik hem de avond ervoor had uitgescholden voor het vuil van de straat en 

dat hij de volgende ochtend aan de ontbijttafel zat en niets meer wist. Dan zaten we daar 

allemaal aan tafel alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Hij deed dan normaal tegen mij. En 

dan denk je van ‘Ja, ik ben het niet vergeten hoor.’ Daar kon ik heel kwaad om zijn.’’ Kristof 

Drie participanten gaven aan dat ze zich soms verdrietig en teleurgesteld voelden. Eva vertelde dat 

ze vaak weende vroeger omdat haar papa teveel dronk. Dit kwam grotendeels uit onmacht. Kristof 

en Bram kenden na de dood van hun vader veel verdriet en teleurstelling. Bram vroeg zich af 

waarom hem dat moest overkomen en waaraan hij dat had verdiend?  

‘‘Vroeger was ik vaak droevig en aan het wenen. Ik praatte er niet veel over. Als mijn zus zag 

dat ik aan het wenen was, praatte ik er wel over met haar.’’ Eva 

Acht participanten voelden zich regelmatig angstig. Lotte vertelde dat ze angstig was op momenten 

dat haar ouders ruzieden. Sommigen (n=5) hadden schrik dat hun alcoholafhankelijke ouder iets zou 

overkomen als hij of zij teveel gedronken had, anderen (n=2) dat hun alcoholafhankelijke ouder 

zichzelf of iemand anders iets zou aandoen. Elena vertelde dat ze bang was dat haar dronken vader 

iemand zou omverrijden.  

‘‘Ik herinner mij nog dat hij naar de auto stapte en dat hij al een beetje aan het zwalpen was. 

[…] Ik zat in het midden vanachter en heb hem voortdurend in de gaten gehouden. Die rit is 

hij bijna drie keer in de berm gereden. Twee keren heeft mijn moeder moeten roepen dat hij 

moest remmen. Het was een rit van West-Vlaanderen tot in Gent maar voor mij was het de 

verschrikkelijkste en langste rit van mijn leven.’’ Lotte 

Het merendeel van de participanten (n=7) schaamde zich geregeld voor hun alcoholafhankelijke 

ouder. Drie participanten vertelden dat ze geen vrienden meer thuis uitnodigen uit schaamte voor 

hun drinkende ouder. Anderen (n=3) zeiden dat ze zich niet schaamden bij hun vrienden maar wel bij 

mensen die verder van hen afstonden. Elke vertelde dat ze zich schaamde nadat haar ouders zwaar 

dronken op een oudercontact verschenen. 

‘‘Als het scoutsfeest was, bleven mijn ouders en hun bende altijd tot het laatste zitten. […] 

Velen onder hen waren dan zat en staan dan te zingen, terwijl de rest van de scoutsleden al 

aan het opruimen was. Iedereen waarvan een ouder bij die bende zat, schaamde zich dood.’’ 

Ward 
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Sommige participanten (n=5) ervoeren schuldgevoelens. Lies heeft lang gedacht dat zij de oorzaak 

was van alle problemen. Ze voelde zich schuldig en dacht dat ze overdreef. Kristof getuigde op de 

rechtbank tegen zijn alcoholafhankelijke vader. Achteraf voelde hij zich schuldig daarover. Hij 

vertelde dat hij zich vaak schuldig voelde nadat hij met zijn vader ruzie had gemaakt. Bram voelde 

zich soms schuldig omdat hij zijn vader, na diens dood, nog geregeld zwart maakte. Lotte vertelde dat 

ze zich schuldig voelde als ze, in het bijzijn van haar alcoholafhankelijke vader, dronk op restaurant. 

‘‘Ik voelde mij vaak schuldig. Soms besefte ik dat ik zelf ook had overdreven. Ik heb dingen 

naar hem geroepen die echt gemeen waren. Dat ik hem een klootzak noemde, deed ik niet 

voor mijn plezier. Het gebeurde vaak dat hij ’s avonds begon te roepen. Je bent dan wat 

geënerveerd omdat je wil slapen en dan durf je soms zaken zeggen die je niet volledig meent.’’ 

Kristof  

Alle participanten gaven aan dat het drinkgedrag van hun alcoholafhankelijke ouder voor spanning 

zorgde binnen het gezin en dat het thuis soms onhoudbaar werd. Om rust te vinden trokken 

sommigen zich terug op hun kamer. Anderen beschouwden muziek maken, televisie kijken, gamen,  

computeren, sporten en alcohol- en druggebruik als een uitlaatklep. Lies vertelde dat ze haar zinnen 

kon verzetten door eens stevig te gaan lopen. Als het voor Eva thuis te veel werd, ging ze fietsen. Ze 

kon dan eens goed wenen zonder dat iemand haar zag. Sara vertelde dat ze haar zinnen kon 

verzetten door piano te spelen. Lotte zei dat een joint haar tot rust kon brengen. Vijf andere  

participanten gaven aan dat ze zich in hun jeugdbeweging goed konden uitleven en er heel even hun 

zorgen konden vergeten. 

‘‘Ik begon Warcraft te spelen. Ik heb dat gedurende twee jaar enorm veel gespeeld. Ik werd er 

om den duur verslaafd aan. Ik verwaarloosde mijn studies en gaf er enorm veel geld aan uit. 

[…] Het was een vlucht uit de werkelijkheid. Ik zat in een andere wereld. Ik was gelukkiger in 

het computerspel dan in het echte leven.’’ Elena 

Tot slot gaven drie participanten aan dat ze voor een bepaalde periode hun alcoholafhankelijke 

ouder probeerden te negeren. Na een tijd beseften ze dat negeren onmogelijk was en er niets mee 

bereikten. 

3.1.4 Persoonlijke veerkracht en beschermende factoren 

Ondanks het feit dat KOAP opgroeien in een onvoorspelbare omgeving en in een gezin met veel 

stress, ervoeren de meeste participanten (n=7) weinig persoonlijke problemen. Wel voelden ze zich 

regelmatig machteloos, beschaamd, schuldig, verdrietig of angstig. Drie participanten bleken minder 

veerkrachtig. Ze gaven aan dat ze in het verleden geconfronteerd werden met verschillende 
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persoonlijke problemen. Lotte vertelde dat ze vroeger obesitas had. Ze at om haar problemen te 

vergeten. Vandaag de dag kan ze haar familiale en persoonlijke problemen onder ogen zien. Ze heeft 

de strijd tegen haar overtollige kilo’s gewonnen en staat stil bij de voormalige alcoholverslaving van 

haar vader. Lies zei dat ze in het verleden kampte met suïcidale gedachten, anorexia en boulimie. In 

het heden bezoekt ze een psychiater die haar helpt te vechten tegen haar problemen van in het 

verleden. Elena gaf aan dat ze rond haar vijftiende antidepressiva nam omdat ze zich niet goed 

voelde. Er zijn dus KOAP die met stressvolle gebeurtenissen omgaan door hun woede en frustratie te 

uiten (emotiegerichte coping) en anderen die de alcoholverslaving van hun ouder op zichzelf 

betrekken waardoor ze zelf problemen ontwikkelen. 

De meeste participanten gaven aan (n=7) dat ze voldoende leuke gezinsmomenten beleefden die 

ervoor zorgde dat ze hun hoofd boven water konden houden. Kristof vertelde dat hij regelmatig met 

zijn gezin op restaurant at en dat hij leuke reizen maakte in gezinsverband. Naast de steun van 

familieleden en vrienden, waren de gezamenlijke maaltijden, familie uitstapjes en het familiebezoek 

ondersteunend. Enkele participanten (n=5) vertelden dat deze gezinsmomenten ambigu waren. 

Enerzijds waren ze blij dat ze als gezin iets samen te deden, anderzijds kon het gedrag van de 

alcoholafhankelijke ouder heel confronterend zijn.  

‘‘Als ik er op terugdenk zijn we soms op reis geweest in zijn slechte periodes. En dat waren 

meestal heel toffe reizen. Het was altijd met ups and downs. De ene dag was het goed en de 

andere dag kon het alweer gedaan zijn. Veel negatieve momenten werden afgewisseld met 

positieve momenten en dat maakte het des te moeilijker.’’ Kristof 

3.1.5 Aansporing tot behandeling en hoop 

Zeven participanten gaven aan dat ze hun alcoholafhankelijke ouder geregeld probeerden te 

overtuigen om in behandeling te gaan. Ward vertelde dat hij wel duizend keer op zijn vader 

probeerde in te praten maar dat het tevergeefs was. Sara zei dat ze haar vader meerdere malen 

aangespoord heeft om in behandeling te gaan maar dat ze er om den duur genoeg van had. Ze 

besloot dat het toch geen zin had om hem verder te pushen. Elke gaf aan dat ze samen met haar zus 

haar ouders aanspoorde om in behandeling te gaan maar dat deze telkens in de verdediging gingen. 

Ze zei dat er momenten waren waarop ze toegaven dat ze teveel dronken maar dat haar ouders er 

nooit iets aan deden. Kristof zei dat hij 1 keer een afspraak had gemaakt bij de dokter maar dat zijn 

vader uiteindelijk niet kwam opdagen. Hij vertelde dat hij zijn vader niet aan zijn verstand kon 

brengen professionele hulp te zoeken. 
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‘‘Vroeger vroeg ik haar vaak om te stoppen maar ik besef dat het niets uithaalt. Ik heb al 

zodanig veel geprobeerd. Ze is een hopeloos geval. ’’ Martha 

Vijf participanten vertelden dat ze lange tijd hoop koesterden. Kristof gaf aan dat hij, in zijn vaders’ 

abstinente periodes, hoop op herstel had. Zijn vader beloofde hem ook regelmatig dat hij ging 

stoppen met drinken. Kristof zei dat hij dat wou geloven maar dat hij telkens weer het 

tegenovergestelde bewees door de volgende dag stomdronken binnen te vallen. Eva vertelde dat 

haar vader twee jaar abstinent was en dat ze geleidelijk aan meer hoop kreeg. Toen hij terug herviel, 

besefte Eva dat ze, om haarzelf te beschermen, niet langer hoop mocht koesteren. Bram gaf aan dat 

hij als kind heel naïef was en teveel hoop had. Hij herinnerde zich nog dat hij een contract opstelde 

waar hij schreef dat  zijn vader verklaarde dat hij nooit meer zou drinken. 

3.1.6 Relaties  

Alle participanten gaven aan dat sommige relaties onder druk kwamen te staan. In eerste instantie 

de relatie met hun alcoholafhankelijke ouder. De relatiegeschiedenis verschilde van participant tot 

participant. De meeste participanten (n=7) herinnerden zich enkel een drinkende ouder. Ze vertelden 

dat hun alcoholafhankelijke ouder al dronk van toen ze klein waren waardoor ze zijn of haar 

alcoholgebruik niet meer konden wegdenken. Sommigen van hen hadden enkel negatieve 

herinneringen betreffende hun ouder. Anderen konden zich nog leuke momenten met hun 

alcoholafhankelijke ouder herinneren. Bram meende dat hij toffe momenten met zijn 

alcoholafhankelijke vader had beleefd maar dat hij zich deze niet meer kon herinneren. Enkele 

participanten koesterden nog (n=3) mooie herinneringen aan hun alcoholafhankelijke ouder 

vooraleer deze dronk. Ze gaven aan dat de relatie met hun alcoholafhankelijke ouder veranderde 

door het alcoholgebruik. Drie participanten van wie de vader dronk, vertelden dat ze in het verleden 

een echt papa’s kindje waren. Zij vonden het heel pijnlijk om te beseffen dat hun vader een andere 

persoon was geworden. Anderen vertelden dat ze een goede band hadden met hun 

alcoholafhankelijke ouder maar dat hun band verslechterde naarmate deze meer begon te drinken. 

Ward vertelde dat hij zijn alcoholafhankelijke vader op een gegeven moment verachtte. 

 
‘‘Toen ik klein was, kon ik beter opschieten met mijn papa dan met mijn mama. We deden 

vaak leuke dingen samen. Toen we nog in Tsjetsjenië woonden, gingen we vaak naar de 

bergen. […] Toen had ik wel een goede band met mijn papa. Toen ik ouder werd, besefte ik 

meer en meer wat er gaande was en begon ik mij te verzetten tegen mijn papa.’’ Elena 

Elke, van wie beide ouders zwaar dronken, vertelde dat de band met haar ouders vrij goed was. Ze 

had het gevoel dat ze bij hen terecht kon en dat ze naar haar luisterden. Sommige participanten 
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(n=5) vertelden dat de band met hun alcoholafhankelijke ouder veel diepte- en hoogtepunten kende 

afhankelijk van de pieken en de dalen in het ouderlijk alcoholgebruik.  

 
‘‘Als hij echt te veel gedronken had, was hij volledig van de kaart maar anders deed hij wel 

nog veel voor ons. Als ik iets nodig had dan zou hij onmiddellijk in actie schieten. Maar ik 

merkte wel dat ik in zijn abstinente periodes volledig op hem kon rekenen. Twee jaar geleden 

had ik voor een verkeerd examen geleerd. Ik was volledig in paniek en wist niet wat te doen. 

Toen heeft mijn pa een mail naar de prof gestuurd om te vragen of het mogelijk was mijn 

examen te verzetten. Op zulke momenten was hij er wel.’’ Kristof  

 
Ook gezins-, familie- en vriendschapsrelaties leden onder de alcoholische gezinssituatie. Bij 4 

participanten scheidden de ouders als direct of indirect gevolg van de ouderlijke alcoholverslaving. 

Ward vertelde dat zijn relatie met zijn moeder verslechterde omdat hij het niet kon verdragen dat zij 

zijn alcoholafhankelijke vader continu probeerde zwart te maken. Enkele participanten (4) vertelden 

dat hun relatie met hun broers en/of zussen vaak onder druk kwam te staan. Elena vertelde dat ze 

geregeld ruzie had met haar zussen omdat haar moeder hen tegen elkaar opzette. Ze vertelde dat 

haar moeder gestresseerd liep door het zware drinkgedrag van haar vader. Ook vrienden en liefjes 

kregen het hard te verduren. Sommige participanten (n=4) gaven aan dat ze hun vrienden lange tijd 

buitensloten. Ze wouden hen niet lastigvallen met hun problemen en beslisten alles voor zichzelf te 

houden.   

 
‘‘We waren vroeger wel een gezinnetje. En hij is er als eerste afgevallen. Daarna zijn mijn 

broers er ook beginnen afvallen en dan heeft mijn moeder zich vastgeklampt aan mij.’’ Lotte 

                                                                                  *** 

‘‘Daarnaast kwam de relatie met mijn grootouders ook onder druk te staan. Ze hebben lange 

tijd hun zoon geloofd en gesteund. Mijn pa kwam mijn moeder altijd zwart maken bij hen. 

Automatisch heeft dat ook een effect gehad op onze relatie. Op een gegeven moment zagen 

ze in dat het probleem bij mijn pa lag.’’ Kristof 

3.1.7 Steun en professionele hulp 

De mate en de wijze waarin de participanten steun ervoeren verschilde. Het merendeel van de 

participanten (n=7) ontving steun van hun dichte familie. Ze vertelden dat de steun van hun broers 

en/of zussen en hun niet-alcoholafhankelijke ouder enorm veel deugd kon doen. Voor sommige 

volstond deze familiale steun, voor anderen niet. Enkele participanten (n=5) vertelden dat ze ook 

steun kregen van hun vrienden. Lotte gaf aan dat ze op een gegeven moment teveel aandacht en 
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steun vroeg bij een vriendin. Ze omschreef zichzelf als een emotionele bloedzuiger. Enkelen (n=5) 

vertelden dat ze bij goede vrienden hun hart konden luchten. In tegenstelling tot anderen (n=3) die 

aangaven dat ze steun van goede vrienden gemist hadden.  

 
‘‘Al van in de lagere school kon ik mijn verhaal kwijt bij één vriendin. Ook mijn vriend was op 

de hoogte van de situatie. Hij is van bij het begin een grote steun geweest. Ik kan altijd bij 

hem terecht om erover te praten.’’ Elke 

Naast steun van familieleden en vrienden gaven zes participanten aan dat ze beroep deden op 

hulpverlening van de 1ste of 2de lijn, al dan niet in de verslavingszorg. Twee participanten zeiden dat 

ze actief om hulp vroegen bij het CLB. Elena vertelde dat ze bij het CLB voor het eerst kon vertellen 

waarom ze er vaak triest bij liep op school. De leerkrachten toonden vanaf dan veel begrip en hielden 

rekening met haar thuissituatie. Elke vertelde dat ze samen met haar zus een gesprek had bij het CLB 

maar dat daar niks verder uit voortkwam. Eva gaf aan dat ze gedurende 4 maand samen met haar 

broers en zus bij een psycholoog in therapie ging. Haar ouders gingen bij dezelfde psycholoog in 

therapie. Ze vroegen uitdrukkelijk voor aparte sessies. Ze vertelde dat ze deze therapiesessies raar 

vond. In het dagelijkse leven kon ze moeilijk over haar gevoelens en emoties praten met haar broers 

en haar zus. Bij de psycholoog moest ze dat plots wel doen. Ze vond dat dit heel onnatuurlijk 

aanvoelde. Kristof gaf aan dat hij, in de periode waarin zijn grootmoeder zwaar ziek was, het gedaan 

was met zijn vriendin en zijn vader weer zwaar dronk, twee keer bij een psycholoog langs ging. Hij 

vertelde dat deze gesprekken hem deugd hadden gedaan. Lies ging en gaat voor haar depressieve 

gemoedstoestand en eetproblemen bij een psychiater. Ondertussen heeft ze met haar psychiater 

een vertrouwensband opgebouwd. Ze gaf aan dat door deze sessies haar opvattingen en meningen 

gekleurder worden en dat ze op een andere manier leert denken. Lotte gaf aan dat ze, elke zaterdag 

gedurende een bepaalde periode, samen met één broer, therapiesessies kreeg in de 

verslavingskliniek van Pittem waar haar vader een tijd verbleef. Ze had moeite om de vragen van de 

psychologe te beantwoorden in het bijzijn van haar ouders. Ze zei dat ze op dat moment nog niet 

over de alcoholverslaving van haar vader kon en wou praten. 

 
‘‘Het was voor de allereerste keer dat ik over dingen ben beginnen praten die ik lange tijd 

verdrongen had. Het waren heel beladen therapieën en ik had heel veel schuldgevoelens. In 

het begin van de therapie, kwam ik telkens niet opdagen. Dan belde de psychiater mij op. Ik 

zei haar dat ik er niet kon over praten. Soms ging ik weken niet omdat ik het niet aankon. Dat 

was wel een heel zware periode voor mij.’’ Lies 
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Enkele participanten (n=4) gaven aan dat ze kennis hadden van de hulpverlening aan KOAP. 

Sommigen (n=3) vertelden dat ze met lotgenoten hadden gepraat. Bram vertelde dat hij graag met 

lotgenoten had gepraat.  

 
‘‘Ik had er graag eens met lotgenoten er over gepraat. Al was het maar om als kind te 

beseffen dat ik niet de enige was die in dergelijke situatie zat. Ik voelde mij helemaal alleen. Ik 

was verdomme negen jaar en ik moest een familiegeheim bewaren. Dat is niet iets wat een 

kind van die leeftijd over zou moeten nadenken.’’ Bram 

3.2 Het heden: stilstaan bij individuele identiteit 

Op een bepaald ogenblik, afhankelijk van de KOAP en zijn leefsituatie, reflecteert men over zijn leven 

met een alcoholafhankelijke ouder. Deze reflectie kan een proces van jaren zijn waarbij KOAP 

geconfronteerd worden met herinneringen van hun verleden. Ook bij de participanten van wie de 

ouder reeds gestorven of abstinent is kan deze reflectieperiode pas op latere leeftijd van start gaan. 

De meeste participanten (n=8) bleken vandaag de dag nog in deze fase te verkeren. Ze staan stil bij 

wie ze zijn en bij wie ze willen worden. Voor het eerst herkennen ze hun eigen noden en zorgen. 

3.2.1 Invloed alcoholische omgeving op persoonlijkheid jongvolwassen KOAP 

Alle participanten (n=10) gaven aan dat het hebben van een alcoholafhankelijke ouder een impact 

heeft gehad op hun persoonsontwikkeling. Enkele participanten (n=4) stelden dat ze asocialer, 

onzekerder en geremder zijn geworden. Lies vertelde dat ze aan de universiteit moeite heeft gehad 

om nieuwe mensen te leren kennen en om vrienden te maken. Ze neemt een afwachtende houding 

aan t.o.v. nieuwe mensen. Sara vertelde dat onzekerheid een eigenschap is die ze pas recent aan 

haarzelf heeft toegegeven. Ze is hard bezig met wat anderen van haar denken; ze heeft geregeld het 

gevoel dat naar haar gekeken wordt. Martha zei dat ze vroeger veel opener was. Vroeger zou ze 

direct naar iemand toestappen en beginnen praten. Ze beseft dat ze dat nu veel minder rap doet. 

Elena vertelde dat ze naarmate ze ouder werd, stiller en afstandelijker is geworden. Sommige 

participanten (n=4) gaven aan dat ze, in hun jongvolwassen leven, moeilijkheden hebben om mensen 

te vertrouwen. Vooral bij nieuwe mensen vinden ze het moeilijk een relatie op te bouwen en hun 

vertrouwen te winnen. Bram gaf aan dat hij in het verleden meerdere malen teleurgesteld is geweest 

en daardoor meer moeite heeft om mensen te vertrouwen. Drie participanten vertelden dat ze 

vlugger volwassen zijn geworden. Sara vertelde dat ze het gevoel had dat de opvoeding bij haar 

alcoholafhankelijke ouder stopte vanaf het moment dat haar oudste zus alleen ging wonen. Vanaf 

dat moment deden zij en haar jongere zus de boodschappen, kookten en kuisten ze. Ze voelde zich 

op haar 18de al volwassen en besloot alleen te gaan wonen. Vier participanten gaven aan dat ze een 
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groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Elena vertelde dat er gisteren een ruzie ontstaan was bij 

haar thuis en dat haar jongere zus haar gebeld had. Ze stelde haar zus voor naar Gent te komen om 

een avondje bij haar op kot te blijven slapen. Enkele participanten (n=3) rapporteerden dat ze streng 

zijn voor zichzelf. Eva zei dat ze vrij perfectionistisch is maar dat ze dat zichtzelf probeert af te leren. 

Vier participanten gaven aan dat familieleden en vrienden meestal bij hen komen aankloppen om 

over problemen en emoties te praten. Ward en Kristof vertelden dat ze vrij negatief ingesteld zijn. 

Ward gaf aan dat hij, in geval van problemen, snel melancholisch en depressief wordt. 

 
‘‘Van zelfbeleving en zelfbeeld weet ik dat er nog wat werk aan de winkel is. Ik ben nog altijd 

heel teruggetrokken. Ik voel mezelf soms nog heel klein. Ook naar vertrouwen toe naar 

andere mensen. De manier waarop ik nu in het leven sta is door mijn problemen en mijn 

context gevormd.’’ Lies 

                                                                                  *** 

‘‘Ook in de klas, ik vond altijd dat leeftijdsgenoten zo kinderachtig waren. En ik zei dat eens 

tegen mijn mama. En ook een vriendin van mijn zus heeft eens tegen mijn zus gezegd dat ik 

een heel volwassene ben voor mijn leeftijd.’’ Eva 

3.2.2 Houding t.a.v. alcohol en eigen alcoholgebruik  

Bij alle participanten (n=10) bleek de houding t.a.v. alcohol sterk beïnvloed door het alcoholmisbruik 

van hun ouder. De meesten (n=8) vertelden dat ze bewust met alcohol bezig zijn en het soms 

frustrerend vinden dat anderen zich niet bewust zijn van de risico’s. Lies vertelde dat alcohol een 

enorm beladen begrip voor haar was. Ze kan er moeilijk neutraal tegenover staan. Ze linkt het 

onrechtstreeks aan het drinkgedrag van haar vader. Lotte stelde dat ze een vreemde verhouding met 

alcohol heeft. Langs de ene kant vindt ze alcohol slecht en wil ze geen alcohol drinken; langs de 

andere kant laat ze haar zo snel verleiden door een glaasje wijn. Ward stoorde zich aan onze alcohol 

consumerende maatschappij. Hij vertelde dat hij het ergerlijk vindt dat mensen drinken uit 

gezelligheid. Enkele participanten (n=5) vonden het moeilijk om vrienden, kennissen of onbekenden 

onbesuisd te zien drinken. Ze gaven aan dat ze soms niet goed wisten hoe ze moesten reageren. 

Bram gaf aan dat hij prikkelbaarder was als er alcohol in de buurt was. Als hij zatte mensen ziet, kan 

hij soms overreageren. Ward vindt het vervelend dat zijn partner zoveel drinkt. Hij wil zijn partner 

niet verplichten om te stoppen met drinken maar zou graag hebben dat hij er bewuster mee omgaat. 

‘‘Op de KLJ doen wij vaak cantussen. Ik kies dan voor een watercantus. Ik wil niet zoals de rest 

liggen kotsen op het einde van de avond. Ik vraag mij soms af wat anderen daar leuk aan 
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vinden. Anderen associëren alcohol misschien met plezier, ik associeer dat met mijn mama en 

ellende.’’  Martha 

Zeven participanten gaven aan alcohol te drinken. Daarvan hebben drie participanten een normaal 

drinkpatroon en drinken drie participanten minder dan een doorsnee student. Van deze drinkende 

groep bleken vijf participanten bewust met alcohol om te gaan. Kristof gaf aan dat hij bewust met 

alcohol omgaat nadat hij gezien heeft dat alcohol alles kapot maakt. Hij wil het voor zichzelf nooit 

zover laten komen. Bram vertelde dat hij nooit teveel wil drinken zodat hij de touwtjes voortdurend 

in handen kan hebben. Hij zei dat hij lange tijd niet heeft gedronken maar dat hij zich wel vragen 

stelde waarom hij niet dronk. Elke stelde dat alcohol iemands problemen niet oplost maar juist nog 

meer problemen met zich meebrengt. Drie participanten vertelden bewust geen alcohol te drinken. 

Alle drie hebben ze alcohol gedronken tijdens hun tienerjaren maar besloten ze op een bepaald 

moment geen druppel alcohol meer aan te raken. Lies vertelde dat ze enkele jaren geleden er 

bewust voor koos geen alcohol meer te nuttigen. Ze vertelde dat ze vanaf het derde middelbaar de 

verkeerde kant opging. Ze dronk zo veel dat ze er ziek van werd. Soms dronk ze alcohol in combinatie 

met pijnstillers om een verdovend gevoel te creëren. Ward vertelde een gelijkaardig verhaal. Tijdens 

zijn pubertijd dronk hij extreem veel om alles te kunnen vergeten. Hij deed heel vaak aan binge 

drinken en kwam geregeld ladderzat thuis. Na zijn pubertijd besloot hij geen alcohol meer te drinken. 

Hij mist geregeld een glaasje rode wijn bij een bord pasta. Hij gaf aan dat hij sinds kort zijn eigen 

drinkgedrag weer in twijfel begint te trekken. Martha zei dat ze nooit drinkt. Als puber dronk ze 

normaal maar nu hoeft het voor haar niet meer. Zes participanten gaven aan dat ze in het verleden 

en/of in het heden schrik hadden en/of hebben om alcoholverslaafd te worden. Martha vertelde dat 

ze langs de ene kant niet drinkt uit schrik om verslaafd te worden en dat ze langs de andere kant niet 

drinkt uit protest; ze wil niet zoals haar moeder worden. Eva vertelde dat ze vaak gedacht heeft om 

te stoppen met drinken maar dat ze beseft dat ze zichzelf niet moet verbieden te drinken omdat haar 

vader drinkt.  

‘‘Ik drink als een normale student. Als tiener heb ik er wel eventjes over nagedacht of ik 

alcohol zou drinken of niet. Vroeger ben ik daar wel bewust mee bezig geweest. Nu ga ik af en 

toe op café met vrienden en dan drink ik wel eens een pintje of een glas wijn. Ik heb geen 

angst dat ik later alcoholverslaafd zal worden. Ik besef dat alcohol je problemen niet oplost 

maar alleen nog extra problemen met zich meebrengt.’’ Elke 

3.2.3 Invloed ouderlijke alcoholverslaving op persoonlijke keuzes 

Het hebben van een alcoholafhankelijke ouder heeft bij sommige participanten (n=5) een invloed 

gehad op de persoonlijke keuzes in hun jongvolwassen leven. In eerste instantie heeft de ouderlijke 
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alcoholverslaving de keuze om al dan niet te drinken sterk bepaald. Vervolgens gaven twee 

participanten aan dat ze op vroege leeftijd alleen zijn gaan wonen om te ontsnappen aan de 

alcoholisch thuissituatie. Sara vertelde dat ze vroeg op haar eigen benen heeft leren staan en dat het 

rond haar 20ste evident was om het ouderlijke huis te verlaten. Twee participanten vertelden dat de 

ouderlijke alcoholverslaving een indirecte invloed heeft gehad op hun studiekeuze. Eva vertelde dat 

haar ouders tekort hadden geschoten in haar opvoeding. Ze zei dat haar moeder haar niet slecht had 

opgevoed maar gaf aan veel kritiek te hebben op haar opvoeding. Ze is deels pedagogie gaan 

studeren om haar kinderen goed te kunnen opvoeden. Elena vertelde dat de keuze om psychologie 

te studeren misschien onrechtstreeks te maken had met haar gezinssituatie. Sara gaf aan dat de 

alcoholverslaving van haar vader een invloed heeft en heeft gehad op haar vriendjeskeuze. Ze 

vertelde dat haar toenmalige vriendjes een kopie waren van haar vader. In die zin dat alle aandacht 

naar hen ging en dat zij altijd de ondersteunende persoon was die hen hielp bij hun problemen. Ze 

gaf aan dat ze altijd op zoek ging naar een vriendje die haar bevestiging gaf maar dat deze, net zoals 

haar vader, dat nooit deden. Ze cijferde zich volledig weg voor hen. Haar huidige vriend is de enige 

die afwijkt van de rest. Hij is het tegenovergestelde van haar vader.  

3.2.4 Afstand en nabijheid 

KOAP blijven, ongeacht hun leeftijd en hun leefsituatie, kinderen van alcoholafhankelijke ouders; 

afstand nemen van het ouderlijk alcoholisme is niet evident. Drie participanten gaven aan dat ze 

afstand konden nemen van hun alcoholafhankelijke ouder(s) door het huis uit te trekken en alleen te 

gaan wonen. Ward vertelde dat hij momenteel een goede relatie heeft met zijn vader. Hij ziet hem 1 

keer om de drie weken en dat is voor hem voldoende. Hij gaf wel aan dat het onmogelijk is om terug 

samen met hem onder 1 dak te wonen. Elke vertelde dat ze nog geregeld eens een bezoekje brengt 

aan haar ouders. Als ze hen zwaar dronken ziet, is ze daar eventjes mee bezig maar kan ze het vrij 

gemakkelijk van haar afzetten. Lotte gaf aan dat ze, nu ze alleen woont, voor het eerst afstand heeft 

kunnen nemen van de situatie. In eerste instantie was het alleen wonen een vlucht maar nu heeft ze 

rust gevonden en kan ze op haar gemak nadenken. Ze is er al een tijdje mee bezig maar beseft dat ze 

nog enkele jaren zal nodig hebben om het te verwerken. Eén participant die zelfstandig ging wonen, 

gaf aan dat het niet evident was en is om haar alcoholafhankelijke vader los te laten. Sara gaf aan dat 

ze, door alleen te wonen, letterlijk afstand had genomen van haar vader maar dat ze het niet 

gemakkelijk vindt om emotioneel afstand van hem te nemen. Als hij met problemen zit, belt hij haar 

op. Ze kan hem geen hulp weigeren. Ze beseft wel dat ze stilaan afstand moet nemen omdat ze 

anders droevig wordt.  
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‘‘Er is een tijd geweest dat we samen start to run hebben gedaan, aangezien we vlak bij 

elkaar wonen. Drie keer per weken gingen we een half uurtje gaan lopen en ik vond dat heel 

lastig. Ik had die afstand niet meer die ik daarvoor en nu wel heb. Ik heb die afstand nodig om 

met hem te kunnen omgaan. Van zodra ik hem teveel zie of hoor, besef ik hoe slecht hij 

eigenlijk bezig is.’’ Sara 

Vier participanten wonen tijdens de week op kot en keren tijdens het weekend terug naar huis. Allen 

gaven aan dat ze rust vinden op hun kot en dat het deugd doet eventjes weg te zijn van de situatie. 

Lies vertelde dat ze de eerste jaren op kot totaal geen zelfstandigheid had. Ze is na enige tijd terug 

thuis gaan wonen omdat ze haar ouders niet kon loslaten en achterlaten. Ze zei dat ze die 

zelfstandigheid wel wou maar dat ze het niet kon. Het was alsof ze niet wegraakte uit de situatie. 

Ondertussen zit ze tijdens de week weer op kot. Elena vertelde dat ze op haar kot rust vindt. Haar 

niet-alcoholafhankelijke moeder belt haar elke dag. Ze houdt haar op de hoogte van de gezinssituatie. 

Dit maakt het moeilijk afstand te nemen van de situatie. Eva vertelde dat ze rust vond op haar kot 

maar dat ze ondanks alles liever thuis zou wonen, dicht bij haar zus, broer en mama. Ze gaf aan dat 

haar papa toch niet veel thuis is. Tijdens de examens, wanneer ze thuis studeerde, besefte ze weer 

hoe erg de alcoholverslaving van vader was. Bij twee participanten stierf hun alcoholafhankelijke 

vader. Bram vertelde dat het ergens wel goed is dat zijn vader dood is, hij heeft nu eindelijk afstand 

kunnen nemen. Hij zei dat hij zich niet zou kunnen voorstellen hoe zijn leven er zou uitzien moest zijn 

vader nog leven. Kristof gaf aan dat hij na de dood van zijn vader van op een afstand kon kijken naar 

de alcoholverslaving. Hij zei dat hij nu eigenlijk beseft dat het een ziekte is. Martha, die nog in het 

ouderlijk huis woont, gaf aan dat het moeilijk is om afstand te nemen van haar alcoholafhankelijke 

moeder aangezien ze nog dagelijks met haar moet samenleven. Momenteel sluit ze zich volledig af 

van haar; ze vertelt haar moeder niets meer.  

3.2.5 Houding t.a.v. alcoholafhankelijke ouder 

Uit de verhalen valt indirect af te leiden dat de meeste participanten nog steeds kwaad zijn op hun 

alcoholafhankelijke ouder. Tegelijkertijd beseffen ze dat zij de oorzaak niet zijn van het ouderlijk 

alcoholprobleem. Elke zei dat ze alles geprobeerd heeft om haar moeder te doen stoppen met 

drinken maar dat niets hielp. Vier participanten gaven aan dat het hun probleem niet langer was en 

dat ze niet langer van plan waren hun tijd en energie te steken in hun alcoholafhankelijke ouder.  

‘‘Ik ben een stukje egoïstisch geworden. Ik denk wel dat ik binnen vijf jaar, als ik sterker zou 

staan, hem nog eens zou aansporen. Tegelijkertijd vraag ik mij af wat het zou uithalen. Ik heb 

er al wat afstand van kunnen nemen en heb het deels aanvaard dat het niet mijn probleem is 

maar het zijne.’’ Lies 
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De relatie tussen de participanten en hun alcoholafhankelijke ouder zegt veel over de manier waarop 

ze naar hen kijken. De relatie die de participanten met hun alcoholafhankelijke ouder in het heden 

hebben verbeterde, verslechterde of bleef stabiel in vergelijking met vroeger. Vijf participanten 

gaven aan dat ze het contact tot het minimum willen beperken. Vier onder hen zeiden dat hun relatie 

barslecht is. Enkele participanten vertelden dat ze hun alcoholafhankelijke vader alleen nodig hebben 

voor praktische zaken. Tegelijkertijd vinden ze het vervelend dat ze nog beroep op hen moeten doen. 

Ze voelen zich op die manier afhankelijk. Drie participanten rapporteerden dat hun relatie verbeterd 

is nu ze zelfstandig wonen. Ze hebben nog geregeld contact met hun alcoholafhankelijke ouder en 

vinden het fijn dat ze zelf kunnen beslissen wanneer ze afspreken. Twee participanten hebben, 

omwille van sterfte, abrupt afscheid moeten nemen van hun alcoholafhankelijke vader. Ondanks het 

vele verdriet melden ze dat de rust teruggekeerd is. Niettegenstaande de vele negatieve 

herinneringen proberen ze de positieve herinneringen aan hun vader te koesteren.  

 ‘‘Ik noem  mijn vader eigenlijk altijd bij zijn naam. Ik vind niet dat hij mijn vader is eigenlijk. 

Voor praktische zaken hebben we hem nodig. Want hij heeft nu toevallig het geld en rijdt naar 

Gent en betaald mijn kot. Dat vind ik ergens wel spijtig want op die manier ben ik afhankelijk 

van hem en dat heb ik niet graag.’’ Eva 

3.3 Een blik werpen op de toekomst 

Als jongvolwassene sta je stil bij het verleden en het heden en denk je na over de toekomst. Negen 

participanten vertelden tijdens het interview over hun dromen, wensen, streefdoelen, angsten en 

verwachtingen. Het overgrote deel (n=7) kijkt positief naar de toekomst. Sommige participanten 

hadden het in hun toekomstbeeld over hun alcoholafhankelijke ouder, anderen beschreven enkel 

hun eigen toekomstig parcours. Lotte vertelde dat ze positief naar de toekomst kijkt. Ze heeft haar 

rust gevonden en is gelukkig. Haar studies interesseren haar en geven haar enorm veel voldoening. 

Ze zou later graag een boek willen schrijven. Lies zei dat ze heel graag iets zou doen en betekenen 

voor andere mensen. Ze hoopt daar voldoening uit te halen. Ze wil in de toekomst sterker worden en 

hoopt het vertrouwen in anderen terug te vinden zodat ze een relatie kan beginnen. Ward gaf aan 

dat hij zijn toekomst heel rooskleurig inziet. Hij hoopt dit jaar zijn lerarenopleiding af te ronden en 

volgend jaar te werken. Hij vertelde dat hij op relationeel vlak realistisch genoeg was om te beseffen 

dat zijn huidige vriend misschien niet de persoon zal zijn waar hij de rest van zijn leven mee gaat 

delen. Sara vertelde dat ze heel graag mama wil zijn. Ze heeft geen schrik dat ze haar kinderen niet 

goed zal opvoeden. Ze wil vooral gelukkig zijn en iets doen wat ze graag doet. Ondanks het feit dat ze 

nu psychologie studeert, zou ze graag als secretaresse aan de slag gaan. Ze wil later niet in de 

hulpverlening staan omdat ze schrik heeft dat ze er aan ten onder zal gaan. Bram vertelde dat hij na 
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lange tijd eindelijk rust heeft gevonden. Hij beschreef dat alles in zijn plooien gevallen is. Vorig jaar, 

op erasmus, heeft hij zichzelf leren kennen. Hij kijkt positief naar de toekomst. 

 
 ‘‘Ik weet dat mijn ouders een probleem hebben maar ik probeer er mij geregeld van te 

distantiëren. Ik wil gewoon mijn eigen leven leiden. Ik vind het nog altijd erg dat ze drinken 

en moest ik er iets aan kunnen doen dan zou ik het doen maar ik kan er gelijk niets aan 

doen.’’ Elke 

 
Drie participanten gaven aan een bepaalde schrik te hebben de toekomst. Sara zou later haar 

kinderen nooit bij haar vader willen achterlaten. Ze vreest dat hij nooit gaat veranderen en zal 

sterven als alcoholieker. Dat haar vader zou komen te sterven of het contact met haar zou verbreken, 

is het ergste wat haar zou kunnen overkomen. Eva vertelde dat ze vooral schrik heeft om zoals haar 

mama te worden. Ze wil gen alcoholverslaafde vriend. Als ze met iemand zou trouwen, zou ze deze 

willen laten testen. Martha is de enige die vertelde dat ze in de toekomst niets meer met haar 

moeder wil te maken hebben. Ze hoopt af te studeren en genoeg geld te verdienen om rond te 

komen. In de nabije toekomst hoopt ze zo snel mogelijk alleen te gaan wonen, zo ver mogelijk van 

haar mama. Ze ziet haar toekomst zonder haar mama; ze wil wel nog contact behouden met haar 

zussen en papa. Martha vertelde dat ze, omwille van haar slechte kindertijd, lange tijd had gezegd 

dat ze geen kinderen wou. Nu geeft ze aan 1 kind te willen. Ze wil hoegenaamd geen vriend die 

drinkt. Elena is onzeker over de toekomst. Ze heeft schrik dat ze haar studies niet zal kunnen 

voltooien en dat ze geen werk zal vinden. Daarnaast heeft ze schrik dat haar familie het land zal 

worden uitgezet. 
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4 Discussie 

4.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Vanuit de literatuurstudie kwam men tot de probleemstelling, namelijk dat er een gebrek is aan 

onderzoek waarin KOAP betrokken worden. Door jongvolwassen KOAP zelf aan het woord te laten, 

krijgen zij de kans hun herinneringen, emoties en verwachtingen naar voren te schuiven. In hun 

verhalen komen verschillende gemeenschappelijke thema’s aan bod waaruit blijkt hoe zij hun leven 

als KOAP in het verleden ervoeren, in het heden beleven en hoe zij naar de toekomst kijken. 

4.1.1 KOAP: een moeilijk bereikbare groep 

Het was niet evident om KOAP te bereiken. Via een sneeuwbalsteekproef werd er aan 5 KOAP 

gevraagd of ze wouden deelnemen aan dit onderzoek. Geen van de aangesproken KOAP was bereid 

tot participatie. Sommigen gaven aan dat het thema te gevoelig lag, andere vertelden dat ze schrik 

hadden voor de reactie van hun familie. Dit bekrachtigt de vaststelling dat kinderen vaak onwillig zijn 

om te praten over het ouderlijk alcoholisme uit schrik om hun ouders te verraden of uit angst voor 

mogelijke verwerping, verlating of straf (Black, 1981, in Murray, 1998).  

De centrale onderzoeksvraag in mijn onderzoek was: ‘Welke beleving hebben jongvolwassen KOAP 

ten aanzien van hun alcoholafhankelijke ouder?’  

4.1.2 Unieke beleving en emoties 

Allereerst blijkt uit de onderzoeksresultaten dat er een grote diversiteit bestaat in de zelfbeleving van 

jongvolwassen KOAP. De verschillende context- en persoonlijkheidsvariabelen dragen bij tot unieke 

herinneringen en toekomstverwachtingen. Deze bevinding is in overeenstemming met de bevinding 

van Murray (1998) die aan het eind van zijn onderzoek concludeert dat het verhaal en de situatie van 

elke KOAP uniek is. Hij stelt dat de meeste KOAP-onderzoeken de gelijkenissen van KOAP 

benadrukken met als doel het effect van het ouderlijk alcoholisme toe te lichten. Dit onderzoek toont 

aan dat er naast gelijkenissen ook veel verschillen zijn in de leefwereld en beleving van KOAP.  

Vele participanten ontkenden, onderdrukten of minimaliseerden lange tijd hun gevoelens en emoties. 

Sommigen vertelden dat ze niet durfden klagen over het ouderlijk alcoholgebruik en daarom alles 

voor zichzelf hielden, anderen vertelden dat ze over het hoofd werden gezien. Deze bevinding stemt 

overeen met de regel van de isolatie die stelt dat kinderen in een alcoholische samenleving zich vaak 

isoleren met gevoelens van angst, schuld, boosheid en eenzaamheid. Om te kunnen omgaan met de 

alcoholische gezinsomgeving leren KOAP hun gevoelens onderdrukken en ontkennen. In de 

volwassenheid kan dit patroon zich mogelijks voortzetten waardoor hun intieme en sociale relaties 



46 Discussie| UGent 

 

onder druk kunnen komen te staan (Coolen-Perednia, 1989). Vandaag de dag herkennen de meeste 

participanten hun emoties. In de interviews maken de meeste participanten melding van negatieve 

emoties zoals woede, frustratie, teleurstelling, angst, schaamte, schuld en in geringe mate verdriet. 

In de verhalen van de participanten stond woede het meest centraal. Deze woede was niet alleen 

gericht op de alcoholafhankelijke ouder voor zijn of haar drinkgedrag maar ook op de niet-

alcoholafhankelijke ouder voor de weinige steun die ze gaven of het familiegeheim dat ze hen 

oplegden. Sommige KOAP vertelden dat ze lange tijd hoop koesterden maar dat deze verdween 

eenmaal ze beseften dat ze niets konden veranderen aan de ouderlijke alcoholverslaving. Brown 

(1988) maakt in haar boek melding van gelijkaardige emoties. KOAP zouden emoties van schaamte, 

schuld, woede, angst en hoop ervaren. Volgens Brown (1988) is woede de enigste veilige emotie die 

het mogelijk maakt afstand te scheppen, grenzen te creëren en diepere gevoelens te dekken.  

Doorheen dit onderzoek namen de meeste participanten een ambivalente houding aan. Langs de ene 

kant wouden ze hun verhaal delen, langs de andere kant botsten ze op bepaalde herinneringen uit 

het verleden die hen deden stilstaan bij de harde en soms moeilijke realiteit, namelijk dat ze een kind 

zijn van een alcoholafhankelijke ouder. Deze last zeulen sommige reeds geruime tijd met zich mee. 

Tot slot beseffen vele KOAP dat hun alcoholafhankelijke ouder zich in hun toekomstig leven 

waarschijnlijk nog vaak zal achtervolgen. 

4.1.3 Ontkenning en bewustwording 

De meeste participanten ontkenden enige tijd de ouderlijke alcoholverslaving, doch hebben ze 

herinneringen aan het drinkgedrag van hun ouder alvorens ze zich feitelijk bewust waren van diens 

alcoholverslaving. Dit bevestigt de bevinding van Brisbay et al. (1997) die stellen dat het mogelijk is 

dat jonge kinderen het ouderlijk drinkgedrag nog niet volledig begrijpen maar dat ze zich wel al 

bewust zijn van het feit dat hun ouder vreemd gedrag vertoont. Het drinkgedrag van de 

alcoholafhankelijke ouder kan variabel zijn, het is afhankelijk van periode tot periode, wat het voor 

het jonge kind nog moeilijker maakt om het te begrijpen.  

Vele participanten werden zich pas op latere leeftijd bewust van de ouderlijke alcoholverslaving. 

Brown (1998) komt tot gelijkaardige vaststellingen. Ze stelt dat vele KOAP pas in hun vroege 

tienerjaren herkennen dat hun thuissituatie verschilt van de buitenwereld. Vanaf het moment dat ze 

beseffen dat het drinkgedrag van hun ouder niet typisch is, ontwikkelen ze geleidelijk aan intense 

gevoelens van schaamte en vernedering. Ze krijgen het gevoel dat ze afwijken en dat ze een 

buitenstaander zijn.   
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4.1.4 Coping  

In vele alcoholische gezinsomgevingen staat alcohol centraal. Brown (1988) stelt dat gezinsleden 

soms een te grote betrokkenheid hebben bij de alcoholafhankelijke ouder en daardoor 

medeafhankelijk kunnen worden. Geen enkele participant lijkt medeafhankelijk. Volgens Roehling, 

Kobel & Rutgers (1996) zijn niet alle gezinsleden die samenwonen met de alcoholafhankelijke ouder 

medeafhankelijk. Volgens hen zijn de disfunctionele aspecten in een alcoholische gezinsomgeving de 

oorzaak van medeafhankelijkheid. KOAP kunnen ook verschillende copingstrategieën hanteren die 

ervoor zorgen dat ze niet medeafhankelijk worden. 

De participanten vonden verschillende manieren om zich aan te passen aan de alcoholische 

gezinsomgeving. In eerste instantie vluchtten vele participanten weg van de alcoholische 

gezinsomgeving. Ze vertelden dat hun kamer, kot of huis een plaats was waar ze rust vonden. 

Sommigen beschouwden hun muziek, sport of jeugdbeweging als hun uitlaatklep. Velleman (1996) 

stelt dat de meest gebruikte copingstrategie ‘vermijding’ is. KOAP proberen de drinker te vermijden 

door zich terug te trekken op hun kamer, zich te verstoppen, uit te gaan en in extreme situaties 

vroeger het huis te verlaten (Velleman, 1996 in Brisby, 1997). 

Uit de verhalen blijkt dat 2 participanten kenmerken vertonen van parentificatieprocessen. Een 

participant vertelde dat ze huiselijke taken zoals koken, wassen en schoonmaken op zich nam. Een 

andere participant nam geregeld de zorg van haar jongere broer en zus op zich. Sommige kinderen 

worden ‘kleine volwassenen’ en nemen de zorg en taken van hun alcoholafhankelijke ouder over 

(Brisby, 1997). Verslaving zou een ideale voedingsbodem zijn voor parentificatie (Hoste, 2010 in Kinet, 

2010). 

Volgens Grant (2000) en vele andere onderzoekers lopen kinderen van alcoholafhankelijke ouders 

een groter risico op het ontwikkelen van psychopathologische-, gedrags- en medische problemen, 

angststoornissen en een verstoorde psychische gezondheid. Ondanks het gegeven dat vele 

onderzoeken aantonen dat KOAP een verhoogd risico lopen om problemen te ontwikkelen, hebben 

slechts 3 participanten noemenswaardige problemen. Eén participant had in het verleden een 

depressie. Twee participanten rapporteerden in het verleden eetstoornissen zoals obesitas, 

boulemie en anorexia.  

Binnen de participantengroep was er één jongvolwassene met een herstellende alcoholafhankelijke 

vader. Ondanks het feit dat haar vader voor bepaalde tijd abstinent is, is ze nog altijd heel angstig dat 

haar vader zal hervallen. Tot voor kort kon ze niet praten over haar emoties en was ze vaak 

neerslachtig. Bovendien was haar thuissituatie enorm stresserend. Haar broers kampten met 
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gedragsproblemen en/of druggebruik en haar moeder was instabiel en steunde op haar. Deze 

bevinding sluit aan bij de resultaten van het onderzoek van Moos & Billings (1982) die stellen dat 

kinderen van herstellende alcoholische ouders meer emotionele problemen vertonen dan de 

controlekinderen. Aanvullende analyses toonden aan dat de emotionele status van de kinderen 

gerelateerd was aan het emotioneel, fysiek en beroepsmatig functioneren van hun alcoholische 

ouder(s), als aan de gezinsstressoren.  

4.1.5 Persoonlijke veerkracht en beschermende factoren 

Het overgrote deel van de participanten bleek sterk, weerbaar en veerkrachtig. Dit bevestigt de 

bevinding van Blackwell (1998) die in zijn onderzoek constateert dat adolescente KOAP veerkrachtig 

zijn. Velleman is een grote naam in het onderzoek naar veerkracht, dat de laatste jaren in opmars is. 

Velleman & Templeton (2007) stellen dat niet alle kinderen die opgroeien in een alcoholische 

gezinsomgeving problemen ontwikkelen. Er zijn heel wat beschermende factoren, waaronder  

persoonlijkheidsfactoren, factoren in het opvoedingsmilieu en socio-culturele factoren, die kinderen 

veerkrachtiger maken (Matthys, 2000). Sommige participanten bleken veerkrachtiger door de 

aanwezigheid van een beschikbare ouder, steun van vrienden en familie en familierituelen. Het 

belang van familierituelen wordt ook in het onderzoek van Wolin et al. (1980) als een beschermende 

factor bij KOAP beschouwd.  

4.1.6 Relaties 

Het overgrote deel van de participanten heeft een matige tot slechte band met de 

alcoholafhankelijke ouder, terwijl de meesten wel een goede band hebben met hun niet-

alcoholafhankelijke ouder. In een studie van Orford et al. (2003) werden de familiebanden van KOAP 

met de alcoholafhankelijk ouder en niet-alcoholafhankelijk ouder met elkaar vergeleken. Daarbij 

werd gebruik gemaakt van familiediagrammen. Deze toonden aan dat KOAP een minder positieve 

band hadden met hun alcoholafhankelijke ouder dan met hun niet- alcoholafhankelijke ouder. De 

relatie tussen de broers en zussen zouden volgens deze studie vaak negatief beïnvloed worden door 

het hebben van een alcoholafhankelijke ouder. Dit is in tegenstelling met de bevinding van dit 

onderzoek waarin de meeste participanten een goede band hebben met hun broers en zussen. De 

alcoholverslaving van hun ouder heeft hen dichter bij elkaar gebracht; ze ervoeren enorm veel steun 

van elkaar. 

Sommige vriendschappen kwamen onder druk te staan. Enkele participanten sloten hun vrienden 

bewust buiten. Ze kozen ervoor om hun thuissituatie zoveel mogelijk te scheiden van hun leven  
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buitenshuis. Anderen gaven aan dat ze hun vrienden niet thuis ontvangen uit schaamte voor hun 

alcoholafhankelijke ouder.  

4.1.7 Steun en professionele hulp 

Vele participanten wisten amper waar ze terecht konden of kunnen met hun problemen. Ze schenen 

behoefte te hebben aan informatie en voorlichting, contact met lotgenoten en erkenning. Een 

participant gaf aan dat de hulpverlening aan KOAP onvoldoende afgesteld is op de noden van KOAP. 

Woodside (1988) stelt in zijn onderzoek dat de hulpverlening aan KOAP vaak ontoereikend is. Hij 

duidt op het belang van kennis over KOAP bij professionelen. Blackwell (1998) benadrukt in zijn 

onderzoek dat het gewichtig is voor professionelen zich te realiseren dat het standaardprofiel van 

KOAP niet bestaat. Velleman & Templeton (2007) formuleren in hun onderzoek enkele suggesties 

voor de praktijk. Professionelen zouden KOAP moeten helpen om de risico’s te verminderen, om 

beschermende factoren te ontwikkelen en om de veerkracht bij KOAP te bevorderen. Daarnaast 

vinden deze onderzoekers het belangrijk dat de hulpverlening zich focust op de noden van KOAP. 

4.1.8 Persoonlijkheid KOAP 

Enkele participanten zijn onzekerder, afstandelijker en geremder geworden. Ze vinden het bovendien 

moeilijk om anderen te vertrouwen en om zich aan nieuwe personen te hechten. Dit bevestigt 

Woititz (1985) die stelt dat KOAP problemen hebben om mensen te vertrouwen (Woititz, 1985 in 

Martin, 1995). Volwassen KOAP zouden bovendien emotioneel afstandelijker zijn (Seixas & Youcha, 

1985 in Martin, 1995). En hoewel KOAP evenzeer verlangen naar liefde en intimiteit, hebben ze 

schrik dat hechtingsrelaties in hun volwassen leven even kwetsend zullen zijn als hun vroegere 

familierelaties. Ze zijn uitermate angstig dat nieuwe gevoelsbanden zullen resulteren in uitbuiting, 

misbruik of verraad (Wood, 1987 in Martin 1995). 

4.1.9 Houding t.a.v. alcohol en eigen alcoholgebruik  

Het ouderlijk alcoholmisbruik blijkt bij het merendeel van de participanten een invloed te hebben op 

hun houding t.a.v. van alcohol en hun eigen drinkgedrag in het heden als in het verleden. Sommige 

participanten dronken veel en zwaar tijdens hun adolescentie. Dit omdat ze op zoek gingen naar een 

verdovend gevoel of omdat ze hun zorgen probeerden te vergeten. Dit staaft de bevindingen uit het 

onderzoek van Chadlar, Elgar & Bennet (2006), die vaststellen dat het ouderlijk drinkgedrag een 

invloed heeft op de alcoholconsumptie bij adolescenten. KOAP zouden, volgens hun onderzoek, 

drinken om zich geïntoxiceerd te voelen en om hun problemen te vergeten. In het heden hebben de 

meeste participanten een normaal drinkpatroon en zijn ze zich bewust van de gevaren en de risico’s 
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van alcohol. Drie participanten besloten enkele jaren geleden geen alcohol meer te drinken. Dit als 

reactie op de alcoholafhankelijkheid van hun ouder.  

Een volgende onderzoeksvraag was: Welke invloed heeft het ouderlijk alcoholisme op de woon- en 

leefsituatie van jongvolwassen KOAP? 

 

4.1.10 Afstand en nabijheid 

Enkele participanten vertelden dat ze alleen gingen gaan wonen om hun alcoholafhankelijke ouder te 

ontvluchten. Anderen hadden het lef, de mogelijkheid of de noodzaak niet om het ouderlijke huis te 

verlaten. De meeste participanten die geheel of gedeeltelijk zelfstandig wonen, vonden rust nadat ze 

afstand namen van hun alcoholafhankelijke ouder. Drie participanten ervoeren gemengde gevoelens 

bij het verlaten van het ouderlijke huis. Ze hadden het gevoel dat ze nog niet klaar waren om afstand 

te nemen van hun thuisomgeving en voelden zich gevangen tussen twee werelden. Langs de ene 

kant wouden ze trouw blijven aan hun gezin, langs de andere kant wouden ze hun eigen leven 

opbouwen. Husson & Chassin (2002) formuleerden in hun onderzoek gelijkaardige bevindingen, 

namelijk dat jongvolwassen KOAP meer moeilijkheden ondervonden op het moment dat ze het 

ouderlijke huis verlieten. Ze ervoeren bovendien minder positieve gevoelens bij deze overgang. 

Tot slot vroegen we ons af hoe jongvolwassen KOAP naar de toekomst kijken. 

4.1.11 Toekomstbeeld 

Het overgrote deel van de participanten kijkt positief naar de toekomst. Ze willen hun eigen leven 

opbouwen en trachten zich zoveel mogelijk te distantiëren van het ouderlijk alcoholisme. Eén 

participant lijkt radicaal en vertelde dat ze alle contact met haar moeder wil verbreken vanaf het 

moment dat ze het ouderlijke huis verlaat. Vier participanten hebben schrik dat hun toekomstige 

partner alcoholverslaafd zou zijn. Ze benadrukten dat ze geen alcoholverslaafde partner willen. 

Nochtans hebben KOAP, volgens een studie van Dube et al. (2002), een grotere kans om te trouwen 

met een alcoholverslaafde.  
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4.2 Beperkingen van het onderzoek 

Niettegenstaande dit onderzoek een beeld schept over de beleving van jongvolwassen KOAP, kent 

het ook enkele beperkingen. 

 
De beperkte grootte van de participantengroep zou een mogelijke beperking kunnen zijn. Een kleine 

steekproefgrootte maakt generalisaties immers onmogelijk. De vraag kan natuurlijk gesteld worden 

of veralgemeningen wel mogelijk zijn. Zoals eerder gesteld is elk verhaal uniek. In dit onderzoek werd 

gekozen voor kwalitatief onderzoek met als doel ervaringen, emoties en verwachtingen van KOAP 

weer te geven en niet om tot algemene geldende principes te komen. Langs de andere kant had een 

grotere participantengroep hoogstwaarschijnlijk meer informatie kunnen opleveren.  

 

De selectieprocedure vormt een beperking in dit onderzoek. De KOAP-doelgroep valt moeilijk te 

definiëren. Hoogstwaarschijnlijk is deze terug te vinden in alle socio-economische lagen van de 

bevolking. De onderzoeksgroep werd afgebakend tot jongvolwassen KOAP tussen 18 en 25 jaar. Daar 

er onder deze leeftijdsgroep veel studenten vallen, werd er besloten om een oproep te doen via het 

UGent Minervaforum van vier verschillende richtingen. De keuze van de studierichtingen werd op 

basis van praktische redenen gemaakt. Zes participanten werden via het Minervaforum verzameld. 

Daarnaast werden er twee participanten verzameld via een sneeuwbalsteekproef, 1 participant via 

een oproep op het Flairforum en 1 participant aan de hand van een oproepingsbrief in een 

dokterspraktijk. Het overgrote deel van mijn participantengroep heeft dezelfde socio-economische 

en culturele achtergrond. Allen maken ze deel uit van een normale tot hoge socio-economische 

groep. Eén participant had een andere culturele achtergrond. KOAP van lagere socio-economische 

klasse werden niet bereikt. Dit onderzoek kan dus niet representatief zijn voor alle KOAP. 

 
De dataverzameling gebeurde aan de hand van een éénmalig open half-gestructureerd interview. De 

uitgeschreven interviews werden telkens teruggekoppeld naar de participanten. Om de 

betrouwbaarheid te vergroten zou het interessant zijn geweest om de participanten meerdere malen 

en op verschillende tijdstippen te interviewen. Langs de andere kant betwijfel ik of KOAP, rekening 

houdend met de zwaarte van het onderwerp, bereid zouden zijn meerdere malen hun verhaal te 

doen. 

 

Alle participanten werden door één onderzoeker bevraagd en alle data werden door diezelfde 

onderzoeker geanalyseerd, waardoor de kans op blinde vlekken groter werd. Bovendien kende de 

onderzoeker drie participanten vooraf. Dit kan deze participanten weerhouden hebben om bepaalde 
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zaken te vertellen of kan ervoor gezorgd hebben dat de interviewer vooringenomen was en 

subjectief naar de werkelijkheid keek.  

 

De tien kwalitatieve interviews leverden heel wat informatie op doch werd niet alle informatie 

opgenomen in de resultaten. Er werd gekozen om overkoepelende thema’s uit te werken, anderen 

bleven onbesproken.  

4.3 Perspectieven voor de praktijk en verder onderzoek 

Vervolgens worden er enkele suggesties aangereikt voor de praktijksituatie.  

De overheid kan een belangrijke rol spelen in de hulpverlening voor KOAP. Allereerst kunnen ze de 

thematiek van KOAP meer onder de aandacht brengen. Dit kan verwezenlijkt worden aan de hand 

van sensibiliseringscampagnes via radio en televisie. Vandaag de dag hangt er immers nog een groot 

taboe omtrent KOAP. Deze campagnes zouden ervoor kunnen zorgen dat het stigma rond KOAP 

vervaagd. 

 

Ten tweede kan de informatieverstrekking geoptimaliseerd worden. Er is veel kennis en expertise 

omtrent KOAP beschikbaar maar deze is nog te veel versnipperd, ontoereikend of onbekend bij jonge 

KOAP. Het VAD ontwikkelde in 2009 een infobrochure ‘als je ouder drinkt’ voor jongeren tussen 8 en 

13 jaar en jongeren tussen 14 en 18 jaar. Deze infobrochures zijn gratis te raadplegen op het internet 

en vormen een stap in de goede richting. Daarnaast zijn informatiemomenten en 

preventiecampagnes op school aan te raden. KOAP vormen een grote maar tevens onzichtbare groep; 

via de school kunnen heel veel kinderen worden bereikt. 

 

Het is eveneens belangrijk dat hulpverleners in de gezondheids- en verslavingszorg ook hun 

verantwoordelijkheid opnemen voor de gezinsleden van de alcoholverslaafden. Ze moeten alert zijn 

voor de invloed van de ouderlijke alcoholverslaving op kinderen. Er werd namelijk wetenschappelijk 

vastgesteld dat kinderen allerlei problemen kunnen ontwikkelen als gevolg van de ouderlijke 

alcoholverslaving. Daarom is het belangrijk dat interventie niet alleen plaatsvindt wanneer er zich al 

problemen voordoen. Daarnaast is het belangrijk dat de hulpverlening zich niet louter focust op het 

verminderen van risicofactoren maar juist de sterktes, veerkracht en beschermende factoren 

vergroot. In de psychiatrische kliniek van Tienen wordt er momenteel gewerkt met het draaiboek 

‘gezinnen onder invloed-invloedrijke gezinnen’ waarmee men KOAP niet alleen wil informeren over 

de ouderlijke alcoholverslaving maar hen eveneens copingstrategieën tracht aan te leren en hun 

veerkracht probeert te verhogen. Daarenboven zou het goed zijn om de alcoholafhankelijke ouder in 
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de hulpverlening voor KOAP te betrekken daar dit tot succesvollere uitkomsten zou leiden (Velleman 

& Templeton, 2007).  

 

KOAP vinden heel moeilijk hun weg naar de hulpverlening. Daar kunnen verschillende redenen voor 

zijn. Allereerst zijn jonge KOAP zich vaak niet bewust van de ernst van het ouderlijk alcoholisme. Ze 

ondergaan de problemen die gepaard gaan met het ouderlijk alcoholisme en niemand grijpt in. 

Daarom is het belangrijk dat de omgeving aandachtig is voor de mogelijke veranderingen in het 

gedrag van een kind. Slechte schoolprestaties of moeilijk gedrag op school kunnen een uitingsvorm 

zijn van problemen thuis. Leerkrachten hebben hierbij een belangrijke signaalfunctie. Het is 

bovendien belangrijk dat kinderen weten bij wie ze op school met hun problemen en zorgen terecht 

kunnen. Het CLB en/of leerkrachten kunnen een mogelijk aanspreekpunt zijn. Als KOAP de stap 

zetten naar het CLB, hoeft dit niet meteen te betekenen dat er verdere acties moeten worden 

ondernomen. Het is wel belangrijk dat deze kinderen goed worden opgevolgd. Vele KOAP vinden het 

enorm ondersteunend dat iemand hun verhaal beluistert en begrip heeft voor hun situatie. Zes 

participanten vertelden na afloop van het interview dat het deugd deed hun verhaal te kunnen doen 

aan een onbekende. Drie participanten vertelden dat ze het fijn vonden dat er naar het verhaal van 

KOAP geluisterd werd. Twee participanten vroegen of het mogelijk zou zijn de masterproef naar hen 

door te mailen; ze gaven aan benieuwd te zijn naar de resultaten. Deze bevinding komt overeen met 

de vaststelling in het onderzoek van Murray (1988) dat het een therapeutisch voordeel was wanneer 

KOAP hun verhaal konden vertellen. De participanten in zijn onderzoek waren opgelucht met iemand 

in gesprek te gaan over een onderwerp dat taboe is. 

Sommige KOAP durven de stap naar de hulpverlening niet te zetten uit schrik hun gezin te verraden. 

Anderen hebben geen kennis over het hulpverleningsaanbod voor KOAP. Daarom lijkt het mij 

interessant om een concreet en allesomvattend overzicht van alle KOAP-initiatieven in Vlaanderen te 

ontwerpen. Daarenboven is het belangrijk dat de verschillende hulpverleningsinitiatieven, in functie 

van het kind en zijn gezin, multidisciplinair gaan samenwerken.  

 

Het is belangrijk dat de omgeving en de hulpverlening zich realiseren dat KOAP niet alleen steun 

nodig hebben terwijl hun ouder drinkt maar ook nadat hun ouder gestopt is met drinken of nadat de 

alcoholafhankelijke ouder is gestorven. KOAP moeten ondersteund worden bij het herkennen van 

hun eigen gevoelens en angsten. Steun van professionelen, lotgenoten of vrienden kunnen hen tot 

nieuwe inzichten brengen en kunnen hen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.  
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Voor hulpverleners is het belangrijk te beseffen dat ze hun hulpverlening moeten afstemmen op de 

achtergrond, noden en de wensen van KOAP. Elke KOAP is immers uniek wat betekent dat er geen 

algemene handleiding gehanteerd kan worden. Ook Ackerman & Gondolf (1991) stellen in hun studie 

dat de behandeling moet afgestemd worden op de achtergrond van KOAP. Er kunnen wel bepaalde 

grondhoudingen worden ingenomen. Allereerst is het belangrijk dat de hulpverlening aansluit bij de 

leefwereld van de KOAP. Dit houdt eveneens in dat het taalniveau in de hulpverlening moet worden 

aangepast aan de mogelijkheden van de KOAP. Vervolgens is het gewichtig dat de hulpverlener een 

warme en open houding aanneemt zodat het kind zich steeds welkom voelt. Daarnaast is het aan te 

raden dat de hulpverlener het tempo van de cliënt respecteert. Sommige KOAP zullen direct met de 

deur in huis vallen, anderen zullen langzaam vanuit hun schelp komen. De hulpverlener moet 

eveneens alert zijn voor het non-verbale gedrag van de cliënt; deze kan enorm veel informatie 

opleveren.  

 

Als volgt worden er enkele aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. 

Vervolgonderzoek kan zich focussen op de beleving van KOAP met een andere culturele achtergrond. 

Hun verhalen kunnen mogelijks nieuwe thema’s blootleggen. Ackerman & Gondolf (1991) stellen in 

hun studies immers vast dat geslacht en geslacht of etniciteit een invloed heeft op de manier waarop 

KOAP met hun alcoholafhankelijke ouder omgaan. 

 

In de toekomst zou het interessant zijn om een kwalitatief onderzoek op te zetten bij KOAP binnen 

dezelfde alcoholische gezinsomgeving. Er kan nagegaan worden hoe twee of meerdere kinderen 

binnen eenzelfde gezin de ouderlijke alcoholverslaving beleven. Hebben zij gelijkaardige 

herinneringen? Verschilt hun relatie met hun alcoholafhankelijke ouder? Ontwikkelen zij dezelfde 

problemen? Hierbij kan extra aandacht besteed worden aan de persoonlijke veerkracht van KOAP en 

de beschermende factoren. 

 

In dit onderzoek werden twee KOAP geïnterviewd van wie de alcoholafhankelijke ouder gestorven is. 

Hun beleving verschilt enigszins van de beleving van andere participanten. Ze verloren niet alleen 

figuurlijk maar ook letterlijk hun alcoholafhankelijke ouder. Er werd bruusk een eind gemaakt aan 

hun hoop en ze werden geconfronteerd met een overlijden. Ze moesten afscheid nemen van een 

ouder waarvan ze al een tijd daarvoor afscheid hadden genomen. Gevoelens van rouw, onmacht en 

woede stonden in hun verhalen centraal. Het lijkt mij interessant om de ervaringen en noden van 

deze groep verder te bevragen en uit te spitten. 
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Tot slot zou vervolgonderzoek zich kunnen focussen op de bredere omgeving van KOAP. De niet-

alcoholafhankelijke ouder, grootouders en vrienden van KOAP kunnen in hun verhalen misschien 

nieuwe perspectieven aanbrengen voor verder onderzoek.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: brief t.a.v. jongvolwassen KOAP 

 

Beste, 

Ik ben  Jolien Raman en ik studeer Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting 

Orthopedagogiek, aan de universiteit van Gent. Ik schrijf mijn thesis over de beleving van 

jongvolwassenen met een alcoholafhankelijke ouder. Aan de hand van een kwalitatief interview peil 

ik naar de ervaringen en het verwerkingsproces van jongvolwassen kinderen. Kinderen die in een 

gezin met alcoholproblematiek opgroeien kunnen te maken krijgen met allerlei problemen. 

Bovendien proberen vele jongvolwassenen , tijdens hun kindertijd,  het alcoholprobleem van hun 

ouder te verbergen voor de buitenwereld. Hierdoor zijn kinderen van probleemdrinkers voor de 

hulpverlening veelal moeilijk bereikbaar.  

Graag zou ik een aantal jongvolwassenen (tussen 18 en 25 jaar) in gesprek gaan. Als u onder deze 

doelgroep valt, kan u aan mijn onderzoek deelnemen. 

In het geval van participatie, zou ik 1 maal met u willen afspreken. Tijdens deze bijeenkomst is het de 

bedoeling dat jij uw verhaal kan doen. Ik begin met enkele voorgestructureerde vragen, vervolgens is 

het de bedoeling dat u aan het woord bent. Hier en daar stel ik wat bijvragen. Afhankelijk van het 

verloop van het interview zal dit 1 à 2 uur in beslag nemen. Ik wil benadrukken dat alle informatie 

volledig anoniem en vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zou deze gesprekken graag op audiocassette 

opnemen zodat ik mij ten volle op het gesprek kan richten. Later kan ik deze cassette beluisteren en 

alles gedetailleerd uitschrijven. Op die manier wordt alle informatie correct overgenomen en gaat er 

geen belangrijke informatie verloren. In mijn uitgeschreven onderzoek zullen fictieve namen worden 

gebruikt en de tapes worden na het onderzoek vernietigd. 

Indien u bereid bent deel te nemen of u nog vragen zou hebben, kan je mij steeds bereiken op 

onderstaande gegevens.  

Alvast bedankt!  

Met vriendelijke groeten,                                                                             GSM: 0472/60.80.18 

Jolien Raman                                                                                                           E-mail: 

jolienraman@gmail.com 
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Bijlage 2: informed consent 

 

 
 

Informed consent 
 
 
Ik, ……………………………………………………………………………… (naam en voornaam) ben bereid om mee te 

werken aan de masterproef van Jolien Raman. Dit onderzoek wil nagaan hoe jongvolwassenen 

(tussen 18 en 25 jaar) de alcoholverslaving van hun ouder beleven of beleefd hebben. Het onderzoek 

omvat een diepte-interview en het afnemen van een aangepaste versie van de Adolescent Coping 

Orientation for Problem Experiences (A-COPE). Ik geef de toelating om het interview op te nemen en 

ik weet dat de tapes, na het onderzoek, worden vernietigd. Ik weet dat er gebruik wordt gemaakt 

van fictieve namen en dat alle gegevens enkel gebruikt worden voor het onderzoek. 

 
Voor akkoord, 

 
Te…………………………….., op …………………………….                                                   De onderzoekster,                                                                                                                                                                                                                                           

Jolien Raman 
 
Handtekening deelnemer, 
 

 
 
 
 
Heel erg bedankt voor je hulp! 
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Bijlage 3: Interviewleidraad 

 
 

 

 Hoe oud ben je? 

 Hoe ziet je woonsituatie er momenteel uit? 

 Heb je een positief zelfbeeld? 

 Hoe breng je het grootste deel van uw vrije tijd door?  

 Heb je zelf (nu of in het verleden) problemen gehad? Welke? 

 Hoe oud was je toen je betreffende ouder begon te drinken?  

 Heb je regelmatig contact met jouw alcoholafhankelijke ouder? 

 Drink je momenteel alcohol?  

o Heb je het gevoel dat de alcoholverslaving van je ouder een invloed heeft op je eigen 

alcoholgebruik? 

 

 

 

 Heb je broers en/of zussen?  

 Drinken jouw broers en/of zussen alcohol?  

o Heb je het gevoel dat de alcoholverslaving van je ouders een invloed heeft op het 

alcoholgebruik van je broers en/of zussen? 

 Hebben er (nu of in het verleden) andere familieleden een alcoholprobleem gehad? Zo ja, 

wie? 

 Hoe was de relatie tussen jouw ouders? 

 Heeft jouw gezin ooit beroep gedaan op gezinsbegeleiding of een andere vorm van 

hulpverlening? 

 

 

 

 Welke ouder heeft/had een alcoholprobleem?  

 Gedurende welke periode van zijn/haar leven? 

 Was het drinkgedrag van de betreffende ouder van bij het begin problematisch?  

Vragen over familie KOAP 

Vragen over alcoholverslaafde ouder 

Vragen over KOAP 
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 Hoe frequent zag jij de betreffende ouder drinken (dagelijks, wekelijks, in bepaalde 

periodes…)?  

o Indien hij/zij dagelijks alcohol dronk, hoeveel glazen dronk hij/zij ongeveer per dag?  

o Welke alcoholische dranken dronk hij? 

 Was er een rechtstreekse aanleiding voor het drinkgedrag van de betreffende ouder? 

(bepaalde gebeurtenis, stress, mentale problemen…) 

 Hoe kwam deze alcoholverslaving tot uiting bij de betreffende ouder? (agressiviteit, 

kwaadheid, triestheid, opgewektheid) 

o Waren er andere fysieke kenmerken waaraan je, als kind, merkte dat de betreffende 

ouder gedronken had? (beven, zweten, misselijkheid…) 

 Is hij/zij al in behandeling geweest voor dit alcoholprobleem? Indien ja, hoeveel keer en hoe 

lang? 

 

 

 

 Hoe beschrijft u de relatie met de betreffende ouder? 

 Hoe beleefde jij de alcoholverslaving van de betreffende ouder? 

o Positieve ervaringen en gevoelens (hoop, tevredenheid …) 

o Negatieve ervaringen en gevoelens (angst/bezorgdheid, frustratie/woede, onmachtig 

voelen/uitgeput zijn/er genoeg van hebben, onzekerheid/ongerustheid, schaamte- 

en schuldgevoelens, teleurstelling/ongeduld/verdriet …) 

 Welke invloed had de alcoholverslaving van de betreffende ouder op jou? 

o Kon je jou voldoende concentreren op schooltaken? 

o Beïnvloede de alcoholverslaving van de betreffende ouder jouw eigen drinkgedrag? 

o Vertoonde je in je kindertijd een bepaald vluchtgedrag? 

 Bracht de alcoholverslaving van de betreffende ouder een spanning mee binnen het gezin? 

 Was de alcoholverslaving van de betreffende ouder een publiek geheim? 

 

 

Vragen over beleving KOAP 



68 Bijlage | UGent 

 

 

 

 Welke rituelen waren er belangrijk binnen jouw gezin? (maaltijden, andere 

gezinsmomenten…) 

o Indien ja, hoe belangrijk vond je deze momenten? Zijn deze nog ondersteunend voor 

jou?  

o Indien nee, denk je dat rituelen zouden geholpen hebben in die periode? Wat zou de 

meerwaarde van vast rituelen volgens jou zijn? 

 Had je tijdens die periode mensen die je in vertrouwen kon nemen en waarbij je altijd 

terecht kon? (familie, vrienden, school, gemeenschap, geloofsovertuiging…) 

o In welke mate hebben deze jou geholpen? Zijn deze nog ondersteunend voor jou? 

 Had jij kennis over alcoholverslaving? Zo ja, van waar of van wie? 

 Ondernam je nieuwe activiteiten in die periode?  

o Indien ja, welke? Op welke manier heeft dit je verder geholpen betreffende het 

omgaan met de problematiek van je ouder?  

o Indien nee, waarom niet? Denk je dat nieuwe activiteiten zouden geholpen hebben 

in die periode? Wat zou de meerwaarde van nieuwe activiteiten volgens jou zijn? 

 

 
 
 
 
Gevoelens t.o.v. overleden ouder 
 

 Heb je jouw vader wel eens dood gewenst? 

 Heb je schuldgevoelens over de boosheid op je vader? 

 Voel je jou soms in de steek gelaten? 

 Had je nog iets willen uitpraten met je vader? 

 
Herbeleving 
 

 Doen bepaalde stimuli (bepaalde geuren, klanken, beelden …) jou soms terugdenken aan de 

alcoholverslaving van de betreffende ouder? 

 Heb je de indruk dat de alcoholverslaving van de betreffende ouder nog steeds een invloed 

heeft in jouw volwassen leven. Zo ja, op welke domeinen? 

 

 

Vragen over veerkracht KOAP  

Vragen over verwerkings/aanvaardingsproces KOAP  
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Vermijding/ontkenning 

 Probeer je soms die periode in je leven te vergeten? Zo ja, ga je dan bepaalde herinneringen 

uit de weg of vermijd je situaties die je doen terugdenken aan de alcoholverslaving van de 

betreffende ouder? 

 

Lichamelijke klachten 

 Heb je geregeld last van klachten zoals misselijkheid, vermoeidheid, hoofd- en buikpijn, 

nachtmerries, prikkelbaarheid, eenzaamheid, eetstoornissen…? 

 

Spanningen en psychologische gevolgen? 

 Heb je het gevoel dat bepaalde relaties onder druk komen te staan ten gevolge van de 

alcoholverslaving van de betreffende ouder? 

 Vind je dat je op bepaalde momenten te weinig aandacht krijgt of dat je anderen te weinig 

aandacht geeft? 

 Doe je soms je best om aardig gevonden te worden? 

 Heb je soms nog last van geheugenproblemen, concentratieproblemen, huilbuien, 

machteloosheid, zinloosheid, slapeloosheid, boosheid of een uitgeblust gevoel?  

 

Steun 

 Krijg je voldoende steun in jouw directe omgeving? 

 Kan je openlijk, met nieuwe figuren in jouw leven, over de alcoholverslaving van de 

betreffende ouder praten? 

 Praat je soms met personen die hetzelfde hebben meegemaakt? Helpt dit je om bepaalde 

gebeurtenissen te verwerken? 

 Heb je toevlucht gezocht in één of andere vrijetijdsbesteding? 

 

Toekomstperspectief 

 Hoe kijk je naar de toekomst? 

 Heb je schrik om later zelf alcoholafhankelijk te worden? 
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Bijlage 4: Boomstructuur
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