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Abstract_____________________________________________ 
 
 
De  contextuele  theorie  is  tot  nu  toe  slechts  weinig  geoperationaliseerd  in  empirisch  onderzoek. 
Onderzoek bij klinische groepen  is nog beperkter. Overigens  is er  in de  contextuele benadering weinig 
geschreven  over  jongeren1 met  gedragsproblemen  en  wordt  de  identiteitsontwikkeling  hoofdzakelijk 
algemeen beschreven.  
 
In  dit  onderzoek  wordt  nagegaan  hoe  deze  jongeren  en  hun  ouders,  hun  gezinsrelaties  en  de 
identiteitsontwikkeling en de gedragsproblemen van de jongeren beleven. Er  is aandacht voor mogelijke 
verbanden tussen de verschillende thema’s en voor de gelijkenissen en verschillen  in de belevingen van 
jongeren en ouders. Deze belevingen worden aan de hand van het contextueel kader belicht. De jongeren 
(N=11) en ouders (N=16) worden aan de hand van  een semi‐gestructureerd interview bevraagd. 
 
Uit  het  onderzoek  blijkt  dat  er  in  de  gezinnen,  ondanks  de  moeilijke  gezinssituaties,  sprake  is  van 
existentiële  loyaliteit, van wederzijds vertrouwen en dat er  in de balans van geven en nemen  rekening 
gehouden  wordt  met  de  asymmetrische  ouder‐kindverhoudingen.  Naast  positieve  loyaliteitsuitingen, 
komen  ook  loyaliteitsconflicten,  verborgen  en  gespleten  loyaliteit  aan  bod,  overwegend  in  nieuw‐
samengestelde gezinnen. 
 
Hoewel in alle gezinnen sprake is van onrecht, geven weinig participanten aan op hun destructief recht te 
leunen. Ook de concepten zondebok, constructief gerechtigde aanspraak en roulerende rekening werden 
weinig tot niet teruggevonden. 
Terwijl  de  jongeren  en  ouders  verschillende meningen  hebben  over  de  autonomieontwikkeling  en  de 
vrienden van de  jongeren, zijn er gelijkaardige meningen over het opkomen voor eigen mening van de 
jongeren.  Jongeren  hielden  niet  altijd  rekening  met  de  behoeftes  van  de  ouders,  wat  hun 
autonomieontwikkeling en de binding met leeftijdsgenoten kan bemoeilijkt hebben.  
De  ouders  en  jongeren  onderscheiden  zowel  kind‐,  gezins‐,  en  relatiefactoren  als  oorzaken  van 
gedragsproblemen en zien verschillende verbanden tussen gezinsrelaties en gedragsproblemen.  
 

                                                            
1 In het vervolg van deze studie zullen we de termen ‘adolescent’ en ‘jongere’ als synoniemen gebruiken. 
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Inleiding 
 
In deze scriptie wordt nagegaan hoe jongeren met gedragsproblemen en hun ouders, hun gezinsrelaties, de 
identiteitsontwikkeling van de jongeren en de gedragsproblemen van de jongeren beleven. Er  is aandacht 
voor mogelijke verbanden tussen deze verschillende thema’s en voor de gelijkenissen en verschillen  in de 
belevingen  van  jongeren  en  ouders.  Deze  belevingen worden  aan  de  hand  van  het  contextueel  kader 
belicht. 
 
Het onderwerp van deze thesis is voornamelijk vanuit een persoonlijke interesse tot stand gekomen. Door 
stage‐ervaringen,  leservaringen  en workshops werd  onze  aandacht  voor  het  contextuele  gedachtegoed 
geprikkeld. Ook deden we tijdens stages ervaringen op met jongeren met gedragsproblemen.  
 
Ons onderzoek werd uitgevoerd bij jongeren met gedragsproblemen, die residentiële hulpverlening krijgen 
in Bijzonder Jeugdwerk Brabant, en hun ouders. Bijzonder Jeugdwerk Brabant is een Nederlandse instelling. 
We werden door onze thesispromotor, Dr. Veerle Soyez, in contact gebracht met deze voorziening. Er werd 
geopteerd  om  het  onderzoek  in  deze  organisatie  te  verrichten,  aangezien  er  gewerkt  wordt met  het 
contextuele gedachtegoed. Bovendien heeft deze organisatie nood aan onderzoek over de  implementatie 
van het contextuele gedachtegoed. Aangezien we pas absolute zekerheid kregen over de medewerking van 
de  instelling, na het  indienen van de  titel van de masterproef, opteerden we voor een algemene  titel en 
specifieerden we onze studie aan de hand van een ondertitel. 
 
Tot slot willen we nog opmerken dat deze scriptie een groot aantal bladzijden omvat. Om recht te doen aan 
de verschillende brede onderwerpen, lijkt een omvangrijke en diepgaande uiteenzetting van de resultaten 
ons echter noodzakelijk. Bovendien blijken een aantal lange citaten ons aangewezen om het verhaal van de 
respondenten dichter bij de lezer te brengen. 
 
In  het  eerste  deel,  de  literatuurstudie,  wordt  eerst  een  verduidelijking  gegeven  bij  de  theorie  en  de 
basisbegrippen van de contextuele benadering. Ook kritieken op het contextuele gedachtegoed komen  in 
dit  deel  aan  bod.  Vervolgens  richten  we  ons  op  de  identiteitsontwikkeling  in  de  adolescentie.  Na  de 
identiteitsontwikkeling volgens Erikson en de verdere uitwerking ervan in het identiteitsstatussenmodel te 
bekijken, wordt de autonomieontwikkeling tijdens de adolescentiefase geëxpliciteerd. Daarna wordt belicht 
hoe de identiteitsontwikkeling vorm krijgt binnen het contextuele gedachtegoed. Tot slot bekijken we hoe 
in  de  literatuur  gesproken  wordt  over  gedragsproblemen.  We  geven  een  korte  definiëring  van 
gedragsproblemen  en  de  prevalentie  van  gedragsproblemen  bij  Nederlandse  jeugdigen  om  daarna 
gedragsproblemen  te  verklaren  vanuit  het  meervoudig‐risicomodel,  de  systeembenadering  en  het 
contextuele gedachtegoed.   
 
In het tweede deel, de methodologie, wordt eerst de probleemstelling verduidelijkt en de keuze voor een 
kwalitatief belevingsonderzoek en een semi‐gestructureerd  interview gemotiveerd. Vervolgens worden de 
onderzoekssetting  en  de  onderzoeksgroep  beschreven  en  worden  de  onderzoeksprocedure  en 
onderzoeksanalyse uitgelegd. Tot slot wordt de methodologische kwaliteit van het onderzoek aangegeven.  
 
In  het  derde  deel,  de  resultaten,  worden  de  belevingen  van  jongeren,  en  ouders,  wat  betreft 
bovengenoemde  thema’s weergegeven. De  literatuurstudie  fungeert als  leidraad voor de analyse van de 
resultaten. 
 
In  het  vierde  deel,  de  discussie, worden  de  belangrijkste  bevindingen  van  het  onderzoek weergegeven. 
Daarna  worden  deze  bevindingen  gekaderd,  genuanceerd  of  in  vraag  gesteld  aan  de  hand  van  de 
literatuurstudie, andere theorieën en onderzoeken en eigen interpretaties. 
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Deel 1: literatuurstudie 
 
In de  literatuurstudie wordt  in het eerste hoofdstuk het  contextuele gedachtegoed geëxpliciteerd.  In dit 
hoofdstuk  zullen  de  theorie  en  de  basisbegrippen  van  de  contextuele  benadering    verder  verduidelijkt 
worden. Daarna komen de kritieken op het contextuele gedachtegoed aan bod.  
In het tweede hoofdstuk wordt de identiteitsontwikkeling volgens Erikson besproken en wordt de verdere 
uitwerking ervan in het identiteitsstatussenmodel toegelicht. Vervolgens wordt de autonomieontwikkeling 
tijdens de adolescentiefase geëxpliciteerd. Tot  slot wordt nagegaan hoe de  identiteitsontwikkeling  vorm 
krijgt binnen het contextuele gedachtegoed. 
Het  derde  hoofdstuk  richt  zich  op  gedragsproblemen.  Er wordt  een  definiëring  van  gedragsproblemen 
gegeven en de prevalentie van gedragsprobromen bij Nederlandse  jeugdigen wordt aangegeven.   Tot slot 
wordt  nagegaan  hoe  gedragsproblemen  verklaard  worden  vanuit  het  meervoudig‐risicomodel,  de 
systeembenadering en het contextuele gedachtegoed.  

Hoofdstuk 1: De contextuele theorie 

“Noem mij, bevestig mijn bestaan,  
laat mijn naam zijn als een keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
o, noem mij bij mijn diepste naam. 
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.” 

 

Neeltje Maria Min (in van Vliet, 1996) 

 
De contextuele  theorie  is ontwikkeld door de Hongaars‐Amerikaanse psychiater  Ivan Boszormenyi‐Nagy2. 
Deze theorie benadert de mens  als relationeel wezen. Het woord ‘context’ betekent hier “de dynamische 
verbondenheid  van  de  mens  met  zijn3  betekenisvolle  relaties  over  verschillende  generaties  heen” 
(Michielsen, van Mulligen, & Hermkens, 1998, p. 280). Nagy  ziet de  context als een gegeven  ‘zijnsorde’. 
Mensen zijn ethisch verbonden met elkaar. Ze zijn verantwoordelijk voor de consequenties van hun relaties 
(Dillen, 2004). 

1. Dimensies 

Nagy  gaat  ervan  uit  dat  het  menselijk  bestaan  is  samengesteld  uit  zowel  individuele  als  relationele 
werkelijkheden (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986). Hij maakt een ordening    in deze werkelijkheden aan 
de hand van vier dimensies: de dimensie van de feiten, de dimensie van de psychologie, de dimensie van de 
systemische interacties en de dimensie van de relationele ethiek. In 2000 vulde hij dit model aan met een 
vijfde dimensie: de ontische dimensie (Ducommun‐Nagy, 2008). Belangrijk is dat “de vijf dimensies van de 
relationele  werkelijkheid  niet  tot  elkaar  te  herleiden  zijn,  maar  naast  elkaar  bestaan  op  hetzelfde 
moment.”(Ducommun‐Nagy,  2008,  p.  106).  Hoewel  de  eerste  drie  dimensies  los  staan  van  elkaar, 
overlappen en kruisen ze elkaar op vele punten (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986). 

1.1. Eerste dimensie: de dimensie van de feiten 

Deze dimensie omvat de belangrijke feiten en gebeurtenissen die iemands bestaan beïnvloeden. Ze behelst 
alle basisgegevens van ons leven zoals geslacht, leeftijd, erfelijke belasting, ziekte en gezondheid, geboorte, 
huwelijk,  scheiding,  oorlog,  natuurrampen,  sociaal‐economische  status,  religie,  uithuisplaatsing… 
(Ducommun‐Nagy, 2008). Deze dimensie beperkt zich niet enkel tot feiten uit het eigen leven, maar betreft 
ook de feiten van vorige generaties (Michielsen et al., 1998). Deze oefenen immers ook een invloed uit op 
het  eigen  leven.  “Feiten  in  iemands  leven  en  context  kunnen werken  als  determinerende  krachten  die 
                                                            
2 De Hongaarse naam ‘Nagy’ moet worden uitgesproken als ‘Nodzj’. In de wetenschappelijke literatuur worden bijna 
altijd de naam ‘Nagy’ gebruikt. In het vervolg van deze studie zal dan ook op deze manier gesproken worden over Ivan 
Boszormenyi‐Nagy. 
3 In deze scriptie zullen de termen ‘hij’ en ‘zijn’ gebruikt worden als synoniemen voor ‘zij’ en ‘haar’. 
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dikwijls voorafgaan aan of zich vermengen met psychologische gebeurtenissen en  transactioneel gedrag. 
Feitelijke  omstandigheden  en  hun  consequenties  kunnen  al  dan  niet  gedeeltelijk  omkeerbaar  zijn.” 
(Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1994, p. 183).  
De  dimensie  van  de  feiten  is  objectiveerbaar.  Alle  feiten  die  relaties  beïnvloeden,  kunnen  in  principe 
achterhaald worden (Hargrave, Pfitzer, & Michielsen, 2005). 

1.2. Tweede dimensie: de dimensie van de psychologie 

Tot de  tweede dimensie behoren alle aspecten van het  individueel psychisch  functioneren.  (Ducommun‐
Nagy,  2008).  Het  gaat  over  wat  zich  in  het  individu  afspeelt  aan  behoeften,  gevoelens,  gedachten, 
fantasieën en motivaties. In deze dimensie wordt nagegaan op welke manier het individu informatie uit de 
externe omgeving en relaties opneemt en internaliseert (Hargrave et al., 2005). “Hoe hebben deze mensen 
die  feiten  en  gebeurtenissen  uit  hun  leven  verwerkt?  Wat  voor  gevolgen  hebben  die  feiten  en 
gebeurtenissen gehad  voor de persoonlijkheidsontwikkeling? Hoe  voelen  zij  zich, hoe denken  ze en hoe 
beleven ze zichzelf en de anderen?”(Michielsen et al., 1998, p. 21). In tegenstelling tot de eerste dimensie, 
is deze dimensie subjectief van aard. We kunnen immers nooit helemaal zeker zijn wat zich in een persoon 
afspeelt  (Hargrave et al., 2005). Nagy   bouwt voor deze dimensie vooral voort op de objectrelatietheorie 
van  Fairbairn  (Michielsen  et  al.,  1998).  Deze  psycho‐dynamische  theorie  betreft  de  vorming  van  de 
persoonlijkheid.  De  behoefte  om  in  relatie  te  zijn,  is  hier  de  fundamentele  drijfveer  voor  de 
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind (Michielsen, 2004a).  

1.3. Derde dimensie: de dimensie van de systemische interacties 

In deze dimensie worden de  interactie, de  communicatiepatronen en de onderlinge beïnvloeding  tussen 
mensen  bekeken  (Michielsen  et  al.,  1998).  Processen  zoals  zondebokmechanismen,  triadevorming, 
coalities, rolverschillen, machtsverhoudingen … behoren tot deze dimensie (Onderwaater, 1989). 
Nagy bouwt hier voort op het  systeemdenken en de  communicatietheorie  (Michielsen et al., 1998). Het 
functioneren wordt gezien als een systeem.   Een familie  is een onderscheiden, complex en georganiseerd 
geheel  met  eigenschappen  die  niet  te  herleiden  zijn  tot  de  som  van  de  delen  waaruit  het  bestaat 
(Ducommun‐Nagy, 2008). Dynamische systeemkrachten reguleren patronen van waarneembaar gedrag en 
communicatie tussen  leden van een systeem (Michielsen et al., 1998). Elk systeem tracht zichzelf  in stand 
te houden, ongeacht of het voordelig of nadelig is voor de individuele leden.  
Deze dimensie  is objectiveerbaar, aangezien relationele  interacties en patronen waargenomen, benoemd 
en voorspeld kunnen worden (Hargrave et al., 2005). 

1.4. Vierde dimensie: de dimensie van de relationele ethiek 

De  vierde  dimensie  omvat  volgens  Nagy  de  drie  vorige  dimensies  en  vormt  de  hoeksteen  van  zijn 
benadering (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986). Als we het handelen van mensen proberen te begrijpen 
vanuit  de  vorige  dimensies,  blijft  er  “een  factor  over  die  ook  vaak  de  doorslag  geeft:  rechtvaardiging. 
Rechtvaardiging omvat aandacht voor de drie andere dimensies, maar voegt er een nieuwe, vierde realiteit 
aan toe. “ (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1994, pp. 74‐75). Rechtvaardiging of rechtvaardigheid wordt hier 
niet  gezien  als  een  door  cultuur  of moraal  opgelegde  norm, maar  als  intrinsieke  rechtvaardigheid  van 
relaties tussen mensen. Mensen worden ten diepste bewogen door deze rechtvaardigheid  (Michielsen et 
al., 1998).  
Net als de tweede dimensie is ook de vierde dimensie subjectief van aard. Rechtvaardigheid wordt immers 
opgebouwd binnen een  relationele context  (Hargrave et al., 2005). Of een  relatie  rechtvaardig  is of niet, 
kan men enkel voor zichzelf bepalen. Belangrijk  is dat men aandacht heeft voor hoe de andere de relatie 
percipieert  en  hierover  in  dialoog  gaat.  Ducommun‐Nagy  (2008)  spreekt  in  deze  context  over 
‘intersubjectiviteit’. 
Kernbegrippen binnen deze dimensie zijn  loyaliteit,  rechtvaardigheid, de balans van geven en nemen, en 
vertrouwen en betrouwbaarheid. Deze begrippen zullen verder besproken worden.  
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1.5. Vijfde dimensie: de ontische dimensie 

“Nagy deelt met de existentialistische filosofen de idee dat het de relatie tot de ander is die de basis vormt 
van ons bestaan”  (Ducommun‐Nagy, 2008, p. 189). Mensen zijn op een  fundamentele manier afhankelijk 
van elkaar. Nagy onderscheidt deze existentiële, ontische afhankelijkheid van  functionele afhankelijkheid, 
waarbij de functie van de ander vastligt en men hem enkel om zijn functie nodig heeft. 
Iemand kan pas volledig mens worden door in relatie te treden met anderen. Zonder deze relatie heeft het  
leven  geen  zin. De mens  heeft de  ander nodig om  zijn  eigen  identiteit  te  vormen  en dus  autonoom  te 
kunnen  bestaan  (Ducommun‐Nagy,  2008).  Deze    paradox  zal  verder  besproken worden.  (zie  H2,  4.  De 
identiteitsontwikkeling binnen het contextuele gedachtegoed)  
Hierbij moet opgemerkt worden dat Nagy deze vijfde dimensie pas in de laatste jaren van zijn leven heeft 
toegevoegd aan  zijn model  (Ducommun‐Nagy, 2008). Doordat deze dimensie niet volledig  is uitgewerkt, 
blijft hij vrij vaag en moeilijk hanteerbaar.  

2. Begrippenkader 

2.1. Loyaliteit 

Loyaliteit  is  een  belangrijk  contextueel  concept.  Het  verschilt  fundamenteel  van  de  psychologische 
begrippen ‘liefde’, ‘hechting’ of ‘zich loyaal voelen’ . Loyaliteit houdt geen waardeoordeel in: men kan niet 
spreken over ‘goede’ of ‘slechte’ loyaliteit (van den Eerenbeemt & Oele, 1987). Het is ook geen normatief 
begrip, dat stelt dat men loyaal hoort te zijn. Het is een aspect van het zijn (Onderwaater, 1989). Het is een 
fenomeen dat mensen verbindt en van onze wereld een  sociale wereld maakt  (Ducommun‐Nagy, 2008). 
Nagy zelf zegt het volgende over loyaliteit: “Loyalty commitments are like invisible but strong fibers which 
hold  together  complex  pieces  of  relationship  “behavior”  in  families  as  well  as  in  larger  society.  To 
understand  the  functions  of  a  group  of  people,  nothing  is more  crucial  than  to  know who  are  bound 
together in loyalty and what loyalty means for them.” (Boszormenyi‐Nagy & Spark, 1973, p. 39). 
 
“Loyaliteit  is  een  triadisch  begrip  en  betreft  dus  altijd  drie  personen”  (Michielsen  et  al.,  1998,  p.  283). 
Degene die voorkeur heeft, de uitverkorene en degene aan wie niet de voorkeur is gegeven (Boszormenyi‐
Nagy & Krasner, 1986). Dit betekent dat  loyaliteit steeds een prioriteitskeuze  inhoudt. Men moet steeds 
bepalen welke belangen of relaties voorrang hebben op andere. (Ducommun‐Nagy, 2008). 
Er worden  verschillende  subvormen  van  loyaliteit  onderkend.  Enerzijds wordt het onderscheid  gemaakt 
tussen existentiële en verworven loyaliteit, anderzijds tussen verticale en horizontale loyaliteit.  

2.1.1. Existentiële en verworven loyaliteit 

Existentiële loyaliteit ontstaat bij de geboorte. Doordat een kind leven krijgt van zijn ouders is het loyaliteit 
aan hen verschuldigd. Anderzijds  zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kind doordat  zij het  kind  ter 
wereld  hebben  gezet. De  geboorte  verbindt  ouders  en  kinderen  en  zorgt  voor wederzijdse  rechten  en 
verplichtingen.  (Onderwaater, 1989). De existentiële band  tussen ouders en kinderen  is onverbreekbaar. 
Zelfs als deze band ontkend wordt, blijft hij bestaan (Michielsen et al., 1998). 
Aangezien een kind deel uitmaakt van een gezin en een familie, reikt de existentiële loyaliteit verder dan de 
ouder‐kindrelatie. Deze existentiële loyaliteit heeft dus ook betrekking op broers en zussen, grootouders… 
(Ducommun‐Nagy, 2008; Onderwaater, 1989). 
Vanaf de geboorte heeft een kind recht op zorg, liefde en opvoeding. Als de ouders ingaan op deze noden 
en steeds beschikbaar zijn voor hun kind, verdienen ze nog meer loyaliteit van hun kind (Michielsen et al., 
1998). Anderzijds zijn de ouders ook extra loyaliteit verschuldigd aan hun kind, aangezien het kind ingaat op 
de zorg van de ouders en verantwoord ouderschap stimuleert. Op deze manier ontstaat naast existentiële 
loyaliteit ook verworven  loyaliteit die een belangrijke  invloed heeft op de kwaliteit van de  loyaliteitsband 
(Onderwaater, 1989; van den Eerenbeemt & Oele, 1987). 
Ook  in  relaties met  partners  en  vrienden  ontwikkelt  zich  verworven  loyaliteit  op  basis  van wat  beiden 
investeren in de relatie.   
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2.1.2. Verticale en horizontale loyaliteit 

Nagy  onderscheidt  verder  ook  verticale  en  horizontale  loyaliteit.  Verticale  loyaliteit  is  de  loyaliteit  die 
opeenvolgende generaties verbindt (van den Eerenbeemt & Oele, 1987). “Deze is asymmetrisch: het kind is 
in eerste instantie gerechtigd meer te ontvangen dan te geven in die balans, en de ouder heeft in die balans 
meer verantwoordelijkheid voor het kind dan andersom” (Michielsen et al., 1998, p. 24).  
Naast de ouder‐kindrelatie ontwikkelt het kind ook andere relaties met vrienden, partners, collega’s…  Deze 
horizontale loyaliteitsbanden zijn symmetrisch en dus intrinsiek wederkerig (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 
1986).  In deze  relaties  staan de betrokkenen op voet van gelijkheid. Er ontstaan wederzijdse  rechten en 
verplichtingen  (Van  Heusden &  van  den  Eerenbeemt,  1992).  “Om  hun  relatie  betrouwbaar  of  billijk  te 
houden,  wordt  van  gelijken  die  van  elkaar  ontvangen,  verwacht  dat  zij  in  ongeveer  gelijke  mate 
teruggeven.” (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1994, p. 102).  
Hoewel de broer‐zusrelatie  een horizontale,  symmetrische  relatie  is, onderscheidt deze  zich  van  andere 
horizontale  relaties.  In  tegenstelling  tot  partners,  vrienden,  collega’s…  zijn  broers  en  zussen  op  lange 
termijn verbonden met elkaar door existentiële  loyaliteit. Net als  in andere horizontale relaties kunnen ze 
kiezen  in welke mate  ze  zich willen  engageren  in  een  relatie, maar  hun  existentiële  verbondenheid  is 
bepalend voor hoe ze deze keuze maken (Michielsen et al., 1998). 

2.1.3. Loyaliteitsconflicten 

Naarmate  een  kind  ouder  wordt,  gaat  het  steeds  meer  relaties  aan  buiten  het  oorspronkelijke  gezin 
(Onderwaater, 1989). “De aard van de bestaande  loyaliteitsbanden  is bepalend voor de mate waarin het 
kind zich vrij voelt om deze relaties aan te gaan.” (Onderwaater, 1989, p. 42). Dit houdt in dat het kind, al 
dan niet bewust, telkens opnieuw voor de keuze gesteld wordt tussen de verticale loyaliteit aan zijn ouders 
en de horizontale  loyaliteit aan nieuwe vrienden of partners (Onderwaater, 1989; van den Eerenbeemt & 
Oele,  1987).  In  dergelijke  situaties  wordt  een  prioriteitskeuze  gemaakt  door  af  te  wegen  wat  reeds 
ontvangen  en  gegeven  is  en  wat  in  de  toekomst  nog  verwacht  kan  worden  binnen  deze  relaties 
(Ducommun‐Nagy, 2008, p. 81; Van Heusden & van den Eerenbeemt, 1992, p. 31). 
Confrontaties  en  conflicten  tussen  verticale  en  horizontale  loyaliteiten  zijn  inherent  aan  het  leven  (Van 
Heusden & van den Eerenbeemt, 1992). Doorgaans leidt deze confrontatie tot een nieuw evenwicht tussen 
oude  en  nieuwe  loyaliteitsbanden  (Onderwaater,  1989). Wanneer  er  echter  steeds meer  intensiteit  en 
spanning  ontstaat  door  het  niet  openlijk  loyaal  kunnen  zijn,  kunnen  loyaliteitsconflicten  onbillijk, 
destructief  of  pathologisch  worden  (Boszormenyi‐Nagy  &  Krasner,  1986;  Van  Heusden  &  van  den 
Eerenbeemt,  1992).  De meest  ernstige  vorm  van  loyaliteitsconflict  is  gespleten  loyaliteit. We  spreken 
hierover wanneer ouders  tegenstrijdige eisen  stellen aan hun kind op zo’n manier “dat   het kind   alleen 
loyaal kan zijn aan één ouder ten koste van zijn loyaliteit naar de andere ouder" (Van Heusden & van den 
Eerenbeemt, 1992, p. 42). Het  kind wordt  innerlijk  verscheurd. Kinderen die  vastzitten  in een gespleten 
loyaliteit  zijn  extreem  geparentificeerd  en  bouwen  destructief  recht  op.  (  zie    H1,  2.2.2.  Destructief 
gerechtigde  aanspraak)(Ducommun‐Nagy,  2008).  Het  kind wordt  voor  een  onmogelijke  opgave  gesteld 
omdat het  gedwongen wordt een keuze te maken die het niet wil of kan maken. Het kind wil loyaal zijn aan 
beide ouders en zal zich op alle niveaus inspannen om verbindend te zijn tussen hen (Onderwaater, 1989; 
Van Heusden & van den Eerenbeemt, 1992). Sommige kinderen zullen zich verregaand opofferen  in deze 
poging tot verbinding. Dit kan zich uiten in psychosomatische klachten zoals depressie, zelfmoordpogingen, 
automutilatie  en  gedragsproblemen  (Michielsen  et  al.,  1998). Anderen  zullen  hiermee  omgaan  door  de 
onmogelijke keuze toch te maken: ze zullen kiezen voor de  liefde en veiligheid van één ouder en de prijs 
betalen voor het opofferen van de liefde en veiligheid van de andere ouder (Michielsen et al., 1998). Deze 
keuze heeft  verregaande  consequenties.  Enerzijds  impliceert de  keuze  voor  één ouder dat het  kind  zijn 
eigen, persoonlijke belangen wegcijfert om  tegemoet  te  komen aan de wensen en  verlangens  van deze 
ouder. Anderzijds  is  er  een  ‘vitale  dissociate’  van  de  andere  ouder  (Michielsen  et  al.,  1998,  p.  69). Het 
loslaten  van  deze  existentiële  relatie  brengt  een  verlies  van  veiligheid met  zich mee.  “Het  kind  is  ook 
beroofd van de mogelijke opbrengst van leven in rechtstreekse relatie.” (Michielsen et al., 1998, p. 69).  
Als men niet openlijk loyaal kan zijn aan zijn oorsprong en zijn verticale loyaliteitsbanden afsnijdt, vermijdt 
of ontkent, spreken we van onzichtbare  loyaliteit (Van Heusden & van den Eerenbeemt, 1992). Men blijft 
dan  loyaal  op  een  indirecte  manier  (Ducommun‐Nagy,  2008).  Dit  brengt  onvrijheid  met  zich  mee 
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(Michielsen et al., 1998). Deze loyaliteit wordt een verborgen kracht die een negatieve invloed uitoefent op 
andere relaties.  
Naast  gespleten  loyaliteit  en  onzichtbare  loyaliteit  kan  tenslotte  ook  overloyaliteit  onvrijheid met  zich 
meebrengen. (Onderwaater, 1989). Iemand kan zich in te sterk mate verplicht voelen aan zijn ouders, wat 
eveneens  destructieve  gevolgen  kan  hebben  op  andere  relaties  (Van Heusden &  van  den  Eerenbeemt, 
1992). 

2.1.4. Legaat 

Van  bij  de  geboorte  ontvangt  elk  kind  een  erfgoed.  Dit  zijn  de  verworvenheden,  baten  en  lasten  in 
materiële  en  immateriële  zin  van  vorige  generaties.  Zaken  zoals  adoptie,  scheiding,  oorlog,  overlijden, 
geslacht, ras, geloof, genetische bijzonderheden of afwijkingen, huidskleur, seksuele geaardheid en de wijze 
waarop de vorige generaties daarmee omgingen, behoren  tot het erfgoed  (van den Eerenbeemt & Oele, 
1987). Volgens Nagy  is men ethisch verplicht om dit erfgoed zodanig te  integreren  in het eigen  leven dat 
het een constructieve bijdrage levert aan de volgende generaties (Michielsen et al., 1998).Een legaat houdt 
de verwachting in dat men er loyaal aan is door zijn leven eraan aan te passen. Legaten kunnen persoonlijk 
of gemeenschappelijk zijn en kunnen erg variëren binnen een gezin (Onderwaater, 1989).  
 
In de loop van de tijd is Nagy ‘legaat’ als een steeds ruimer begrip gaan beschouwen. Ook de loyaliteit die 
ouders  van  hun  kinderen  verwachten  valt  onder  deze  term.  Hij  heeft  het  dan  over  het  legaat  van  de 
kinderlijke  loyaliteit.  Mutatis  mutandis  onderscheidt  Nagy  ook  het  legaat  van  de  ouderlijke 
verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid die van ouders verwacht wordt  ten aanzien van hun kind 
(Dillen, 2004; Onderwaater, 1989). 
 
Indien men  bereid  is  het  legaat  aan  te  nemen,  probeert men  het  ‘positieve’  deel  van  zijn  erfgoed  te 
behouden en het ‘negatieve’ deel om te buigen en door te geven aan de volgende generatie. Op die manier 
verdient men persoonlijke vrijheid. Het ‘negatieve’ deel bevat onder meer schuld, schaamte, slachtoffer zijn 
en gespleten loyaliteit (Van Heusden & van den Eerenbeemt, 1992). “Weigert men een legaat, door het te 
ontkennen  of  er  zich  niet  aan  te  houden,  dan  is men  deloyaal. Deloyaal  zijn  veroorzaakt  volgens Nagy 
gevoelens van schuld en verplichting.” (Onderwaater, 1989, p. 42). 
 
Sommige auteurs spreken in deze context over het begrip ‘delegaat’. Deze term werd oorspronkelijk door 
Helm Stierlin geïntroduceerd. Het delegaat omvat de verwachtingen die ouders of voorouders aan het kind 
opleggen, zonder daarbij rekening te houden met de belangen van het kind of de toekomstige generaties. 
Het kind kan dit delegaat ombuigen in een legaat waardoor opnieuw de eigen belangen en de belangen van 
toekomstige generaties behartigd worden. (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986; Michielsen et al., 1998). 

2.2. Rechtvaardigheid in de balans van geven en nemen 

Rechtvaardigheid  is volgens Nagy de hoeksteen van de  contextuele benadering. Rechtvaardigheid wordt 
hier niet gezien als een  innerlijk gevoel of een morele beoordeling  (van den Eerenbeemt & Oele, 1987).  
Nagy stelt dat er  in elke relatie een balans bestaat waarop de wederzijdse verplichtingen en verdiensten 
gewogen worden  (Michielsen et al., 1998). Een relatie  is rechtvaardig wanneer deze balans van geven en 
nemen op  langere  termijn  in evenwicht  is  (Onderwaater, 1989;  van den Eerenbeemt & Oele, 1987). Dit 
houdt  in dat er een evenwicht bestaat tussen wat men, rekening houdend met de eigen belangen en die 
van de andere, investeert en ontvangt binnen een relatie (Michielsen et al., 1998). Deze balans is steeds in 
beweging, aangezien wat men geeft en ontvangt, fluctueert in de loop van de tijd. Elke gebeurtenis die een 
invloed heeft op iemands leven, beïnvloedt eveneens de balans (Onderwaater, 1989). 
 
Aangezien verticale relaties asymmetrisch zijn, zijn de armen van deze balans  in de ouder‐kindrelatie niet 
even lang (van den Eerenbeemt & Oele, 1987). De mate waarin zorg wordt gegeven of ontvangen, moet in 
overeenstemming  zijn met  de  asymmetrie  van  de  verhoudingen  (Van Heusden &  van  den  Eerenbeemt, 
1992). Omdat de ouders  verantwoordelijk  zijn  voor het opvoedingsproces,  zullen  ze meer  investeren  in 
deze relatie dan het kind. Jonge kinderen zijn hulpeloos en hebben recht op voeding,  liefde, verantwoord 
ouderschap…  (Onderwaater, 1989). Nagy noemt dit het natuurrecht of inherent recht van het kleine kind 
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(Van  Heusden  &  van  den  Eerenbeemt,  1992).  Ouders mogen  niet  verwachten  dat  ze  evenveel  zullen 
terugkrijgen  van  hun  kind  als  ze  geïnvesteerd  hebben.  “Kinderen  hebben  een  reserve  aan  recht  om  te 
krijgen dat ze niet moeten verdienen.” (Ducommun‐Nagy, 2008, p. 66).  
Anderzijds hebben kinderen het recht om  te geven  (van den Eerenbeemt & Oele, 1987). Kinderen geven 
van kleinsaf aan vertrouwen. Wanneer ze ouder worden, gaan ze daarnaast ook actiever zorg dragen voor 
hun  ouders  door  hen  bijvoorbeeld  te  troosten.  Het  is    belangrijk  dat  ouders  hiervoor  openstaan 
(Onderwaater, 1989). Kinderen die volgens hun ontwikkelingsniveau en positie kunnen teruggeven aan hun 
ouders en daar ook erkenning voor krijgen, verwerven bestaansrecht.  (Michielsen et al., 1998). 
Wanneer kinderen opgroeien, kan het geven en nemen in de ouder‐kindrelatie meer symmetrisch worden 
en naar verloop van  tijd  zelfs omkeren. Volwassen kinderen bieden  immers vaak  steun en  zorg aan hun 
zieke of bejaarde ouders. Op die manier kunnen kinderen veel teruggeven aan hun ouders en de balans in 
evenwicht brengen. Maar  zelfs dan blijven  ze existentieel  in de  schuld  staan bij hun ouders.   Ze kunnen 
deze schuld enkel aflossen door te  investeren  in hun eigen kinderen of  in het nageslacht  in het algemeen 
(Ducommun‐Nagy, 2008; Onderwaater, 1989). 
Existentiële schuld ontstaat ook wanneer men een ander, bedoeld of onbedoeld, benadeelt in een relatie, 
wanneer iemand deloyaal is aan zijn gezin of zijn legaatsverplichtingen niet vervult. Deze existentiële schuld 
heeft een relationeel karakter en moet onderscheiden worden van schuldgevoelens, die zich in het individu 
afspelen. Existentiële schuld en schuldgevoelens kunnen samengaan, maar dit hoeft niet noodzakelijk zo te 
zijn.  In tegenstelling tot schuldgevoelens kan existentiële schuld niet zomaar verdwijnen. Deze schuld kan 
enkel  verminderd  worden  door  pogingen  om  de  aangerichte  schade  zoveel  mogelijk  te  herstellen 
(Onderwaater, 1989). 
 
In  horizontale  relaties,  zoals  de  partnerrelatie,  zijn  de  armen  van  de  balans  even  lang,  aangezien  deze 
relaties symmetrisch en gelijkwaardig zijn (van den Eerenbeemt & Oele, 1987). ”De kwaliteit van de relatie 
wordt bepaald door deze balans die over  langere tijd  in evenwicht dient te zijn”  (van den Eerenbeemt & 
Oele, 1987). Het zoeken naar dit evenwicht  is niet altijd gemakkelijk, aangezien er  in horizontale  relaties 
onvermijdelijk  sprake  is  van  belangentegenstellingen.  Een  rechtvaardige  relatie  vereist  wederzijdse 
betrokkenheid en billijkheid.  Indien één van de partners gedurende  lange  tijd veel meer  investeert  in de 
relatie dan de ander, wordt de relatie onrechtvaardig en kan hij worden beëindigd (Van Heusden & van den 
Eerenbeemt, 1992). De relatie tussen broers en zussen kan echter niet worden verbroken, aangezien deze 
op existentiële loyaliteit berust. 

2.2.1. Verdienste of constructief gerechtigde aanspraak 

Door zorg en aandacht te geven aan de andere en verantwoordelijkheden na te komen, verwerft  iemand 
verdienste  in een relatie. Men  is dan gerechtigd om aanspraak te maken op de zorg van de andere. “Het 
doet  er minder  toe  of  de  ander  deze  zorg  ook  in  zijn waarde  ziet  en waardeert. Het  nakomen  van  de 
relationele  verplichtingen  zelf  geeft  al  verdienste.”  (Michielsen  et  al.,  1998,  p.  280).  Als  de  andere  dit 
passend  geven  echter  wel  ziet  en  waardeert,  vergroot  iemands  eigenwaarde  en  is  er  sprake  van 
zelfvalidatie. Dit  stelt  iemand  in  staat  om  voor  zichzelf  op  te  komen  en  eigen  belangen  te  behartigen, 
zonder daarbij de ander uit het oog  te verliezen. Deze  zelfafbakening maakt mensen vrij  in hun  relaties 
(Michielsen et al., 1998). De begrippen zelfvalidatie en zelfafbakening zullen verder uitgewerkt worden. (zie 
H2, 4. De identiteitsonwikkeling binnen het contextuele gedachtegoed) 

2.2.2. Destructief gerechtigde aanspraak 

Nagy  onderscheidt  twee  soorten  onrecht:  verdelend  en  vergeldend  onrecht.  Wanneer  niemand 
verantwoordelijk  is voor het onrecht dat ons wordt aangedaan,  spreekt men van verdelend onrecht. Zo 
kunnen ziekte of het slachtoffer zijn van een oorlog of een natuurramp, mensen benadelen omdat ze niet 
dezelfde kansen krijgen als anderen (Ducommun‐Nagy, 2008; Michielsen et al., 1998). “ … waar iemand niet 
ontvangt waar hij redelijkerwijs recht op heeft, of waar iemand niet in staat gesteld werd om te geven of te 
veel gaf zonder daar iets voor terug te ontvangen…” is er sprake van vergeldend onrecht (Michielsen et al., 
1998, p.  280). Voor deze  vorm  van onrecht  zijn dus  anderen  verantwoordelijk  (Ducommun‐Nagy,  2008; 
Michielsen et al., 1998). Een vorm van vergeldend onrecht is destructieve parentificatie.  
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Nagy stelt dat bij parentificatie de asymmetrie van de ouder‐kindrelatie genegeerd of omgedraaid wordt. 
“Zijn  uitgangspunt  is  ‘het  gevende  kind’,  dat  vanuit  zijn  existentiële  loyaliteit  zorg wil  dragen  voor  zijn 
ouders.”(Michielsen  et  al.,  1998,  p.  84).  Dit  kind  voelt  de  behoeften  van  zijn  ouders  aan  en  zal  deze 
proberen te bevredigen (Michielsen et al., 1998; van den Eerenbeemt & Oele, 1987). Volgens Nagy hoeft dit 
niet problematisch te zijn. Hij maakt een onderscheid tussen constructieve en destructieve parentificatie. In 
noodsituaties kan het gebeuren dat een kind op een verantwoordelijke manier zorg draagt voor zijn ouders. 
Parentificatie  kan  dan  constructief  zijn,  als  het  kind  hiervoor  erkenning  krijgt  van  de  ouders  en  dit  zijn 
zelfvertrouwen en gevoel van  competentie versterkt  (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986). Wanneer het 
kind deze erkenning niet krijgt, het kind niet meer toekomt aan zijn eigen ontwikkelingstaken en de ouders 
bovendien een schuldgevoel opwekken bij het kind, is er sprake van destructieve parentificatie (Michielsen 
et al., 1998; van den Eerenbeemt & Oele, 1987). “Een belangrijk kenmerk van destructieve parentificatie is 
dus  eerder  te  vinden  in  relationele  factoren dan  in  roloverschrijding  als  zodanig.”  (Boszormenyi‐Nagy & 
Krasner, 1986, p. 85).  
Michielsen et al. (1998) onderscheiden verschillende vormen van parentificatie van het kind. Het ‘zorgende 
kind’ neemt verantwoordelijkheden van de ouders over, die zijn ontwikkelingsniveau  te boven gaan. Het 
neemt onder meer huishoudelijke taken over en is een emotionele steun voor de ouders. Het ‘kind dat kind 
moet blijven’ tracht de ouderlijke behoefte tot zorg  in te vullen door heel afhankelijk en onzelfstandig te 
blijven. Het  ‘perfecte  kind’ probeert  te  voldoen  aan de  verwachtingen  en wensen  van  zijn ouders door 
zichzelf op te offeren om hun  idealen waar te maken. De  ‘zondebok’ fungeert als bliksemafleider voor de 
spanningen binnen het gezin. Dit kind “wordt op oneerlijke wijze gedwongen om verantwoordelijkheid op 
zich te nemen voor de  lasten en de vergrijpen van een ander” (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1994, p. 99) 
en rebelleert hiertegen. 
 
Wanneer iemand verdelend of vergeldend onrecht wordt aangedaan en deze persoon geen manieren vindt 
om ermee om te gaan, kan destructief gerechtigde aanspraak ontstaan.   “Dit houdt  in dat er alsnog recht 
blijft bestaan om te ontvangen wat niet gegeven is.”(Michielsen et al., 1998, p. 280).  
Mensen  zullen dit onrecht  zelden aanrekenen aan degenen die dit onrecht veroorzaakten,  in de meeste 
gevallen  de  ouders  (Michielsen  et  al.,  1998).  Ze  zullen  hun  rechten  opeisen  bij  derden.  Ook wanneer 
niemand  verantwoordelijk  is  voor  het  onrecht,  zoeken mensen  vaak  compensatie  bij  naasten.  Op  die 
manier  gaan  ze  zelf  onrecht  veroorzaken  bij  deze  derden,  zonder  op  hun  beurt  te  beseffen wat  ze  de 
anderen aandoen  (Ducommun‐Nagy, 2008; Michielsen et al., 1998; Onderwaater, 1989). Een  roulerende 
rekening  kan  hiervan  het  gevolg  van  zijn.  Vaak  zijn  het  de  partner  of  de  volgende  generatie  die  een 
rekening op een onrechtvaardige manier gepresenteerd krijgen (Onderwaater, 1989). 
Kinderen  zijn  het  ideale  doelwit  om  de  rekening  aan  te  presenteren,  omdat  zij  afhankelijk  zijn  van  de 
ouders om te overleven en een natuurlijke neiging hebben om te geven (Ducommun‐Nagy, 2008). Kinderen 
verwerven op die manier destructief gerechtigde aanspraak, waardoor zij hun rechten op hun beurt kunnen 
opeisen  bij  de  volgende  generatie    (Michielsen  et  al.,  1998).  Op  die  manier  kunnen  niet  vereffende 
rekeningen doorgegeven worden van generatie op generatie. Dit uit zich vaak in het herhalen van bepaalde 
gezinsgeschiedenissen (Onderwaater, 1989). 
 
Wanneer mensen leunen op destructief recht kunnen ze zichzelf ook onrecht aandoen. Ze proberen zichzelf 
schade  toe  te  brengen  door  levensgevaarlijke  sporten  te  beoefenen,  automutilatie,  verslaving…  De 
ernstigste  vorm  van  zelfvernietigend  gedrag  is  zelfdoding.  Destructie  ten  opzichte  van  anderen  en 
destructie ten opzichte van zichzelf gaan volgens van Heusden en van den Eerenbeemt (1992) gewoonlijk 
hand in hand. 

2.3. Vertrouwen en betrouwbaarheid 

“Vanuit  het  beginsel  rechtvaardigheid  heeft  Nagy  de  begrippen  betrouwbaarheid  en  …  vertrouwen 
ontwikkeld.”(Van  Heusden  &  van  den  Eerenbeemt,  1992,  p.  53).  Als  een  relatie  op  lange  termijn 
gekenmerkt is door wederzijdse billijkheid, schept dit betrouwbaarheid. Iedereen heeft er behoefte aan om 
te  vertrouwen, maar mensen  kunnen  elkaar  enkel  gedurende  een  langere  periode  vertrouwen  geven 
wanneer een relatie betrouwbaar blijkt te zijn (Van Heusden & van den Eerenbeemt, 1992). Indien iemand 
gedurende  lange  tijd  betrouwbaar  is  in  een  relatie,  heeft  hij  “recht  verworven  in  de  relatie  en  heeft 
daarmee  recht  op  loyaliteit  verdiend,  een  extra  krediet  dat  verder  reikt  dan  het  geven  en  nemen  van 
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moment tot moment, verder dan wat bij dat moment past.” (Van Heusden & van den Eerenbeemt, 1992, p. 
24). 
 
Kinderen  hebben  recht  op  een  betrouwbare  relatie met  hun  ouders  (Ducommun‐Nagy,  2008).  Ouders 
dienen  op  een  passende  manier  zorg  te  dragen  voor  de  belangen  en  behoeften  van  het  kind.  Het 
vertrouwen dat het kind ontwikkelt op basis van dit verantwoord ouderschap stelt het in staat om later zelf 
betrouwbare relaties aan te gaan (Michielsen et al., 1998). 
 
“Het pasgeboren kind heeft volgens Nagy een natuurlijke reserve aan vertrouwen...” (Onderwaater, 1989, 
p. 52). Het kind blijft gedurende lange tijd vertrouwen geven aan de ouder, zelfs als het daarvoor in eerste 
instantie  niets  terugkrijgt  (Onderwaater,  1989). Daardoor  kan  een  positieve  spiraal  ontstaan  bij  ouders 
wiens  eigen  vertrouwen  ernstig  is  beschadigd  door  een  onbetrouwbare  relatie  met  hun  ouders  (Van 
Heusden & van den Eerenbeemt, 1992). “Als de moeder het vertrouwen begint te beantwoorden met een 
beetje  zorg,  komt  de  spiraal  van  het  verdiend  vertrouwen  in  werking.”  (Van  Heusden  &  van  den 
Eerenbeemt, 1992, p. 56). 
De vertrouwensbronnen van kinderen zijn echter niet eindeloos  (Onderwaater, 1989). Wanneer een kind 
geen erkenning krijgt voor zijn vertrouwen en zelf niet op de betrouwbaarheid van zijn ouders kan rekenen, 
ervaart  het  dat  het  niets  oplevert  om  te  vertrouwen  en  zelf  betrouwbaar  te  zijn. Het  kind  verliest  zijn 
vertrouwen  in  de  wereld  en  ontwikkelt  destructief  gerechtigde  aanspraak  (Van  Heusden  &  van  den 
Eerenbeemt, 1992). 

3. Kritieken op de contextuele benadering 

Nagy  zijn  contextuele  theorie  is populair  in het Nederlandstalig  taalgebied. Door  zijn herkenbaarheid en 
aantrekkingskracht  wordt  het  contextuele  gedachtegoed  vaak  als  erg  bruikbaar  beschouwd  voor  de 
hulpverleningspraktijk.(Van  Crombrugge,  p.  77)Toch  heeft  zijn  gedachtegoed  ook  al  heel  wat  kritiek 
gekregen. Hieronder geven we een beknopt (en dus beperkt) overzicht van de meest courante kritieken.  

3.1. Kritiek op het  taalgebruik, het paradigma en de  conceptualisering van de  contextuele 
benadering 

De  contextuele  begrippen  zijn  afkomstig  uit  het  financieel‐juridisch  taalgebruik.  Dit  taalgebruik  is  erg 
verschillend van de gangbare psychologische  termen die  ‘gevoelens’ centraal stellen. Daardoor klinkt het 
sommige mensen vreemd, afstandelijk en zelfs aanstootgevend in de oren. Dillen (2004) meent dat mensen 
daarom soms weigerachtig staan tegenover de contextuele therapie. 
 
Fowers  en  Wenger  (1997)  en  Van  Crombrugge  en  Heylen  (1999)  stellen  dat  dit  taalgebruik  een 
weerspiegeling geeft van het paradigma dat Nagy zijn ethische dimensie karakteriseert en van de context 
waarbinnen Nagy zijn theorie ontwikkeld heeft.  
 
Volgens Van Crombrugge en Heylen (1999) probeert Nagy zijn ethische dimensie te conceptualiseren vanuit 
een  ruiltheoretisch paradigma.  In dit paradigma  zijn het  echter machtsverhoudingen die  centraal  staan. 
Zodoende situeert dit paradigma zich volgens hen op de derde dimensie van het contextuele denken en 
moet het duidelijk onderscheiden worden van de vierde dimensie van de relationele ethiek. Ze stellen zich 
de vraag of Nagy zijn relationeel‐ethische dimensie niet moet gebaseerd zijn op een ander paradigma. Een 
paradigma dat niet vertrekt vanuit het evenwichtig geven en nemen op basis van verdiensten en schuld ‐ en 
dus machtsverhoudingen met zich meebrengt ‐ maar waarin de fundamentele niet‐wederkerigheid van de 
ouder‐kindrelatie centraal staat.  
Volgens Van Crombrugge en Heylen (1999) is de ethische intuïtie van de ouder‐kindrelatie onmisbaar voor 
de gezinspedagogiek. Deze  intuïtie moet echter verder uitgewerkt worden. Daarbij zal een ‘deconstructie’ 
van  de  concepten  van  Nagy  noodzakelijk  zijn.  Men  kan  zich  echter  afvragen  in  welke  mate  een 
‘deconstructie’ van de contextuele concepten mogelijk  is, aangezien er slechts  in geringe mate empirisch 
onderzoek werd verricht naar de  ‘constructie’ en de validiteit van de contextuele concepten. (zie H1, 3.3. 
Kritiek op de validiteit van de contextuele theorie) 
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Fowers  en Wenger  (1997)  stellen  dat  Nagy  in  zijn  contextuele  theorie  een  duidelijk  ethisch  standpunt 
inneemt. Zijn ethische dimensie  is volgens hen beïnvloed  is door het filosofisch  liberalisme of het  liberaal 
individualisme. Dit word o.a. duidelijk door zijn nadruk op rechtvaardigheid, wat één van de belangrijkste 
uitgangspunten  is van het  liberaal  individualisme. Nagy  stelt de  specifieke ethische code die hij hanteert 
echter voor als een algemene, neutrale ethische omkadering, wat ook weer typisch  is voor het filosofisch 
liberalisme.  Fowers  en Wenger  (1997) menen  dat  belangrijke  inzichten  en  sterktes  van  de  contextuele 
theorie  beperkt worden  door  deze  filosofisch  liberale  omkadering.  Een  hermeneutisch  perspectief  kan 
volgens hen een meer omvattende benadering geven van de ethische dimensie van de contextuele theorie.  

3.2. Kritiek op de universele geldigheid van de contextuele theorie en de beperkte aandacht 
voor de maatschappelijke context 

Vanuit verschillende hoeken wordt kritiek geven op het feit dat Nagy aanspraak maakt op een universeel 
geldende  theorie.  Sommigen  stellen  dat Nagy  de Westerse  levenshouding  te  eenzijdig  als  uitgangspunt 
neemt om van een universele theorie te kunnen spreken. Hij heeft zijn theorie binnen een westerse cultuur 
ontwikkeld  en  heeft  weinig  aandacht  besteed  aan  andere  tradities  van  niet‐westerse  samenlevingen 
(Dillen, 2004). 
Feministen menen dat Nagy geen universaliteit kan claimen, omdat zijn theorie enkel aandacht heeft voor 
de belangen van één maatschappelijke groep, namelijk van de machtigen in de samenleving. Nagy heeft in 
zijn theorie te weinig aandacht besteed aan de machtsstrijd die zich  in de maatschappij afspeelt. Door de 
onderdrukking van de zwakken –en de ongelijke positie van de vrouwen in het bijzonder‐ niet te willen zien, 
ondersteunt hij volgens hen de ideologie van de machtigen.  
 
Nagy  richt,  volgens  feministische  en hermeneutische denkers,  in  zijn  ethiek bijna  alle  aandacht naar de 
familiale relaties en  toont  te weinig belangstelling voor de maatschappelijke context van problemen. Het 
publieke leven kan en mag niet gescheiden worden van het private leven. Fowers en Wenger (1997) menen 
dat  families  ondraaglijk  belast  worden  door  hen  voor  te  stellen  als  de  belangrijkste  bron  van  steun, 
betrouwbare  relaties  en  betekenisgeving.  De  relaties  tussen  ouders  en  kinderen  zijn  immers  een 
weerspiegeling van de maatschappij in het algemeen. 

3.3. Kritiek op de validiteit van de contextuele theorie 

Naast kritieken op inhoudelijk vlak, wordt de validiteit van de contextuele theorie ook in vraag gesteld. Dit 
heeft  vooral  te  maken  met  het  feit  dat  er  zeer  weinig  empirisch  onderzoek  is  over  de  contextuele 
benadering.  Wilburn‐McCoy  (1993)  vraagt  zich  af  waarom  de  contextuele  therapie  (nog)  geen 
evenwaardige  plaats  heeft  gekregen  naast  de  andere  grote  therapeutische modellen. Dit  kan mogelijks 
verklaard worden doordat we te maken hebben met een relatief nieuwe theorie. De belangrijkste werken 
over de contextuele theorie zijn immers pas in de jaren ’80 geschreven.  
Een andere verklaring is dat er tot nu toe nog te weinig empirisch onderzoek gevoerd is naar de contextuele 
theorie.  In  vergelijking met  andere wijdverspreide  therapeutische  benaderingen,  zijn  er weinig  artikels 
verschenen die  informatie geven over hoe contextuele technieken specifiek toegepast kunnen worden en 
over  hoe  men  moet  omgaan  met  moeilijkheden  bij  het  gebruik  van  contextuele  technieken.  Er  zijn 
aanbevelingen  nodig  die  hulpverleners  helpen  om  de  kloof  te  overbruggen  tussen  het  verwerven  van 
theoretische  kennis en de  toepassing van de  theorie  in de praktijk. Volgens Wilburn‐McCoy  (1993)  is er 
nood  aan  publicaties,  die  het  louter  beschrijven  van  de  theoretische  contextuele  terminologie  en 
concepten overstijgen 
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Hoofdstuk 2: Identiteitsontwikkeling in de adolescentie 

Men  spreekt  over  adolescentie  als  een  overgangsfase  tussen  het  kind‐zijn  en  volwassen‐zijn.  In  deze 
periode  ontwikkelt  de  adolescent  zich  van  onvolwassene  tot  volwassene.  Er  doen  zich  heel  wat 
veranderingen voor op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak (De Wit, Slot, & Van Aken, 2004). 
Op  lichamelijk gebied betreft het de ontplooiing van de seksualiteit en heel wat uiterlijke veranderingen. 
Mentaal  gezien maakt  de  jongere  ontwikkelingen mee  in  cognitie  en  emotie. De  veranderingen  op  het 
sociale domein hebben te maken met het verwerven van een nieuwe sociale status. 
Deze ontwikkelingen hangen samen en hebben invloed op de identiteitsvorming van de adolescent (De Wit 
et al., 2004). Deze identiteitsontwikkeling maakt het de jongere mogelijk om als zelfstandige volwassene te 
functioneren. Dit proces vindt niet enkel plaats op individueel niveau, maar speelt zich af binnen de context 
van de omgeving (Driessen & De Hoogh, 1988). Bovendien is er een voortdurende wisselwerking tussen de 
adolescent en zijn omgeving (De Wit et al., 2004). 
De  eerder  genoemde  veranderingen  die  de  adolescentiefase  kenmerken,  beïnvloeden    de  relationele 
context van de  jongere en omgekeerd. De adolescent geeft op een andere manier vorm aan zijn  relaties 
met ouders, broers en  zussen,  leeftijdsgenoten… en  zijn  sociaal netwerk breidt uit  (De Wit et al., 2004; 
Monks & Knoers, 2004, p. 315). 
 
Over  identiteit  en  identiteitsontwikkeling  is  heel  wat  geschreven.  Vanuit  de  psychoanalyse,  de 
egopsychologie,  cognitieve  theorieën,  sociale  en  sociaal‐culturele  benaderingen  werden  verschillende 
identiteitstheorieën ontwikkeld. Een aantal relevante benaderingen zijn de  identiteitstheorie van Erikson, 
het  identiteitsstatussenmodel  van  Marcia,  de  theorie  over  ego‐ontwikkeling  van  Loevinger,  de 
psychoanalytische benadering van Blos en het werk van Harter over zelfwaardering (De Wit et al., 2004).  
In  deze  scriptie  zullen  we  eerst  het  werk  van  Erikson  en  de  verdere  uitwerking  ervan  in  het 
identiteitsstatussenmodel  belichten.  Vervolgens  zal  de  autonomieontwikkeling  tijdens  de  adolescentie 
onder de  loep genomen worden. Tot slot onderzoeken we hoe  identiteitsontwikkeling vorm krijgt binnen 
het  contextuele  gedachtegoed.  We  bespreken  de  identiteitstheorie  van  Erikson,  aangezien  deze 
“gezichtsbepalend is geweest voor de hedendaagse opvattingen van identiteit in de adolescentie” (De Wit 
et al., 2004, p. 127).Bovendien bouwt de contextuele  theorie van Nagy voort op enkele opvattingen van 
Eriksons benadering. 

1. De identiteitsontwikkeling volgens Erikson  

Het vormen van een eigen identiteit wordt gezien als de centrale ontwikkelingstaak in de adolescentie. Erik 
Erikson was de grondlegger van dit idee.  
Volgens Erikson ontwikkelt de mens  zijn persoonlijkheid  in  interactie met biologische, psychologische en 
maatschappelijke  factoren. Hij onderzoekt de ontwikkeling van de psychosociale  identiteit gedurende de 
hele menselijke levensloop (De Wit et al., 2004). Hij onderscheidt acht ontwikkelingsfasen die elk aanleiding 
geven  tot  een  psychosociale  ‘crisis’,  waarbij  het  individu  heen  en  weer  geslingerd  wordt  tussen  de 
tegenpolen van een kernthema (Kohnstamm, 1997; Verhofstadt‐Denève, Van Geert, & Vyt, 2003). Tijdens 
deze crisis “wordt het individu gedwongen tot herdefiniëring van zichzelf in relatie tot de nieuwe eisen van 
de  complexer  geworden  sociale omgeving”  (Verhofstadt‐Denève, 1991, p. 38). Wanneer  een  crisis  goed 
doorlopen wordt, zullen de verworvenheden van het kernthema zich vestigen in het individu (Kohnstamm, 
1997). 
Gedurende  de  adolescentiefase  beweegt  de  slinger  van  het  ego  zich  volgens  Erikson  tussen 
identiteitsgevoel en identiteitsverwarring (Kohnstamm, 1997). De adolescent tracht een eigen identiteit op 
te bouwen. De  verworvenheden uit de  voorgaande  fasen, namelijk  vertrouwen, autonomie,  initiatief en 
handvaardigheid,  dragen  bij  tot  deze  identiteitsvorming  (Michielsen  et  al.,  1998).  Indien  de  jongere  de 
vorige psychosociale crisissen niet goed doorlopen heeft, kan hij te veel wantrouwen, schaamte en twijfel, 
schuldgevoel en/of minderwaardigheidsgevoel ontwikkeld hebben (Michielsen et al., 1998). Dit kan leiden 
tot een zwakke  identiteit of  identiteitsverwarring. De  jongere kan zijn omgeving niet goed  inschatten en 
(her)kent  zichzelf niet meer  (Verhofstadt‐Denève et al., 2003).  In  sommige  situaties kan de  jongere  zelfs 
een negatieve  identiteit ontwikkelen. De adolescent   heeft de neiging  tot het stellen van gedrag dat zijn 
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ouders niet  goedkeuren. Bovendien  zal het hem niet  raken wanneer  anderen hem negatief beoordelen 
(Montemayor, 1994). 
Erikson omschrijft  identiteit als  “the accrued  confidence  [in]  the  inner  sameness and  continuity of one’s 
meaning for others.”(in Adams, 1992, p. 9). 
Hij  spreekt over  ‘een gevoel van  identiteit’.  Iemand beleeft  zichzelf als een eenheid  in  tijd en  ruimte en 
wordt door zijn sociale omgeving ook zo (h)erkend (De Wit et al., 2004). Men ervaart zichzelf zowel los van 
als  verbonden  met  anderen.  Men  ontwikkelt  een  gevoel  van  persoonlijke  vrijheid,  maar  neemt  ook 
verantwoordelijkheden op in zijn relaties met anderen. Een identiteit houdt eveneens in dat men een doel 
voor ogen heeft waarvoor men zich wil  inzetten  (Michielsen et al., 1998). Betekenisvolle anderen helpen 
iemand dit levensdoel te bepalen (Jackson & Goossens, 2006).  

2. Het identiteitsstatussenmodel 

De inzichten van Erikson wat betreft de identiteitsontwikkeling werden geoperationaliseerd door Marcia in 
zijn  identiteitsstatussenmodel  (Verhofstadt‐Denève,  1991). Marcia  onderscheidt  vier  identiteitsstatussen 
op basis van de dimensies ‘exploratie’ en ‘commitment’4. ‘Exploratie’ betreft het afwegen, in vraag stellen 
en  uitproberen  van  verschillende  alternatieven  met  betrekking  tot  de  eigen  identiteitsvorming. 
‘Commitment’ verwijst naar de verbondenheid met sterke overtuigingen en keuzes. De identiteitsstatussen 
‘identity  achievement’,  ‘foreclosure’,  ‘identity  diffusion’  en  ‘moratorium’  kunnen  gezien  worden  als 
typische manieren  waarop  adolescenten met  de  identiteitscrisis  omgaan  (De Wit  et  al.,  2004;  Luyckx, 
Goossens,  Soenens,  Beyers,  &  Vansteenkiste,  2005).  Indien  de  aanwezigheid  van  sterke  overtuigingen 
gebaseerd  is  op  voorafgaande  exploratie  van  verschillende  alternatieven,  is  er  sprake  van  ‘identity 
achievement’.  ‘Foreclosure’  houdt  in  dat  de  aanwezigheid  van  ‘commitment’  niet  op  voorafgaande 
exploratie  gefundeerd  is.  Adolescenten  in  de  ‘moratorium’‐status  blijven  verschillende  alternatieven 
exploreren zonder tot ‘commitment’ te komen. ‘Identity diffusion’ tot slot betekent dat er weinig of geen 
systematische exploratie is, gekoppeld aan een gebrek aan ‘commitment’ (Luyckx et al., 2005; Luyckx et al., 
2008).  
Dit  identiteitsstatussenmodel  werd  door  Berzonsky  gelinkt  aan  verschillende  identiteitsstijlen.  Hij 
onderscheidt de  informatiegeoriënteerde  stijl, de normatief geörienteerde  stijl en de diffuus‐vermijdend 
georiënteerde stijl. De  identiteitsstatussen  ‘identity achievement’ en  ‘moratorium’ blijken samen  te gaan 
met een hoofdzakelijk informatiegeoriënteerde stijl. Jongeren in de ‘foreclosure’‐status hanteren vooral de 
normatieve  stijl. De  identiteitsstatus  ‘identity diffusion’ wordt gekenmerkt door het overwegend gebruik 
van de diffuse‐vermijdende stijl (De Wit et al., 2004). Het hoofdzakelijk gebruik van de diffuse‐vermijdende 
stijl blijkt bovendien samen te gaan met problematisch gedrag en gedragsstoornissen (De Wit et al., 2004; 
Wires, Barocas, & Hollenbeck, 1994).  
Het  identiteitsstatussenmodel werd  recent verfijnd en uitgebreid door  Luyckx et al.  (2005). De dimensie 
‘exploratie’  werd  opgedeeld  in  ‘exploratie  in  de  breedte’  en  ‘exploratie  in  de  diepte’.  De  dimensie 
‘commitment’ werd gesplitst in ‘commitment making’ en ‘identification with commitment’. ‘Exploratie in de 
breedte’ betreft de mate waarin adolescenten  informatie verzamelen over de verschillende alternatieven 
alvorens  keuzes  te maken  en  is  vergelijkbaar met  de  oorspronkelijk  door Marcia  benoemde  dimensie 
‘exploratie’.  ‘Exploratie  in  de  diepte’  verwijst  naar  de  mate  waarin  ze  hun  overtuigingen  en  keuzes 
evalueren en  toetsen  aan hun  interne maatstaven.  ‘Commitment making’  verwijst naar de mate waarin 
adolescenten  keuzes  gemaakt  hebben  over  identiteitsgerelateerde  kwesties  en  is  vergelijkbaar met  de 
oorspronkelijk door Marcia benoemde dimensie ‘commitment’. ‘Identification with commitment’ betreft de 
mate waarin  ze  zich  identificeren met  de  gemaakte  keuzes  en  deze  internaliseren  (Luyckx  et  al.,  2005; 
Luyckx et al., 2008). 
Uit onderzoek van Luyckx et al. (2005) bleek ook de nood om Marcia’s identiteitsstatus ‘identity diffusion’ 
op te delen in de identiteitsstatussen ‘diffused diffusion’ en ‘carefree diffusion’. Hoewel beide laag scoren 
op vlak van  ‘commitment’ en  ‘exploratie’, blijkt  ‘carefree diffusion’  in tegenstelling tot  ‘diffused diffusion’ 
niet  te  leiden  tot  problematisch  aanpassingsvermogen.  De  adolescenten  in  deze  identiteitsstatus  lijken 
zorgeloos en hebben betere copingstrategieën om met hun gebrek aan sterke overtuigingen om te gaan. 

 
4  Voor  het  weergeven  van  enkele  begrippen  in  deze  paragraaf  worden  de  oorspronkelijke  Engelstalige  termen 
behouden, aangezien geen volwaardige Nederlandstalige equivalenten ter beschikking zijn.  
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Luyckx  et  al.  (2008)  verfijnden  dit model  verder  door  naast  de  dimensies  ‘exploratie  in  de  breedte’  en 
‘exploratie in de diepte’ ook de dimensie ‘ruminative exploration’ te onderscheiden. Deze laatste dimensie 
wordt  beschouwd  als  een meer  dysfunctionele  vorm  van  exploratie  die  geassocieerd  is met  negatieve 
aspecten van het psychosociaal  functioneren. Adolescenten die hoog  scoren op deze dimensie, piekeren 
overmatig. Daardoor hebben ze het moeilijk om bevredigende antwoorden te vinden op identiteitsvragen, 
wat uiteindelijk kan resulteren in een diep gevoel van onzekerheid en incompetentie.  
Luyckx et al. (2008) identificeerden bovendien een zesde identiteitsstatus ‘ruminative moratorium’, die op 
enkele  vlakken  gelijkaardig  is  als  de  status  ‘diffused  diffusion’  en  eveneens  gepaard  gaat met  heel wat 
problemen.  Ze  vonden  echter  geen  empirische  evidentie  voor  het  bestaan  van  de  status  ‘adaptive 
moratorium’. 

3. Autonomieontwikkeling tijdens de adolescentie 

Typerend voor de jongere  in de adolescentiefase zijn de pogingen om zich  los te maken van zijn ouder(s), 
onafhankelijk te worden en een eigen identiteit te ontwikkelen (Spear & Kulbok, 2004). 
Dit  streven  naar  en  ontwikkelen  van  autonomie  is  normaal  en  wordt  beschouwd  als  een  cruciale 
ontwikkelingstaak in de groei naar volwassenheid (Allen, Porter, & McFarland, 2006; Spear & Kulbok, 2004). 
Autonomie is een universeel concept dat sterk varieert van betekenis en toepassing naargelang de context 
en  setting  (Spear & Kulbok, 2004). Algemeen  kan  autonomie gedefinieerd worden als een  toestand  van 
onafhankelijkheid of zelfsturing (Soenens et al., 2007; Spear & Kulbok, 2004). 
Enerzijds  betekent  autonomie  het  zich  eigen  maken  van  vaardigheden  als  het  stellen  van 
probleemoplossend gedrag, het voor zichzelf denken, het uitdrukken en verdedigen van eigen ideeën, het 
opkomen  voor  eigen  gevoelens,  het  vragen  naar  de mening  van  anderen,  het  openstaan  voor  andere 
gezichtspunten en het sturen van eigen gedrag (Allen et al., 2006; Beveridge & Berg, 2007; Spear & Kulbok, 
2004).   
Anderzijds houdt autonomie ook het behouden van een positieve relatie met de ouders in door hun visies 
te  bevestigen  en  te  ondersteunen  (Beveridge  &  Berg,  2007;  Spear  &  Kulbok,  2004).  Net  zoals  in  het 
contextuele denken (zie H2, 4. De identiteitsontwikkeling binnen het contextuele gedachtegoed) wordt de 
autonomieontwikkeling  in  recente  theorieën bekeken  in de context van sterke, verbonden gezinsrelaties. 
De band met belangrijke anderen wordt dus niet beschouwd als tegengesteld aan autonomie, maar als een 
voorwaarde voor een gezonde autonomieontwikkeling (Allen et al., 2006). 
 
De  autonomieontwikkeling  in de  adolescentiefase  is  een  complex proces dat beïnvloed wordt door  een 
aantal  interne en externe variabelen. De voornaamste  interne variabelen  zijn eigenwaarde, de perceptie 
van  de  omgeving,  de  omgang met  gezag,  het  verlangen  naar  onafhankelijkheid,  de  bereidwilligheid  om 
keuzes  te  maken  en  controlemechanismen.  De  belangrijkste  externe  variabelen  zijn  gezinsstructuur, 
gezinscommunicatie,  de  aan‐  of  afwezigheid  van  controle  en  gezag  en  de  psychosociale  en  emotionele 
steun in het gezin of de institutionele voorziening (Spear & Kulbok, 2004). 
Uit  herhaaldelijk  onderzoek  blijkt  dat  een  al  dan  niet  gezonde  autonomieontwikkeling  bij  adolescenten 
consequenties heeft  voor de  verdere ontwikkeling  (Allen  et  al.,  2006; Beveridge & Berg,  2007;  Spear & 
Kulbok,  2004).  Persoonlijke  tevredenheid,  vrijheid,  verhoogde  productiviteit,  een  positief  zelfbeeld  en 
adequaat keuzes maken, zijn positieve gevolgen van een gezonde autonomieontwikkeling (Spear & Kulbok, 
2004).  Anderzijds  kan  autonomie,  als  deze  niet  in  evenwicht  is  met  de  menselijke  behoefte  aan 
verbondenheid,  leiden  tot  gedrags‐  en  emotionele  problemen,  middelengebruik…  (Dishion,  Nelson,  & 
Bullock, 2004; Spear & Kulbok, 2004). 
 
Onderzoek heeft gewezen op een sterke positieve samenhang tussen het gezonde autonoom gedrag van 
jongeren  in  hun  relatie met  hun  ouders  en  een  verder  positief  ontwikkelingsverloop.  Als  adolescenten 
probleemoplossend gedrag stellen, eigen  ideeën met zelfvertrouwen uitdrukken, terwijl ze de autonomie 
van de ouders niet verwerpen, zijn hoge niveaus van ego‐ontwikkeling, eigenwaarde, veilige hechting en 
succesvolle identiteitsontwikkeling meer waarschijnlijk (Beveridge & Berg, 2007).  
Het  streven van adolescenten naar  te veel of  te weinig autonomie  in de ouder‐kindrelatie, kan nadelige 
gevolgen met zich meebrengen. Wanneer een adolescent overmatig autonomie vertoont, zonder respect 
voor  het  onderhouden  van  de  ouder‐kindrelatie,  zal  dit  met  grote  waarschijnlijkheid  resulteren  in 
ontwrichte en conflictueuze relaties.  Indien adolescenten de band met hun ouders op deze manier actief 
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ondermijnen,  kan  dit  resulteren  in  gedragsproblemen.  Anderzijds  zullen  overmatige  bevestiging  van  en 
onderdanigheid aan de  ideeën van ouders – hoewel ze misschien de relatie onderhouden – resulteren  in 
een verstikkende ouder‐kindrelatie, waarin succesvolle individuatie niet mogelijk is. Dit actief ondermijnen 
van  de  eigen  autonomie,  blijkt  gerelateerd  te  zijn  met    problemen  als  depressie,  angst  en  een  laag 
zelfwaardegevoel (Beveridge & Berg, 2007).  
 
Naast het hiervoor besproken  gedrag  van  adolescenten, heeft ook ouderlijk  gedrag  een  invloed op  een 
gezonde  autonomieontwikkeling.  Ouders  kunnen  gezonde  autonomieprocessen  aanmoedigen  of 
ontmoedigen op zowel een directe, als een indirecte manier (Beveridge & Berg, 2007).  
Op een directe manier, kunnen ouderlijke acties naar de adolescent toe, zoals het vragen naar zijn mening, 
het  bevestigen  van  zijn  ideeën,  hem  betrekken  in  het  maken  van  beslissingen,  bijdragen  tot  zijn 
autonomieontwikkeling. Op die manier krijgen adolescenten immers de boodschap dat ze bekwaam zijn en 
in staat zijn om op een positieve manier bij te dragen aan discussies. Ouderlijke acties, zoals onbeleefde, 
grove of sarcastische opmerkingen, het beoordelen of het bekritiseren van bijdragen van adolescenten en 
inschikkelijkheid  eisen  zonder  reden,  kunnen  een  gezonde  autonomieontwikkeling  daarentegen  in  het 
gedrang brengen. Deze vormen van autonomiebeperkend gedrag kunnen resulteren  in externaliserend en 
internaliserend probleemgedrag (Beveridge & Berg, 2007). 
Door  zelf  blijk  te  geven  van  autonomie,  dragen  ouders  op  een  indirecte  manier  bij  tot  de 
autonomieontwikkeling van hun kind. Volgens het principe van observationeel  leren, zullen adolescenten 
de  autonome  gedragingen  van hun ouders overnemen. Wanneer ouders  zelf weinig of  geen  autonomie 
vertonen, kan dit op dezelfde indirecte manier leiden tot beperkte autonomie bij de jongere (Beveridge & 
Berg, 2007). 
Bovendien is er een duidelijke interactie tussen adolescentgedrag en oudergedrag. Autonomiebevorderend 
gedrag van de ouder zal de adolescent stimuleren om autonoom gedrag te stellen. Autonomiebeperkende 
acties van de ouders daarentegen, maken het minder waarschijnlijk dat de adolescent zich autonoom zal 
gedragen (Beveridge & Berg, 2007).  
 
Ook  in vriendschapsrelaties met peers blijken adolescenten die zich succesvol autonoom ontwikkelen, en 
zelfs  leiderschapsrollen op zich nemen, een positief ontwikkelingstraject te doorlopen (Allen et al., 2006). 
Adolescenten  die  echter  moeilijkheden  ondervinden  in  het  handhaven  van  hun  autonomie  in  hun 
vriendschapsrelaties,  blijken  vriendschappen  van  mindere  kwaliteit  te  hebben  en  probleemgedrag  te 
ontwikkelen. Daarenboven kunnen deze moeilijkheden  leiden tot het ontstaan van andere problemen op 
langere  termijn,  zoals  minder  stabiele  vriendschapsrelaties,  minder  populair  zijn  bij  hun  peers  en 
symptomen van depressie (Allen et al., 2006). 

4. De identiteitsontwikkeling binnen het contextuele gedachtegoed 

Erikson  heeft  bij  de  identiteitsontwikkeling  aandacht  voor  de  relationele  context,  maar  hij  bekijkt  de 
persoonlijkheidsontwikkeling vooral vanuit de intrapsychische processen van het individu. 
In het contextuele gedachtegoed heeft men in de tweede dimensie eveneens aandacht voor deze innerlijke 
processen, maar men benadrukt dat deze nooit  los kunnen gezien worden van de  relaties met anderen 
(Onderwaater, 1989). Nagy brengt zowel de centrifugale als de centripetale krachten in rekening. Dit houdt 
in dat hij “rekening houdt met zowel het feit dat   de werkelijkheid van de ene mens consequenties heeft 
voor  een  ander,  alsook  met  het  feit  dat  zorg  en  aandacht  aan  zichzelf  besteden,  rechtmatig  is.” 
(Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986, 1994, p. 35).  
 
Eerst  behandelen  we  hoe  de  identiteitsontwikkeling  op  zich  gezien  wordt  binnen  het  contextuele 
gedachtegoed. We bespreken hierbij de ontische dimensie en de begrippen zelfafbakening en zelfvalidatie. 
Vervolgens richten we ons tot de identiteitsontwikkeling tijdens de adolescentiefase. We beschrijven hierbij 
de autonomieontwikkeling en de relationele context van de adolescent.  
 
Bij de bespreking van de ontische dimensie  ( H1, 1.5 Vijfde dimensie: de ontische dimensie) werd  reeds 
vermeld dat men  volgens Nagy existentieel  afhangt  van de  ander om de eigen  identiteit  te  vormen. Bij 
gebrek  aan  relaties  kan  iemands  bestaan  immers  niet  bevestigd  worden  door  de  aanwezigheid  van 
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anderen. Dit  leidt  tot  een  gevoel  van  identiteitsverlies  en uiteindelijk  tot het  verlies  van de  zin  van het 
leven. Men heeft de ander dus niet enkel nodig om te zijn, maar ook om te kunnen overleven. 
Aangezien  de  ander  onontbeerlijk  is  voor  de  identiteitsontwikkeling,  heeft  men  de  ander  nodig  om 
autonoom te kunnen bestaan. Dit is een schijnbare tegenstelling, omdat autonomie normaliter beschouwd 
wordt als het onafhankelijk zijn van de ander. Volgens Nagy wordt deze tegenstelling overstegen doordat 
de ander zowel de mogelijkheid biedt om de  identiteit af te bakenen, als er een deel van wordt. Daarom 
kan de breuk met de ander nooit leiden tot individuatie (Ducommun‐Nagy, 2008). 
 
Nagy meent dat men volwassen  individuatie moet zien binnen de context van  ‘de dialoog’  (Boszormenyi‐
Nagy & Krasner, 1986). Dit begrip is gebaseerd op Bubers ‘ik‐gij dialoog.’ De dialoog vorm de basis van elke 
relatie. Men kan pas in dialoog gaan met anderen in betrouwbare en rechtvaardige relaties (Onderwaater, 
1989). Nagy ziet als belangrijke aspecten van deze dialoog  de begrippen zelfafbakening en zelfvalidatie, die 
mogelijkheden bieden voor de persoonlijkheidsontwikkeling (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986). 
Bij zelfafbakening zal het individu zichzelf afgrenzen van de ander om tot een eigen uniek Zelf te komen. Dit 
kan enkel  in relatie gebeuren. In dialoog komen beiden tot een wederzijdse definitie van het Zelf door de 
ander als uitgangspunt te nemen (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986; Onderwaater, 1989). 
Pas wanneer iemand zichzelf heeft afgebakend, en dus beseft dat zijn eigen Zelf verschilt van de wereld van 
de andere Zelven, kan men tot passend geven en ontvangen komen  (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986; 
Soyez,  1999).  In  een  relatie  kan men  zichzelf  echter  ook  schijnbaar  of  onwaarachtig  afbakenen  (Soyez, 
1999). Dit gebeurt wanneer men elkaars groei en anders‐zijn niet respecteert (Onderwaater, 1989). 
Bij zelfvalidatie  ontwikkelen mensen zelfwaarde “door middel van gerechtigde aanspraak, die verworven is 
door het bieden van gepaste zorg”  (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1994, p. 95). Wanneer  iemand op een 
passende manier zorg draagt voor de ander, toont deze dat hij verantwoordelijkheid kan dragen voor de 
consequenties  van de  relationele werkelijkheid  (Boszormenyi‐Nagy &  Krasner,  1986;  Soyez,  1999). Deze 
verantwoordelijke houding komt niet enkel de ander ten goede. Op die manier geven mensen zichzelf ook 
ethische waarde en bevorderen ze hun gerechtigde aanspraken.  In een relatie kan er ook sprake zijn van 
onwaarachtige zelfvalidatie. Dit gebeurt wanneer men een relatie enkel gebruikt om zichzelf waarde toe te 
kennen, zonder daarbij echt rekening te houden met de behoeften en rechten van de ander (Boszormenyi‐
Nagy & Krasner, 1986). 
 
Een gunstige  identiteitsontwikkeling vereist een rechtvaardige balans van geven en nemen. Problemen  in 
de  identiteitsontwikkeling  kunnen  immers  ontstaan  wanneer  de  balans  tussen  ouders  en  kinderen 
gedurende  te  lange  tijd uit evenwicht  is. Als de ouders  te veel of  te weinig geven, kunnen kinderen een 
zwak identiteitsgevoel ontwikkelen. 
Indien een kind te weinig ontvangt van zijn ouders, kan het zich waardeloos voelen en een zwak gevoel van 
eigenwaarde ontwikkelen.   Wanneer het  kind daarenboven  geen  erkenning  krijgt  voor wat het  aan  zijn 
ouders geeft, kan dat gevoel nog versterkt worden. Erkenning krijgen voor het  geven is immers belangrijk 
voor het ontwikkelen van een identiteitsgevoel.  
Het  te veel geven van ouders heeft eveneens een nadelige  invloed op de  identiteitsontwikkeling van het 
kind. Ouders die te veel geven, kunnen vaak ook moeilijk ontvangen van hun kind. Daardoor heeft het kind 
te  weinig  ruimte  om  zijn  identiteit  te  ontwikkelen  en  ontleent  het  deze  grotendeels  aan  zijn  ouders 
(Onderwaater, 1989). 
 
Tijdens de  adolescentiefase worden  jongeren onvermijdelijk  geconfronteerd met het  emancipatieproces 
tegenover  de  ouders  (Verhofstadt‐Denève,  1991).  Om  een  eigen  identiteit  te  ontwikkelen,  moeten 
adolescenten kunnen oefenen in autonomie (Kohnstamm, 1997). Daarenboven verruimt de adolescent zijn 
sociaal netwerk. Relaties met leeftijdsgenoten worden steeds belangrijker. 
Nagy  meent  dat  de  loyaliteitsband  tussen  ouder  en  kind  bepalend  is  voor  een  gezonde 
autonomieontwikkeling  (Onderwaater,  1989).  Deze  band  heeft  een  invloed  op  de manier waarop men 
relaties aangaat buiten het ouderlijke gezin. Deze relaties brengen nieuwe loyaliteitsverplichtingen met zich 
mee (Onderwaater, 1989; Van Heusden & van den Eerenbeemt, 1992). Jongeren zullen zeer veel aandacht 
schenken aan deze nieuwe relaties (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986). Iemand kan echter pas autonoom 
worden  door  rekening  te  blijven  houden  met  de  loyaliteitsverplichtingen  tegenover  de  ouders 
(Onderwaater, 1989). Adolescenten die de zorg voor en behoeften van hun ouders vermijden, hebben vaak 
moeite om  zich op  een  leeftijdsadequate manier  te  individualiseren of  kunnen  zich moeilijk binden  aan 
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leeftijdsgenoten  (Boszormenyi‐Nagy &  Krasner, 1986).  In de  groei naar  volwassenheid moeten  jongeren 
hun  horizontale  en  verticale  bindingen  in  evenwicht  brengen,  in  plaats  van  de  verticale  loyaliteiten  te 
vervangen door de horizontale. Bij het zoeken naar dit evenwicht, blijken adolescenten zich niet alleen te 
kunnen binden aan anderen, maar ook aan de maatschappij, ideeën van vooruitgang, politieke overtuiging, 
wetenschap, kunst…(Boszormenyi‐Nagy & Spark, 1973). “Gepaste aandacht voor de behoeften van ouders 
is‐ paradoxaal genoeg‐ meer een bevrijdende hulpbron dan een bron van voortdurende ketening aan het 
ouderlijk gezag.” (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1994, p. 31). Nagy spreekt dus over vrijheid als een vrijheid 
in gebondenheid (Onderwaater, 1989). 
Voor  ouders  is  het  individuatieproces  van  hun  kinderen  steeds  gekoppeld  aan  gevoelens  van  verlies. 
(Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1986).Ouders moeten kunnen rouwen om de groeiende onafhankelijkheid 
van hun kinderen (Ducommun‐Nagy, 2008). 
Sommige ouders zien echter elke stap in de richting van autonomie als het deloyaal zijn van hun kinderen. 
In  dergelijke  gezinnen  trachten  ouders  hun  kinderen  klein  te  houden  en  hun  mogelijkheden  tot  een 
zelfstandig  leven  te beperken  (Ducommun‐Nagy, 2008). Vaak  zullen ouders dit  inboeten  aan  autonomie 
openlijk afkeuren, maar heimelijk waarderen als bewijs van loyaliteit. Een gezond relationeel klimaat in een 
gezin vereist echter dat de groeiende autonomie van de kinderen steeds in evenwicht wordt gebracht met 
een meer leeftijdsadequate vorm van geven en ontvangen (Boszormenyi‐Nagy & Spark, 1973). 
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Hoofdstuk 3: Gedragsproblemen 

De  adolescentiefase wordt  in  het  algemeen  beschouwd  als  een  kwetsbare  periode. Hoewel  de meeste 
adolescenten  deze  periode  zonder  al  te  veel  problemen  doorlopen,  ontwikkelen  sommige  jongeren 
gedragsproblemen (Junger & Meeus, 2003) In het vorige hoofdstuk werden reeds enkele zaken aangehaald 
die kunnen leiden tot het ontstaan van gedragsproblemen bij adolescenten. In dit hoofdstuk gaan we hier 
verder op in.  
Eerst  wordt  een  definiëring  van  gedragsproblemen  gegeven.  Vervolgens  wordt  de  prevalentie  van 
gedragsproblemen bij  jeugdigen  in Nederland besproken. Tot slot wordt bekeken hoe gedragsproblemen 
uitgelegd worden aan de hand van verschillende verklaringsmodellen uit de psychologie. We  richten ons 
specifiek op het meervoudig‐risicomodel, de systeembenadering en de contextuele benadering.   
In  het  vervolg  van  deze  studie  zullen  we  de  begrippen  ‘gedragsproblemen’  en  ‘probleemgedrag’  als 
synoniemen gebruiken. 

1. Definiëring 

Het is niet eenvoudig om gedragsproblemen nauwkeurig en eenduidig te definiëren. Bij gedragsproblemen 
gaat het  immers om een diverse groep van gedragingen met verschillende oorzaken en een verschillend 
verloop die vanuit verschillende  invalshoeken bekeken kunnen worden  (Monks & Knoers, 2004; Van der 
Ploeg, 2007). 
Het  is  nog  moeilijker  om  de  gedragsproblemen  van  kinderen  of  jeugdigen  te  definiëren.  Bij  hun 
probleemgedrag moet  immers  steeds  rekening  gehouden worden met  de ontwikkelingsfase waarin  een 
kind zich bevindt. Of gedrag als aangepast en adequaat wordt beschouwd, is leeftijdsgebonden. Overigens 
is het niet gemakkelijk om de grens te trekken tussen normaal gedrag en probleemgedrag, aangezien het 
gedrag van kinderen met gedragsproblemen ook vaak voorkomt bij kinderen die zich normaal gedragen. Zo 
gedraagt elk kind zich wel eens koppig, opstandig, agressief… Bij kinderen met gedragsproblemen komt het 
gedrag echter intenser, persistenter en frequenter voor. Het probleemgedrag van een kind mag bovendien 
niet los gezien worden van zijn context en van de persoon die het gedrag beoordeelt. Zo kan een kind zich 
in de ene omgeving wel en in de andere omgeving niet problematisch gedragen en kan het gedrag van een 
kind door de ene persoon wel en door de andere niet als problematisch gepercipieerd worden (Ghesquiere, 
Maes, & De Fever, 1995).  
 
Om  tot  een  omvattende  omschrijving  van  probleemgedrag  te  komen  is  er  dus  nood  aan  een  brede  en 
ruime definitie. We baseren ons hierbij op de definitie van Van der Ploeg (2007). 
 “Probleemgedrag  is  een  relatief  concept  (…)  We  spreken  over  probleemgedrag  wanneer  ouders, 
leerkrachten en andere personen dit gedrag beschouwen als  strijdig met de door hen en de  samenleving 
gehanteerde normen en regels (…) De ernst van het probleemgedrag wordt verder bepaald aan de hand van 
de  frequentie,  de  duur  en  de  omvang  alsmede  door  de mate waarin  de  betrokkene  zichzelf  en/of  zijn 
omgeving psychische schade berokkent.” (Van der Ploeg, 2007, pp. 16, 25) 
Wanneer probleemgedrag vanuit een bepaalde  invalshoek bekeken wordt, meent hij dat de gezichtshoek 
psychische  gezondheid  versus  ongezondheid  de  grootste  inhoudelijke winst  geeft. Deskundigen  kunnen 
gedrag  als  problematisch  beoordelen  op  basis  van  volgende  centrale  kenmerken  van  psychische 
ongezondheid: het ontbreken van sociale relaties, het ontberen van een eigen  identiteit, het bestaan van 
mispercepties van de realiteit, het onvermogen om met problemen om te gaan en het gebukt gaan onder 
stressvolle omstandigheden. 
 
Wanneer  gesproken  wordt  over  gedragsproblemen  wordt  vaak  een  onderscheid  gemaakt  tussen 
internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Externaliserend probleemgedrag is steeds naar buiten 
gericht. Het  gaat  om  gedrag  dat  uiterlijk  zichtbaar  is  en  dat  nadelig  is  voor  de  omgeving. Voorbeelden 
hiervan zijn oppositioneel, crimineel of agressief gedrag. Bij  internaliserend probleemgedrag gaat het om 
naar  binnen  gericht  gedrag. Het  gedrag  is  nadelig  voor  de  persoon  zelf  en  gaat  gepaard met  innerlijke 
onrust.  Het  gaat  om  problemen  zoals  teruggetrokkenheid,  psychosomatische  klachten,  angsten  en 
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depressieve gevoelens (De Wit et al., 2004; Ghesquiere et al., 1995; Zeijl, Crone, Wiefferink, Keuzenkamp, 
& Reijneveld, 2005). 
Naast  deze  opsplitsing  in  internaliserend  en  externaliserend  probleemgedrag,  zagen  verschillende meer 
uitgebreide  classificaties  en  indelingen  van  gedragsproblemen  het  licht.  Eén  van  de  belangrijkste  is  de 
Diagnostic  and  Statistical  Manual  (DSM‐IV‐TR,  2000).  De  DSM  IV  onderscheidt  vier  diagnostische 
categorieën  die  betrekking  hebben  op  gedragsproblemen  van  adolescenten.  Een  eerste  categorie  is  de 
categorie  van  de  gedragsstoornissen, waarbinnen  ODD  (Oppositonal  Defiant  Disorder)  en  CD  (Conduct 
Disorder)  onderscheiden worden.  De  tweede  categorie  betreft  aandachtsstoornissen  en  hyperactiviteit. 
Binnen deze categorie  is vooral ADHD  (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) van belang. De categorie 
van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen vervolgens,  is een categorie waaronder autisme, aan autisme 
verwante  stoornissen  en  PDD‐NOS  (Pervasive  Developmental  Disorder  Not  Otherwise  Specified) 
ressorteren.  De  categorie  van  de  angst‐  en  stemmingsstoornissen  tot  slot  bevat  onder  meer  OAD 
(Overanxious Disorder), GAD  (Generalized Anxiety Disorder)  en  de  depressieve  stoornis  (Van  der  Ploeg, 
2007). 

2. Prevalentie 

Er  zijn uiteenlopende  cijfers over het aantal  jeugdigen met probleemgedragingen. Deze variatie heeft  te 
maken  met  de  aard  van  de  onderzoekgroep  en  de  gebruikte  meetinstrumenten,  de  leeftijd,  de 
informatiebron, de analysetechniek en de definitie van probleemgedrag (Van der Ploeg, 2007).  
We  beperken  ons  hier  tot  cijfers  over  het  probleemgedrag  van  Nederlandse  jeugdigen,  aangezien  ons 
onderzoek plaatsvindt in een Nederlandse voorziening.  
 
Van der  Ploeg  (2007) meent dat  er  in het  algemeen  gesteld  kan worden dat  15 %  van de  jeugdigen  in 
Nederland problematisch gedrag vertoont, waarbij het bij 10 % gaat om lichtere problemen en bij 5%  om 
ernstig probleemgedrag. Concreet gaat het om 350 000  jeugdigen tussen de 4 en de 19  jaar. Deze groep 
mensen heeft professionele hulp nodig voor hun psychosociale problemen.  
 
Uit een onderzoek van Verhulst e.a. (1997) bij Nederlandse adolescenten tussen 13 en 18 jaar, bleek dat er 
bij 21;5% van de jeugdigen duidelijke psychische stoornissen aanwezig waren (Van der Ploeg, 2007). Bij 10% 
tot 17% van de adolescenten ging het om een angststoornis, bij 3% tot 8 % om een gedragsstoornis, bij 3% 
tot  5%  om  een  stemmingsstoornis  en  bij  0%  tot  3%  om  een  stoornis  in  het  gebruik  van  middelen 
(Hermanns,  van  Nijnatten,  Verheij, &  Reuling,  2005b).  De  grootste  comorbiditeit was  tussen  angst‐  en 
stemmingsstoornissen (Verhulst, vanderEnde, Ferdinand, & Kasius, 1997).  
Uit de Nederlandse Health Behaviour  in School‐aged Children  (HBSC)‐studie, die onderzoek deed naar de 
gezondheid, het welbevinden en risicogedrag van schoolgaande jeugd van 11 tot en met 17 jaar, bleek dat 
er bij 21, 1% van de jongeren sprake was van probleemgedrag. Bij 13, 7% waren er in die mate problemen 
dat er nood was aan ondersteuning of professionele hulp. Wanneer een onderscheid gemaakt wordt tussen 
internaliserend  en  externaliserend  probleemgedrag  vertonen  respectievelijk  20,7%  en  18,6%  van  de 
jongeren  probleemgedrag.  Daarbij  gaat  het  bij  12,7%  van  de  jongeren  om  ernstig  internaliserend 
probleemgedrag en bij 11, 3% van de  jongeren om ernstig externaliserend probleemgedrag(ter Bogt, van 
Dorsselaer, & Vollebergh, 2003).  

3. Verklaringsmodellen voor gedragsproblemen 

Het probleemgedrag van jongeren kan vanuit verschillende invalshoeken verklaard worden. Zo hebben de 
psychodynamische,  de  leertheoretische,  de  humanistische,  de  ecologische,  de  biologische  stroming,  het 
systeemdenken, de  contextuele benadering, het meervoudig‐risicomodel en het  stress‐ model allen hun 
bijdrage geleverd aan het verklaren van probleemgedrag (Van der Ploeg, 2007). Wij beperken ons  in deze 
studie  echter  tot  de  inzichten  van  het meervoudig‐risicomodel,  de  systeemtheorie  en  de  contextuele 
theorie.  
Er  is  reeds  veel  onderzoek  gedaan  naar    factoren  die  de  kans  op  gedragsproblemen  vergroten. Om  de 
verschillende risicofactoren en hun onderlinge samenhang in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van 
risicomodellen  (Ghesquière & Grietens, 2006). Wij kozen ervoor om het meervoudig‐risicomodel van Van 
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der Ploeg en Scholte uit  te werken omdat dit een allesomvattend model  is dat  zich gebaseerd heeft op 
zowel  het  stressmodel,  als  het  cognitieve model,  als  het  ecologische model.    De  gebruikte  concepten 
vertonen ook in onderzoek een sterke samenhang met gedragsproblemen (Schoorl & van den Bergh, 1995; 
Van der Ploeg, 2007).  
In de systeembenadering wordt, net als in de contextuele benadering, naar een verklaring gezocht voor het 
probleemgedrag van een kind of jongere binnen de context van het gezin. De systeemtheorie is overigens 
de eerste theorie die de interafhankelijkheid van gezinsleden zo centraal heeft gesteld.  

3.1. Gedragsproblemen verklaard vanuit het meervoudig‐risicomodel 

In  het  meervoudig‐risicomodel  wordt  de  wisselwerking  tussen  risicovolle  omgevingsfactoren  en 
risicoverhogende persoonlijkheidsfactoren in beschouwing genomen om het ontstaan van probleemgedrag 
te verklaren (Knorth & Smit, 1999; Van der Ploeg, 2007). 
Jongeren  lopen een verhoogd risico op probleemgedrag wanneer ze  in een schadelijke omgeving  leven of 
wanneer  ze  niet  beschikken  over  voldoende  vaardigheden  om met  probleemsituaties  om  te  gaan.  Bij 
risicofactoren in de sociale omgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen het gezin, de school, de vrije 
tijd,  traumatische gebeurtenissen en  sociale  steun. Zo  lopen  jongeren die  in een moeilijke gezinssituatie 
opgroeien, die gepest worden op  school, die niet weten hoe  ze hun  vrije  tijd moeten  invullen of die  te 
weinig sociale steun ervaren een groter risico op probleemgedrag  (Berg, Knorth, & Noom, 2004; Van der 
Ploeg, 2007). Een ineffectieve zelfhandhaving, een negatief zelfbeeld, een geringe mate van zelfbeschikking 
en een gebrekkige zelfcontrole zijn persoonlijkheidskenmerken die een risico vormen voor het ontstaan van 
probleemgedrag.  Hoe  meer  jongeren  te  maken  krijgen  met  risicofactoren,  hoe  groter  de  kans  op 
gedragsproblemen (Van der Ploeg, 2007). 
Anderzijds  bestaan  er  naast  deze  risicofactoren  ook  een  aantal  beschermende  factoren  die  een 
neutraliserend  effect hebben op de  risicofactoren.  Zo  kunnen  een  goed uitgebouwd  sociaal netwerk  en 
effectieve zelfhandhavingsstrategieën het risico op probleemgedrag verkleinen (Berg et al., 2004). 

3.2. Gedragsproblemen verklaard vanuit de systeembenadering 

In de systeembenadering gaat men ervan uit dat het gedrag van een individueel gezinslid niet losstaat van 
het gedrag van de andere gezinsleden, aangezien alle  leden van een gezin elkaar beïnvloeden. Men heeft 
aandacht voor het gezin  in zijn geheel en verklaart de gedragingen van de verschillende  leden vanuit de 
relatiepatronen binnen het gezinssysteem (Willemse, 2006). 
Gedragsproblemen kunnen dan ook geïnterpreteerd worden als een symptoom van de problemen binnen 
het  gezin, waarvoor alle gezinsleden  verantwoordelijkheid dragen  (Willemse, 2006). De oorzaak  van het 
probleemgedrag wordt niet bij het kind zelf gelegd, maar in de wisselwerking met de rest van het systeem 
(Bos, 1996). 
 
De gedragsproblemen van een kind kunnen verklaard worden vanuit het mechanisme van de  zondebok. 
Een kind dat als zondebok fungeert krijgt de schuld van alle spanningen en frustraties binnen het gezin. Het 
kind  neemt  dan  een  rol  op  zich  die  een  functie  vervult  voor  het  hele  gezin  (Lange,  1994).  Door  alle 
spanningen binnen het gezin op te vangen, blijft het gezinssysteem  immers  in evenwicht (Bos, 1996). Het 
kind    leidt de aandacht af van het echte probleem, door zich uitdagend, grensoverschrijdend of opvallend 
te gedragen (Willemse, 2006). 
 
De gezinstherapeut Haley  (1982)  richt  zich  in  zijn boek  ‘Leaving Home: The Therapy of Disturbed Young 
People’  op  de  functie  van  het  probleemgedrag  van  jongeren  binnen  het  gezin.  Voor  jeugdigen  in  de 
adolescentiefase wordt het streven naar en ontwikkelen van autonomie gezien als een cruciale taak  in de 
groei naar volwassenheid  (zie H2, 3. Autonomieontwikkeling  tijdens de adolescentie). Het verwezenlijken 
van deze ontwikkelingstaak zorgt echter voor een destabilisatie in het gezin. Wanneer een adolescent zich 
losmaakt  van  zijn  gezin  en  het  huis  verlaat,  komt  het  gezin  in  een  overgangsfase  terecht  (Haley,  1982; 
Lange, 1994; Willemse, 2006). Deze overgangsfase zorgt voor tijdelijke spanningen en problemen en brengt 
het gezinssysteem uit evenwicht  (Willemse, 2006). Om  tot een nieuw evenwicht  te komen, moeten alle 
gezinsleden zich kunnen aanpassen aan deze nieuwe situatie (Lange, 1994). Wanneer een gezin niet slaagt 
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in  deze  reorganisatie,  kan  een  jongere  een  gezin  alsnog  stabiliseren  door  een  ingrijpend  probleem  te 
ontwikkelen (Haley, 1982). 
Zo kan het zijn dat ouders in een driehoeksrelatie staan met hun kind en steeds over hun  relatieproblemen 
gecommuniceerd hebben via dit kind. Het losmakingsproces van de jongere betekent dan voor hen dat ze 
hun relatiemoeilijkheden onder ogen moeten zien en anders moeten aanpakken. Wanneer de jongere een 
probleem ontwikkelt, hoeven zij hun onderlinge relatie echter niet te veranderen. Aangezien de jongere de 
ouders blijft nodig hebben, kan de driehoeksverhouding ongewijzigd blijven. De jongere blijft centraal staan 
in de communicatie tussen de ouders.  
Vaak  zoekt  een  gezin  professionele  hulp  voor  het  probleemgedrag  van  de  jongere  en  komt  hij  in  een 
instelling  terecht. De  stabiliteit van het gezin  is echter afhankelijk van zijn probleemgedrag. Wanneer de 
jongere weer beter  functioneert  en naar huis  terugkeert,  komen de  spanningen  in het  gezin weer naar 
boven. Om het gezinssysteem te stabiliseren, zal de jongere opnieuw problematisch gedrag stellen en in de 
hulpverlening  terecht komen. Volgens Haley  (1982) blijft deze  cyclus  zich herhalen,  zolang hulpverleners 
geen oog hebben voor relatiepatronen binnen een gezin. 

3.3. Gedragsproblemen verklaard vanuit het contextuele gedachtegoed 

Binnen het contextuele gedachtegoed meent men dat zowel factoren op individueel, als op familiaal, als op 
maatschappelijk  niveau  in  rekening moeten worden  gebracht  om  het  probleemgedrag  van  jongeren  te 
kunnen verklaren.  Men heeft echter het meeste aandacht besteed aan de invloed van factoren op familiaal 
niveau (Boszormenyi‐Nagy & Spark, 1973). 
In de contextuele benadering bekijkt men gedragsproblemen steeds vanuit de relationele balans van geven 
en nemen.  Gedragsproblemen ontstaan wanneer de relationele balans tussen mensen voor een lange tijd 
uit  evenwicht wordt  gebracht. Men  beschouwt  probleemgedragingen  als  symptomatische manifestaties 
van een pathogeen familiesysteem. Wanneer familieleden hun relationele verplichtingen negeren of uit de 
weg gaan, ontwikkelen zich pathogene relatiepatronen (Boszormenyi‐Nagy & Spark, 1973). De contextuele 
theorie  bekijkt  het  probleemgedrag  van  jongeren  niet  louter  als  rebellerend  gedrag  in  de  strijd  naar 
onafhankelijkheid  van  de  ouders. Men  zoekt  naar  de  functionele  waarde  van  het  gedrag  en  legt  een 
verband  tussen  gedragsproblemen  en  onzichtbare  loyaliteit,  negatieve  loyaliteit  en  het  destructief 
parentificeren tot zondebok.  
 
Het  probleemgedrag  van  adolescenten  kan  gezien  worden  als  een  uiting  van  onzichtbare  loyaliteit. 
Jongeren die zich problematisch gedragen,  lijken vaak op het eerste zicht deloyaal te zijn aan hun ouders. 
Ze  blijven  echter  indirect  loyaal  aan  hun  ouders,  aangezien  door  dit  gedrag  hun  afhankelijkheid  blijft 
bestaan.  Zo  verminderen  delinquente  jongeren  door  schoolverzuim  en  het  plegen  van  ‘als  misdrijf 
omschreven  feiten’ bijvoorbeeld hun kansen om hun schoolopleiding af  te maken, werk  te vinden en op 
eigen benen te kunnen staan. Jongeren die zich problematisch gedragen zoeken onbewust naar manieren 
om hun ouders te stimuleren om zich zorgzaam, betrokken en bezorgd naar hen op te stellen. Onder hun 
manifeste  negatieve  of  destructieve  gedrag,  schuilt  er  dus  loyaliteit  aan  de  ouders.  (Ducommun‐Nagy, 
2008)  
 
Loyaliteit  aan  de  ouders  kan  ook  op  een  andere  manier  een  rol  spelen  in  het  ontstaan  van 
gedragsproblemen bij adolescenten. Door hun probleemgedrag proberen jongeren de aandacht af te leiden 
van  de  relatieproblemen  van  hun  ouders  .  Ze  proberen  hun  ouders  weer  samen  te  brengen  door  de 
gemeenschappelijke zorg voor hun probleemgedrag. Vaak lopen de spanningen in het gezin hierdoor echter 
nog hoger op  (Boszormenyi‐Nagy &  Spark, 1973; Onderwaater, 1989). Nagy  spreekt  in dit  verband over 
negatieve  loyaliteit. Dit houdt  in dat  iemand  loyaal blijft aan zijn gezin door negatief gedrag te stellen. Hij 
verwijst hierbij naar Erikson die de voordelen van een ‘negatieve identiteit’ plaatste tegenover de nadelen  
van  ‘identiteitsverwarring.’  Door  ‘deze  negatieve  identiteit’  is  het  kind  bovendien  loyaal  aan  zijn  gezin 
(Boszormenyi‐Nagy  &  Spark,  1973).  Het  gezin  wordt  samengehouden  door  hun  gemeenschappelijk 
afkeuren van het negatief gedrag. Op die manier “versterkt hij hun gemeenschappelijk waardensysteem en 
verhoogt hij hun onderlinge loyaliteit ten koste van zichzelf. “ (Onderwaater, 1989, p. 45). In zulke gezinnen 
is het tot zondebok maken van één gezinslid voor de andere gezinsleden de enige manier om een gevoel 
van betekenisvolle  interacties  te bewaren  (Boszormenyi‐Nagy & Spark, 1973). De  jongere, die de  rol van 
zondebok opneemt, fungeert dan als bliksemafleider voor de spanningen binnen het gezin. Wanneer deze 
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spanningen uit de hand lopen, is het vaak de zondebok die uit het gezin wordt gestoten. Bijgevolg worden 
deze jongeren vaak opgenomen  in residentiële voorzieningen. Wanneer de jongere wordt buitengesloten, 
kan hij niet  langer  loyaal  zijn  aan  zijn  gezin. Dit  kan  leiden  tot nog meer  schuldgevoelens  tegenover de 
ouders.  Door  zich  af  te  zetten  tegen  de  buitenwereld  en  door  anderen  tot  zondebok  of  slachtoffer  te 
maken  kan  hij  het  beeld  van  zijn  ouders  zuiveren  (Michielsen  et  al.,  1998;  Van  Heusden  &  van  den 
Eerenbeemt, 1992). “Hoe meer ik bewijs dat de instelling en de hulpverleners hier het niet beter kunnen en 
dus  incompetent  zijn  om  mij  te  begeleiden,  hoe  beter  mijn  ouders  worden  in  hun  opvoedingstaak.” 
(Michielsen  et  al.,  1998,  p.  104).  In  de  residentiële  hulpverlening  is  het  daarom  belangrijk  dat  de 
loyaliteitsband tussen de jongere en zijn ouders erkend wordt. De jongere moet enerzijds de ruimte krijgen 
om  loyaal  te  zijn  aan  zijn ouders en  anderzijds het  gevoel  krijgen dat  zijn ouders  zijn nieuwe omgeving 
vertrouwen. Op deze manier kan een  loyaliteitsconflict tussen hulpverleners en ouders vermeden worden 
(Onderwaater, 1989). 
 
Ducommun‐Nagy  (2008)  meent  dat  vele  jongeren  die  externaliserend  probleemgedrag  vertonen, 
destructief gerechtigd zijn. Er is hen onrecht aangedaan door anderen, waardoor ze niet meer in staat zijn 
om te geven. Zo kunnen adolescenten te veel gegeven hebben aan hun ouders, zonder voldoende terug te 
krijgen.  Ze kunnen het slachtoffer zijn van gespleten loyaliteit of mishandeling. Ze kunnen ook afgesneden 
zijn van hun ouders door plaatsing of adoptie. Deze jongeren hebben alsnog recht op wat hen niet gegeven 
is en zullen dit recht opeisen bij onschuldige derden. Ze zijn blind voor het onrecht dat ze anderen hierbij 
aandoen. Niet omdat ze ongevoelig zijn voor rechtvaardigheid, maar omdat ze er een verengd beeld over 
hebben  door  het  onrecht  dat  hen  is  aangedaan.  Ze  hebben  geen  oog  voor  de  behoeftes  van  anderen, 
aangezien  niemand ooit oog had  voor hun noden. Deze  gevoelens  van  aangedaan onrecht worden  nog 
versterkt  doordat  de  maatschappij  deze  jongeren  aftekent  als    ongevoelige  monsters.  Ze  zijn  echter 
slachtoffers, want  ze  hebben  de  bekwaamheid  om  te  geven  en  om  constructieve  relaties  aan  te  gaan, 
verloren. Wanneer  deze  jongeren  door maatschappelijke  instanties  gestraft  worden  voor  hun  gedrag, 
zullen ze bevestigd worden  in hun  idee dat de samenleving onrechtvaardig  is. “Dat geeft hun een nieuwe 
rechtvaardiging  om  zich  te  wreken  door  te  weigeren  zich  te  plooien  naar  de  verwachtingen  van  de 
maatschappij.” (Ducommun‐Nagy, 2008, p. 65). Op deze manier ontstaat een negatieve spiraal waarbij elke 
straf tot meer geweld leidt.  
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Deel 2: Methodologie 
 
“I want to understand the world from your point of view. I want to know what you know in 
the way you know it. I want to understand the meaning of your experience, to walk in your 
shoes,  to  feel  things  as  you  feel  them,  to  explain  things  as  you  explain  them. Will  you 
become my teacher and help me understand?”  
 

Spradley (in Kvale, 1996, p. 125) 

1. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Hoewel de contextuele theorie populair is in het Nederlandstalig taalgebied en vaak als erg bruikbaar wordt 
beschouwd  voor  de  hulpverleningspraktijk,  is  deze  tot  nu  toe  slechts  weinig  geoperationaliseerd  in 
empirisch  onderzoek.  Het  onderzoek  dat  gevoerd  is  bij  klinische  groepen,  en  bij  jongeren  met 
gedragsproblemen en hun ouders in het bijzonder, is nog beperkter. Zoals blijkt uit de literatuurstudie is er 
bovendien heel wat kritiek gekomen op de validiteit van de contextuele benadering. Er  is nood aan meer 
onderzoek dat de kloof tussen de contextuele theorie en praktijk overbrugt. Overigens blijkt uit onze eigen 
zoektocht in de literatuur dat er binnen de contextuele benadering weinig is geschreven over jongeren met 
gedragsproblemen en dat de identiteitsontwikkeling hoofdzakelijk algemeen omschreven wordt.  

 
Met   ons onderzoek willen wij  een bijdrage  leveren  aan de  vraag naar de  validiteit  van  de  contextuele 
theorie. Overigens proberen we een eerste aanzet te geven om het hiaat tussen de contextuele theorie en 
de  praktijkwerking  te  verkleinen.  We  beperken  ons  hierbij  echter  tot  de  hulpverleningpraktijk  van 
‘Bijzonder  Jeugdwerk  Brabant’.  We  willen  voor  deze  hulpverleners,  die  met  jongeren  met 
gedragsproblemen en hun ouders werken, meer duidelijkheid    scheppen door hen  concrete  inzichten  te 
verschaffen in de beleving van de gezinsrelaties van deze jongeren en hun ouders. Verder willen we meer 
inzicht  verwerven  in  een  aantal  contextuele  kernconcepten  en  hoe  deze  zich  bij  deze  jongeren  en  hun 
ouders  manifesteren.    Daarnaast  trachten  we  na  te  gaan  of  we  de  verklaringen  van  de  contextuele 
benadering  voor  gedragsproblemen  bij  deze  jongeren  en  hun  ouders  terugvinden.  Ook  pogen  we  te 
achterhalen hoe deze jongeren hun eigen identiteits‐ en autonomieontwikkeling ervaren en hoe deze door 
hun ouders beleefd worden. Tot slot willen we naast het achterhalen van  individuele belevingen, ook een 
zicht krijgen op de manier waarop de verschillende belevingswijzen over bovengenoemde onderwerpen al 
dan niet op elkaar zijn afgestemd.  
 
We vertrekken hierbij van volgende onderzoeksvragen: 
 
 Hoe beleven  jongeren, die residentiële hulpverlening krijgen  in Bijzonder Jeugdwerk Brabant, en hun 

ouders hun gezinssituatie en gezinsrelaties, bekeken vanuit een contextueel kader? 
 

 Zijn er verschillen in de manier waarop ouders en jongeren, die residentiële hulpverlening krijgen in 
Bijzonder  Jeugdwerk  Brabant,  hun  gezinssituatie  en  gezinsrelaties  beleven,  en  welke 
overeenkomsten zijn er? 

 
 Hoe beleven  jongeren, die residentiële hulpverlening krijgen  in Bijzonder Jeugdwerk Brabant, en hun 

ouders de identiteitsontwikkeling van de jongere, bekeken vanuit een contextueel kader? 
 

 Zijn er verschillen in de manier waarop ouders en jongeren, die residentiële hulpverlening krijgen in 
Bijzonder  Jeugdwerk  Brabant,  de  identiteitsontwikkeling  van  de  jongere  beleven,  en  welke 
overeenkomsten zijn er? 
 

 Wat beschouwen  jongeren, die residentiële hulpverlening krijgen  in Bijzonder Jeugdwerk Brabant, en 
hun ouders als oorzaken van de gedragsproblemen van de jongere? 

 
 Welke verbanden zien jongeren, die residentiële hulpverlening krijgen in Bijzonder Jeugdwerk Brabant, 

en hun ouders tussen hun gezinsrelaties en de gedragsproblemen van de jongere? 
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 Formuleren  ouders  en  jongeren,  die  hulpverlening  krijgen  in  Bijzonder  Jeugdwerk  Brabant,  de 
oorzaken  van  het  probleemgedrag  en  de  verbanden  tussen  hun  gezinsrelaties  en  het 
probleemgedrag op een gelijkaardige of verschillende manier? 

2. Kwalitatief belevingsonderzoek 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, werd geopteerd voor een kwalitatief empirisch onderzoek. Bij 
een  kwalitatief  onderzoek  ligt  de  nadruk  immers  op  het  ‘begrijpen’  of  doorgronden  van  individuele 
mensen, groepen of situaties  (Baarda, Teunissen, & De Goede, 2005). We willen de sociale werkelijkheid 
begrijpen en interpreteren vanuit de menselijke zingeving van de betrokkenen (Schuyten, 2004). Aangezien 
we dicht bij deze sociale werkelijkheid willen blijven,  is kwalitatief onderzoek dus aangewezen (Smaling & 
Van Zuuren, 1992).  
De keuze voor een kwalitatief onderzoek is eveneens te verantwoorden door de functie van theorie in het 
onderzoeksproces.  Gezien  de  vraagstelling  van  het  onderzoek  ligt  de  nadruk,  op  de  verfijning  van 
theoretisch  inzicht  in  de  verschijnselen  onder  specifieke  condities  en  op  het  toetsen  van  enkele 
theoretische begrippen (Levering & Smeyers, 1999).  
 
Aangezien het de bedoeling is om de beleving van adolescenten en hun ouders van hun gezinsrelaties, van 
het proces van identiteitsvorming en van het verband tussen de gedragsproblemen en de gezinsrelaties , te 
achterhalen, ligt de keuze voor een kwalitatief belevingsonderzoek voor de hand. Deze vorm van onderzoek 
stelt  immers  nadrukkelijk  het  eigen  perspectief  van  de  onderzochte  personen  centraal. Het  geheel  van 
gevoelens, waarderingen en ervaringen van individuele mensen met betrekking tot een bepaalde situatie of 
een verschijnsel wordt bevraagd, om zo de wijze waarop mensen betekenis verlenen aan de onderzochte 
werkelijkheid te achterhalen (Levering & Smeyers, 1999).  
 
Om de  individuele aspecten van beleving zo goed mogelijk tot hun recht te  laten komen, werd geopteerd 
om deze belevingen te onderzoeken aan de hand van kwalitatieve interviews. 
Het doel van een interview is het verzamelen van informatie uit mededelingen van ondervraagde personen, 
om zo een vooraf geformuleerde vraagstelling te beantwoorden  (Baarda et al., 2005). Via een kwalitatief 
interview is het mogelijk een beeld te krijgen van waarden, motivaties en attitudes van de respondenten in 
particuliere sociale contexten  (Schuyten, 2004). Bovendien kan deze methode naar onze mening ook een 
bijdrage leveren voor de betrokkenen zelf. Door het uiten van ervaringen en belevingen, kan de respondent 
meer inzicht in zichzelf en zijn gezinsrelaties krijgen. 

3. Methoden van dataverzameling 

Als methode van dataverzameling opteerden we voor  semi‐gestructureerde diepte‐interviews, aangezien 
hierbij niet alleen de onderwerpen, maar ook de belangrijkste vragen vastliggen. Bovendien biedt een semi‐
gestructureerd  interview  de  mogelijkheid  om  flexibel  te  kunnen  inspelen  op  de  informatie  die  de 
respondenten  aanreiken  (Baarda  et  al.,  2005).  Als  interviewer  krijg  je  immers  de  vrijheid  om  de 
vraagvolgorde en vraagformulering aan te passen aan de respondent en  indien nodig bijvragen te stellen. 
Vooral bij onduidelijke, onvolledige en abstracte antwoorden van de respondent is dit nuttig (Baarda et al., 
2005). Als interviewer kan je dan op eigen initiatief doorvragen tot je ervan overtuigd bent dat de vraag in 
haar volle omvang beantwoord werd (Schuyten, 2004). 
 
In het kader van een grootschaliger belevingsonderzoek werden naast een semi‐gestructureerd  interview 
ook de Nijmeegse Gezinsrelatietest  (NGT) en de Strengts and Difficulties Questionnaire  (SDQ) afgenomen 
van de adolescenten en hun ouders. Daarenboven werd ook de Nederlandse Relationele Ethiekschaal (RES) 
afgenomen van de ouders. 
Deze vragenlijsten worden hier niet verder toegelicht, aangezien de data verkregen uit de SDQ, de NGT en 
de RES niet gebruikt worden in deze scriptie. 
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Voor de semi‐gestructureerde interviews met de adolescenten en de ouders werd een leidraad met vragen 
opgesteld.  Aangezien  deze  scriptie  kadert  binnen  een  grootschaliger  belevingsonderzoek  naar 
gezinsrelaties  bij  verschillende  doelgroepen,  werd  ervoor  gekozen  om  gemeenschappelijke 
interviewschema’s op te stellen die door verschillende studenten zullen worden gebruikt.  
Voor het ontwikkelen van deze  interviewschema’s baseerden we ons op de begrippen uit de contextuele 
theorie van Nagy,  zoals beschreven  in de  literatuurstudie. Daarna werd het  interviewschema voorgelegd 
aan  enkele  contextueel  therapeuten  voor  feedback. Op  basis  van  deze  feedback werden  enkele  vragen 
toegevoegd  of  herformuleerd  en  werden  al  te  suggestieve  vragen  geschrapt,  om  vervolgens  dit 
interviewschema opnieuw voor te leggen aan deze therapeuten. Dit proces werd drie keer herhaald en het 
verkregen  interviewschema  werd  tot  slot  uitgetest.  Op  basis  hiervan  kwamen  we  tot  een  definitieve 
leidraad van vragen. 
 
De vragen voor de adolescenten en hun ouders zijn qua  inhoud gelijklopend en hebben betrekking op de 
thema’s: balans van geven en nemen,  zorg, destructieve parentificatie,  loyaliteit, gerechtigde aanspraak, 
onrecht, hulpbronnen en toekomst. In het interviewschema voor de ouders werd elk thema aangevuld met 
enkele vragen over hun kindertijd. 
In  aansluiting met  onze  onderzoeksvragen,  vulden wij  deze  gemeenschappelijke  interviewschema’s  aan 
met  enkele  vragen  rond  identiteitsontwikkeling  en  rond  het  ontstaan  van  de  gedragsproblemen  en  de 
gepercipieerde  invloed van de gedragsproblemen op de gezinsrelaties. Deze vragen zijn het resultaat van 
een theoretische zoektocht doorheen de literatuur over identiteitsontwikkeling tijdens de adolescentiefase 
en gedragsproblemen, zoals beschreven in de literatuurstudie.  
Aangezien  dit  onderzoek  plaatsvindt  in  een  Nederlandse  voorziening,  pasten  we  bovendien  beide 
interviewschema’s aan aan het Nederlandse  taalgebruik. Hiervoor  legden we de  interviewschema’s voor 
aan  enkele  Nederlandse  kennissen,  die  schriftelijk  feedback  gaven.  Na  overleg  werd  besloten  om  de 
vragenlijst voor kinderen niet aan  te passen aan het niveau van  taalgebruik van adolescenten, maar om 
onze  vraagstelling  tijdens  de  interviews  af  te  stemmen  op  dit  taalgebruik.  In  bijlage  1  zijn  beide 
interviewschema’s terug te vinden.  

4. Onderzoekssetting en onderzoeksgroep 

Als  doelgroep  wordt  gekozen  voor  de  jongeren,  die  op  het  moment  van  ons  onderzoek  residentiële 
hulpverlening krijgen in Bijzonder Jeugdwerk Brabant5, en hun ouders. 
Eerst wordt de plaats van BJBrabant in het hulpverleningslandschap in Nederland toegelicht en de werking 
van  BJBrabant  uitgebreid  besproken.  Dit  omdat  het  expliciteren  van  het  eigene  van  de  Nederlandse 
hulpverlening  en  BJBrabant  aangewezen  lijkt  om  de  resultaten  te  kaderen.  Daarna  wordt  de 
onderzoeksgroep beschreven. 

4.1. Onderzoekssetting6 

In Nederland kan men vier categorieën van residentiële hulpverlening onderscheiden voor  jeugdigen met 
psycho‐sociale problemen: landelijke voorzieningen voor jeugdhulpverlening, regionale voorzieningen voor 
jeugdhulpverlening,  justitiële  jeugdinrichtingen  en  kinder‐  en  jeugdpsychiatrische  centra  (Van der Ploeg, 
2002). BJBrabant  is  een  regionale  voorziening  voor  jeugdhulpverlening. Hun werkgebied  is  de  provincie 
Brabant  (Bijzonder  Jeugdwerk  Brabant).  Het  gebeurt  echter  steeds  vaker  dat  ook  jongeren  uit 
aangrenzende provincies hulpverlening krijgen in BJBrabant.  
Alle  jongeren  die  hulpverlening  krijgen  in  BJBrabant,  zijn  doorverwezen  via  Bureau  Jeugdzorg.    Bureau 
Jeugdzorg  is  de  centrale  toegangspoort  voor  geïndiceerde  jeugdzorg.  Hier  beoordeelt  men  elke 
hulpaanvraag  en  wordt  vastgesteld  welke  zorg  nodig  is.  Bureau  Jeugdzorg  is  regionaal  georganiseerd 
(Bureau Jeugdzorg). 
Jongeren kunnen enkel  in BJBrabant  terechtkomen op basis van het  civiel of burgerlijk  recht en niet op 
basis  van het  strafrecht. Bij  vele  jongeren, die  in BJBrabant  verblijven,   wordt  een ondertoezichtstelling 

                                                            
5 In het vervolg van de studie zal vaak naar ‘Bijzonder Jeugdwerk Brabant’ verwezen worden als ‘BJBrabant’.  
6  De  informatie  over  de  onderzoekssetting  is  hoofdzakelijk  gebaseerd  op  persoonlijke  communicatie  met  een 
behandelcoördinator van Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Geert Boumans, en zijn stagiaire, op 29/04/2009. 
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gehanteerd. Dit houdt  in dat de kinderrechter  in een civiele zaak een gezagsbeperkende maatregel oplegt 
aan  de  ouders  en  het  gezin  via  Bureau  Jeugdzorg  een  gezinsvoogd  krijgt  toegewezen  (Advocare).  De 
gezinsvoogd begeleidt het gezin bij de opvoeding, ziet  toe op de ontwikkeling van de kinderen en zoekt, 
indien nodig, naar de gepaste hulpverleningsvorm (Bureau Jeugdzorg, ; Bureau Jeugdzorg Utrecht, 2005).  
 
“BJBrabant richt zich op een doelgroep die vanwege de ernst van de (gedrags)problemen veelal elders niet 
(meer) geholpen kan worden.”  (Bijzonder  Jeugdwerk Brabant). BJBrabant biedt vooral hulp aan  jongeren 
met  externaliserend  probleemgedrag.  Indien mogelijk worden  ouders,  verzorgers  of  andere  gezinsleden 
betrokken  bij  de  hulpverlening.  Naast  hun  residentiële  setting  biedt  BJBrabant  ook  ambulante 
hulpverlening  aan  jongeren  die  voldoende  ondersteund  kunnen  worden  in  hun  eigen  leefomgeving 
(Bijzonder Jeugdwerk Brabant).  
 
De  residentiële  setting  van  BJBrabant  bestaat  uit  5  open  leefgroepen,  4  besloten  leefgroepen  en  2 
adolescentengroepen, waar jongeren zelfstandig wonen met begeleiding. Aan het hoofd van elke leefgroep 
staat  een  behandelcoördinator,  die  verantwoordelijk  is  voor  de  behandeling  van  een  groep,  en  een 
meewerkend teamleider, die verantwoordelijk is voor het functioneren van de medewerkers. De jongeren 
worden in een leefgroep begeleid door groepsleiding en ambulante medewerkers. 
 
De besloten leefgroepen bevinden zich op het terrein van BJBrabant in Deurne. Ze bestaan uit een leefroep 
voor  jongens  (Paljas  Jongens),  een  leefgroep  voor  meisjes  en  2  gemengde  leefgroepen  (Paljas  Plus) 
Jongeren die problemen  hebben op  vlak  van  relaties of  seksueel  gedrag worden niet  in  een  gemengde 
leefgroep geplaatst. 
In  de  besloten  leefgroepen  zitten  vaak  jongeren  die  uit  de  gesloten  hulpverlening,  zoals 
jeugdgevangenissen, komen.  Jongeren komen daar terecht op basis van strafrechtelijke feiten of omdat ze 
beschermd moeten worden  tegen zichzelf of  tegen anderen. Besloten hulpverlening brengt hen dan een 
stapje dichter naar de maatschappij. Hoewel de besloten leefgroepen  door een hek afgeschermd worden 
van de buitenwereld, is er ook vaak contact met deze buitenwereld. De jongeren krijgen meer vrijheid dan 
in  de  gesloten  hulpverleningscentra.  Zo mogen  ze  na  6 weken  in  de weekends  reeds  naar  huis  en  de 
leefgroep verlaten voor school of andere activiteiten.  
 
In  de  open  leefgroepen  zitten  voornamelijk  jongeren  die  vanuit  andere  instellingen,  crisisopvang  of  de 
thuissituatie komen. De open leefgroepen zijn enkel bestemd voor jongens. 
Drie open  leefgroepen  (De Woudlopers, De Voortrekkers, De Pioniers) bevinden  zich op het  terrein  van 
BJBrabant in Deurne. De twee andere groepen (Magrietlaan en De Driehoek) situeren zich op verschillende 
locaties in Helmond.  
Hoewel  de  verschillende  open  leefgroepen  een  gelijkaardige  werking  hebben,  zijn  er  ook  een  aantal 
verschillen op te merken. Terwijl er in de groepen in Deurne jongeren zijn die na hun verblijf terug naar huis 
kunnen  of  zelfstandig  kunnen wonen,  richt men  zich  in  de Magrietlaan  eerder  op  jongeren  die  na  hun 
verblijf  zelfstandig  zullen  wonen.  In  de  leefgroep  ‘de  Driehoek’  wordt  intensieve  pedagogische 
thuisbegeleiding  gecombineerd met  residentiële opvang en  is het de bedoeling dat de  jongeren na hun 
verblijf terug naar huis gaan. De Voortrekkers is de enige leefgroep die naast de leefgroep ook nog 4 aparte 
kamers heeft, waar jongeren voorbereid worden op een meer zelfstandige hulpverleningsvorm. 
 
In elke  leefgroep  zitten ongeveer 10  jongeren. Alle  leefgroepen, behalve  ‘de Driehoek’,  zijn  toegankelijk 
voor jongeren tussen 14 en 19 jaar. ‘De Driehoek’ richt zich op jongeren tussen 12 en 19 jaar. 
Er is een gelijkaardige problematiek bij de jongeren van de open en besloten leefgroepen. Vaak gaat het om 
jongeren  met  ernstig  externaliserend  probleemgedrag.  Bij  veel  jongeren  is  er  ook  sprake  van 
gezinsmoeilijkheden, zoals een psychiatrische problematiek bij de ouders of moeilijke scheidingen. 
Bij de meisjes komen bovendien seksueel misbruik, mishandeling of problemen met loverboys7 voor. 
Jongeren komen terecht  in open of  in besloten  leefgroepen op basis van de ernst van hun problematiek, 
hun kwetsbaarheid en de mate van gevaar voor zichzelf en voor anderen.  

                                                            
7  Een  loverboy  is  een  pooier  die  kwetsbare minderjarige meisjes  via  allerlei  verleidingstactieken  inpalmt  om  hen 
financieel  en  emotioneel  afhankelijk  te maken  en  vervolgens  in  de  prostitutie  uit  te  buiten  (Bovenkerk,  van  San, 
Boone, Boekhout van Solinge, & Korf, 2004; Vermeulen, Vermeulen, Moens, & Busser, 2007). 
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In  de  open  en  besloten  leefgroepen  is  er  een  vaste  dagstructuur,  waarvan  behandeling,  scholing, 
ontspanning en  vrije  tijdsbesteding deel uitmaken.  In de besloten  leefgroepen worden er wel  strengere 
regels en een strakker dagschema gehanteerd dan in de open leefgroepen. 
In beide soorten  leefgroepen werkt men met een  fase‐ en puntensysteem. Aan de hand van dit systeem 
wordt  goed  gedrag beloond. Hoe beter een  jongere  zich  gedraagt, hoe meer  verantwoordelijkheden en 
vrijheden deze krijgt en hoe verder hij in het fase‐ en puntensysteem raakt. Het hulpverleningsverloop kent 
vier fasen. Een vijfde fase is mogelijk als voorbereiding op kamertraining. In één van de leefgroepen wordt 
dit fasesysteem niet gehanteerd.  
 
Naast  deze  gedragstherapeutische  aanpak,  wordt  er  ook  contextueel  gewerkt  in  BJBrabant.  Aan  elke 
leefgroep  is  er  één  contextueel werker  verbonden. Deze  contextueel werker  beschikt  over  10  uren  per 
leefgroep,  waarvan  5  uren  direct  en  5  uren  indirect  gebruikt  worden.  Met  de  directe  uren  kan  een 
contextueel werker  ongeveer  3  of  4  cliënten  op  zich  nemen.    Hij  doet  individuele  gesprekken met  de 
jongere en met  (één van) de ouders en,  indien mogelijk, met het hele gezinssysteem. De  indirecte uren 
worden gebruikt voor  scholing. Zo  leggen de  contextueel werkers onder meer uit aan het  team wat het 
systeemdenken en het contextuele gedachtegoed inhoudt en hoe het toegepast kan worden. 
Ook op de teamvergaderingen is er aandacht voor de gezinsachtergronden om de problemen van jongeren 
te kaderen.  

4.2. Onderzoeksgroep 

Aan het onderzoek namen 12 gezinnen deel. 11 jongeren en 16 ouders werden bevraagd. Dit betekent dat 
1 jongere en 6 ouders niet participeerden. Twee ouders zijn reeds overleden.  
Van  de  11  jongeren  zijn  er  3 meisjes  en  8  jongens.  Alle  jongeren  zijn  tussen  14,5  jaar  en  18  jaar.  De 
gemiddelde  leeftijd  bedraagt  16  jaar  en  9  maanden.  Alle  jongens  werden  geplaatst  omwille  van 
externaliserende  gedragsproblemen.  Bij  de  meisjes  betreft  de  plaatsingsgrond  zowel  externaliserende 
problemen als bescherming tegen zichzelf en anderen. Van de 12 deelnemende gezinnen zit de helft van de 
jongeren in een open leefgroep, de andere helft in een besloten leefgroep. Wat het hulpverleningsverloop 
betreft, bevinden 4 jongeren zich in fase 2, 3 jongeren zich in fase 3, 4 jongeren zich in fase 4 en 1 jongere 
zich in fase 5. Voor 1 jongere kan geen fase benoemd worden, aangezien in haar leefgroep het fasesysteem 
niet gehanteerd wordt.   
 
Van de 16 ouders  zijn er 9 moeders en 7 vaders. Drie ouders hebben een andere etnische achtergrond 
(Indonesië, Suriname, Duitsland).  In 7 gezinnen  zijn de ouders gescheiden. 2 ouderparen  zijn nog  steeds 
getrouwd  en  1  ouderpaar  is  sinds  kort  terug  samen.  8  jongeren  maken  deel  uit  van  een  nieuw‐
samengesteld gezin.  
  
De gezinnen worden kort voorgesteld  in  tabel 1  in bijlage 2. Om de anonimiteit van de  jongeren en hun 
ouders te waarborgen, worden fictieve namen opgegeven voor de jongeren. Naar de ouders zal verwezen 
worden als de moeder of vader van de desbetreffende jongere. 

5. Procedure 

De participanten werden geselecteerd door de behandelcoördinatoren van de verschillende  leefgroepen 
binnen Bijzonder Jeugdwerk Brabant aan de hand van door ons opgestelde selectiecriteria. Bij de selectie 
van gezinnen werd aandacht besteed aan de diversiteit van de steekproef. Er werd geopteerd om de helft 
van de gezinnen te selecteren uit de besloten groepen en de andere helft uit de open groepen. Ook werd 
gevarieerd  in  het  geslacht  van  de  jongere,  leeftijd  van  de  jongere  (vanaf  14,5  jaar),  de  culturele 
achtergrond(en) van het gezin en de band tussen de ouders. Een volgende selectie gebeurde op basis van 
bereidwilligheid. Men kan dus spreken van een doelgerichte steekproef, aangezien op zoek werd gegaan 
naar  informatierijke gezinnen. De gevallen werden gekozen omdat  ze  sommige kenmerken of processen 
zouden kunnen illustreren waarin we geïnteresseerd zijn (Silverman, 2005).  
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Nadat de participanten toestemming hadden gegeven tot deelname aan het onderzoek, werden de ouders 
telefonisch  gecontacteerd  om  een  afspraak  te maken  voor  het  onderzoek.  Tijdens  dit  telefoongesprek 
stelden we onszelf  voor, werd het onderzoek  kort  toegelicht  en werd uitgelegd dat het  een  individueel 
gesprek zou zijn. Eén ouder gaf op dat moment aan geen  interesse meer te hebben. Twee ouders belden 
later af. Alle anderen gaven toestemming tot participatie.  
De jongeren werden onrechtstreeks gecontacteerd via een telefonisch gesprek met de leefgroepbegeleider. 
Ook bij hen werd  telefonisch een afspraak gemaakt voor het onderzoek. Eén  jongere  contacteerden we 
vervolgens  rechtstreeks  om  de  afspraak  vast  te  zetten.  Eén  jongere  liet  via  de  leefgroep  weten  geen 
interesse meer te hebben.  
 
We kozen ervoor om de  interviews  individueel af te nemen. Het  individueel  interview geniet namelijk de 
voorkeur  als  je  betekenissen wil  achterhalen.  Aangezien  het  bespreken  van  gezinsrelaties  gevoelig  kan 
liggen, zou het afnemen van een gezinsinterview tot sociaal‐wenselijke of vertekende antwoorden kunnen 
leiden. Door  de  individuele  afname  kunnen  de  respondenten  elkaar minder  beïnvloeden  (Baarda  et  al., 
2005). 
 
Er werd  bewust  geopteerd  voor  een  lange  gespreksintroductie  om  de  respondenten  op  hun  gemak  te 
stellen en een veilige sfeer te creëren. Tijdens deze  introductie stelden we onszelf voor en bespraken we 
het onderwerp en doel  van het onderzoek, de  verantwoordelijke  instantie, waarom de  respondent deel 
uitmaakt  van de  steekproef  en de duur  van het onderzoek. We benadrukten dat de  gegevens  anoniem 
verwerkt  zouden worden, maar  dat  er mits  toestemming wel  een  beknopt  verslag  voor  BJBrabant  zou 
gemaakt worden op basis van het gesprek. Er werd ook gezegd dat de participanten  indien gewenst een 
verslag  van  het  onderzoek  zouden  ontvangen.  Daarnaast  lieten  we  het  formulier  geïnformeerde 
toestemming  tekenen  en  vroegen we  toestemming  voor  het  fotograferen  van  de  duplo‐opstelling  (zie 
volgende alinea) en het maken van een audio‐opname van het  interview  (zie bijlage 4). De participanten 
kregen eveneens een brief (zie bijlage 3) waarin we onszelf en de verantwoordelijke instantie voorstelden, 
het onderwerp, doel en duur van het onderzoek uitlegden en de vertrouwelijke omgang met de gegevens 
benadrukten. We voegden ook ons e‐mailadres toe, zodat de participanten, indien gewenst, later nog iets 
konden toevoegen. 
 
In de  inleiding bevroegen we ook enkele persoons‐ en achtergrondgegevens om zo het  interview op een 
neutrale manier te beginnen (Baarda et al., 2005). De overgang naar het eigenlijke interview werd gemaakt 
door de respondenten te vragen hun gezin voor te stellen via de methodiek van ‘Een taal erbij’. Dit is een 
door Marleen Diekman ontwikkelde therapeutische methode op basis van de contextuele theorie van Nagy 
en de theorie van de Transactionele Analyse van Berne (Van Rijen). We vroegen de respondenten hun gezin 
in beeld te brengen aan de hand van duplopopjes en zo elk gezinslid kort te beschrijven.  
 
Om ervoor te zorgen dat de respondenten een goed gevoel overhielden aan het gesprek, hebben we ook 
aandacht  besteed  aan  de  afsluiting  van  het  interview. Het was  de  bedoeling  dat  de  respondenten  het 
gevoel hadden gehoord te worden en het idee hadden dat er iets gedaan werd met hun verhaal (Baarda et 
al., 2005). We gaven de respondenten hiervoor de mogelijkheid tot bijkomende vragen en/of opmerkingen 
en  vertelden  dat  deze  ons,  indien  gewenst,  mochten  e‐mailen  met  aanvullende  informatie.  Tot  slot 
bedankten we de respondenten, gaven we nogmaals aan wat er met de verkregen informatie zou gebeuren 
en dat hij, indien gewenst, een verslag van de resultaten van het onderzoek zou ontvangen.  
 
Om  het  gesprek  vlot  te  laten  verlopen,  besloten we  geen  verslag  te  nemen  tijdens  de  interviews.   De 
interviews  werden  opgenomen  met  een  dictafoon.  Non‐verbale  uitingen  werden  onmiddellijk  na  elk 
interview  genoteerd.  Immers,  “the  lived  interview  situation, with  the  interviewee’s  voice  and  facial  and 
bodily expressions accompanying the statements, provides a riches access to the subjects’ meanings than 
the transcribed texts will later.” (Kvale, 1996, p. 129). 
De  interviews  werden  nadien  volledig  uitgetypt  op  basis  van  de  audio‐opnames  en  aangevuld  met 
beschrijvingen van non‐verbale uitingen. De duplo‐opstelling van elk gezinslid werd gefotografeerd.  
 
Tijdens de interviews namen we een geïnteresseerde, open en accepterende houding aan ten opzichte van 
wat de respondenten zowel verbaal als non‐verbaal uitten (Maso & Smaling, 1998). We luisterden naar wat 
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de  respondenten  vertelden met  ‘alerte  onbevangenheid’(Levering &  Smeyers,  1999).  Enerzijds werd  de 
respondent  door  deze  houding  gestimuleerd  om  verder  te  vertellen.  Anderzijds  wilden  we  hiermee 
voorkomen dat de  respondent  sociaal‐wenselijke of vertekende antwoorden  zou geven om  tegemoet  te 
komen aan door hem gepercipieerde verwachtingen. De  resultaten van een  interview hangen  immers af 
van de kennis, gevoeligheid en empathie van de interviewer (Kvale, 1996). 
Bovendien  toonden  we  dat  we  vaak  nadere  toelichting  van  de  respondent  nodig  hadden  om  het 
besprokene  te  kunnen  begrijpen. Door  deze manier  van  inleven,  zijn we  immers  in  staat  niet  alleen  te 
horen wat gezegd werd, maar ook wat niet gezegd werd (Maso & Smaling, 1998). 
 
Bij de ouders werden de  interviews en vragenlijsten afgenomen bij hen  thuis. Voor de  jongeren werd  in 
overleg met de leefgroep en de jongere geopteerd om de interviews in de leefgroep zelf te doen, buiten op 
het terrein van Bijzonder Jeugdwerk Brabant of  in een gespreksruimte. De  interviews duurden gemiddeld 
een uur. Twee interviews werden door beide onderzoekers samen afgenomen, de overige afzonderlijk.  
 
De  moeilijkheden  die  ervaren  werden,  waren  enerzijds  taalproblemen  en  anderzijds  eventuele 
vertekeningen door aanwezigheid van andere gezinsleden. De taalproblemen kwamen voor bij drie ouders 
van buitenlandse  afkomst, maar werden door herhalen en herformuleren opgelost. De mogelijkheid  tot 
vertekening van de antwoorden, kwam voor bij drie respondenten waarbij een ander gezinslid zich binnen 
gehoorsafstand  bevond  tijdens  het  interview.  Eén  respondent  wilde  uitdrukkelijk  dat  zijn  partner  (de 
stiefmoeder van de jongere) aanwezig was bij het interview. In dit laatste geval kan de aanwezigheid van de 
partner naar onze mening een meerwaarde bieden, omdat op die manier ook een ander perspectief aan 
het licht kwam. 

6. Analyse 

Na het afnemen van de interviews, werden deze aan de hand van de audio‐opnames integraal uitgetypt. Dit 
uitschrijven was noodzakelijk aangezien het hier om verbale data ging. Minder betekenisvolle woordjes als 
‘euh’  en  stopwoordjes, werden  vaak weggelaten  en  duidelijke  dialectwoorden werden  vernederlandst. 
Verder werden  de  eigenlijke  interviews  letterlijk  in  de woorden  van  de  respondenten  neergeschreven. 
Pauzes en uitingen van emoties als verdriet en blijheid werden tussen haakjes in de teksten aangegeven.  
 
Voor  de  verwerking  van  de  uitgeschreven  interviews, werd  op  aanraden  van  onze  thesispromotor,  dr. 
Veerle  Soyez,  geopteerd  om  gebruik  te maken  van  het  softwarepakket  voor  kwalitatieve  data‐analyse 
MAXqda (MAXQDA2, software for qualitative data analysis, 2004). Dit programma maakt het mogelijk om 
labels  toe  te  kennen  aan  woorden,  zinnen  en  paragrafen.  Het  aantal  labels  is  ongelimiteerd, 
tekstfragmenten  kunnen  elkaar  overlappen  en  er  kunnen meerdere  labels  aan  hetzelfde  tekstfragment 
toegekend worden (De Koster, 2007).  
De boomstructuur die gebruikt werd om de interviews te analyseren, werd reeds ontwikkeld in functie van 
het grootschaliger belevingsonderzoek naar gezinsrelaties bij verschillende doelgroepen, waarbinnen onze 
scriptie  kadert.  Voor  ons  onderzoek  werd  ze  aangevuld  met  enkele  bijkomende  categorieën  en 
subcategorieën  met  betrekking  tot  gedragsproblemen  en  identiteitsontwikkeling.  De  uiteindelijke 
boomstructuur, kan worden terugvonden in bijlage 5.  
De  intersubjectiviteit wordt  vastgesteld door na  te  gaan of de  labeling door  verschillende onderzoekers 
gelijkaardig gebeurt (Baarda et al., 2005). In het licht van deze intersubjectiviteit werd ervoor geopteerd om 
de eerste vier uitgeschreven interviews samen te coderen om zo tot een gelijkaardige manier van labelen te 
komen. De overige  interviewteksten werden afzonderlijk gecodeerd en problemen  in het  labelen werden 
besproken. Bij blijvende twijfel werd advies  ingewonnen bij een  lector van het vak  ‘begeleiden vanuit het 
systemisch en contextueel denkkader’ aan een instelling voor hoger onderwijs. 
 
Om de probleemstelling te beantwoorden, biedt MAXqda de mogelijkheid om door allerlei zoekopdrachten 
met  Booleaanse  operatoren  elke  combinatie  van  labels  en  (soorten)  teksten  op  te  zoeken.  De 
tekstfragmenten die aan een zoekopdracht voldoen, worden onder elkaar weergegeven in het programma 
(De Koster, 2007). Op deze manier kwamen we tot de resultaten die terug te vinden zijn  in deel 3. Bij de 
weergave  van  de  resultaten werd  geopteerd  om  citaten  uit  de  interviews  te  gebruiken. Dit  brengt  het 
verhaal  van  de  respondenten  immers  dichter  bij  de  lezer.  Bovendien  geeft  dit  ook  weer  waarop  de 
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interpretaties  gebaseerd  zijn  en  laat  het  de  lezer  toe  om  eigen  bedenkingen  bij  het  onderzoek  te 
formuleren (De Koster, 2007). Wegens het gelimiteerd aantal pagina’s werd het aantal citaten beperkt. Er 
werd geopteerd om elk citaat maar één keer aan bod te laten komen.  

7. Kwaliteitscriteria 

7.1. Betrouwbaarheid 

Onder  betrouwbaarheid  wordt  in  navolging  van  Maso  en  Smaling  “de  afwezigheid  van  toevallige  of 
onsystematische  vertekeningen  van  het  object  van  studie  verstaan”(Maso &  Smaling,  1998,  p.  68). Het 
onderzoek  zou  met  andere  woorden  vergelijkbare  resultaten  moeten  opleveren  indien  een  andere 
onderzoeker het onderzoek herhaalt door gebruik van dezelfde onderzoeksmethoden en procedures, en 
onder  de  aanname  dat  de  omstandigheden  nagenoeg  gelijk  zijn  (Baarda  et  al.,  2005).  In  kwalitatief 
onderzoek  spreekt  men  in  dit  verband  over  virtuele  herhaalbaarheid.  De  onderzoeksonderwerpen 
evolueren immers in de loop van de tijd, wat de feitelijke herhaling van een onderzoek of onderdelen ervan 
vaak  niet mogelijk maakt  (Maso &  Smaling,  1998). Dit  geldt  ook  voor  ons  onderzoek. Gezinsrelaties  en 
identiteitsvorming, net als de beleving ervan, zijn immers dynamische gegevens.  
 

Interne betrouwbaarheid 
 
Interne  betrouwbaarheid  betreft  de  mate  waarin  verschillende  onderzoekers  binnen  hetzelfde 
onderzoeksgebied  tot  dezelfde  resultaten  (zouden)  komen  (Janssens,  1985).  Het  gaat  hier  dus  over 
herhaalbaarheid  in de zin van  intersubjectieve overeenstemming  tussen of  instemming van de  leden van 
het onderzoeksteam en een zekere consistentie van de onderzoekers (Maso & Smaling, 1998).  
Aangezien het beschreven onderzoek uitgevoerd werd  in het kader van een duothesis, werd aan deze eis 
gedeeltelijk  tegemoetgekomen. Het  verwerken,  analyseren  en  interpreteren  van  de  gegevens  gebeurde 
eerst  onafhankelijk  van  elkaar. Via  overleg  en  discussie werd  vervolgens  steeds  een  gemeenschappelijk 
perspectief bekomen.  
De interne betrouwbaarheid werd bovendien verhoogd door gebruik te maken van audio‐opnames van de 
interviews  en  het  gebruiken  van  het  softwarepakket  voor  kwalitatieve  data‐analyse  MAXqda  om  de 
gegevens  te verwerken en  te analyseren  (Maso & Smaling, 1998). Ook het citeren uit de oorspronkelijke 
interviews om de conclusies  te  illustreren, komt de  interne betrouwbaarheid  ten goede  (Janssens, 1985; 
Miedema, 1986). 
 

Externe betrouwbaarheid 
 
De externe betrouwbaarheid  is afhankelijk van   de mate waarin verschillende onderzoekers  in eenzelfde 
onderzoeksgebied dezelfde theoretische elementen zouden ontwikkelen (Janssens, 1985). Om aan deze eis 
tegemoet  te komen, werden de  informanten en de  selectie van  informanten nauwkeurig beschreven en 
werd voldoende methodisch‐technische  informatie  in het onderzoeksverslag opgenomen (Janssens, 1985; 
Maso & Smaling, 1998). 
 

7.2. Validiteit 

Onder validiteit wordt in navolging van Maso en Smaling “de afwezigheid van systematische vertekeningen 
verstaan” (Maso & Smaling, 1998, p. 68). Het betreft met andere woorden de mate waarin de verzamelde 
gegevens en de eruit gedestilleerde inzichten, wetmatigheden en dergelijke, een authentieke weergave zijn 
van de sociale werkelijkheid (Levering & Smeyers, 1999).  
 

Interne validiteit 
 
Interne validiteit betreft de mate waarin de resultaten een authentieke weergave zijn van de onderzochte 
sociale werkelijkheid  (Janssens, 1985). Deze vorm van validiteit heeft dus betrekking op het gebruik van 
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goede  argumenten  en  een  duidelijke  redenering  om  tot  de  onderzoeksconclusies  te  komen  (Maso  & 
Smaling, 1998). 
 
Om  aan  deze  eis  tegemoet  te  komen, werd  veel  aandacht  geschonken  aan  het  vermijden  van  sociaal 
wenselijke of vertekende antwoorden. Zo werd de vertrouwelijkheid van het onderzoek benadrukt en werd 
aan de respondenten anonimiteit gegarandeerd. Enkel wanneer de respondenten hier toestemming voor 
gaven, werd  een  kort  verslag  over  het  gezin  aan  BJBrabant  bezorgd.   Al  te  suggestieve  vragen werden 
verwijderd  uit  het  interviewschema  en  de  interviewer  nam  steeds  een  niet‐beoordelende  houding  aan. 
Interesse  in  en  acceptatie  voor  wat  de  respondenten  vertelden,  werd  getoond.  Er  werd  getracht  het 
vertrouwen bij de respondenten te verhogen door een lange en niet‐intrusieve introductie bij het interview 
te voorzien. Bovendien werd tijdens de interviews geen verslag genomen om de dialogische relatie met de 
respondenten te bevorderen (Maso & Smaling, 1998). 
Ook  het  maken  van  audio‐opnames  die  letterlijk  uitgetypt  werden,  het  fotograferen  van  de  duplo‐
opstellingen en het onmiddellijk na het  interview noteren van non‐verbale uitingen, kwamen de  interne 
validiteit ten goede (Janssens, 1985; Maso & Smaling, 1998). 
Tot  slot  werd  de  interne  validiteit  verhoogd  door  het  expliciteren  van  zowel  het  globaal 
onderzoeksperspectief en het conceptueel kader van de studie, als de visie en motivatie voor de concreet 
gehanteerde  bevragingstechnieken  in  dit  onderzoeksverslag.  Hierdoor  waren  ook  onze  theoretische 
uitgangspunten en vooronderstellingen voorwerp van bewuste reflectie (Levering & Smeyers, 1999). 
 

Externe validiteit 
 
Externe validiteit heeft betrekking op de vraag of de weergave van de sociale werkelijkheid ook geldig  is 
voor  vergelijkbare  onderzoeksgebieden  (Janssens,  1985).  Het  betreft  de  “generaliseerbaarheid  van  de 
onderzoeksconclusies  naar  andere  personen,  fenomenen,  situaties  en  tijdstippen  dan  die  van  het 
onderzoek” (Maso & Smaling, 1998). 
Gezien de beperkte omvang en de minimale representativiteit van de onderzoeksgroep zijn de resultaten 
moeilijk generaliseerbaar (Maso, 1987). Dit komt de externe validiteit niet ten goede, maar dit onderzoek 
heeft geen generaliseringspretentie  (Hutjes,  in Wester, Smaling, & Mulder, 2000, p. 84). Het doel van dit 
onderzoek is om het eigene van de bevraagde doelgroep te belichten.  
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Deel 3: Resultaten 
 
“Als je vraagt naar de zin van het leven  
antwoordt ieder met zijn eigen levensloop.”  

 

Györgi Konrád (in van den Eerenbeemt, 2003, p. 5) 

Hoofdstuk 1: Beleving van de gezinsrelaties 

1. Loyaliteit 

1.1. Loyaliteit binnen het gezin 

1.1.1. JONGEREN 

Alle  jongeren  spreken  in het  interview over een  (existentiële)  loyaliteit naar de  leden van hun gezin. De 
manier waarop deze tot uiting komt is echter verschillend. 
 
Alle jongeren zeggen van al hun gezinsleden te houden. Ze uiten hun liefde door af en toe eens een knuffel, 
kus of schouderklopje te geven (6), te zeggen dat ze van de anderen houden (1) of door gezellig samen te 
zijn met de leden van hun gezin (2). Eén jongere twijfelt of haar ouders ook van haar houden, aangezien ze 
dit nooit zeggen tegen haar. 
Een aantal jongeren (4) geven aan heel graag naar huis te gaan. De jongeren zijn gelukkig als het goed gaat 
met hun gezin (2) of als ze bij hun gezinsleden kunnen zijn (2) en geven veel om hun familie (1). Ze hebben 
een goede band met al hun gezinsleden (3) en voelen zich goed of op hun gemak bij hun gezinsleden (6). 
Enkele  jongeren  (2)  zouden  hun  gezinsleden  niet  willen  veranderen,  zeggen  klaar  te  staan  voor  hun 
gezinsleden wanneer nodig (1) en weten dat hun gezinsleden hun nooit in de steek zouden laten (2) en er 
zijn voor hen (1). 
 

Fraukje: Ik ben blij als het gewoon allemaal goed gaat thuis, met mijn vader en met mijn moeder…als mijn nichtje een 
kleurplaat heeft gemaakt. Dat soort dingen…als iedereen gezond is of als iedereen gelukkig is. Ja, als het met hen goed 
gaat, gaat het met mij ook goed. Dat is altijd zo. 
 

Hoewel er bij alle jongeren sprake is van een loyaliteitsband naar alle gezinsleden, verwijzen vele jongeren 
naar hun band met ouders  (11), grootouders  (5) of broers en  zussen  (8). De  jongeren  vermelden  zowel 
halfbroers  en  ‐zussen,  als  stiefbroers  en  ‐zussen.  In wat  volgt wordt  de  specifieke  term  vermeld  als  de 
jongeren hier een duidelijk onderscheid in maken. 
 
De  jongeren menen dat  ze  kunnen  rekenen op hun ouders  (1) en dat  ze  steeds  terecht  kunnen bij hun 
moeder (3) of vader (1). Eén  jongere geeft aan het meeste van zijn moeder te houden, voor twee andere 
jongeren betekent hun moeder heel veel. Enkele  jongeren  (2)   zijn er van overtuigd dat hun vader  (1) of 
moeder (1) hen nooit in de steek zouden laten. Deze laatste jongere twijfelt echter of haar vader haar niet 
in de steek zou laten. 
Hoewel de  jongeren  (6)  zich goed voelen bij al hun gezinsleden, geven een aantal  jongeren aan zich het 
beste te voelen bij hun moeder (3) of zich juist minder goed te voelen bij de moeder (1). Eén jongere zegt 
zich niet altijd goed te voelen bij haar vader. Een andere jongere die gedeeltelijk bij zijn oom woont, geeft 
aan  zich  zowel  bij  zijn  vader  als  bij  zijn  oom  goed  te  voelen  en  thuis  te  voelen  en  beide  personen  te 
respecteren.  
 
Hoewel alle  jongeren existentieel  loyaal  zijn naar beide ouders  staat bij enkele  jongeren  (4) de  loyaliteit 
naar één ouder extra in de verf.  
 

John: gewoon een supervader vind ik. Laatst heb ik nog een shirt voor hem gekocht met gewoon een tekst erop dat hij 
de supervader van de wereld is.  
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Bij  een  aantal  jongeren  komt  hun  existentiële  loyaliteit  naar  één  van  de  ouders  op  een  zeer  specifieke 
manier tot uiting. Eén  jongere die voor een  lange periode geen contact heeft gehad met zijn vader, geeft 
aan  blij  te  zijn  dat  zijn  vader weer  in  beeld  is.  Enkele  jongeren  (2)  geven  aan  kwaad  te  zijn, wanneer 
anderen negatieve dingen zeggen over hun ouders.  
Twee jongeren, waarvan de ouders gescheiden zijn en die bij één ouder wonen, geven aan zelf de andere 
ouder op  te zoeken, wanneer ze op verlof zijn. Eén van deze  jongeren geeft aan dat hij niet meer bij de 
ouder thuis wil gaan wegens conflicten met de stiefgrootouders, maar hij zoekt haar wel op op het werk.  
Eén  jongere waarvan de moeder gestorven  is,  spreekt over het verdriet bij de dood van  zijn moeder en 
geeft aan haar nog elke dag te missen. Hij heeft ook schrik voor de dood van zijn vader of broertje.  
 

Anthony: Het gaat heus wel beter, maar elke dag denk ik wel nog eens van: “Waar is ze nu? Ik wou dat ze hier was.” Ik 
denk wel elke dag aan haar… ik ga sowieso bijna elke week naar haar graf toe. Ja, dat klinkt heel stom, maar ik moet 
voetballen, dan kijk ik nog altijd even naar de lucht… Ja, dat zijn wel dingen die ik elke week doe. 
 

Verschillende jongeren spreken over de existentiële  loyaliteit naar hun grootouders. Ze zeggen een goede 
band  te  hebben  met    en  zich  goed  te  voelen  bij  (één  van)  hun  grootouders  (3)  en  beschouwen  de 
grootouders als belangrijke personen  in hun  leven  (1). Ze hebben  schrik voor de dood van één van hun 
grootouders  (2) of hadden verdriet bij de dood van een grootouder  (2). Eén  jongere geeft aan dat haar 
grootouders dichter bij haar staan dan haar ouders.  
 

John: Toen mijn opa overleed, was ik verdrietig…Het leek net zo alsof de wereld was ingestort, maar ik kon niet huilen. 
Maar mijn moeder heeft ook gezegd wat zijn  laatste woorden waren: “zorg goed voor ons John”…mijn naam  is echt 
zijn laatste woordje geweest…daar ben ik gewoon wel echt heel trots op.  
 

Meer dan de helft van de jongeren (6), die een broer of zus hebben (10), benadrukken de positieve relatie 
met hun broer of zus.  
Enkele  jongeren  (3)  zeggen zich het beste  te voelen bij hun broer of zus. Ze houden het meest van hun 
broer of zus (2), kunnen bij hen terecht wanneer nodig (2) en komen voor hen op tijdens ruzies (2). Eén van 
deze jongeren beschouwt haar zus als haar beste vriendin.  
Volgens  enkele  jongeren  (4)  is  (de band met) hun broer of  zus(sen) datgene wat  ze niet  zouden willen 
veranderen in hun gezin en maakt de relatie met broer of zus hen blij.  
Eén  jongere geeft aan een halfzus als echte zus  te beschouwen en denkt dat  twee van haar zussen haar 
nooit in de steek zouden laten.  
Twee  jongeren voelen zich erg verbonden met hun kleinere broer. Eén van deze  jongeren merkt ook een 
verschil in de band met zijn broer en stiefbroers. 
 

Anthony: I8: Heb je het gevoel dat er een verschil is tussen je eigen broertje en de kinderen van je stiefmoeder? R: Ja, 
dat is voor mij wel hetzelfde. Alleen, mijn broertje. Dat is nog iets minder afstand, tussen ons twee...Hij weet wel dat hij 
altijd mijn kleine vriend blijft. Ik zal niet zeggen dat ik dat altijd toon, maar af en toe zeg ik hem dat wel eens een keer. 
 

Enkele jongeren geven echter ook aan een minder goede band of minder goed contact te hebben met een 
broer of (half)zus (3). Ze ontkennen de bloedband echter niet (2).  
 

Fraukje: Ik kan niet echt iets positief zeggen over haar want. Het is niet dat we elkaar niet mogen of zo. Het is en blijft 
mijn zus dus… Maar ik vind het heel jammer dat ze zo weinig respect heeft naar mij en naar mijn ouders toe en naar 
mijn andere zussen. En dat ze haar eigen dingetjes ook echt door wil drijven.  

 
Eén van deze jongeren zegt ook blij te zijn met de momenten die ze samen met haar broer beleeft, ondanks 
het moeilijke contact.  

1.1.2. OUDERS 

Alle ouders  (16)  geven  aan  (existentieel)  loyaal  te  zijn naar hun  kinderen. Deze  loyaliteitsband  komt op 
verschillende manieren tot uiting.  
 
Alle ouders (16) zeggen van al hun kinderen te houden. Dit wordt getoond door af en toe een knuffel (3) of 
iets materieels (4) te geven aan hun kind.  

                                                            
8 ‘I’ staat voor interviewer, ‘R’ staat voor respondent. 
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Een groot aantal ouders (10) brengen aan dat ze altijd klaarstaan voor hun kinderen, dat hun kinderen altijd 
welkom zijn thuis en dat ze hun kinderen nooit in de steek zouden laten.  
Verder  geven  verschillende  ouders  (8)  aan  dat  ze  zich  blij  of  gelukkig  voelen  als  het  goed  gaat met  de 
kinderen. Enkele ouders (4) zeiden trots te zijn op hun kinderen.  
De ouders  (7) voelen  zich ook op hun gemak bij hun kinderen en hebben een goede band en een goed 
contact met hun kinderen. Terwijl vier moeders aangaven  een speciale band of een beter of dieper contact 
te hebben met één van hun kinderen, gaf één vader aan een minder goed contact te hebben met één van 
zijn kinderen. Daarbij gaat het bij drie moeders over het kind met gedragsproblemen.  
Verder menen  ouders  dat  hun  kinderen  een  heel  belangrijke  rol  in  hun  leven  spelen  (2),  dat  ze  een 
onvoorwaardelijke  liefde voelen voor hun kinderen (1) en dat ze niets zouden willen veranderen aan hun 
kinderen (1). 
 
De meerderheid van de ouders (11) voelt zich verdrietig, machteloos of ongelukkig doordat hun kind met 
gedragsproblemen geplaatst is en niet bij hen kan zijn.  
 

Vader van Niels: Heel gevoelig, soms te gevoelig, ja, jullie weten dat wij een zoon hebben die uit huis geplaatst is, daar 
kan ze niet helemaal 100% goed mee overweg, want dan gaat ze wel eens,  ik heb er zelf ook wel moeite mee, maar 
niet zoveel als zij daar moeite mee heeft, maar dat is, denk ik, haar moederhart. Soms doet hij wel wat domme dingen, 
en  ja, dan krijgt hij weer verlenging van  iets of minder vrijheden, en daar kan  ik  iets beter tegen dan dat zij er tegen 
kan, denk ik. Hoewel het inwendig aan mij ook wel vaak vreet, maar ik weet dat het logisch is, …de moeder van Niels, 
ik denk dat dat bij iedere moeder wel wat meer is, als bij een vader. 
 

Een aantal gescheiden ouders (5) en één ouder waarvan zijn vrouw overleden  is   (1), zeggen niet meer te 
houden van de andere ouder van het kind, maar wel aandacht te hebben voor de existentiële loyaliteit van 
het kind naar deze ouder. Ze erkennen deze ouder nog steeds als vader of moeder van het kind en willen 
hun loyaliteitsband niet verbreken. De ouders (2) vinden het moeilijk om het ‘ideaalbeeld’ van de kinderen 
naar de andere ouder te doorprikken en respecteren de bloedband van het kind met de andere ouder (2). 
Bij de gescheiden ouders gaat het om twee ouders die geen goed contact hebben met hun ex‐partner, één 
ouder die een  zeer goed  contact heeft met  zijn ex‐partner over de opvoeding  van  zijn  kinderen en één 
ouderpaar waarbij beide ouders beweren dat hun ex‐partner de band tussen hen en het kind wil verbreken.  
Moeder van John: Dankzij mijn ex, waar ik een zeer slechte relatie mee heb… Hij heeft me steeds mishandeld…Ook al 
ben ik er al 10 jaar vanaf. Hij ziet me een beetje als zijn bezit. Maar dankzij hem heb ik wel een pracht van een zoon. En 
dat  is John. En daar blijf  ik mijn ex eeuwig dankbaar voor.  Ik had gezegd dat  ik tegen de deur had gezeten, want  ik 
vond dat erg voor John. En ik wou hem niet kwetsen, maar toen vond Roger (behandelcoördinator van leefgroep John) 
dat  ik beter de waarheid zei, want hij hoeft zijn vader niet  in zijn droom te zien, zoals hij wil dat hij wordt, want dat 
wordt hij toch nooit. Dan blijft hij teleurgesteld en dat wil ik niet. ...Hij houdt keiveel van zijn vader. Die is alles. Maar 
wat hij ook probeert, bij vader schijnt het kwartje niet te willen vallen. Sinds kort gaan ze ’s zaterdagsmiddags met zijn 
tweeën dus iets doen, zonder dat pa al zijn vrienden meeheeft. En daar ben ik keiblij mee. Want John verdient het. 
Vader van Annelieke: En nou is het eigenlijk zo dat wat Annelieke betreft, Martine en ik eigenlijk heel veel samen doen. 
…de neuzen staan wat dat betreft allemaal in dezelfde kant. En dat is ook het geluk voor Annelieke geweest, en voor de 
kinderrechter en advocaten en  jeugdzorg en weet ik nou maar wie. Dat we allemaal hetzelfde belang hadden, hè, dat 
was Annelieke, en met allemaal hetzelfde willen bereiken.  
Vader van Hans:  Ik heb tegen Aurelie ook gezegd, “als  je wilt gaan, dan mag  je gaan,  je hoeft niet. Van mij mag  je, 
want het is en blijft je moeder”. Dat is het verschil tussen haar en mij. Zij ziet dit als een overwinning dat Aurelie niet 
meer bij mij wil komen, ik zie dat niet als een overwinning, hoor en dat Hans niet bij zijn moeder komt, dat zie ik ook 
niet als een overwinning, dat zie ik alleen maar als verlies. 

 
Vijf ouders uit nieuw‐samengestelde gezinnen geven aan geen verschil te maken tussen hun eigen kinderen 
en de kinderen van hun partner. Ze behandelen al hun kinderen op gelijke wijze en houden van allemaal. 
Twee  van  deze  vaders menen  zelfs  dat  ze  door  één  van  de  kinderen  van  hun  partner  als  een  echte 
vaderfiguur beschouwd worden. 
 

Vader van Fraukje: I: Dus Lieve is uw stiefdochter? R: Ik heb een hekel aan dat woord, het is mijn dochter. Ik heb haar 
geadopteerd, ze staat op mijn naam, ze heeft dezelfde rechten en plichten als de andere kinderen dus...  ik  leerde de 
vrouw kennen en toen was Lieve nog geen drie jaar en in onze verkeringstijd noemde ze me al papa, terwijl ze de echte 
vader ook nog zag. 
 

Twee  van  deze  ouders menen  echter  dat  er  door  de  existentiële  loyaliteitsband  toch  een  verschil  blijft 
bestaan tussen de kinderen van hun partner en hun eigen kinderen. 
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Vader van Anthony: Ja, natuurlijk, die twee van mijn vrouw zullen eerder naar hun moeder gaan als er iets is dan dat ze 
naar mij toekomen. En mijn kinderen die komen eerder naar mij dan dat ze naar mijn vrouw gaan, maar dat  is ook 
logisch natuurlijk.  

 

1.2. Loyaliteitsconflicten 

1.2.1. JONGEREN 

Verschillende  jongeren (6) spreken over een  loyaliteitsconflict waar een ouder en een nieuwe partner (en 
familie) bij betrokken  is. Daarbij geven de jongeren aan dat ze het gevoel hadden dat een nieuwe partner 
de plaats van hun vader of moeder  innam (2)   of dat de ouder te snel een nieuwe partner had (2). Twee 
jongeren menen dat de  ouder moest  kiezen  tussen hen  en de nieuwe  partner  (1) of de  familie  van  de 
nieuwe partner (1). Daarbij geeft één jongere aan dat de ouder voor de familie van de partner koos. Bij de 
andere jongere had de ouder voor hem gekozen. Eén jongere meent dat haar moeder het moeilijk vond dat 
ze nog steeds contact heeft met de ex‐partner van haar moeder. Ze kiest er echter voor om dat contact te 
blijven behouden.  
 

Anthony: Alleen met ons stiefmoeder vind ik het soms moeilijk om overeen te komen. ...dat komt omdat vroeger…zijn 
er dingen gebeurd die we elkaar nog niet hebben vergeven....Vroeger dacht ik altijd dat zij de plek van ons mama over 
had genomen, want die is namelijk overleden. En er zijn van allebei de kanten niet zo leuke dingen gebeurd...dan kreeg 
ik altijd hetzelfde  te horen. Van “Nou, dat  is ze niet.”  Ja altijd dezelfde soort preek van: “Dat doet ze niet. Waarom 
denk je dat?” Zo van die dingen. 
Bert: I: Zijn er dingen die jouw moeder boos of verdrietig maken? R: Nou, eigenlijk dat ik mijn stiefoma en ‐opa vooral 
niet accepteer. Ja, en toen ik ruzie had, heb ik gezegd dat zij dood voor mij was. En dat ze niet voor haar kinderen koos, 
maar voor haar stiefpa. Dus voor mijn stiefopa en ‐ oma. Ja, toen ging ze keihard huilen en toen kreeg ze ook bijna wat 
aan haar hart. 

 
Eén  jongere geeft aan dat het contact tussen haar en haar grootouders bemoeilijkt wordt door een ruzie 
tussen haar vader en grootouders.  
 

Bij één jongere lijken de loyaliteiten tussen zijn broertje, die weinig contact heeft met hem en zijn vader, en 
zijn vader en moeder te botsen.   

1.2.2. OUDERS 

Vier ouders spreken over een loyaliteitsconflict waarbij hun kinderen en één van hun ouders betrokken zijn. 
Bij twee ouders is het contact tussen de kleinkinderen en de grootouders verbroken, nadat zij geen contact 
meer  wensen  met  hun  ouders.  Bij  twee  ouders  zijn  ook  de  partner  (1)  en  de  kinderen  (1)  in  het 
loyaliteitsconflict betrokken. 
 

Moeder van Fraukje: I: Heeft u dan nog contact met uw biologische moeder? R: Ja, in het verleden wel. Ja, dat is heel 
lang geleden dat  ik nog contact met haar heb gehad. Mijn kinderen ook wel. Maar dat kostte  toen allemaal zoveel 
moeite. En mijn man stond er ook wel niet zo achter. 

 
Een aantal ouders (3) spreken over een loyaliteitsconflict tussen hun kinderen. Daarbij heeft één ouder het 
gevoel tegelijk één kind voor te trekken en één kind achter te stellen zonder dat een andere keuze mogelijk 
is. Een andere ouder meent dat haar zoon moeite had met haar liefde en aandacht voor de andere zoon. Bij 
een laatste ouder botsten de loyaliteiten naar haar kinderen van twee verschillende ouders. 
 

Vader van Niels: Dan zeg ik tegen Leen:  “Neen, dat moet niet”, maar eigenlijk kan ik dat ook weer niet maken, want, ik 
ben haar aan het straffen, omdat het zoontje druk is.  Maar van de andere kant zeg ik, neen dat klopt niet, het is niet 
eerlijk, dat kan ik niet maken. Dat doet mij bijvoorbeeld pijn, die dingen. Daar heb ik wel moeite mee.  

 
Twee ouders menen dat hun kind(eren) een loyaliteitsconflict voelen tussen henzelf en de andere ouder.  
 

Moeder van Annelieke: En Judith en Katia, daar heb  ik veel zorgen om omdat hun vader, die  is zo boos op mij dat  ik 
bijna weg wil, zo boos, zijn woede naar mij is groter dan de liefde naar de kinderen. …hij heeft het vlot over, sorry, K U 
T, zo heeft hij het dus over mij, dat is dus hun moeder, dat vind ik zeer zorgwekkend, ik weet niet wat er allemaal in die 
hoofdjes omgaat door de manier waarop hij over mij spreekt. Dat vind ik zorgwekkend.  
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Verschillende  ouders  (5),  waaronder  één  ouderpaar,  spreken  over  een  loyaliteitsconflict  tussen  een 
partner, die niet de ouder  is van de kinderen, en hun kinderen. Daarbij hebben twee ouders het over de 
nieuwe partner van de andere ouder. Deze menen dat het ook de nieuwe partner  is die de andere ouder 
weghoudt van de kinderen. Twee andere ouders menen dat er voor de kinderen een botsing is tussen hun 
nieuwe partner en de existentiële loyaliteit naar de andere ouder toe. 
 

Moeder van Karel: Zij heeft alleen een moeder en als hij ook maar iets zou durven zeggen, dan krijg je gelijk van: “Je 
bent mijn vader niet.” En ze heeft wel gelijk. En dat is natuurlijk best wel lastig. 
Vader van Hans: Wij zijn uit elkaar gegaan, alleen Aurelie weet de reden niet. Aurelie, die denkt natuurlijk “ik ben met 
iemand anders en moeder heeft er een hekel aan, dus ik moet ook wel een hekel aan haar hebben.”  

1.3. Gespleten loyaliteit 

1.3.1. JONGEREN 

Een  aantal  jongeren  (5)  geven  aan dat  ze wel  al  eens het  gevoel hadden  te moeten  kiezen  tussen hun 
ouders. Bij alle  jongeren heeft dit  te maken met de  scheiding van hun ouders. De  jongeren  (3) moesten 
kiezen bij wie van de ouders ze wilden wonen. Eén  jongere had het gevoel te moeten kiezen tussen haar 
ouders toen haar moeder een scheiding ter sprake bracht. Deze scheiding heeft zich echter niet voltrokken. 
Bij een andere jongere zijn de ouders momenteel weer samen. Drie van deze jongeren geven ook aan dat 
ze tijdens ruzies tussen hun ouders (soms) het gevoel hebben tussen hun ouders te staan.  
 

John: … ik had wel een beetje het gevoel dat ik daar tussen stond. Want het is toch mijn vader en mijn moeder en dan 
stond je daar zo tussen..In die ruzie, wat moet ik nou doen? Want mijn moeder praatte dan slecht over mijn vader en 
mijn vader slecht over mijn moeder.  

 
Twee van deze  jongeren wilden heel graag dat hun ouders terug samenkwamen. Ze weten echter dat dit 
niet kan.  
 

Slechts  2  jongeren, waarvan  de  ouders  gescheiden  zijn,  geven  aan  dat  ze  nooit  hebben moeten  kiezen 
tussen hun ouders.  
 

Annelieke:  I: Heb  je ooit het gevoel gehad dat  je dan moest kiezen tussen  je ouders? R: Neen, nooit, neen, nooit dat 
gevoel gehad. Uiteindelijk gewoon altijd normaal met elkaar blijven praten, mekaar behandelen als gelijkwaardige 
mensen, en we gaan elkaar niet zwart gaan maken, zo dat mijn vader zei van “je moeder is heel slecht of zo, die doet 
alles verkeerd” neen, dat niet, we zijn gewoon altijd normaal met elkaar blijven praten.  
 

Drie  jongeren,  waarvan  de  ouders  gescheiden  zijn,  geven  aan  dat  hun  ouders  wel  nog  kunnen 
samenwerken als ouderteam indien nodig.  
 

Bert: I: En komen  je moeder en  je vader nog overeen? R: Ja, over mij wel, zeg maar. Daar hebben ze wel gesprekken 
over. Of met rechtbanken en zo zijn ze ook bij elkaar en verder niks. Die zien elkaar bijna nooit. Alleen als het gaat over 
mij of mijn broertje. Dan hebben ze een beetje contact.  
Claire: I: En zijn er dingen in je gezin die je zeker niet zou willen veranderen? R: Ja, dat mijn ouders toch wel nog een 
band hebben. Want er zijn veel ouders die gescheiden zijn en die praten helemaal niet meer met elkaar. Dus, dat is wel 
goed zo. 

 
Enkele jongeren (2) spreken specifiek over gespleten loyaliteit. Eén jongere geeft aan dat zijn moeder hem 
een contactverbod had opgelegd, waardoor hij niet naar zijn vader mocht. Een andere jongere stelt dat hij 
met zijn vader niet meer over zijn gestorven moeder kan praten. Hij lost dit op door naar zijn broer te gaan, 
wanneer  hij de behoefte voelt om over zijn moeder te praten.  

1.3.2. OUDERS 

Bijna alle ouders (15) geven aan dat hun kinderen nooit hebben moeten kiezen tussen hen en de andere 
ouder Eén ouderpaar geeft wel aan dat de stiefvader hun kind gedwongen heeft  tot keuzes. De moeder 
heeft ook het gevoel dat hij zijn eigen kinderen voor de keuze stelt.  
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Vader van Annelieke: Neen, die keuze hebben we ze nooit gegeven, neen. Misschien, neen…misschien van Roland uit 
wel, van de stiefvader van hun. Die heeft heel duidelijk aangegeven van het contact hier, dat moest eigenlijk verbroken 
worden. Dus de kinderen hebben misschien wel moeten kiezen, en dat is misschien ook de reden waarom Annelieke zo 
dwars is geworden. Dat ze iets had van “wacht even, nou gaat hij niet bepalen voor wie dat ik kies”.  
 

Slechts één ouder geeft uitdrukkelijk aan dat haar kinderen hebben moeten kiezen  tussen haar en haar 
man. Hoewel haar man aangeeft dat hij zijn kinderen steeds de keuze heeft gelaten, kunnen we uit een 
aantal citaten afleiden dat er sprake is van gespleten loyaliteit bij de kinderen.  
 

Vader van Hans: Nou “ik wil geen kinderen” en “wat moet ik met dat kind”, “ik wil het eigenlijk helemaal niet”. Toen 
heb ik  gezegd op een hele rustige manier, “luister als jij zo zwanger moet zijn en jij denkt er zo over. Dadelijk als het 
kind er  is” en “  ik wil het niet en wat moet  ik met die kinderen”,  ik zeg “dan denk  ik dat  je   beter een abortus kunt 
plegen”. Dat heeft ze heel goed onthouden. Want toen heb ik Hans ook verteld wat moeder altijd deed, toen heeft ze 
gezegd, “ach Hans, je vader had je liever dood dan levend”. Want pap heeft gezegd dat ik abortus moest plegen, want 
die wilde jou niet, dus die heeft alles omgedraaid. …Hans heeft er heel veel verdriet van gehad. Hij zegt “ik weet nu niet 
meer wie ik moet geloven”. Ik zeg “ik geef er niks om, Hans, wat je gelooft, maar ik weet zeker  dat ik dat niet gezegd 
heb”. Dan is het mijn woord tegen het hare en hij weet net zo goed als ik dat zij een grote leugenaar is dus ik denk dat 
hij de conclusie wel getrokken heeft.  

 
Een andere ouder geeft  aan dat één  van  zijn  kinderen wel eens het gevoel gehad heeft  van  tussen  zijn 
ouders in te staan, hoewel zijn kinderen nooit hebben moeten kiezen van hem.  
 

Vader van Bert: I: Zegt hij dat ook wel eens, dat hij het gevoel heeft dat hij tussen zijn twee ouders staat? R: Jawel daar 
heeft hij wel een keer iets over los gelaten. Ik zeg dan: “ Het gaat niet meer jongen, we zijn van elkaar, mama heeft een 
andere man, het is jouw stiefvader.” 

1.4. Onzichtbare loyaliteit 

1.4.1. JONGEREN 

Verschillende  jongeren  (4) geven aan dat het contact tussen hen en één van de ouders vroeger voor een 
bepaalde  periode  verbroken was, maar  nu weer  contact  te  hebben met  deze  ouder.  Andere  jongeren 
hebben momenteel geen of weinig contact met hun moeder (2), broer (1), of vader (1).  
Sommige jongeren (2) zien een verband tussen het verbroken contact met één van de ouders (en broer) en 
de invloed van de nieuwe partner (en familie) van de ouder.  
 

Annelieke: … mijn stiefmoeder dat zij mij het gevoel gaf dat ze wou dat  ik anders was, dat  ik netter was, zoiets, zo, 
gewoon het gevoel dat ze mij toen gaven, dat vond  ik niet  fijn, en dat  ik toen uiteindelijk toen  ik eenmaal begon te 
puberen en toen ik kon zeggen “ja, ik hoef geen contact meer met jou”, dat ik dat meteen ook heb gedaan. En ook de 
scheiding tussen mijn vader en mijn moeder, dat ik dat mijn vader altijd heel erg kwalijk heb genomen, die dingen zo.  
 

Andere redenen voor een contactstop hebben te maken met de puberteit  (1), de negatieve beïnvloeding 
van de  vrienden  van  één  van de ouders  (1),de  scheiding  van de ouders  (2),  vroegere  ruzies  (1), of  een 
contactverbod door één van de ouders (1).  Twee jongeren geven een contactstop met één van de ouders 
aan, maar willen hier verder niet op ingaan. 

1.4.2. OUDERS 

Meerdere ouders  (11) geven aan dat hun kind(eren) gedurende een periode geen contact hebben gehad 
met henzelf of met de andere ouder. Daarbij geven vier ouders aan nog steeds zeer weinig of geen contact 
te hebben met één van hun kinderen en geven drie ouders aan dat hun kind geen of weinig contact wil met 
de andere ouder. Het betreft ook één adoptieouder waarbij het kind geen contact wou met de echte vader. 
Alle kinderen (8) waarbij er sprake was of is van een contactstop zijn kinderen van gescheiden ouders en in 
de meerderheid van de gevallen (6) betreft het het kind met gedragsproblemen. 
 
Drie ouders, waaronder één ouderpaar, stellen dat hun kind geen contact wou met (één van) de ouders uit 
kwaadheid voor de plaatsing.  
 

Vader van Ordianto: Ja, eerst had hij zo’n opstelling van “ik doe het zonder vader en moeder.”… Hij had het gevoel dat 
moeder hem verraden had en ook dat het niet eerlijk was geweest… Dus hij was boos op moeder en hij was nog steeds 
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boos op mij. Dat heeft hij een week of vier, vijf volgehouden. Maar op een gegeven ogenblik had hij toch door dat hij 
het alleen niet kon trekken, dat hij het niet zou redden. En toen heeft hij toch via zijn tante laten weten dat hij toch wel 
weer contact met mij wilde.  
 

Verschillende  ouders  (4), waaronder  één  ouderpaar, meenden  ook  dat  de  scheidingsproblematiek  een 
invloed  had  op  de  contactstop  met  één  van  de  ouders.  Ze  leggen  allen,  al  dan  niet  gedeeltelijk,  de 
verantwoordelijkheid van het  feit dat er  zeer weinig of geen  contact  is bij de andere ouder. De meeste 
ouders menen dat deze problematiek ook te maken heeft met de nieuwe partner van één van de ouders (3) 
Eén van deze ouders gaf aan dat haar kind ervoor koos geen contact meer te hebben met haar, maar wel 
nog contact zocht met familieleden van haar.  
 

Moeder van Tarak: ik heb nooit gezegd dat ze geen contact mochten met hun vader hebben. Ik deed juist mijn best dat 
ze contact hadden met die vader. Toentertijd was die vader met dat vrouwtje en die had tegen hun gezegd: “Ik wil niet 
dat jullie contact maken met jullie vader.” En hij had niks gezegd, dus dat deed hun zoveel pijn. En nou, toen moesten 
we  loslaten.  En  toen,  ja hebben we dat gedaan.  En naderhand hebben  ze ook,  toen alles uitgepraat.  In het begin 
namen ze toch een beetje afstand, behalve hij. Want zij was goed boos. Dus nou hebben ze het wel uitgepraat. En nee, 
het is nooit zo geweest. En hij zegt tegen mij: “Jij bent anders. Jij hebt nooit de kinderen…” Ik denk: “Oh, nou eindelijk 
heeft hij dat ingezien.” Hij zegt: “Je hebt nooit de kinderen belet en zij doet dat.” Maar ja, het zijn twee verschillende 
mensen hé. Dus nee hoor, ik ben blij dat ze contact hebben met hun vader.  

 
Andere  ouders  (5),  waaronder  twee  ouderparen, meenden  dat  de  gedragsproblemen  van  het  kind  te 
maken hadden met de contactstop met één van de ouders. Daarbij gaf één ouderpaar duidelijk aan dat het 
kind zelf bepaalde wanneer hij geen contact wou met een ouder.  
 
Alle ouders (4) die een periode gekend hebben waarbij het contact met één van hun kinderen verbroken 
was, geven aan dat ze dit zeer moeilijk vonden en zich gelukkig voelden  toen het contact  terug hersteld 
was. De ouders (4) die nog steeds geen  of weinig contact hebben met één van hun kinderen geven aan er 
erg verdrietig om te zijn en opnieuw (meer) contact willen bewerkstelligen met hun kind. De mate waarin 
zij daar zelf actief in deelnemen of deelnamen, verschilt echter.  
 

Vader van Ordianto:  Ik heb hem het afgelopen  jaar,  toen hij geen contact met mij wilde,  toch  steeds gezocht naar 
manieren om wel met elkaar in contact te komen. Ik belde toen steeds naar waar zijn moeder was, maar toen wilde hij 
nooit aan de telefoon komen. Ik heb hem ook vier, vijf keer een brief geschreven. Ik heb hem steeds laten weten dat ik 
toch wel dacht aan hem, maar hij wilde toen niets van mij weten….Ik vond het echt heel erg, daar heb ik best wel onder 
geleden. Dat deed pijn. Vandaar dat ik ook probeerde om steeds weer contact te zoeken.  

1.5. Loyaliteitsband vanuit de instelling 

1.5.1. OUDERS 

De meerderheid van de ouders (10) meent dat hun kind nog een band voelt met thuis nu hij geplaatst  is. 
Deze band wordt op verschillende manieren geuit. Voor enkele ouders  is het telefonische contact met (5) 
en het bezoeken van (3) hun kinderen in de instelling erg belangrijk. Sommige ouders weten dat hun kind 
graag  naar  huis  komt,  aangezien  hun  kind  in  de  leefgroep  of  tegen  de  hulpverleners  op  een  positieve 
manier spreekt over thuis (3)Andere ouders (4) geven aan dat hun kinderen vragen om terug naar huis te 
mogen, erg blij zijn wanneer ze naar huis kunnen of juist verdrietig zijn wanneer dit niet mag en aangeven 
iemand van het gezin te missen. Eén ouder geeft aan dat het moeilijk is voor zijn kind om nog een band te 
hebben met het gezin, aangezien er erg weinig contact mogelijk is vanuit de instelling. Een andere ouder is 
niet zeker of haar kind nog graag naar huis gaat, maar geeft wel aan dat haar dochter nog steeds naar huis 
blijft komen. Eén ouder en één ouderpaar geeft aan dat ze het moeilijk vonden toen hun kind heel lang in 
de eerste fase van het hulpverleningproces bleef, omdat jongeren in deze eerste fase ook in het weekend 
niet naar huis mogen. 
 

I: Kan jouw zoon of dochter nog tonen dat hij een band heeft met thuis, als hij of zij in BJBrabant zit? 
Moeder van Fraukje: Jawel, want als ik haar aan de telefoon heb, dan vraagt ze naar iedereen. Zelfs naar de hond.  
Vader van Niels: Bijna niet meer, neen. Daar komt hij te weinig voor thuis… hij is nu zolang al niet meer thuis geweest 
dat, dan raakt het contact wel een beetje verloren, ja.  
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1.5.2. JONGEREN 

Bijna alle  jongeren  (10)  zeggen dat  ze  kunnen  tonen dat  ze een band hebben met  thuis, wanneer  ze  in 
BJBrabant verblijven. Deze band wordt op verschillende manieren geuit. De jongeren vertellen over thuis in 
de leefgroep (3), zijn erg blij wanneer ze naar huis kunnen (2), hebben regelmatig telefonisch contact met 
thuis  (6),  krijgen  bezoek  van  hun  ouders  (2)  en  tonen  dan  hun  blijdschap  (1),  vertonen  goed  gedrag 
waardoor ze naar huis mogen gaan  (1) en verdedigen hun ouders  tegenover de andere  jongeren van de 
leefgroep (1). 
Eén jongere vindt dat hij moeilijk zijn band met thuis kan tonen. Enkel door telefonisch contact voelt hij nog 
dat hij een band heeft met thuis. 

1.6. Legaat 

1.6.1. JONGEREN 

Verschillende jongeren (8) geven aan een legaat meegekregen te hebben van hun ouders. Bijna de helft van 
de jongeren (5) wil het positieve deel van zijn of haar erfgoed behouden. Ze willen net als hun ouders goed 
voor hun kinderen zorgen (3), hun kinderen meenemen naar het werk en op uitstapjes (1) of omgaan met 
hun kinderen zoals hun moeder dat doet (1). Eén jongere wil zijn culturele achtergrond blijven behouden in 
zijn toekomstige baan.  
 

Ordianto:  Ja, mijn passie is, zeg maar, koken….Ja, op de kookschool zit ik ook. ….volgend jaar zal ik al in een restaurant 
stage lopen. …. Ja, mijn roots zijn indonesisch, dus ik wil wel een indische keuken zeg maar. 
 

Zes jongeren zijn vastbesloten het ‘negatieve’ deel van hun erfgoed om te buigen en zo door te geven aan 
hun kinderen.  
Eén jongere wil minder bezorgd zijn dan zijn ouders. Twee jongeren geven aan dat ze minder streng zullen 
zijn dan hun ouder(s). Ze vinden het belangrijk dat hun kinderen hun eigen fouten maken en hieruit leren. 
Vier  jongeren  geven  daarentegen  aan  dat  ze  net  meer  en  duidelijkere  regels  zullen  stellen  aan  hun 
kinderen.  
 

Annelieke: …als ik naar mijn vader kijk, zou ik minder streng zijn. Dan zou ik mijn kinderen af en toe zelf hun neus laten 
stoten van, ja, door fouten leer je en dat is wel moeilijk maar dat is wel het beste, vind ik dan persoonlijk. …bij hem zou 
ik iets losser zijn en bij mijn moeder zou ik juist dan weer wat strenger zijn. Zij heeft altijd heel erg medelijden met mij 
gehad en daardoor mocht ik alles. En dat zou ik niet doen. Ik zou iets duidelijker laten merken dat ik gewoon wel echt 
de moeder ben, daar zouden gewoon dingen zijn waar mijn kind zich echt moet aan houden.  
 

Daarnaast  zegt  één  jongere  stellig  dat  hij,  in  tegenstelling  tot  zijn  vader,  nooit  of  weinig  alcohol  zal 
gebruiken.  Een  andere  jongere  geeft  aan dat  ze  sterker wil  zijn dan haar moeder  als haar partner haar 
kinderen onrecht zou aandoen. Een  laatste jongere benadrukt haar kinderen de zaken te willen geven die 
zij in haar ogen gemist heeft: het gevoel van graag gezien te worden, vaardigheden om met situaties om te 
gaan en seksuele voorlichting. 
 

Fraukje:  Ik heb geleerd van mijn ouders, zeg maar, hoe het niet moet. Ik heb niet de perfecte opvoeding gehad. … Dus 
ik ga mijn kinderen gewoon echt vaak zeggen dat  ik van ze hou en dat  ik om ze geef en zo. En echt gewoon goede 
regels waar ze zich dan allemaal aan moeten houden. …  Ik heb nooit van mijn ouders geleerd hoe  ik met bepaalde 
situaties om zou moeten gaan. Bijvoorbeeld als ik een vriend had. Ja, ik heb geen seksuele voorlichting gehad. Ik heb 
een boekje in mijn handen gehad van mijn moeder en daar moest ik het maar mee doen. En dat ga ik absoluut niet bij 
mijn kinderen doen. Echt niet, want er is veel fout gegaan daardoor. En ik weet nu voor mijn kinderen later zeer zeker 
dat het anders moet. Want  ik weet bijvoorbeeld ook dat   mijn kinderen hier  (in BJBrabant) nooit of te nooit terecht 
mogen komen.  

1.6.2. OUDERS 

Eén ouder benoemt expliciet het delegaat dat ze van haar moeder meekreeg. Ze paste haar leven aan om 
loyaal te zijn aan de droom van haar moeder.  
 

Moeder van Claire: Ik wilde sowieso niet in Duitsland blijven. Ik wilde sowieso naar Nederland, ook omdat ik Nederland 
via mijn moeder heb leren kennen. Die was hier altijd heel graag. En toen mijn moeder overleed, heb ik haar beloofd 
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dat ik naar hier zou komen wonen. En dat doe ik voor ons beiden. Daar heb ik ook helemaal geen spijt van. Zo is dat 
gekomen. 
 

Verschillende ouders (12) geven aan iets meegekregen te hebben uit hun opvoeding. Negen ouders menen 
dat ze het ‘positieve’ deel van hun erfgoed trachten door te geven aan hun kinderen. Ze benadrukken in dit 
verband vooral de meegekregen waarden en normen (5). Eén ouder geeft aan te sparen voor zijn kinderen, 
net als zijn ouders dat voor hem hebben gedaan. Een andere ouder nam de gezonde  levensstijl van haar 
moeder over. Eén ouder vindt het ook belangrijk dat zijn kinderen buiten spelen en niet voortdurend achter 
de  computer  zitten. Hij heeft dit naar eigen  zeggen meegekregen uit  zijn eigen opvoeding. Eén moeder 
geeft aan dat haar eigen  legaat en het  legaat  van haar ex‐partner op het  vlak  van geloof botsten  in de 
opvoeding van hun kinderen.  
 

Moeder van Karel: Nou, zoals  je met de dingen omgaat. Met waarden en normen, dat vind  ik altijd heel belangrijk. 
Gezinsnormen,  van  bijvoorbeeld,    “we  zetten  niet  onze  ramen  open  als we  aan  het  verwarmen  zijn”  en  dergelijke 
dingen.  “Rekening  houden met  elkaar”  en  zo  zijn  er  nog wel  een  tiental  dingen  op  te  noemen  eigenlijk. Ook met 
dezelfde uitspaken… Dat is heel typisch. Dat ik mezelf wel eens betrap van: “Hey, dat zeiden mijn vader en mijn moeder 
ook tegen mij.”  
Moeder van Tarak: Ja, dus in het begin toen ze (de kinderen) geboren waren, kwam ze (de moeder van haar ex‐man) 
bij mij van “Ja,  je moet ze zo’n naam geven.” Een moslimnaam, maar  ja  ik trok me nergens van aan.  Ik denk “Het  is 
toch ons kind” en  ik  respecteer het wel. Maar goed,  in het begin zei ze nooit Tarak  tegen hem, altijd al had ze een 
moslimnaam voor hem. En ja, goed, ik zeg “Nou ja, laat maar”. Ik maak geen probleem.  
 

Vier ouders proberen bewust het ‘negatieve deel’ van hun erfgoed om te zetten of niet door te geven aan 
hun  kinderen. Eén ouder  geeft  expliciet  aan dat  ze haar  zoon niet dezelfde opvoeding wil  geven  als de 
opvoeding die  zij  kreeg  van haar moeder.   Twee ouders brengen  aan dat  ze  geen  alcoholische dranken 
drinken omdat hun vader een alcoholprobleem had. Ook wat betreft het straffen van hun kinderen, blijken 
twee ouders dit anders  te doen dan hun eigen ouders. Ze straffen hun kinderen bewust niet  fysiek. Eén 
ouder probeert de relatie tussen zijn kinderen en ex‐vrouw niet te verzieken, omdat hij getuige was van de 
gevolgen  daarvan  in  zijn  gezin  van  herkomst.  Tot  slot  geeft  één moeder  ook  aan  dat  ze  uit  haar  eigen 
kindertijd  geleerd  heeft  dat  ze  haar  problemen  niet  bij  haar  kinderen  mag  leggen,  dat  gelukkig  zijn 
belangrijk is en dat ze vertrouwen moet hebben dat het wel goed komt met haar kinderen.  
 

Moeder van Annelieke: Mijn broer, die had vroeger heel veel driftbuien en het ging hard  tegen hard dan …en  toen 
heeft mijn moeder zo vaak gezegd van “wat laat ik me toch opfokken door iedereen. Het moet dan zo en het moet dan 
zo, die opvoeding, waarom heb  ik hem niet gewoon kunnen  laten?”. En dat zinnetje, “ach waarom heb  ik hem niet 
gewoon kunnen  laten”, ach kinderen,  je bent ook wie  je bent, sommige dingen kan  je bijna niet, dus qua opvoeding, 
krijgen ze eigenlijk weinig bij, van recht zitten aan tafel en zo, en dat heeft, denk ik met die dingen te maken, dat mijn 
moeder zei “van ach, had ik hem maar gelaten, ’t komt allemaal goed.” 

1.7. GELIJKENISSEN  EN  VERSCHILLEN  IN  DE  BELEVINGEN  VAN  JONGEREN  EN  OUDERS  OVER  DE 
LOYALITEIT BINNEN HET GEZIN 

Er is sprake van een volstrekte overeenstemming wat betreft de (existentiële) loyaliteit naar de bevraagde 
gezinsleden. 
Bij de moeders  (3) die een  speciale band, een beter of een dieper  contact aangeven met hun  kind met 
gedragsproblemen, nemen de kinderen de relatie op een gelijkaardige manier waar. Bij de andere jongeren 
die specifiek de goede band  (3) of de slechte band (2)met één van hun ouders aanhalen, maken de ouders 
geen onderscheid in de loyaliteit naar hun kinderen.  
 
Terwijl  slechts  één ouder  aangeeft dat haar  kinderen hebben moeten  kiezen  tussen haar  en haar man, 
zeggen vijf  jongeren wel eens gekozen  te hebben  tussen hun ouders. Bij één van deze  jongeren geeft de 
ouder wel aan dat zijn kind wel eens het gevoel had tussen zijn ouders in te staan.  
Bij de gescheiden ouders, die aangeven dat ze hun ex‐partner  respecteren als ouder van hun kind, geeft 
één jongere aan dat hij al tussen zijn ouders in heeft gestaan.  Bij drie andere jongeren zouden we kunnen 
spreken van een gelijkaardige beleving. 
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Er  is  geen  overeenstemming  terug  te  vinden  tussen  de  jongeren  (2)  die  een  verband  zien  tussen  het 
verbroken contact met één van de ouders en de invloed van de nieuwe partner (en familie) en de redenen 
die ouders aangeven voor deze contactstop.  
Eén  jongere vermeldt niet dat hij voor een periode geen contact heeft gehad met zijn vader,  terwijl  zijn 
vader wel aangeeft dat hij het zeer moeilijk had met de contactbreuk.  
 
De  jongeren en ouders halen een aantal verschillende  loyaliteitsconflicten aan. Zo vermelden de kinderen 
de  loyaliteitsconflicten  niet  die  de  ouders  (4)  zien  tussen  hun  ouders    en  hun  kind.  Ook  vertellen  de 
kinderen (2) niets over de loyaliteitsconflicten die de ouders voelden tussen hen en een ander kind.  
Er is wel enige overeenstemming tussen jongeren en ouders, wat betreft de loyaliteitsconflicten waarbij  de 
nieuwe partner van een ouder,betrokken  is. De ouders  (2) benoemen dezelfde botsende  loyaliteiten als 
hun kinderen of vernoemen het  loyaliteitsconflict van hun kind  (2).   Bij  twee andere ouders en kinderen 
wordt het loyaliteitsconflict enkel door de moeder (1) of door het kind (1) benoemd.  
De  loyaliteitsconflicten die  jongeren tussen hun vader en moeder ervaren worden door twee ouders niet 
ontkend,  maar  niet  als  een  conflict  ervaren.  Eén  andere  jongere  spreekt  echter  wel  over  een 
loyaliteitsconflict tussen haar ouders, dat door haar ouders ontkend wordt.  
 
De meerderheid van de ouders  (15) en  jongeren  (10) geven aan dat hun kinderen nog een band hebben 
met thuis nu ze in BJBrabant verblijven. Ze kunnen deze band ook uiten.  

2. Rechtvaardigheid in de balans van geven en nemen 

2.1. De balans  van geven en nemen 

2.1.1. JONGEREN 

Alle jongeren brengen aan dat ze op een bepaalde manier geven aan hun ouders. De mate waarin ze geven 
verschilt echter sterk.  
Alle jongeren helpen mee in het huishouden. De taken die ze op zich nemen zijn hun eigen kamer opruimen 
(4),  schoonmaken (6), tafel dekken en afruimen (3), de honden verzorgen en uitlaten (1), in de tuin werken 
(2), de stoep vegen (1), de was doen (2), afwassen en afdrogen (4), boodschappen doen (2), helpen koken 
(1) en het bed opmaken (1). Vijf jongeren geven aan dat ze deze huishoudelijke taken vaak uit zichzelf op 
zich  nemen. Alle  jongeren  zeggen  dat  ze meehelpen  als  één  van  hun  ouders  het  vraagt. Drie  jongeren 
vinden dat ze eigenlijk niet zoveel doen. Vijf jongeren geven aan dat ze als ze er geen zin in hebben, onder 
de huishoudelijke taken proberen uit te komen of ze simpelweg niet doen.  
 
Naast  de  huishoudelijke  taken  vermelden  jongeren  ook  taken  als  oppassen  (1)    en  sjouwen  (1)  die  ze 
vrijwillig uitvoeren. Vijf  jongeren geven aan dat ze één of meerdere gezinsleden soms troosten. Ook geld 
lenen (1), cadeau’s geven (2), gezelschap houden van de oma (1) en ruzies proberen oplossen (3) zien de 
jongeren als manieren van geven. Eén jongere geeft door de anderen niet te willen belasten.  
 

John: Gewoon als ze dan ruzie hebben gehad, dan zei ik gewoon tegen ons pap, “ja, ons mam zegt dit en ons mam zegt 
dat” en zei ik tegen ons mam van ons vader: “dit zei zij.” 
…gewoon een beetje de waarheid verdraaien, want ons vader zei wel eens als hij boos was, “ja, ons mam daar kunnen 
we niets mee”, en iedere keer als ik dan naar ons mam toe ging, en andersom ook precies, ja dan zei ik gewoon tegen 
ons mam “ja, ons vader wil het terug goedmaken” en dan zei ik weer tegen ons papa “mama wil het goedmaken”.  
 

Bijna alle jongeren (10) zijn bezorgd om één of meer gezinsleden. Ze zijn bezorgd om hun moeder (6), vader 
(6), broer of zus (6), oma (2) of zichzelf (1). Twee van deze jongeren leggen uit dat dit te maken heeft met 
de angst dat hun jongere broertje dezelfde problemen als hen zou krijgen. Eén jongere geeft aan zich geen 
zorgen  te maken over zichzelf of zijn gezinsleden. Andere redenen van bezorgdheid zijn ziekte  (1) en het 
overmatig werken van de ouders (1). 
 

Anthony:  Ja, nu wel  iets minder, maar voor mijn pa. Want een  tijdje geleden, dan was hij heel veel alcohol aan het 
drinken. Maar dat is nou wel weer iets aan het minderen, maar wat dat betreft, heb ik me daar wel heel veel zorgen 
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over gemaakt. En ook voor mijn broertje, want hij wordt helemaal hetzelfde als mij. Hij krijgt ook  jeugdhulp en zo, 
dus… 
  

Het merendeel van de  jongeren  (8) vindt dat ze zorgen voor een gezinslid. Bij zes  jongeren betreft dit de 
zorg voor hun broer of zus, bij vier  jongeren de zorg voor een ouder. Twee  jongeren geven aan dat deze 
zorg  in het  verleden erg  groot was. Deze  kinderen  lijken  geparentificeerd  te  zijn en  kunnen beschouwd 
worden als zorgende kinderen.  
 

John: Voor mijn moeder heb  ik zeven  jaar  lang gezorgd. Toen zij  in het ziekenhuis  lag of net thuis was.  In plaats dat 
mijn moeder voor mij  zorgde,  zorgde  ik wel voor mijn moeder. Zo ongeveer van mijn 12 af ben  ik een beetje voor 
mijzelf gaan zorgen. Eigen weg ingegaan. I: Kon je nog naar school gaan als je zoveel voor je moeder moest zorgen? R: 
Ja dat ging wel, maar als ik dan een ambulance hoorde dan ging ik gewoon uit de klas en liep ik gewoon weg. Ging ik 
naar huis toe. En als alles oké was met mijn moeder, dan liep ik gewoon terug. Ja en dan bleef ik thuis. Ook al had ze 
alleen maar koorts, dan bleef ik alsnog thuis, dan meldde ik gewoon mezelf ziek. Dat doe ik nou niet meer.   
Anthony: Toen mijn moeder net overleden was, dan was alles gewoon los, zeg maar…I: Denk je dat dat komt omdat je 
vader te veel te verwerken had? R: Ja, ik denk het wel, want de eerste 4 maanden heb ik ook voor mijn kleine broertje 
moeten zorgen, omdat ons pap het toen niet aankon. 

 
De jongeren blijken op verschillende manieren te ontvangen van hun ouders. Alle jongeren geven aan dat 
hun  ouder(s)  zorgen  voor  hen.  Slechts  één  jongere  vermeldt  niet  dat  haar  vader  voor  haar  zorgt.  Eén 
jongere vindt dat haar moeder te zorgzaam is en vergeet aan zichzelf te denken.  
 

Fraukje: Ze heeft 4 dochters die ze eigenlijk de helft van de tijd alleen heeft opgevoed. Ze heeft heel haar  leven voor 
hem (haar man) gezorgd. Nou wie zorgt voor haar? Ze zorgt zelf ook niet voor haarzelf…Ze zorgt altijd maar voor een 
ander. 

 
Wat de huishoudelijke  taken betreft, geven alle  jongeren aan dat tenminste één ouder hiertoe bijdraagt. 
Meer dan de helft van de jongeren (6) geven aan dat één ouder alle taken op zich neemt in het gezin. Drie 
van deze gezinnen zijn éénoudergezinnen, in de andere drie nemen de vrouwen al het huishoudelijk werk 
waar. De vaders  in deze drie  laatste gezinnen werken volgens hun kinderen veel, al  is één vader op dit 
moment tijdelijk werkloos.  
De  andere  jongeren  (5)  geven  aan  dat  de  huishoudelijke  taken  in  hun  gezin  een  gedeelde 
verantwoordelijkheid  zijn  tussen  hun  vader  en  (stief)moeder  (3),  hun moeder,  zus  en  oma  (1)  of  hun 
moeder en zichzelf (2). 
 
De jongeren brengen aan dat ze ook op andere manieren van hun ouders ontvangen. Ongeveer de helft van 
de jongeren (5) wordt soms getroost door één van zijn ouders. De overige jongeren zoeken deze troost bij 
anderen (3) of hebben bij verdriet geen behoefte aan iemand die hen troost (3).  
 

Claire: I: En word jij wel eens getroost door mensen? R: Ja, zelfs soms wel eens door Ivan. 
(broertje) Ja, dan moet ik huilen en dan komt hij naar mij en dan geeft hij mij een knuffel. 

 
Bijna alle jongeren (9) hebben het gevoel dat hun ouders achter hen staan en in hen geloven. Eén jongere 
denkt dat dit niet altijd zo is en één jongere denkt dat haar ouders niet in haar geloven.  
 

Annelieke: Ja, allebei eigenlijk, ook mijn vader die laat dan heel goed merken “hoe moeilijk wij het altijd hebben gehad 
en hoeveel  ruzie we ook altijd hebben gehad, er  is altijd  iets geweest  in  jou wat dat mij gewoon, waardoor dat  ik 
gewoon bleef geloven in jou”…Dat vind ik heel fijn, echt heel fijn. 

 
Alle jongeren hebben het gevoel dat ze steeds terecht kunnen bij tenminste één van hun ouders als ze een 
probleem hebben, het moeilijk hebben, boos of bang zijn. In hun beleving staan deze ouders steeds klaar 
voor  hen.  Eén  jongere  zegt  dat  ze  wel  terecht  kan  bij  haar  vader,  maar  het  moeilijk  heeft  om  dit 
aadwerkelijk te doen, aangezien ze nog in de beginfase zitten van het opnieuw opbouwen van hun relatie. d  

Fraukje: En mijn moeder, zij is gewoon een schat van een vrouw. Je kan bij alles met haar terecht, want ze staat open 
voor dingen en ze praat met  je over dingen. Als er echt  iets  is, dan voelt ze dat gewoon aan en gaat ze met  jou  in 
gesprek. Het is gewoon een hele lieve, zorgzame vrouw. 
Annelieke: I: En kan je daar bij je vader ook mee terecht? R: Ja, dat ligt gewoon moeilijk, omdat het echt pas helemaal 
nieuw is allemaal tussen ons, maar ik zou het wel kunnen…  mijn vader, dat weet ik dat die er wel altijd voor mij zal zijn 
maar daar zou ik niet naar toe stappen.  

 



D e e l   3 :   R e s u l t a t e n     P a g i n a  | 42 

 
Elke jongere denkt dat zijn ouders bezorgd om hem of haar zijn. Drie jongeren geven aan dat hun moeder 
bezorgder is dan hun vader. Eén meisje vindt zelfs dat haar moeder overbezorgd is om haar.  
 
Eén jongere vindt dat haar moeder haar vroeger te veel gegeven heeft om te compenseren voor het haar 
aangedane onrecht.  
 

Annelieke: De man waarmee mijn moeder heeft samengewoond een tijdje, na mijn vader, daar had  ik wel veel ruzie 
mee en ik weet niet wat er mis was met hem, maar ja, hij was gewoon heel lullig tegen mij. En dat vond zij wel heel 
zielig omdat ze zag, ja zij durfde ook niets tegen hem te zeggen; dus ja, dan had ze zoiets van “laat ik haar ook gewoon 
maar zoveel mogelijk doen, dat ze zoveel mogelijk weg is, dan heeft ze er ook niet zoveel last van”. 

 
Eén jongere vindt het uit schuldgevoel moeilijk om te ontvangen van haar moeder. 
 

Fraukje: En mijn moeder,  ja. Kijk  ik heb het soms moeilijk om dingen van haar aan  te nemen….  toen zij ziek was,  ik 
kwam dan bijna nooit in het ziekenhuis. Ik was altijd weggelopen en zo, omdat ik het gewoon niet meer aankon dat zij 
zo ziek was. En toen had ik verkeerde vrienden, deed ik verkeerde dingen. Was ik weer een weekje weggegaan en toen 
hadden ze me als vermist opgegeven. Niemand wist waar ik zat en ik wilde het maar niet. En ik liet ook niets van me 
horen, terwijl  ik gewoon heel dicht bij haar was eigenlijk.  Ik was  in hetzelfde plaatsje. En sindsdien heb  ik een beetje 
een  schuldgevoel. Als  zij  iets geeft… Ze hoort me eigenlijk niets  te geven. Maar als  zij mij  iets geeft, dan wil  ik het 
eigenlijk liever niet van haar aannemen.  

 
Tot  slot menen  vijf  jongeren  dat wat  zij  ontvangen  en wat  hun  broers  of  zussen  ontvangen  soms  erg 
verschilt.  Vier  van  deze  jongeren  vinden  dat  hun  broer  of  zus  voorgetrokken wordt  door  één  of  beide 
ouders. Eén meisje heeft het gevoel dat zij voorgetrokken wordt. De andere vijf jongeren met een broer of 
zus geven vastbesloten aan dat dit in hun gezin niet het geval is, al voelt het soms anders aan. 
 

Bert: Ja, bij mijn vader  is het wel zo als  ik bijvoorbeeld geld krijg. Hij vindt dan eigenlijk dat hij hetzelfde moet geven 
aan mijn broertje. Maar ik heb zoiets van, mijn broertje woont bij mijn moeder. En daar krijgt hij ook veel. En ik kom 
alleen bij mijn vader. En als mijn broertje bij mijn vader komt, krijgt hij ook weer dingen van mijn vader. En dan zegt hij: 
“Je broertje komt dit weekend, dus dat kan ik jou niet geven, want daar heb ik geen geld voor.” En dat snap ik ook wel, 
want hij wil dat mijn broertje het ook fijn heeft bij hem. 

2.1.2. OUDERS 

De bevraagde ouders geven op heel veel verschillende manieren aan hun kinderen. Alle ouders geven aan 
op de één of andere manier zorg te dragen voor hun gezinsleden, in het bijzonder voor hun kind(eren).  
Wat  de  taakverdeling  binnen  het  huishouden  betreft,  geven  bijna  alle  ouders  (14)  aan  dat  ze  taken 
vervullen en op deze manier geven aan hun gezinsleden. Twee vaders geven aan dat ze geen taak vervullen 
in het huishouden, maar  leggen de oorzaak hiervoor bij de vele uren die ze aan hun werk spenderen. Eén 
van deze vaders benadrukt dat hij op deze manier ook geeft, aangezien hij  in het  inkomen van het gezin 
voorziet.  
De helft  van de ouders  (7 moeders en 1  vader) geeft aan al de huishoudelijke  taken op  zich  te nemen. 
Hiervan vermelden twee ouders dat ze dit niet willen of kunnen veranderen omdat dit eigen is aan hen. Zes 
ouders  zeggen  dat  de  huishoudelijke  taken  gedeeltelijk  door  hen  uitgevoerd  worden.  Deze 
verantwoordelijkheid delen ze met hun partner (4), hun kind(eren)(2) en/of enkele  vrienden (1).  
 

Vader van Ordianto: De zorg voor de kinderen die doen we eigenlijk een beetje samen… natuurlijk  is er over en weer 
advies. Maar mocht er iets aan de hand zijn, dan is Veronique (nieuwe partner) voor Nathalie (stiefdochter) de eerste 
die ze aanspreekt en andersom…Dus ik regel de zaken wat Ordianto betreft en daar houdt Veronique zich wat buiten, 
en andersom. Dat gaat natuurlijk nooit 100 procent, maar dat is een beetje min of meer de afspraak die wij gemaakt 
hebben. 

  
Naast  de  huishoudelijke  taken,  geven  de  ouders  aan  ook  op  andere  manieren  te  geven  aan  hun 
gezinsleden. Elke ouder vindt dat hij aandacht geeft aan zijn kind(eren). Daarnaast vermelden ze het  
het geven van troost (6), het geven van advies (5), het geven van ruimte om kwaad te zijn (1) en het blijven 
geloven in hun kind (3). Verschillende ouders (10) geven aan dat ze steeds klaarstaan voor hun gezinsleden 
en dat hun gezinsleden steeds bij hen  terecht kunnen. Vier ouders stellen dat hun gezinsleden ook voor 
praktische zaken bij hen terecht kunnen. Ook het  leren van vaardigheden en waarden aan hun kind(eren) 
zien enkele ouders (4) als een vorm van geven. 
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Vader van Annelieke: Maar dat  is het voordeel van vader zijn en de kinderen één keer per twee weken op bezoek te 
krijgen, want de weekenden dat zij hier waren, hadden wij met zijn tweeën, volop aandacht voor hun. Want dat kan 
dan  hè…  wij  waren  blij  dat  ze  er  waren,  en  we  gingen  niets  doen  in  huis,  want  met  hun  gingen  we  dingen 
ondernemen… En dat was of zwemmen, of, ja noem maar iets op, maar altijd leuke dingen. Dus dat is voor de kinderen 
toch ook een mooie tijd geweest, en ik denk dat ze daar zo op terugkijken.  
Moeder van Karel: Kijk, de wereld waar wij  in  leven, dingen die voor ons heel banaal zijn, zijn voor Karel  (kind met 
autisme) soms veel moeilijker. Weinig dingen zijn voor hem vanzelfsprekend. Kijk, niemand heeft mij nou echt moeten 
leren voetballen. …Je wist heel veel dingen al. Maar tegen Karel heb ik alles moeten zeggen van: “Karel als je dat doet, 
dan ga je dat…” En niet één keer, nee, wel 10 keer.  

 
Alle ouders geven aan bezorgd te zijn over één of meerdere gezinsleden, maar extra bezorgd te zijn over 
hun kind dat hulpverlening krijgt in BJBrabant.  
 

Enkele ouders (4) hebben het over het geven aan hun kind op financieel vlak. Twee ouders geven aan dat 
ze het  jammer vinden dat  ze  financieel gezien weinig kunnen geven aan hun kind. Eén van deze ouders 
benadrukt dat dit evenwel niet opweegt  tegen de andere manieren waarop  ze geeft aan haar kinderen. 
Twee vaders stellen dat ze hun best doen om hun kinderen op geldelijk gebied iets te geven. Eén van deze 
vaders spaart voor zijn kinderen en stopt  ze regelmatig geld toe. De andere vader benadrukt dat hij de toch 
wel dure opleiding van zijn dochter wil betalen, omdat dat haar droom is.   
 
Wat betreft de omgang met andere gezinsleden of belangrijke personen, geven enkele ouders op een zeer 
specifieke manier. Drie moeders kiezen bewust om geen nieuwe partner  in hun  leven  toe te  laten  in het 
belang  van  hun  kind(eren).  Drie  ouders  geven  aan  dat  ze  hun  best  doen  om  het  contact  tussen  hun 
kind(eren) en hun ex‐partner niet te verzieken, hoewel dit soms moeilijk voor hen  is. Eén ouder geeft zijn 
adoptiedochter  bewust  de mogelijkheid  om  haar  biologische  grootouders  te  zien.  Eén  vader  tracht  de 
relatie tussen zijn twee kinderen te bevorderen door zijn dochter mee te nemen om zijn zoon te bezoeken 
in BJBrabant. Eén ouder bleef zijn zoon laten weten dat hij aan hem dacht via brieven en telefoontjes toen 
zijn zoon gedurende een jaar het contact verbroken had. 
 
Vijf  ouders  geven  aan  dat  ze  hun  kind(eren)  niet  teveel willen  belasten.  Ze  houden  hun  problemen  en 
verdriet voor zich (4), willen zich niet  laten verzorgen als ze ziek zijn (1) of bleven bij hun partner voor de 
kinderen (1). Ook dit beschermen kan gezien worden als een vorm van geven.  
Eén moeder wil haar dochter beschermen door niet te vertellen dat ze een nieuwe partner heeft. Op deze 
manier kan haar kind niet opnieuw gekwetst worden.  
 

Moeder  van  Hans: Mijn moeder  vond  dat  eigenlijk moeilijk,  die  wilde  ons  beschermen,  zoals  ik  nou  Aurelie  ook 
bescherm hé. Als ik verdriet heb, ga ik ook alleen huilen, dat wil ik haar ook niet laten zien.  

 
De helft van de ouders (8) meent ook te geven door de manier waarop ze met ruzies omgaan. Vier ouders 
trachten ruzies tussen andere gezinsleden op te lossen door scheidsrechter te zijn (1), tussen te komen (2) 
of de betreffende  gezinsleden  te  sussen  (1). Drie ouders  (waarvan 1 ouderpaar) probeerden bewust de 
kinderen niet te betrekken bij ruzies tussen hen en hun partner. Eén ouder vluchtte meerdere keren met 
haar zoon toen ruzies uit de hand liepen en haar man haar mishandelde.  
 

Moeder van Ordianto: Ordianto wil dan in plaats van een stomp op Jason zijn neus geven, dat kan niet hé. Vooral de 
laatste jaar voordat hij naar internaat ging… Dus euh, ik kan eens kijken euh, dat ik zeg maar ooit zou tussenkomen om 
hem te beschermen…om dingen duidelijk te maken van mijn zoon, “luister, het  is goed en het kan gebeuren als  jullie 
stoeien en noem maar op, maar…” En dan heb  ik ook duidelijk gezegd dat “mocht het niet  lukken tussen  jullie,  jullie 
een  argument  krijgen  kunnen  jullie  altijd,  naar mij  toekomen  voor  overleg  en  dan  zoeken  wij  de  uitkomst  voor 
allerbeste.” 
 

Ook  vechten  voor  het  hoederecht  (1),  een  veilige  thuis  bieden  voor  het  kind  (1),  meegaan  naar 
vrijetijdsactiviteiten van hun kind(eren) (2) en  betrokkenheid tonen op het schoolgebeuren (2), komen aan 
bod als manieren waarop ouders aan hun kinderen geven.  
 
Tot slot zien ouders (4) ook het zich richten tot de hulpverlening  als een manier om te geven aan hun kind. 
Het aanmelden van een kind voor schoolmaatschappelijk werk, hulp vragen aan de kinderbescherming of 
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jeugdzorg, aangifte doen van de verkrachting van het kind en pleiten voor het kind op de rechtbank worden 
vernoemd.  
 

Moeder van John: Mijn ex‐man is dus daarom ook nog steeds kwaad op mij, want ik ging gelijk naar de instanties. Die 
is boos dat ik jeugdzorg heb ingeschakeld. En dat interesseert me niet dat hij boos is. Mijn zoon had dat toen nodig. En 
ik  alleen  kon  het  niet  oplossen. We  hadden  zeer  zeker  hulp  nodig.  Dus  die  hebben we  genomen.  En  dat  is  goed 
bevallen.  
 

Als we het kind dat in BJBrabant verblijft, vergelijken met de (indien aanwezig) andere kinderen, blijken de 
meeste moeders  (  5  van  de  7)  dit  kind meer  te  geven.  De meeste  vaders  (  6  van  de  7)  daarentegen 
proberen bewust evenveel te geven aan al hun kinderen. 
 

Moeder van Karel: Nou, zij (de kinderen) zeggen natuurlijk wel eens dat ik Karel voortrek. Kijk, omdat Karel natuurlijk 
een zorgenkind of tussen haakjes “zorgenkind”  is, komt het wel eens voor dat  ik hen  inzet voor bepaalde dingen en 
Karel niet. En dan zeggen ze: “En wij dan? Hij moet dat toch ook weet je wel.” Dus als je dat dan ziet, hou je er toch wel 
een beetje rekening mee  

  
Vier ouders geven aan dat ze in hun beleving te veel  gegeven hebben aan hun kind(eren). Twee moeders 
gaven teveel uit medelijden en als compensatie voor aangedaan onrecht. Enkele ouders (3) stellen dat ze in 
de toekomst zullen blijven geven aan en blijven zorgen voor hun kind. 
 
Alle ouders geven aan in meer of mindere mate van hun kind te ontvangen.  
Wat de huishoudelijke taken betreft, geven heel wat ouders (12) aan dat hun kind meehelpt. Drie ouders, 
waarvan 1 ouderpaar, vinden dat hun kind geen enkele huishoudelijke taak vervult. Eén ouder meent dat ze 
hier niets over kan zeggen, aangezien ze al een periode geen contact heeft gehad met haar zoon.  
In de gezinnen waar de  jongere meehelpt  in het huishouden, blijken bijna alle ouders  (11) dit  te vragen. 
Slechts twee ouders geven aan dat hun kind deze taken soms uit zichzelf op zich neemt.  
De  taken  die  vernoemd worden,  zijn:  eigen  kamer  opruimen  (3),  de  badkamer  schoon  achterlaten  na 
gebruik  (1), boodschappen doen  (1),  tafel dekken en afruimen  (5), grasmaaien  (1), afwassen en afdrogen 
(2), de was ophangen (1), koken (5), schoonmaken (1) en opruimen (4).  
 
Ouders menen ook op andere manieren te ontvangen van hun kinderen. Twee ouders geven aan begrip te 
krijgen van hun kind. Eén ouder zegt dat haar dochter ziet wat zij nodig heeft. Twee geven aan terecht te 
kunnen bij hun kind als  ze het moeilijk hebben  (1), boos  (1) of bang  (1)  zijn of wanneer  ze  troost nodig 
hebben (1). Eén vader zegt dat zijn zoon voor hem klaarstaat in goede periodes. 
 
 

Vader van Hans: Het klinkt allemaal wel negatief, maar Hans  is eigenlijk een goed manneke …als Hans  in zijn goede 
doen  is, dan  is hij zo’n  lief manneke...Hij doet alles dan voor  je, en staat dan altijd voor  je klaar, maar hij heeft zijn 
mindere periodes en daar heeft hij nu eentje van. 
  

Minder dan de helft van de ouders (7) denken dat hun kind bezorgd is over hen.  
 

Moeder van Tarak: Als ik ziek zou zijn en zo, dan mijn zoon…dan komt hij even langs om te kijken hoe ik me voel, ja dat 
vind ik toch wel heel leuk. Ja dat heeft hij altijd gehad. 

 
Slechts drie ouders menen dat hun kind voor hen zorgt. Ze vermelden hierbij dat dit enkel voorvalt als ze 
ziek  zijn. Twee moeders geven aan dat hun kinderen  in het verleden erg veel gedaan hebben voor hen, 
maar dat ze dit nu niet meer willen. Bij beide ouders had dit te maken met de ziekte waaraan zij lijden. Hun 
kinderen lijken geparentificeerd te zijn en kunnen beschouwd worden als zorgende kinderen. 
 

Moeder van John: Hij  is kinderlijk voor zijn  leeftijd. Hij heeft tot zijn dertien  jaar naast mij geslapen, omdat hij bang 
was, als er iets zou gebeuren, dat ik niet snel genoeg in de kliniek was. Hij nam eigenlijk de zorgende hand, terwijl ik 
dat moest  doen  in  feite. Maar  John  zorgde  in  feite,  voordat  hij  naar  school was,  dat  ik  in  orde was.  Als  hij  een 
ambulance hoorde, liep hij weg uit school, om naar huis te gaan, omdat hij dacht van: “Daar ligt mijn moeder in.” 

 
Drie ouders benadrukken dat ze niet te veel van hun kind willen ontvangen. Een kind mag volgens hen kind 
blijven en genieten van de kindertijd.  
 

Moeder van Karel: Nee, als ik een probleem heb, dan ga ik altijd bij Jurgen (vriend)…Nee, ik ga dan niet zo snel bij mijn 
kinderen omdat ik wil dat ze onbezorgd kunnen blijven. Dus, dat vind ik wel heel belangrijk. 



D e e l   3 :   R e s u l t a t e n     P a g i n a  | 45 

 
2.1.3. GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN IN DE BELEVINGEN VAN JONGEREN EN OUDERS 

Betreffende de vraag of jongeren meehelpen in het huishouden is er redelijk wat overeenstemming tussen 
de  jongeren en hun ouders. Een opvallend verschil  is dat alle  jongeren aangeven bepaalde huishoudelijke 
taken op  zich  te nemen,  terwijl  twee  jongeren  volgens hun ouders geen enkele  taak  in het huishouden 
vervullen. Eén van deze  jongeren geeft zelf aan dat hij niet  zoveel doet. De andere  jongere vervult naar 
eigen  zeggen  echter  zeer  veel  taken.  Daarnaast  valt  het  ook  op  dat  vijf  jongeren  naar  hun  mening 
meehelpen uit zichzelf, terwijl slechts twee ouders dit bevestigen. De ouders die dit bevestigen, zijn ook de 
gezinnen waarin zowel ouders als kinderen zeggen dat het huishouden hun gedeelde verantwoordelijkheid 
is.  
Ook wat  betreft  deze  taakverdeling  binnen  het  gezin  blijken  jongeren  en  ouders  in  het  algemeen  een 
gelijkaardig  beeld  te  hebben.  Een  opvallend  verschil  is  dat  één  jongere  het  huishouden  ziet  als  een 
gedeelde verantwoordelijkheid tussen zijn zus, moeder en oma, terwijl zijn moeder aangeeft alle taken op 
zich te nemen, weliswaar met hulp van haar moeder.  
Grote discrepanties tussen het beeld van ouders en kinderen zijn terug te vinden  in hun mening over het 
troosten van elkaar. Geen enkele mening van de  kinderen wat betreft  troost ontvangen of geven, blijkt 
overeen te stemmen met de mening van de ouder(s) wat betreft troost geven of ontvangen.  
Wat  betreft  het  gevoel  dat  de  ouders  klaarstaan  voor  hun  kinderen  en  dat  de  kinderen  steeds  terecht 
kunnen bij hen, is er dan weer veel overeenkomst tussen de beleving van ouders en jongeren. Slechts één 
vader vindt van zichzelf dat zijn dochter steeds bij hem terecht kan, terwijl de dochter dit ontkent. Over het 
bezorgd  zijn  binnen  de  ouder‐kindrelatie  blijkt  er  gedeeltelijke  overeenstemming  te  zijn.  Van  de  acht 
jongeren die bezorgd zijn om een bevraagde ouder, bevestigen slechts drie ouders dit. Opmerkelijk  is de 
overeenstemming over de bezorgdheid van ouders: alle ouders zijn bezorgd om hun kind en alle jongeren 
ervaren deze bezorgdheid.  
Er zijn zowel verschillen als overeenkomsten te onderscheiden in de visie van ouders en hun kinderen op de 
eventuele  zorg die de  jongeren voor hun ouders dragen of droegen. Van de drie  jongeren die aangeven 
zorg  te bieden aan hun ouders  (4), ervaren  twee ouders deze  zorg ook. De drie andere ouders die  zorg 
menen  te ervaren, worden  in deze  visie niet ondersteund door hun  kinderen. Op basis  van wat ouders 
aangaven,  is er bij twee  jongeren sprake van parentificatie als zorgende kinderen. Eén van deze  jongeren 
geeft dit zelf ook aan, de andere jongere rept hier met geen woord over. Een andere jongere geeft zelf aan 
geparentificeerd te zijn, terwijl zijn vader dit niet vermeldt. 
Tot slot blijken ouders en kinderen sterk te verschillen in hun ideeën over het al dan niet voortrekken van 
de  jongere of  zijn of haar broers of  zussen. Waar  slechts één meisje het gevoel heeft  voorgetrokken  te 
worden door haar vader, geven zes ouders (waar de desbetreffende vader geen deel van uitmaakt) aan dat 
ze  hun  kind  dat  in  BJBrabant  verblijft,  voortrekken. De mening  van  drie  jongeren  dat  hun  broer  of  zus 
voorgetrokken wordt door een bevraagde ouder, wordt door deze ouders uitdrukkelijk ontkend. Eén van 
deze ouders geeft zelfs aan dat de situatie volgens hem omgekeerd is.  

2.2. Verdienste of constructief gerechtigde aanspraak 

Slechts in drie gezinnen wordt constructief gerechtigde aanspraak benoemd. Eén vader meent dat hij door 
zorg en aandacht  te  geven aan  zijn  kinderen  verdienste heeft  verworven en dus gerechtigd  is om  in de 
toekomst  aanspraak  te maken  op  de  zorg  van  zijn  kinderen.  Eén moeder  geeft  aan  dat  haar  kind  deze 
mening is toegedaan. Haar moeder heeft volgens deze jongere heel haar leven voor haar man en kinderen 
gezorgd. Ze is dus gerechtigd om deze zorg in de toekomst terug te ontvangen.  
 

Vader van Bert:  Ja,  ik  sta altijd klaar voor  ze… het  ligt er aan wat  ze willen, dat  is ook weer verschillend. Maar  ik 
probeer het met men  lichaam  , met de kracht die  ik  in me heb wel. Vaak  lukt het niet op financieel gebied, maar  ja 
pech dan, als het niet is dan kan het niet… Ik heb eigenlijk de hele zorg voor alles zeg maar. Het steunpunt ben ik zelf. 
Dadelijk als  ik zeg van  ik ben ouder en  ik kan het niet meer, dan zal hij toch moeten…. Dan zal  ik dat ook wel eisen. 
Tenminste als je zelf lichamelijk niet meer kan, ja dan snap je dat zelf ook van mijn vader is slecht te been of hij heeft 
het aan de rug, die kan het niet goed. Maar ik denk dat er geen problemen zijn. 
Moeder  van  Fraukje:  Ja,  en  Fraukje  die…zegt  zelf  van:  “Ja,  later  ga  ik  voor  jou  zorgen.”  En  dat  zou  best wel  eens 
kunnen. Zij houdt wel heel erg van mij. 
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Eén ouder (vader) vindt dat zijn moeder deze zorg opeist. Aangezien ze de kinderen grootgebracht heeft, 
meent ze dat   ze gerechtigd  is om aanspraak  te maken op de zorg van deze kinderen, ongeacht of deze 
kinderen daartoe in staat zijn of niet.  
 

Vader van Annelieke: Dat is helemaal geen aardig mens… zij is heel erg in zichzelf gekeerd en heel egoïstisch…’t ligt ook 
aan de generatie natuurlijk. Want zij is opgevoed van haar ouders, daar moest voor gezorgd worden, en dat verwacht 
zij nou ook van ons, maar de tijden zijn veranderd, en kinderen zorgen niet altijd meer voor ouders, dat  is geregeld, 
maar zij verwacht dat nog steeds. En mijn oudste, want ik ben zelf 53, mijn oudste broer is 65, maar mijn stiefzus, die is 
70, mijn moeder is 86, mijn moeder verwacht dat die van 70 in feite  twee, drie keer per week, voor haar boodschappen 
gaat doen en het hele verhaal, terwijl die van 70 zelf ook hulp nodig heeft, maar zo is ze wel, dat ze zoiets heeft van “ik 
heb jullie grootgebracht en jullie moeten nu maar voor mij zorgen”…ik vind het niet leuk om naar haar toe te gaan, tot 
op een bepaalde hoogte, ze mag het niet opeisen en dat doet ze wel.  

2.3. Verdelend en vergeldend onrecht 

In  alle  gezinnen  komt  zowel  verdelend  en  vergeldend onrecht  voor. De mate waarin onrecht  voorkomt 
verschilt echter sterk.  

2.3.1. JONGEREN 

Meer dan de helft van de jongeren (7) geeft aan verdelend onrecht meegemaakt te hebben. Zes jongeren 
geven  aan  iemand  die  hun  dierbaar was,  verloren  te  hebben.  Ze  spreken  over  het  overlijden  van  een 
grootouder (4), een ouder (2) of een niet nader benoemd iemand (1). De moeder van deze laatste persoon 
geeft aan dat haar zoon hiermee doelt op het overlijden van een vriendin. Hij zag haar sterven tijdens een 
treinongeluk. 
 
Eén  jongere  vertelt  dat  zijn moeder manisch‐depressief  is.  Twee  jongeren  geven  aan  dat  hun moeder 
ernstig  ziek  is  geweest. De  zus  van  één  van de  jongeren heeft  een miskraam  gehad.  Tot  slot heeft  één 
jongere het ook over de hartaanval van zijn opa, die hij niet volledig als verdelend onrecht beschouwt. Hij 
heeft het idee dat hij een aandeel heeft in dit gebeuren.  
 

Bert:  Ik ben één keer bij mijn opa op bezoek geweest, omdat hij daar vanwege het afkicken nu zit. En dan weet ik dat 
hij een hartaanval heeft gehad. En nou, iedere keer als ik daar met mijn fiets kom, maar dan ben ik gewoon bang dat 
hij dat nog krijgt en dan, ja, doodgaat…. hij is gewoon zo blij dat ik langskom. Ik weet dat ik er niet aan kan doen, maar 
langs de andere kant wel. 
 

Bijna alle jongeren (10) zijn in hun leven reeds slachtoffer geweest van vergeldend onrecht.  
Twee meisjes werden het slachtoffer van zogenaamde ‘loverboys’ die hen drogeerden en misbruikten. Eén 
van deze meisjes werd daarnaast ook verkracht. Volgens de moeder van dit meisje was ze bovendien reeds 
ontmaagd voor het einde van de lagere school. 
 
Ook gezinsrelaties blijken een bron van onrecht  te  zijn voor meer dan de helft van de  jongeren  (8). Vijf 
jongeren vermelden  in dit verband de scheiding van hun ouders. Twee  jongeren hadden het moeilijk met 
het feit dat één van hun ouders snel een nieuwe partner had. Eén jongere geeft aan dat zijn vader hem in 
zijn eerste levensjaren ontkende, aangezien hij een buitenechtelijk kind was. Deze jongere vond ook dat hij 
onrechtvaardig behandeld werd door zijn moeder toen zij een periode alle contact met hem weigerde. Een 
andere jongere geeft aan dat ze door familieruzies van haar vader geen contact mag hebben met haar oma 
en opa. Een moeder van een jongere meent dat de vader van haar zoon drugs boven zijn zoon verkiest. Een 
andere moeder vertelt dat haar ex‐man zijn dochter niet meer wilde in huis hebben.  
 

Kevin: Maar die vriendin die stookte haar op, dat ze beter mij niet kon zien. Dat was wel klote. 

 
Een andere vorm van onrecht  is de emotionele kindermishandeling die één van de  jongeren meemaakte 
door haar stiefvader. Een andere jongere geeft aan dat haar vader soms verbaal en fysiek agressief is naar 
haar en haar zus. Ze heeft ook het vermoeden dat haar vader haar zus seksueel misbruikt zou hebben. Eén 
jongen zag volgens zijn moeder hoe ze herhaaldelijk fysiek mishandeld werd door haar ex‐partner. 
Moeder van Annelieke: Er was helemaal niets mis, alleen maar beschadigd door het  leven, gewoon beschadigd door 
die Roland. En door mijn medelijden heb ik altijd alles goed gevonden, dat is natuurlijk ook, dat besef ik nu, helemaal 
niet goed voor haar geweest.  
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Twee jongeren geven aan dat een familielid met een alcoholprobleem te kampen heeft. Het betreft bij de 
ene  jongere  zijn  vader,  bij  de  andere  zijn  opa. Deze  laatste  heeft  bovendien  door  langdurig  overmatig 
alcoholgebruik het syndroom van Korsakov.  
 
Twee jongeren geven aan erge dingen meegemaakt te hebben, maar weigeren hier verder op in te gaan. De 
ouders van één van de jongens maken duidelijk dat hun zoon het slachtoffer werd van fysieke agressie door 
leeftijdsgenoten. 

2.3.2. OUDERS 

Heel  wat  ouders  (12)  hebben  verdelend  onrecht  ervaren.  Bijna  al  deze  ouders  (10)  spreken  over  het 
overlijden van een ouder (7), stiefouder (1), broer (1), partner (2) of beste vriend (1). Drie ouders geven aan 
dat ze één van hun ouders verloren hebben op jonge leeftijd. (1 jaar, 16 jaar en 23 jaar).  
 

Moeder van Karel: En toen mijn man gestorven was, dan was ik zwanger van zijn ongeboren kind. Dat is dan ook weer 
heel emotioneel, dus het blijft je altijd achtervolgen. 
Vader van Annelieke: Mijn vader was gestorven toen  ik twee was, dus dan krijg  je een situatie van… mijn moeder  is 
getrouwd met een man, die man had dertien kinderen, die had er al dertien voor zij verliefd geraakte op hem, dus die 
zijn samen getrouwd en toen is er ook nog een veertiende kind gekomen, dus dan waren wij met zeventien man thuis. 
En deze man is na een jaar overleden, dus  moeder, had drie kinderen, een vierde kind, en dertien stiefkinderen. Dus die 
heeft alle aandacht moeten geven aan het geheel, en ik was de op één na jongste, dus ik werd opgevoed door alles en 
iedereen. 
 

Vier ouders geven aan zelf een ernstige ziekte te hebben of gehad te hebben. Daarnaast heeft één van deze 
ouders ook ADHD en Borderline‐persoonlijkheidsstoornis en is ze volledig arbeidsongeschikt verklaard.  
 

Moeder van John: Ik ben 100% arbeidsongeschikt door alle medische toestanden. Psychisch heb ik Borderline en ADHD. 
En lichamelijk heb ik zeven infarcten achter de rug en een longembolie. Dus ja, werken dat is helaas verleden tijd…op 
het moment precies 20 jaar…Bij mijn 1ste herseninfarct kon ik niet meer praten. Ik wist wel wie ik was, maar ik kon het 
niet zeggen. Mijn  tweede dan was  ik helemaal  lam, tot hier.  (Wijst naar onderlichaam.) Maar  ik ben nou  lekker hé. 
Alleen  als  ik moe  ben,  dan  begin  ik  een  beetje  te  hinken met mijn  linkerbeen.  En  bij mijn  derde  ben  ik  dus,  ja… 
migraine‐aanvallen dat ik nooit had gehad. Maar die zijn gelukkig over. En, ja mijn korte geheugen is niet goed. Ik ben 
heel snel heel moe. 
 

Vijf andere ouders geven aan dat hun (schoon)ouders (4) of zus (1) een ernstige ziekte heeft. Drie ouders 
vermelden dat hun moeder (1) of broer (2) een psychische stoornis heeft. Drie ouders weten dat hun kind 
dat in BJBrabant verblijft een ontwikkelingsstoornis heeft. Eén ouder vermoedt dat zijn zoon ODD heeft.  
Andere vormen van verdelend onrecht die aan bod komen, zijn het lichamelijk zeer druggevoelig zijn en het 
niet hebben van familieleden.  
 
Alle ouders geven aan in meer of mindere mate het slachtoffer geweest te zijn van vergeldend onrecht. 
Drie ouders geven aan fysiek mishandeld te zijn door hun moeder (1), vader (1) of ex‐partner (2). Eén van 
deze ouders werd ook emotioneel mishandeld door haar moeder en door haar moeders invloed misbruikt 
door gastarbeiders.  
 

Moeder van John: Ik ben ook weinig, als mijn vader was gaan werken, ben ik ook weinig naar mijn moeder geweest, 
want die sloot me altijd in de schuur op. En dan, een half uur voordat mijn vader thuiskwam, mocht ik eruit. Dus, ja, ik 
heb dat niet gekend….En nou, op mijn 13de met de eerste lichting Turken, die gastarbeiders, moest ik bij die mannen op 
schoot en dan maakte  zij  foto’s. Mijn moeder was  zwaar gestoord.  Levensgevaarlijk. Die  sloeg ook nooit met haar 
handen. Altijd met houten klompen, hete soeplepels en dat gooide ze dan naar mij toe. … Verder was ik als kind heel 
bang van spinnen. Al was het maar zo’n kleintje. Nou, die spaarde ze gewoon op  in  lege potten. Die gaf ze eten. En 
toen ze me opsloot in de kelder, en ondertussen had ze 100 spinnen, dan draaide ze die deksels eraf en deed ze het licht 
uit en liet ze me daar 3 uur zitten. Ja, dat was gewoon een hel. Anders kan ik het niet noemen. … Ze heeft alle vogels 
kapot gemaakt. Dan moest ik met een schop de kop er zo afhakken, als kind van 5. Dat is niet normaal. Een kind houdt 
van dieren. ...op mijn 23ste wou ze me wurgen en toen sprong mijn vader ertussen…. Ze sneed ook altijd aan mijn oor 
voor het eten. Dan snee ze erin en dan gooide ze daar zout op. En dat deed keiveel zeer, want dat ging bijten. Ja, ik ken 
mijn moeder niet als  iemand die  lief  is of zo.  Ik ken mijn moeder als een zeer gewelddadige psychopaat….  Ik heb tot 
mijn 33ste voor mijn moeder op de knieën gezeten. “Van asjeblieft mama, ik hou van je. Hou toch van mij ook. Wat heb 
ik nou  fout gedaan.”  “Zoek maar  een andere moeder”,  zei  ze.  ... mijn moeder was Dutroux  in  vroegere  jaren dan. 
Precies hetzelfde.  Ik mocht nooit ook vriendinnetjes meenemen.  Ik nam ze ook nooit mee. Bang dat mijn moeder die 
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zou zien hé. Want mijn moeder probeerde ook altijd bang te maken. Als kinderen aan het voetballen waren, nam mijn 
moeder zo’n groot mes en ging ze achter die kinderen aan. Dan sta je voor schut gewoon.  
 

Drie ouders zijn onrecht aangedaan door het alcoholisme van hun vader  (2) of ex‐partner  (1). Daarnaast 
geeft één ouder aan dat het druggebruik van haar ex‐partner onrecht met  zich mee bracht. Een andere 
ouder vermeldt het overlijden van twee vrienden door druggebruik. Ook het druggebruik van de ex‐partner  
en de gevolgen ervan worden aangegeven door twee ouders. 
 

Vader van Fraukje: Die beste man had een gezin van negen kinderen op de wereld gezet en die had alles verzopen en 
verhoerd. 
 

Eén ouder vermeldt de zelfmoord van haar moeder als pijnlijk. Een vader geeft aan dat zijn broer  reeds 
verschillende zelfmoordpogingen ondernam.  
 
Ook  de  partnerrelaties  blijken  een  bron  van  onrecht  te  zijn  bij  een  aantal  bevraagde  ouders  (7).  Twee 
ouders vermelden de pijnlijke scheiding met hun partner. Een vader geeft aan na de dood van zijn vrouw 
ontdekt te hebben dat ze hem bedroog. Een andere vader kwam erachter dat zijn vrouw zich prostitueerde 
en voelde zich bedrogen. Na de scheiding werd deze vader gestalkt en getreiterd door zijn ex‐vrouw. Ook 
de oneerlijke taakverdeling in de zorg voor de kinderen, was voor een vader een bron van onrecht binnen 
de relatie met zijn toenmalige vrouw. Twee ouders geven aan dat de relatie van hun vader met een nieuwe 
partner hun gezin van herkomst kapot maakte.  
 
Het al dan niet trouwen wordt door enkele ouders (3) als een bron van onrecht beschouwd. Eén moeder 
moest trouwen omdat ze zwanger was. Een andere moeder mocht niet trouwen omdat zij en haar man van 
geloof verschilden. Een moeder vertelt dat ze als kind niet bij haar ouders mocht wonen, omdat deze nog 
niet getrouwd waren en dit als schande aanzien werd. Gelijkaardig onrecht werd ervaren door een ouder 
die  afgestaan  werd  voor  adoptie.  Haar  biologische  moeder  weigert  bovendien  te  zeggen  wie  haar 
biologische vader is.  
 
Andere bronnen van onrecht zijn ontslag op het werk (1), het  leven  in gezin met 17 kinderen (1), het niet 
mogen  praten  over  de  gestorven  vader  (1),  problemen  in  de  familie  (1)  en  teleurstelling  in  de 
jeugdhulpverlening (1).  
 

Moeder van Annelieke: En Judith en Katia daar heb  ik veel zorgen om … en die heb  ik op een gegeven moment toch 
aangemeld  bij  jeugdzorg… Mijn  zorgen  uitgesproken  en  dan  is  jeugdzorg  daar  acht  of  negen maanden mee  bezig 
geweest, dit is zo ernstig, als een vader en moeder niet communiceren, dan krijgen die kinderen er onherroepelijk last 
van, dus er moet iets gebeuren, dus ze hadden mij zover, dat ik naar de rechter zou gaan om de kinderen te vragen … 
toen op het allerlaatste moment, ik had de brieven al klaar, toen zei iemand anders van, nou we gaan eerst nog kijken 
of we niet met de vader in gesprek kunnen komen en dacht ik van graag, als het op een andere manier kan opgelost 
worden. Graag! Toen zijn we een half jaar met vader in gesprek gegaan, ja en die veranderde gewoon niet en toen was 
het ineens van, heeft jeugdzorg tegen mij gezegd, je moet er maar mee leren leven, en toen werd ik zo boos, van ja het 
gaat niet om mij, het ging om die kinderen…  ik heb het gevoel dat ze mij als een baksteen hebben laten vallen.  
Vader van Bert: Zij heeft, hoe moet ik dat zeggen, mij te veel aangedaan zeg maar. Niet met mishandeling, maar qua 
gevoelsmatig heeft ze me teveel gedaan. Kijk een broertje van mij heeft criminele dingen gedaan, krijgt hij cel voor, 
maar dan gaat zij met een A4 formaatje de buurt rond voor handtekeningen, wie wil een bajesklant hebben wonen. 
Terwijl dat het haar eigen kind is. Snap je en dat is één voorbeeld. En dan haar eigen moeder bestelen voor veel geld en 
dan met het  jongste zusje gaan ze delen…Ja dat zijn voor mij dingen, dat  is geen moeder.  Ik deed weliswaar,  ik heb 
altijd een beetje handel waar ik wat mee doe. Ik zat toen in de WW, dus de bijstand en ging zij  even naar de gemeente 
mij aangeven. 
 

Tot slot blijken zes ouders  in hun kindertijd geparentificeerd  te zijn als zondebok  (1), zorgend kind  (4) of 
kind dat kind moet blijven (1). 
 

Moeder van John: Mijn moeder heeft me altijd verweten dat ik haar leven heb verpest omdat ze 4 kinderen wilde, en ik 
ben de enigste. Gelukkig. Anders waren er vier slachtoffers geweest. En dat ik een hoer was. Als 8‐jarige noemde ze me 
al een hoer.  
Moeder  van Ordianto: Mijn moeder  heeft,  zeg maar,  vier weken  in  een  ziekenhuis  gelegen  en  is  in  het  ziekenhuis 
overleden. En ik weet niet of je dat weet, maar in Indonesië als een patiënt al in de laatste fase zit, mag de familie voor 
de patiënt zorgen. Niet alleen maar in de laatste fase. Verzorging in het ziekenhuis van de patiënt is meestal door de 
familieleden gedaan. En ik heb al die tijd daar voor mijn moeder klaargestaan, terwijl dat ik, zeg maar, 14 of 15 jaar 
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was toentertijd. En ja, dan kwam mijn moeder te overlijden. Mijn vader kwam in die vier weken tijd misschien drie of 
vier keer. 
Vader van Anthony: Ja, voor mijn ouders deed ik al wat ik kon. Mijn moeder had toen heel veel last van migraine. En 
dan was het mijn moeder verzorgen hé. Want dan bleef ik gewoon thuis van school, want daar had ik geen tijd voor, 
want mijn moeder ging voor. 
 

De  ouders  geven  aan  op  verschillende manieren  om  te  gaan met  het  hen  aangedane  (verdelende  en 
vergeldende) onrecht.  
Enkele ouders (3) geven aan dat ze actief naar hulp zochten om te  leren omgaan met het hen aangedane 
onrecht.  Twee  ouders  volgden  therapie:  één  ouder  om  het  overspel  van  zijn  vrouw  te  verwerken,  de 
andere ouder om af  te kicken en het  seksuele misbruik, de emotionele en  fysieke mishandeling uit haar 
jeugd te verwerken. Eén ouder schakelde thuiszorg  in en kreeg medicatie. Ze  leerde ook werken met een 
agendaplanning om de  schade  aan haar  kortetermijngeheugen op  te  vangen. Twee ouders  volgden een 
cursus om te leren straffen (1) en assertiever te worden (1). 
 

Moeder van John: Ik heb er alles aan gedaan, en dat heeft heel lang geduurd hoor. Ik heb 3,5 jaar, bijna 4 jaar in de 
psychiatrie gezeten. Mijn  jeugd bleef me belemmeren  in mijn hedendaags  leven. Maar daar heb  ik een heel  ritueel 
voor…  Ik moest eerst een brief schrijven wat  ik mijn moeder wou aandoen. Dat heb  ik toen gedaan. Die hebben alle 
begeleiders gelezen en toen hadden ze een pop gemaakt, die dan mijn moeder moest zijn en die hebben we in de fik 
gestoken. En toen was het pas goed. 
 

Verschillende ouders (6) benadrukken de kracht van het positief denken.  
 

Vader van Fraukje: Ja, nee, het had ook wel z’n mooie kanten, je doet een boel ervaring op. 
Moeder  van Tarak:  Ik ben niet  iemand die bij de pakken neerzit.  Ik ga niet ermee  lopen en piekeren en  zo.  Ik heb 
sommige momenten dat ik denk van “Waarom?”, dan ga ik vragen stellen aan mezelf. En op den duur dan denk ik van 
“Ja, laat maar. Leef maar verder…” Ik zeg: “Je moet goed voor jezelf zorgen.” Ja. Dat moet je doen, vind ik. 
 

Drie ouders relativeren het onrecht en plaatsen het in een bredere context. Eén ouder meent dat de ziekte 
van Alzheimer nu éénmaal hoort bij het ouder worden. Een andere ouder geeft aan zich niet meer druk te 
maken in het feit dat ze haar biologische vader niet kent omdat ze het wel goed heeft. De derde ouder stelt 
dat hij, ondanks de dood van zijn vader, het vadergevoel nooit gemist heeft aangezien hij dit niet kende. 
Bovendien had hij later veel aan de vader van zijn vrouw.  
 
Vier ouders (waarvan één ouderpaar) vinden verlichting van de zorgen in het aangeven van het onrecht bij 
de politie. Bij één ouder betreft het de fysieke mishandeling door haar man. Bij de andere ouders betreft 
het de verkrachting van hun dochter.  
Daarnaast  komen  ook  begrip  (1)  en  vergiffenis  (1)  aan  bod  als  manieren  om  aangedaan  onrecht  te 
verwerken.  
 

Moeder van Ordianto: Ik leef niet meer in het verleden. Het verleden heb ik achter me gelaten. Ik heb alles, zeg maar, 
vergeven. Maar ik heb geen behoefte om hem (vader) te spreken. 
Vader van Ordianto: Ik kijk er dan ook niet raar tegen op als hij het weer een keertje doet en als het een keertje zou 
lukken. Want hij heeft echt ernstige pogingen gedaan, zijn halsslagader opengesneden en zo. Dus ja, het gaat steeds 
op en af hé. Nou is het weer een tijdje dat het redelijk goed gaat, maar voor hetzelfde geld zit hij over een maand of zo 
weer in een diep dal. En soms denk ik, en heb ik in het verleden ook gedacht, van “nou, die jongen zou misschien beter 
af zijn als hij dood was”. 
 

Elke ouder vermeldt bovendien over hulpbronnen te beschikken: personen waar ze bij terecht kunnen met 
verdriet, boosheid , angst en/of problemen.  
 

Moeder van John: Maar wel bij mijn vriendin. Die woont hier in de straat. Heidi is dat. Die doet ook de gesprekken als ik 
ergens  opgenomen  zit, wat  anders  vrienden  doen. Die  kent me  eigenlijk  van  haver  tot  gort… Die  kent mijn  eigen 
fouten, dus die weet alles van me. En gelukkig heb ik die. Als Heidi er niet meer zou zijn, dan weet ik niet hoe het met 
mij zou zijn. Ja,  ik weet het niet,  ik denk dat  ik dan toch even opgenomen zou moeten worden. Dat  is mijn rots  in de 
branding.  
 

Verder geeft één ouder aan dat hij als kind vluchtgedrag vertoonde als copingstrategie.  
 
Het valt op dat bijna de helft van de ouders (7) het contact verbrak met de persoon die verantwoordelijk 
was voor het hen aangedane onrecht. Bij  twee ouders betreft dit hun ex‐partner, die  respectievelijk een 
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straatverbod en een  telefoonverbod hebben. De overige ouders verbraken het contact met hun moeder 
(2), vader (3), stiefmoeder (2). Twee van deze ouders ontkennen zelfs de relatie met deze persoon.  
 

Moeder van Fraukje: Ja, dat  is heel  lang geleden dat  ik nog contact met haar (biologische moeder) heb gehad. … En 
toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd van: “Nou, ik hou er mee op.” Dat kost me gewoon zoveel. En nou heb 
ik al een aantal jaren geen contact meer en het geeft wel heel veel rust. 
Vader van Fraukje: I: Heeft u daar nog contact mee gehad na de scheiding van uw ouders? R: Nee, ik heb een keer een 
bericht van hem (vader) gekregen van een arts uit Amsterdam die me vroeg of ik de zoon van hem was, dan heb ik ja 
gezegd en toen heeft hij gezegd, “dan heb ik droevig nieuws, want hij is overleden”. Toen heb ik gezegd: “Nou, dan zijn 
we uitgepraat. Bekijk maar wat je met het lijk doet en een prettige dag verder”. Want het scheelde mij geen flikker, die 
vent. 
Moeder van Claire: Nee, dat is euh, die moet ik niet en die moet niemand. Die heeft eigenlijk het gezin kapot gemaakt. 
Dat is een vrouw, die bestaat niet voor mij. 

2.4. Destructief gerechtigde aanspraak 

Hoewel  de  jongeren  en  ouders  geen  verband  leggen  tussen  het  destructief  gerechtigd  zijn  en  de 
gedragsproblemen, zijn er wel een aantal jongeren (5) en ouders (12) die verdelend of vergeldend onrecht 
beschouwen als een mogelijke aanleiding van de gedragsproblemen. 
 
Twee moeders geven uitdrukkelijk aan niet te willen  leunen op hun destructief recht. De ene moeder wil 
niet, net als haar moeder, haar problemen bij de kinderen leggen. De andere ouder geeft aan dat ze niet wil 
dat haar zoon net als haar getraumatiseerd  is voor de  rest van zijn  leven. Dit niet willen  leunen op haar 
destructief recht is volgens haar ook de reden waarom ze zo laat aan kinderen is begonnen. 
 

Moeder van Annelieke: I: Zoek je soms steun bij één van de kinderen als je het moeilijk hebt? R: Dat probeer ik niet te 
doen. Dan denk  ik aan mijn moeder die dat naar mijn  idee  teveel gedaan heeft. Neen, dat probeer  ik echt voor  te 
waken om mijn problemen niet bij de kinderen te leggen. 
Moeder van John: Ja, ik ben mijn werk ook kwijt door alles. In feite  ben ik zeer erg gestraft, hé, door het ziek zijn waar 
ik niet voor heb gekozen. Maar ik voel me verplicht mijn zoon te redden en niet dat hij heel zijn leven met een rugzak 
met trauma’s hoeft rond te lopen, maar dat hij de kans heeft om echt pienter te zijn 
Moeder van  John:  Ja, zij was echt ziek mijn moeder. En daarom ben  ik zo  laat moeder geworden ook dus, omdat  ik 
eerst mijn  jeugd heb  verwerkt omdat  je heel  veel hoort dat  je dan hetzelfde gaat doen. En daar moet  ik niet aan 
denken.  
 

Opvallend is dat blijkt dat net deze twee ouders toch leunen op hun destructief recht. De ene ouder geeft 
aan dat het haar aangedane onrecht doorgewerkt heeft in haar relaties met haar twee ex‐partners.  
 

Moeder van Annelieke: Phoe, ja dat gaat heel diep want gevoelsmatig zorgde mijn moeder wel voor mij, maar dat was 
ook omgekeerd, want ik ben opgegroeid met een alcoholistische vader en mijn moeder was daar heel verdrietig van en 
uiteindelijk is ze ook bij hem weggegaan dus ik was meer bezorgd om mijn moeder denk ik, zij was ook bezorgd om mij, 
absoluut, maar nu denk  ik  ,  ik heb altijd zielsveel van mijn moeder gehouden en dan denk  ik, het  is allemaal niet zo 
goed gegaan vroeger, dan denk ik dat ik wel een behoorlijke knauwmuur ben opgelopen op mijn nieuwe relaties, zeg 
maar. Mijn moeder was zorgzaam voor mij, maar dat had ook een terugweg,  ik was ook zorgzaam voor haar. Soms 
zeg  ik wel teveel voor een  jong kind. … Heb  ik daar  last van gehad? Op dat moment niet,  ik wist niet beter, maar nu 
denk ik wel dat het heel erg heeft doorgewerkt in mijn verdere leven. Dat denk ik wel. 
 

De andere ouder deed op haar beurt haar zoon onrecht aan door steeds terug te gaan naar haar partner 
die haar mishandelde. Haar zoon zag dit volgens haar vaak gebeuren. Door haar zware ziektes blijkt haar 
zoon  ook  geparentificeerd  te  zijn  als  zorgend  kind.  Deze  parentificatie  kan  echter  constructief  zijn, 
aangezien dit tijdelijk was en haar zoon volgens hem hiervoor erkenning kreeg van zijn moeder.  
 

Moeder van John: Maar  ja toen heb  ik het nog fout gedaan, omdat  ik dus de vader van John, die mishandelde me al 
voordat ik John had. En toch wilde ik een kind van hem. En toen heeft John gezien hoe zijn vader mij mishandelde en 
dat is ook niet goed. Daar was ik al vier keer voor weggegaan, maar toch kwam ik steeds terug hé. John vroeg dan ook 
steeds van: “Gaan we weer naar papa, gaan we weer naar papa.” Tot de 9de keer en toen zei ik: “Ja, nou kom ik niet 
meer terug.”  
John: Ja, voor mijn moeder heb ik zeven jaar lang gezorgd. Toen zij in het ziekenhuis lag of net thuis was. In plaats dat 
mijn moeder voor mij  zorgde,  zorgde  ik wel voor mijn moeder. Zo ongeveer van mijn 12 af ben  ik een beetje voor 
mijzelf gaan zorgen. … I: Is je moeder je daar dankbaar, zegt ze dat soms? R: Ja, die is me daar heel dankbaar voor. … I: 
Heb je nu nog het gevoel dat je moet zorgen voor je moeder? R: Neen, niet meer. Ja, ik ben wel bezorgd, maar ik hoor 
er niet meer echt voor te zorgen. 
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Eén van de  jongeren geeft aan onrecht veroorzaakt  te hebben bij haar moeder door op haar destructief 
recht te leunen. Het onrecht dat haar is aangedaan, zorgde ervoor dat ze haar moeder in de steek liet toen 
die kanker had en haar nodig had.  
 
In één gezin blijkt er sprake te zijn van een dubbele roulerende rekening. Enerzijds werd de grootmoeder 
langs moederszijde waarschijnlijk misbruikt door haar vader. Zij presenteerde dit onrecht aan haar dochter, 
die op haar beurt  zoals eerder beschreven deze  rekening doorgeeft  aan haar  zoon. Anderzijds  leunt de 
vader van de jongere op zijn destructief recht door het hem aangedane onrecht. Ook van deze kant wordt 
de rekening naar de jongere doorgeschoven.  
 

Moeder van John: Ik ken mijn moeder als een zeer gewelddadige psychopaat. En toen ik later in de psychiatrie terecht 
kwam op mijn 31ste bij de Paaz‐afdeling, toen kreeg ik zelf het idee dat mijn moeder dus, misbruikt is door haar eigen 
vader. En dat denk ik nog steeds. Ik mocht ook van haar niet naar haar vader, mijn opa dan, wat ik wel deed stiekem. 
… Maar er werd dus nooit over gepraat…. En mijn gevoel zegt ook dat  ik gelijk heb dat mijn moeder zelf misbruikt  is 
door haar eigen vader. Op beestachtige wijze. Niet zomaar. 
Moeder van  John: Dan heeft hij  (John) er een puinhoop van gemaakt. Op de middelbare school was hij ook aan het 
dealen. Daar is hij dan van afgezet, dus vorig jaar. … I: Is dat dan van toen hij bij uw man woonde, dat hij met drugs 
begonnen is? R: Ja, toen zijn de problemen begonnen. Dat geeft mijn ex ook eerlijk toe. … Die houdt echt wel van zijn 
zoon, zielsveel zelfs. Maar hij kan het niet uiten. Bavo kan geen  liefde uiten. Die  is heel erg koud. Zijn vader heette 
hem… Zijn eigen vader dus, die overleden is, die heette hem een ‘zeven‐sterren diepvrieskist’. Ja, en dat was dan opa, 
dus die kent zijn zoon heel goed. Maar hij heeft dus  thuis ook nooit vroeger  liefde gehad… Hij werd opgevoed door 
oma, later door de oudere zus… Hij was de jongste thuis. Dus vader heeft het ook niet altijd gemakkelijk gehad, maar 
dat geeft hem nou geen recht om mij te mishandelen continu en mijn zoon te negeren.  
 

Eén ouder en twee jongeren zijn op een andere manier destructief gerechtigd. Ze leunen op dit destructief 
recht door zichzelf onrecht aan te doen. Eén ouder bracht zichzelf lange tijd schade toe door haar drug‐ en 
alcoholverslaving. Een jongere deed een zelfmoordpoging als reactie op het haar aangedane onrecht door 
de scheiding van haar ouders, de omgang met foute jongens en de emotionele mishandeling in haar jeugd. 
De andere jongere geeft aan dat hij een eetstoornis heeft ontwikkeld om met moeilijke momenten om te 
gaan.  
 

Moeder van John: “Mama (zichzelf) gebruikt blowen, XTC, cocaïne, roken en snijden, bier” Allemaal op één dag hé en 
allemaal door elkaar. 
Moeder van Annelieke: … toen had ze het medicijnkastje leeggegeten, toen ging ik, wou ik de twee kleintjes van school 
ophalen,  Judith  en  Katia,  en  dan  kwam  ik  boven,  daar  lagen  allemaal  lege  strips  en  potjes. Op  haar  bed.  Ik wist 
eigenlijk al meteen… ik had niet zoveel in huis, maar daar zaten wel twee strips paracetamol in, dat is wel onschuldig, 
maar als je daar veel van inneemt, is het toch wel heftig. Dus alle alarmbellen aan. 

3. Vertrouwen en betrouwbaarheid 

3.1. JONGEREN 

Meer dan de helft van de jongeren (6) geven aan al hun gezinsleden te vertrouwen en betrouwen. Slechts 
één van deze jongeren meent ook bij alle gezinsleden terecht te kunnen met geheimen of problemen. De 
andere jongeren vertellen hun geheimen liever aan hun ouders (1), zus (2), vader (1), oom (1) of oma (1) of 
hebben geen geheimen. Redenen zijn dat deze gezinsleden hun geheimen niet zouden doorvertellen (3) en 
dat ouders ook niet alles hoeven te weten. (1) 
Eén  jongere  zegt  alle  gezinsleden  te  vertrouwen,  behalve  zijn  stiefmoeder  omdat  er  te  veel  is  gebeurd 
tussen hen in het verleden. De andere jongeren geven enkel aan hun zus (3) of hun vader (1) in vertrouwen 
te nemen. Daarbij geven twee jongeren aan enkel deze persoon in vertrouwen te nemen, omdat deze hun 
geheimen of problemen voor zich houden. 
 
Eén  jongere  geeft uiting  aan  een beperkt  gevoel  van betrouwbaarheid  en  vertrouwen  in haar  gezin.  Ze 
vindt dat haar moeder haar niet voldoende verdedigde bij de agressie van haar vader naar haar en haar zus 
toe.  
 

Fraukje: I: En hoe reageert je moeder daar dan op als je vader agressief is naar jullie? R: Nou, vroeger deed ze niks. Dan 
zat ze alleen maar met hem mee te praten. Maar de laatste tijd gebeurt het ook wel dat ze zegt van: “Rustig, rustig, 
rustig, laat ze nou een beetje..” Dus daar ben ik wel blij mee. … I: Kan je bij je moeder terecht als je het moeilijk hebt 
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met je vader? R: Nee, ze kiest alleen maar partij voor hem. Maar ik begin er ook gewoon niet meer over. Ik weet toch 
gewoon dat het op ruzie uitdraait of op een welles‐nietesspelletje…. I: Neem je haar dat kwalijk? Had je liever gehad 
dat ze was weggegaan van  je vader? R: Soms wel  ja. Soms neem  ik haar dat echt kwalijk, maar  ja,  langs de andere 
kant is ze wel afhankelijk van hem. Ze heeft zelf geen inkomen. Ze heeft 4 dochters die ze eigenlijk de helft van de tijd 
alleen heeft opgevoed 

3.2. OUDERS 

Het grootste deel van de ouders (11) meent dat ze al hun kinderen kunnen vertrouwen en betrouwen. Vier 
ouders  hebben  het  gevoel  dat  ze  slechts  één  van  hun  kinderen  of  hun  kinderen  niet  altijd  kunnen 
vertrouwen en betrouwen. Daarbij geeft één ouder aan dat hij zijn kinderen niet altijd vertrouwt omdat het 
pubers  zijn. Een andere ouder meent dat  zijn kind al  te veel gelogen heeft om hem nog  te vertrouwen. 
Enkele ouders (3) vinden het soms moeilijk om hun kind met gedragsproblemen te vertrouwen omdat hun 
kinderen dit vertrouwen reeds beschaamd hebben  (2) of omdat er  lang geen contact  is geweest met het 
kind en vertrouwen moet groeien (1). Sommige ouders (4) geven aan dat ze met problemen of geheimen 
vooral terechtkunnen bij hun oudste kind (2) of partner (3). 
 

Moeder van  John: En dat zeg  ik ook altijd: “Als  jij er niet meer bent, dan kan  ik dat niet aan.” Want dan ben  ik de 
jongen kwijt, de enige die ik kan vertrouwen en waar ik eerlijk tegen kan zijn. 
Vader van Hans:  I: Wie uit  je gezin kan  je allemaal vertrouwen? R: Allemaal behalve Hans, die  is niet te vertrouwen. 
Het  klinkt  hard, maar  het  is  gewoon  de  pure  realiteit….Ja,  dat  is  door  de  jaren  heen,  dan merk  je  dat wel. Hans 
probeert er altijd onderuit te komen, Hans liegt altijd. Die gelooft, ja, hij is nu nog jong dus hij kan nog wat gevormd 
worden, maar dan kom ik weer terug op moeder, moeder gelooft haar eigen leugens. 

3.3. GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN IN DE BELEVINGEN VAN JONGEREN EN OUDERS 

Bij een groot aantal jongeren (8) en hun ouders (9) kan men spreken over een wederzijds vertrouwen. 
Bij twee jongeren en hun ouders (3) is er geen wederzijds vertrouwen terug te vinden. Eén ouderpaar geeft 
aan vertrouwen te hebben in hun kind, terwijl zij haar zus als enige bron van vertrouwen aangeeft en één 
ouder vermeldt haar zoon niet als vertrouwenspersoon, terwijl haar zoon wel aangeeft haar te vertrouwen. 
Tot slot  is er één ouderkind‐paar waarbij beide personen aangeven elkaar niet volledig te betrouwen. Dit 
komt  volgens hen om  ze  sinds  kort opnieuw  contact hebben  en het hernieuwde  vertrouwen nog moet 
opgebouwd worden.  

Hoofdstuk 2: Beleving van de identiteitsontwikkeling 

1. Horizontale relatievorming  

1.1. JONGEREN 

De meeste jongeren (8) geven aan (veel) vrienden te hebben Het grootste deel van de jongeren geeft ook 
aan  dat  hun  vrienden  een  hulpbron  zijn  voor  hen.  Ze  kunnen  bij  hen  terecht  wanneer  ze  problemen 
hebben.  Twee meisjes  geven  aan  een beste  vriendin  te  hebben bij wie  ze  troost  vinden  als  ze  verdriet 
hebben.  
Een aantal jongeren geven aan geen vaste vrienden te hebben (1), nog weinig contact te hebben met hun 
rienden (1) of geen vrienden meer te hebben. (1) v  
Annelieke: I: Je hebt geen echte vrienden? R: Neen, allemaal weggevallen doordat ik elke keer verhuisd ben I: En vind je 
dat jammer? R: Ja dat vind ik wel jammer, ja, als ik dan mensen zie, die gezellig op zaterdag met zijn vrienden allemaal 
naar het stad gaan… I: En probeer je dat soms weer op te bouwen? R: …ik vind het heel moeilijk omdat de leiding snel 
veel vrienden niet goedkeurt, als er iemand drugs gebruikt, zijn ze al meteen niet goed, en met die jongeren van mijn 
leeftijd zit er gewoon een groot verschil tussen, of ze gebruiken drugs en dan zijn ’t meteen criminelen, of ze zijn, ze zijn 
ook heel netjes allemaal en heel burgerlijk en ja, ik wil eigenlijk met beiden niet omgaan, ik wil eigenlijk mensen die er 
tussenin liggen, vinden, maar ja, dat is heel moeilijk om die te vinden, mensen die mij gewoon precies aanvullen.    
 

Een aantal  jongeren  (3)  geven aan dat  ze  vroeger  verkeerde  vrienden hadden. Twee  van deze  jongeren 
zeggen  geen  contact meer  te  hebben met  deze mensen  en  nu  andere  vrienden  te  hebben. De  andere 
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jongere heeft nog steeds dezelfde vrienden, maar houdt zich afzijdig van hun negatieve gedrag.  
Andere  jongeren  (6) geven aan nog  steeds  (een aantal) dezelfde vrienden  te heben. Daarbij geven  twee 
jongeren aan zich minder te laten beïnvloeden door hun vrienden dan vroeger. Eén jongere heeft enkel nog 
contact hebben met de vrienden die geen softdrugs gebruiken.  
 

John: Ik heb nou een stuk minder vrienden, door dat blowen dan, want ik ben er vanaf en dan heb ik geen zin om daar 
mee om  te gaan. Gewoon wel nog dezelfde vrienden als vroeger maar,  ik  trek wel met  ze op maar als  ze dan een 
jointje opsteken dan ga ik er gewoon niet bij staan… ik wil er gewoon niets mee te maken hebben.  
 

Een aantal jongeren geven aan dat hun ouders positief staan tegenover hun vrienden (3) of beste vriendin 
(1). Verder geven de jongeren aan dat de ouders de vrienden niet goed kennen (2) en ze mogen afspreken 
met de vrienden als er niet geblowd wordt (1). Andere jongeren geven aan dat de ouders bezorgd zijn om 
hen door hun vriendenkeuze (1), negatief staan tegenover de vrienden wegens het softdruggebruik (1) of 
vroeger problemen hadden met de vriendenkeuze (2). 
 
Twee jongeren zeggen dat ze vroeger heel veel bij hun vrienden wilden zijn. Eén jongere geeft aan dat hij 
daardoor wel eens conflicten had thuis. Slechts één jongere geeft aan nog steeds drugs te gebruiken.  
 
Meer dan de helft van de jongeren (6) geeft aan een relatie te hebben. De meeste jongeren (5) zeggen dat 
hun  vriend  of  vriendin  een  grote  steun  is  voor  hen..  Twee  jongeren  brengen  aan  niet  enkel  terecht  te 
kunnen bij hun vriend(in), maar ook bij de moeder van hun vriend(in). Eén  jongere stelt dat haar sociaal 
netwerk enkel bestaat uit haar  vriend. Een andere  jongere  zegt dat  ze  vroeger  relaties had met  slechte 
vriendjes. 

1.2. OUDERS 

De meerderheid van de ouders  (9) stelt dat hun kind weinig vrienden heeft. Drie ouders, waaronder één 
ouderpaar, menen dat hun kind nogal op zichzelf  is. Het ouderpaar zegt dat hun kind  te dominant  is om 
veel vrienden te hebben  (1) en maakt zich soms zorgen over het eenzame bestaan van hun kind (1). Vier 
ouders  stellen dat hun kinderen maar weinig hechte vriendschapsrelaties hebben. Ze geven wel aan dat 
hun kinderen veel kennissen hebben  (1) of dat hun kinderen vaak wisselen van vrienden  (2). Eén ouder 
meent dan haar kind te veel ruzie heeft om veel vrienden te hebben.  
 

Vader van Fraukje: I: Denk je dat ze veel vrienden heeft? R: Nee, dat denk ik niet. Maar ze heeft nou de leeftijd dat ze 
iedereen na 3 weken al een vriend noemt en dat zit een beetje verschil tussen, maar dan botst ze nog op dingen.  
 

Eén ouderpaar stelt dat hun kind enkel vrienden heeft  in haar  leefgroep. Ze zien deze vrienden echter als 
tijdelijk. Eén van de ouders geeft aan dat hun kind geen contact meer zoekt met haar vroegere vrienden of 
kennissen omdat ze zich schaamt voor haar verleden.  
 

Moeder van Annelieke: I: Ja, dat  is allemaal daar, het  is alleen maar wat  je daar tegenkomt en  ik merk heel erg aan 
haar, al die ellende wil ze niet meer horen, iedereen zit daar met zijn eigen enorme rugzak en in het begin kan ze zich 
heel goed vastklampen aan iemand, dat was dan haar vriendin en dat was geweldig en dat kan ze nu helemaal goed, ’t 
is ook zo tijdelijk, dan krijgt ze ook absoluut hechtingsproblemen, dat kan ook niet anders, maar ze heeft dan toch wel 
een voorkeur, er zit toch wel een meisje tussen waarbij het ietsje meer klikt.  
 

De helft van de ouders (8) geeft ook aan hun kind vroeger de verkeerde vrienden had of nog steeds met de 
verkeerde mensen omgaat.  
 

Moeder van Niels: Die  zijn ouder dan hem en er  zijn ook  jongere met problemen, die ook begeleiding en  zo gehad 
hebben. Die wonen nu op zichzelf en bij wie eens om de zoveel tijd begeleiding komt…De verkeerde vrienden noem ik 
dat. Het zijn geen criminelen of zo maar er worden jointjes gerookt en zo. Ja, die kunnen doen wat zij willen. Er is geen 
vader of moeder of weet ik, die daar ooit komt. Daar houdt niemand toezicht en dat is wel spannend. 
 

Een groot deel van de ouders (5) stellen echter dat er sinds de opname  in BJBrabant veel minder of geen 
contact meer  is met de vrienden van vroeger. Twee ouders stellen dat hun kinderen zich zelf vragen zijn 
beginnen stellen bij hun vriendenkeuze. Twee ouders menen dat er erge dingen gebeurd zijn  tussen hun 
kind en de vrienden. Hun kinderen willen dit echter niet delen met hen. Eén van deze ouders  twijfelt of 
haar  zoon  negatief  beïnvloed  wordt  door  zijn  vrienden  of  juist  zelf  een  negatieve  factor  is  voor  zijn 
vrienden.  
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Heel wat ouders (5) maken zich zorgen omdat hun kinderen softdrugs gebruiken bij hun vrienden.  
 
De  ouders  gaan  op  een  verschillende manier  om met  deze  foute  vriendenkeuze  van  hun  kinderen.  Ze 
houden hun kinderen  in de gaten wanneer ze bij hun vrienden zijn of proberen hen te helpen om nee te 
zeggen tegen hun vrienden (1). Ze zeggen tegen hun kinderen niet tevreden te zijn met hun vriendenkeuze 
(1)  of  stellen  dat  hun  kinderen moeten  overleggen  alvorens met  vrienden  af  te  spreken.  Twee  ouders 
zeggen  niet  te  kunnen bepalen wie de  vrienden  zijn  van hun  kinderen.  Eén  ouder  stelt wel dat hij  zou 
ingrijpen moest zijn zoon echt slechte vrienden hebben.  
 

Moeder van John: En bij zijn vrienden, dan gaat hij op stap, maar dat is nou ook al minder, want nou ziet hij dat het 
fout was hoe hij het toen deed. Hij is er nou achter gekomen, dat wie hij toen als zijn echte vrienden zag, dat zijn geen 
echte vrienden. 
 

Eén ouder stelt wel al eens in conflict te zijn gekomen met zijn zoon door zijn vriendenkeuze.  
 

Vader van Bert:  Ik zeg “nou  jongen als  ik thuiskom van mijn werk dan wil  ik niet dat  je met zes zeven kinderen   hier 
binnen komt zitten.” Dan  heeft  hij gewoon de regel te volgen… Dan is het van “jij verjaagt mijn vrienden”, dan zeg ik 
“nou, mooie vrienden. Ze maken er hier gewoon een puintje van.” De as die lag over de grond en het ging gewoon niet 
goed. Toen moest ik wel ingrijpen, laat ik het zo zeggen. 
 

Eén ouder geeft aan dat haar kind afstand gedaan heeft van zijn vrienden sinds hij  in de  leefgroep zit en 
niet meer bij haar woont. Ze zegt echter niet dat haar zoon slechte vrienden had. Slechts één ouder gaat 
akkoord met de vriendenkeuze van zijn kind.  
 
Een  aantal ouders  (6)  geven  aan dat  hun  kinderen ook problemen  hadden met  klas‐ of  schoolgenoten. 
Enkele ouders geven aan dat hun kinderen vroeger nog gepest zijn op school (2) of niet door klasgenoten 
aanvaard  werden  (1).  Eén  ouder  geeft  aan  dat  zijn  dochter  geen  contact  meer  zoekt  met  klas‐  en 
schoolgenoten omdat ze zich schaamt voor haar verleden. Eén moeder meent dat haar kind wegens zijn 
dominante  gedrag  moeite  had  met  klasgenoten.  Een  andere  moeder  stelt  dat  haar  zoon  vaak  in  de 
problemen kwam in de klas wegens zijn autisme.  
 

Moeder van Karel: Hij snapt niet alles, dus als je een grapje zou maken, dan zou hij daar heel erg op reageren. Hij had 
ook moeite met klasgenoten... Ze reageerden overal snel op en Karel werd dan heel agressief en kwam dan constant 
weer naar mij toe... Als een jongen achterom keek en hem aan zat te kijken, dan zou Karel al reageren.  
 

Een aantal ouders (6) geven aan dat hun kind momenteel een relatie heeft met iemand. Eén ouder lijkt de 
vriendin van zijn zoon volledig te aanvaarden. Eén ouderpaar stelt zich vrij neutraal op tegenover de relatie 
van hun dochter. Twee ouders menen dat de vriend nu zeer veel betekent voor hun dochter. Ze stellen zich 
echter de vraag hoe  lang de  relatie zal blijven duren. Eén ouder  stelt zich vragen bij de  relatie van haar 
dochter, wegens vroegere slechte relaties.  
 

Moeder van Claire: Ze is nou gesteld op haar vriend en ze wil eigenlijk liefst alleen maar bij haar vriend zijn… En als ze 
dan zegt “ik wil niet naar jou”, dan weet ik ook waarom dat zo is… En als ze dan hier komt, dan zeg ik: “Nee, hij komt 
niet naar hier en jij gaat ook daar niet naar toe.” En dat vindt ze dan niet leuk…. ze maakt zich nou afhankelijk van haar 
vriend.. Ze  is nou minder volwassen dan daarvoor.  Ik heb haar wel gezegd: “Claire,  je moet niet  je  leven van Dennis 
laten afhangen.” Maar ja, dan wordt ze al boos.  
 

Eén andere ouder zegt  tevreden  te zijn dat haar zoon de  relatie met zijn vriendin beëindigd heeft. Twee 
ouderparen vertellen dat hun dochters vroeger  in aanraking zijn gekomen met  loverboys. Eén ouderpaar 
meent dat de vroegrijpe ontwikkeling van hun dochter nefast was voor haar.  
 

Moeder van Annelieke: Annelieke begon te ontwikkelen, kreeg een enorme boezem,  liep  in rokjes en ze  liep  in exact 
dezelfde kleren als haar vriendinnen, maar die vriendinnen hadden niets weet je, en Annelieke die zag er echt ordinair 
uit maar ze kon er eigenlijk niets aan doen, ik denk ja, ’t is echt een kind in een volwassen lijf. En ik maar denken dat ze 
een speeltuintje was, maar pas achteraf, jaren later heb ik begrepen dat er toen al dingen zijn gebeurd met jongens die 
haar toen hebben gezien. En die hebben gezien hoe leuk zij was. Ik denk dat zij niet als maagd van de lagere school is 
afgekomen. 
 

Een aantal ouders (4) geven aan dat hun kinderen vriendschappen en relaties aangegaan zijn met jongeren 
uit andere culturen. Ze menen dat dit al voor problemen gezorgd heeft.  
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Moeder  van  Karel:  En  Karel,  die  was  echt  gefocust  op  buitenlandse  jongeren.  En  er  zijn  natuurlijk  jongeren, 
Marrokanen, Attilianen,…die dan andere normen en waarden hebben. Kijk, als ze hier dan nog om half 12 aan de deur 
komen en vragen om Karel. En dan staat er zijn snotneus van een jaar of 13, 14, dan denk ik van “Ja, dat hoort niet.” En 
dan  vraag  ik:  “Waar  zijn  je  ouders?”  “Ja,  die  zijn  op  de  camping.”  “Ja,  dat  kan mij  niet  schelen, maar  hier  gaan 
kinderen van een bepaalde leeftijd op tijd in bed.” 

1.3. GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN IN DE BELEVINGEN VAN JONGEREN EN OUDERS 

Terwijl  de meerderheid  van  de  ouders  (9)  aangeeft  dat  hun  kinderen  weinig  vrienden  hebben,  geven 
slechts drie  jongeren aan geen of geen vaste vrienden  te hebben of weinig  contact  te hebben met hun 
vrienden.  
De helft van de ouders (8) menen dat hun kinderen de verkeerde vrienden hadden of hebben. Slechts drie 
jongeren geven echter aan dat ze vroeger slechte vrienden hadden.  
Bij de ouder die zegt de vrienden van zijn kind te accepteren, denkt de  jongere ook dat deze ouder geen 
problemen heeft met zijn vrienden.  
Terwijl  verschillende  ouders  (5)  zich  zorgen maken  om  het  softdrugsgebruik  van  hun  kinderen  bij  hun 
vrienden, geeft slechts één jongere aan nog softdrugs te gebruiken bij vrienden. 
Geen enkele jongere spreekt over moeilijkheden met klas‐ of schoolgenoten. Meerdere ouders (6) brengen 
echter aan dat hun kinderen vroeger problemen hadden op school met leeftijdsgenoten. 
De jongeren, waarvan hun ouders negatief staan tegenover of bezorgd zijn om hun relatie, vermelden deze 
positie van de ouder tegenover de vriend(in) niet.  

2. Autonomieontwikkeling 

 
JONGEREN 
 
Een aantal jongeren (5) beschouwen zichzelf als zelfstandig. Ze proberen hun problemen zelf op te  lossen 
(2), weten wat het beste  is en  kunnen opkomen  voor  zichzelf  (1).  Ze  vinden    zichzelf ook niet meer  zo 
kinderachtig (1) en beïnvloedbaar als vroeger (1).  
De  andere  jongeren  (6) beschouwen  zichzelf  al  gedeeltelijk  als  zelfstandig.  Ze  geven  aan  al  veel dingen 
zelfstandig  te  kunnen  doen, maar  er  niet  altijd  zin  in  te  hebben  (2)  of  nog  jong  te  zijn  voor  volledige 
zelfstandigheid (1). Eén jongere meent verplicht te worden tot zelfstandigheid (1). Andere jongeren willen 
heel graag zelfstandig worden, maar vinden het ook eng (1) of proberen hun ouders zo weinig mogelijk tot 
last te zijn (1).  
 

Annelieke: I: Je zegt “ik ga binnenkort kamertraining krijgen”, kijk je daar naar uit? R: Ja, maar ik vind het ook heel eng. 
Omdat, het is toch wel een nieuwe stap en dan moet ik toch alles wel heel zelfstandig gaan doen. Dus ik vind het wel 
heel eng, maar ja, ik kijk er wel naar uit. Het is alweer een stap in de goede richting, dus ik ben daar wel blij mee.  
 

De meerderheid van de jongeren (7) brengt aan zijn eigen keuzes te maken. Een aantal jongeren geven wel 
aan dat hun ouders een invloed hebben op hun keuzes (1) of dat ze soms raad vragen aan vrienden (2) Eén 
jongere meent dat ze uit ervaring geleerd heeft dat ze haar problemen beter zelf kan oplossen.  
 

Fraukje: Nee, kijk vroeger ging  ik wel hulp vragen bij keuzes en zo, dat wel, maar het  is toch vaak uitgedraaid dat  ik 
toch beter op mijn eigen kan vertrouwen en dat ik als ik iets zeg, dat het dan goed is. En als het niet is zo is, ja ik leer 
van mijn eigen fouten. 
 

De  overige  jongeren  (4)  zeggen  hun  keuzes  vrij  zelfstandig  te maken.  Ze  vragen  echter wel  advies  en 
overleggen wanneer nodig.  
 
De meeste  jongeren  (8) hebben het gevoel dat ze kunnen opkomen voor hun eigen mening. De  jongeren 
weten wat het beste is voor hen (1), laten zichzelf gelden (1) of zeggen gewoon wat ze denken (1). Eén van 
deze  jongeren  geeft  aan  niet  altijd  te  durven  opkomen  voor  zijn  mening,  omdat  zijn  mening  soms 
onrespectvol zou kunnen overkomen naar anderen.  
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Terwijl een aantal  jongeren (3) denken dat hun ouders het moeilijk vinden om hen  los te  laten, geeft één 
jongere aan dat zijn vader daar geen problemen mee heeft.  
 

I: Denk je dat je vader en je moeder het moeilijk hebben om jou los te laten? 
Bert: Jawel. Ja, ik ben sowieso ook de oudste thuis….Ze willen liever dat ik zoveel mogelijk bij hen ben. Maar ja, ik ben 
bijna altijd dan weg. En de tijd dat ik thuis ben, ben ik toch altijd met vrienden of zo mee, dus nooit echt samen. 
Niels: Nou ja, ik denk, mijn moeder wel. Die kan niet wennen…Ik voel dat aan. Dat weet je gewoon, ik blijf altijd haar 
kleine mannetje. 
  

OUDERS 
 
Verschillende ouders  (6) hebben vertrouwen  in de groeiende zelfstandigheid van hun kind. Ze geven aan 
dat hun kind op kamertraining gaat (3), aan een nieuwe opleiding begint (1), meer huishoudelijke taken op 
zich leert nemen (1) of meer over dingen nadenkt als vroeger (1). Eén ouder geeft aan dat haar zoon altijd 
al zelfstandig en behulpzaam  is geweest (1). Een andere ouder geeft aan wel vertrouwen te hebben  in de 
zelfstandigheid van haar dochter, maar ook het gevoel te hebben dat ze weinig uit zichzelf doet. (1)  
Twee ouders geven aan gedeeltelijk in de zelfstandigheid van hun kind te geloven. Eén ouder merkt op een 
groeiende  zelfstandigheid  te  aanschouwen, maar  langs  de  andere  kant  blijft  zijn  zoon  domme  streken 
uithalen. Een andere ouder geeft aan dat haar zoon wel zelfstandig kan zijn maar ook graag heeft dat zij 
dingen voor hem regelt.  
Een aantal ouders (6) geven aan dat ze hun kind nog niet als zelfstandig beschouwen. Hun kind groeit traag 
in  het  zelfstandig worden  (2)  en  heeft  nog  veel  hulp  nodig  (1).  Eén  ouder  beschouwt  haar  kind  als  te 
afhankelijk  van  haar  vriend  om  zelfstandig  te  zijn.  Een  andere  ouder meent  dat  zijn  kind  heel  graag 
zelfstandig wil zijn, maar het nog niet kan (1). 
 
De helft van de ouders (8) geven aan dat hun kinderen de hulp van hun ouders nodig hebben om keuzes te 
maken.  Twee  ouders  proberen  hun  kinderen  te  helpen  bij  het  maken  van  keuzes.  Ze  proberen  de 
beslissingen van hun kinderen echter wel  te respecteren. Een andere ouder meent dat haar kind met de 
juiste mensen overlegt voor het maken van keuzes. Een aantal ouders (5) menen dat het maken van keuzes 
moeilijk  is voor hun kinderen. De  jongeren zijn nog niet volwassen genoeg  (1) of  te onzeker  (1) voor het 
maken van doordachte keuzes of maken de verkeerde keuzes (1). 
Eén ouder meent dat zijn kind het heel moeilijk heeft met onzekerheden en veranderingen. Ze heeft goede 
begeleiding nodig en het zelf beslissen over de toekomst is nog een stap te ver voor haar.  
 

Vader van Annelieke: Dat is heel moeilijk, dat komt natuurlijk ook omdat ze uit een hele beschermde omgeving, waar 
ze nu zit, gaat ze dadelijk naar de grote boze buitenwereld… bij iedere verandering, merk je aan Annelieke, dat ze drie 
stappen terugvalt en dat ze weer even vertrouwen moet krijgen van “ik kan het aan, het lukt me wel”.  als ze ergens in 
een bepaald patroon zit en ze gaat er ergens voor, dan is dat prima, maar pak je de zekerheid bij haar weg, dan wordt 
ze heel onzeker. Dus die ruggensteun heeft ze volledig nodig. En daarvoor beslissingen nemen over toekomst: neen.  
 

Een aantal ouders (5) menen dat hun kind (soms) nood hebben aan advies voor het maken van hun keuzes. 
Daarbij  geven  de  ouders  aan  dat  hun  kinderen  een  aantal  keuzes  zelf maken  en  voor  andere  keuzes 
overleggen met hun ouders (2) of groepsleiding (1). Eén ouder geeft aan zijn kind te proberen sturen in de 
juiste richting.  
 

Vader van Niels: Neen, ik ga zeker niet voor hem beslissen. Ik kan wel hem die richting uit sturen en hopen dat die dat 
doet, maar ik kan niet voor hem beslissen, want dat zal hijzelf moeten doen. … Want hij wil graag bij de luchtmacht, 
maar ik heb hem daar al een beetje bang voor gemaakt. Ik denk dat hij daar  zelf niet aan gedacht had, althans, ja, ik 
weet het niet.  
 

Slechts één ouderpaar meent dat hun kind volledig  zelfstandig  zijn keuzes maakt. Ze geven aan dat hun 
zoon erg zelfbepalend is.  
 

Een aantal ouders (6) hebben het gevoel dat hun kind goed kan opkomen voor zijn of haar eigen mening. 
Eén van deze ouders geeft aan dat dit vroeger anders was. Toen durfde haar zoon wel eens te  liegen om 
erbij te horen. Een andere ouder meent dat zijn zoon zijn mening niet altijd op een volwassen manier kan 
uiten.  
Eén ouder meent dat haar kind nog niet in staat is zich een eigen mening te vormen en deze weer te geven 
aan anderen. Ze geeft aan dat haar kind niet nadenkt alvorens haar opinie te uiten.  
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Een aantal ouders  (8)  spreken over het  loslaten van hun kinderen met gedragsproblemen. Twee ouders 
vinden  het moeilijk  om  hun  kind  los  te  laten  omdat  ze  niet  het  gevoel  hebben  dat  hun  kind  al  over 
voldoende zelfstandigheid beschikt. Eén ouder heeft er geen moeite mee zijn kind  los  te  laten, mits een 
goede begeleiding. Hij maak zich echter zorgen over deze begeleiding. Andere ouders (3) geven aan dat ze 
hun kind proberen  los  te  laten en blij  zijn met de groeiende  zelfstandigheid van hun kind. Ze vinden dit 
echter niet gemakkelijk.  
Tot slot geeft één ouder aan er geen problemen mee te hebben om haar zoon  los te  laten, omdat ze ziet 
dat het goed met hem gaat. Een andere ouder vindt het moeilijk om haar kind los te laten.  
 

I: Heb je het gevoel dat je soms moeite hebt om je kind los te laten? 
Moeder van Karel: Tuurlijk, tuurlijk, dat is ook nodig. Het afgelopen weekend was hij enorm blij en ging hij enorm blij 
terug met de trein. Ik heb wel vaak gehad dat ik aan het station sta en dat ik daarna in huilen uitbarst… En als het dan 
weer weekend was, dan ging het wel weer, maar je moet toch weer je kind achter laten hé.  
Moeder van Tarak:  Ik heb zoiets van “hij is nog niet volwassen voor die leeftijd.” Dat komt ook omdat als er wat is, dan 
doe  ik het voor hem. En  ik moet ook proberen hem veel  los te  laten. Dat moet hij zien aan mij dat zijn moeder hem 
loslaat en dat merkt hij ook… Ik kan niet in één keer pats boem, maar langzamerhand probeer ik ook hem los te laten.  
 

GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN IN DE BELEVINGEN VAN JONGEREN EN OUDERS 
 
Er  is  weinig  overeenstemming  terug  te  vinden  tussen  de  visies  van  ouders  en  kinderen  over  de 
zelfstandigheid  van  de  jongeren.  Twee  jongeren  en  ouders  zijn  het  er  over  eens  dat  de  jongere  vrij 
probleemloos zelfstandiger wordt. Ook zijn één jongere en ouder het er over eens dat hun kind gedeeltelijk 
zelfstandiger wordt, maar voor andere zaken nog hulp nodig heeft.  
Verder  zien  vijf  jongeren  zichzelf  als  zelfstandiger  dan  hun  ouders  hen  beleven  en  zien  drie  jongeren 
zichzelf als minder zelfstandig dan in de beleving van hun ouders.  
 
Terwijl de meerderheid  van de  jongeren het gevoel heeft  zijn eigen  keuzes  te maken, geeft  slechts één 
ouderpaar aan dat zijn kind in staat echt zelfstandige beslissingen te nemen.  
 
Er  is  een  grote  overeenstemming  tussen  jongeren  en  ouders  (5), wat  betreft  het  idee  dat  de  jongeren 
kunnen opkomen voor hun eigen mening. Bij één  jongere die aangeeft voldoende op te komen voor haar 
eigen mening, vindt de moeder echter dat ze te weinig nadenkt om een weldoordachte mening te kunnen 
geven.  

Hoofdstuk 3: Beleving van de gedragsproblemen 

1. Gedragsproblemen 

In  de  interviews  met  de  jongeren  en  ouders  kwamen  verschillende  gedragsproblemen  aan  bod.  Bij 
verschillende  jongeren  is er sprake van vernielen  (6) en agressie naar mensen  (4). Andere problemen die 
aan bod komen zijn liegen (4), stelen (4) en spijbelen (3). Verder is er bij verschillende jongeren sprake van 
een wegloopproblematiek  (5). De ouders of  jongeren spreken over uit de hand gelopen ruzies  (4) en het 
(problematische) gebruik van softdrugs (4). Bij enkele jongeren is er sprake van dealen (1), eetbuien (1) of 
het afstoten van mensen (1). 

2. Oorzaken van gedragsproblemen 

2.1. JONGEREN 

De  jongeren  geven  verschillende  oorzaken  aan  voor  het  onstaan  van  de  gedragsproblemen.  Ze 
onderscheiden zowel factoren in zichzelf (4), factoren in hun relatie met peers en gezinsfactoren.  
Oorzaken voor gedragsproblemen in zichzelf zijn negatieve gevoelens als boosheid (1) en depressiviteit (2) , 
als uitlaatklep voor emoties (1), om alles te vergeten(1).  
 

Anthony: Ja, ik zat niet goed in mijn vel… alles ging verkeerd. Ik had gewoon de schijt aan alles. 
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Fraukje: …door alle dingen die er  in mijn  leven verkeerd zijn gegaan en zo. Toen  ik ging blowen vergat  ik alles. Dan 
zette ik alles even aan de kant en zo ging het de hele tijd door.  
Kevin: Maar als  ik mij echt klote voel, dan heb  ik wel eetbuien.  Ja, dat  is een beetje het depressieve dat  ik van ons 
mama heb overgenomen. I: Als je je klote voelt, is dat dan als je je boos voelt of als je verdrietig bent? R: Ja, een beetje 
allebei. Boos en verdrietig.  
Bert: …omdat ik boos was. Omdat mijn ouders gescheiden waren en dat ik toch al naar een internaat ging dus. Dus wat 
maakte het mij uit dat  ik dingen kapot maakte. Maar het  zijn wel  spullen en het kost hen ook wel geld. Maar dat 
maakte me allemaal niet meer uit. Ik liet me eigenlijk heel snel meeslepen. 

 
Heel wat  jongeren  geven  aan  dat  de  oorzaak  voor de  gedragsproblemen  gevonden  kan worden  in  hun 
relatie met peers.  (6). Enerzijds gaven ze aan verkeerde vrienden  te hebben  (4), anderzijds gaven ze aan 
heel  erg beïnvloed  te worden door hun  vrienden.  (3)  Twee meisjes  gaven  aan dat hun  relatie met  een 
loverboy geleid heeft tot de problemen.  
 

Fraukje: En ik had de verkeerde vrienden. Ik wou er bij horen, dus deed ik ook die dingen die zij deden, stelen, blowen, 
dat  soort  dingen. …  En  dan  had  je  ook  nog mijn  ex,  Rashid.  Die  had  slechte  bedoelingen met mij  en  zo.  En,  die 
achtervolgde mij, zeg maar, een beetje…. hij heeft dingen met mij gedaan in het verleden en ik heb via via ook gehoord 
dat hij van plan was mij neer te schieten, om mij achter ramen te zetten. Allemaal dat soort dingen. En ik heb het er 
met mijn therapeut over gehad en  ik heb toch wel duidelijk gehoord dat hij een  ‘loverboy’  is. … dat zijn  jongens zeg 
maar, die geven je dure cadeautjes en dan later ga je met hem winkelen, krijg je alles wat je maar wil. En op het laatst 
zegt hij: “Ik heb geen geld meer” en moet je met zijn beste vriend ervoor naar bed, want dan verdien je geld ermee. En 
het meisje, omdat ze van hem gaat houden en zo, doet ze dat voor hem. En dan komt ze in een cirkeltje terecht en dan 
uiteindelijk wordt ze achter de ramen gezet. En dan moet  je voor hem de hoer gaan uithangen en dan moet  je voor 
hem geld gaan verdienen. En dan kom je er niet zomaar vanaf. Want dan houden ze je in de gaten. Als je wegloopt, ja, 
dan heb je het risico op neergestoken te worden of wat dan ook. 
John: … want vroeger was eigenlijk, toen blowde ik wat, toen was ik gewoon ja, als de jongens me wat vraagden, dan 
gaf ik wat en ging ik er naartoe. Dat ben ik ook afgeleerd, dus.  

 
Tot slot onderscheiden heel wat  jongeren ook oorzaken binnen het gezin die bijgedragen hebben  tot de 
gedragsproblemen  (7)  Ruzies  in  het  gezin  en  een  slechte  relatie met  de  ouders  (4)  ,  te weinig  grenzen 
gesteld worden door de ouders (3) en het slachtoffer zijn van vergeldend onrecht aan hen aangedaan door 
familieleden (3).  
 

Fraukje: Ik heb te veel vrijheid van hun gekregen. Dat hebben ze ook gemerkt, en dan wouden ze me strakker aan het 
lijntje houden. Toen mocht ik bijvoorbeeld bepaalde dingen niet, op bepaalde tijden  niet meer naar buiten, mijn gsm 
niet meer, allemaal dat soort dingen. Maar dat haalde toen ook niet veel meer uit. Daar waren ze iets te laat mee. Dat 
hadden ze veel eerder moeten doen. Eigenlijk vanaf mijn geboorte hadden ze me meteen zo moeten opvoeden. Want 
als ze pas op je 16de beginnen streng te worden, ja, dat helpt ook niet meer. Dat is gewoon fout gelopen. 
Annelieke: Toen ging het echt weer helemaal verkeerd, toen euh, ja gewoon door de dingen die mijn stiefvader gewoon 
altijd deed, en tegen mij zei, ja, dat gaf niet zo’n goed zelfbeeld. Ja, hij is uiteindelijk echt veel te ver gegaan. 

2.2. OUDERS 

Ook  de  ouders  geven  verschillende  oorzaken  aan  voor  het  ontstaan  van  de  gedragsproblemen.  Ze 
onderscheiden  zowel  factoren  in  zichzelf  en  hun  manier  van  opvoeden,  de  gezinssituatie, 
erfelijkheidsfactoren,  kindfactoren  en  de  relatie  met  peers.  Sommige  ouders  geven  ook  aan  dat  de 
gedragsproblemen ontstaan zijn als reactie op verdelend of vergeldend onrecht. 
 
Slecht drie moeders  erkennen hun  eigen  aandeel  in de  gedragsproblemen  van hun  kinderen. Dit wordt 
vooral gesitueerd in de opvoeding.   
 

Moeder van Annelieke: Annelieke was nog een baby’tje, en toen had de vader, die had  iemand anders en Annelieke 
was tien maanden, toen is haar vader weggegaan, want die had dus een vriendin, dus Annelieke had een verdrietige 
moeder. De kinderen bleven bij mij, ik heb natuurlijk mijn best gedaan, dat wil ik maar even aangeven, Annelieke had 
al een emotioneel foute start, want die had een verdrietige moeder. 
Moeder van Ordianto: …  ik geef gewoon  ruimte aan een kind van dat  te doen euh, maar waarschijnlijk heb  ik ook 
teveel ruimte gegeven en is ie gewoon, als het waar is, uit de hand gelopen. 
Moeder van John: Maar zijn vader dealt en gebruikt drugs. En nou, dan ben  ik via hem (ex‐vriend) ook aan de drugs 
geraakt, wat trouwens mijn eigen schuld is. Niet vaders schuld, maar mijn eigen schuld. En toen ik terugging bleek dat 
hij (John) zelf ook aan de drugs zat. En zelfs dealde. Dat is de enigste keer dat vader ook voor zijn zoon heeft gezorgd, 
omdat het niet anders kon. Ja, maar dat neem ik mijzelf heel erg kwalijk. Want ik had vertrouwen in hem. 
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Vijf ouders menen dat er een erfelijke  factor  zit  in de gedragsproblemen  van hun  kind. Ze  zoeken deze 
erfelijke factor bij zichzelf (3) of hun ex‐partner (2). 
 

Moeder van John: Want het is een drugsomgeving en John is, en dat is uit onderzoek ook gebleken, zeer drugsgevoelig. 
Net als ik. Ik ben chronisch verslaafd. Daar herken ik mij ook in. Borderliners zijn dat vaak ook, snel aan iets verslaafd. 
Vader van Ordianto: …“ik gooi het een beetje eigenlijk heel veel op erfelijkheid.” Wat  in Ordianto zit, en  luister, zijn 
moeder  zegt ook altijd van  “ik was vroeger ook  zo.  Ik heb ontzettend veel moeite gehad,  ik kon geen vriendjes en 
vriendinnetjes maken,  ik  had  vroeger  ook wel  heel  veel  problemen  en  ik  zie  dat  ook wel  terug  in  het  gedrag  van 
Ordianto.” 
Vader van Niels:  Ik ben niet altijd  lief,  ik kan wel heel explosief zijn,  ik kan wel opballend zijn, want dat heb  ik heel 
moeilijk onder controle ook, dus mijn zoon heeft het niet van zijn vrienden, ik heb ook een klein beetje ADHD, hebben 
wij geplaatst, de testen zeggen dat ik geen ADHD heb, maar volgens mijn gevoel zit ik er af en toe wel eens tegenaan. 

 
Enkele ouders (6) benadrukken expliciet het aandeel van een andere persoon. Zowel de moeder , de vader 
als de stiefvader van het kind komen als verantwoordelijken naar voor. Dit wordt vooral gesitueerd  in de 
opvoeding.  
 

Moeder van John: Maar zijn vader dealt en gebruikt drugs… En toen  ik terugging bleek dat hij (John) zelf ook aan de 
drugs zat. En zelfs dealde… Ja, toen zijn de problemen begonnen… Dat is de enigste keer dat vader ook voor zijn zoon 
heeft gezorgd, omdat het niet anders kon. 
Vader van Annelieke: Dat heeft met haar stiefvader te maken.… Ja, die heeft ervoor gezorgd dat zij het vluchtgedrag 
vertoonde, en dat is begonnen toen, ja want Annelieke was min of meer de oogappel van Roland, tot dat die zelf twee 
kinderen bij wou, en dan kreeg hij dus die twee kleinsten, en vanaf dat moment is het eigenlijk met Jasper en Annelieke 
bergaf gegaan. Maar dat  is helemaal geëscaleerd, dat  is echt,  ja, ze spreken over emotionele kindermishandeling,  ik 
denk dat dat net het raakt, ja. Kinderen kun je gek maken, hoor. Nou dat heeft hij wel geprobeerd, dat is eigenlijk een 
heel kwalijk iets.  
Vader van Bert: … ik was altijd voor de kinderen daar, ik kwam uit de ploegendienst en ik ging nog, ja ik stond voor de 
kinderen gewoon klaar, terwijl zij dan vaak daar tien elf uur op bed lag, dan zeg ik van “kom,  ik pak de kinderen wel ik 
verzorg ze wel weer.”  Terwijl het de taak is van moeders, zeven uur er uit, als je kinderen hebt moet je vroeg der uit. 
Kinderen die hebben belangrijke dingen die hebben aandacht nodig en dat werd niet zo gedaan eigenlijk.  

 
Enkele ouders menen dat de gezinssituatie mee heeft geleid tot het ontstaan van de gedragsproblemen. (4) 
 

Vader van Bert: Ja, die heeft veel meegemaakt, laat ons het zo zeggen. Hij heeft de scheiding van ons meegemaakt… 
Dat speelt allemaal in het kopke van hem…  
Vader van Anthony: Want  ik roep daar al vanaf dat zijn moeder dood  is, dat dat kind met een probleem zit. Ja, niet 
vanaf dat moment maar…Maar op een bepaald moment begon het bij mij echt wel te dagen van,  ja, dat die  jongen 
met een probleem zit  rond  te  lopen en hij wil niet geholpen worden. … daarvoor was het eigenlijk een heel  rustige 
jongen, die liever een blok omliep om uit de problemen te blijven. 
Moeder van Tarak: Achteraf denk ik ja, misschien als zijn vader in huis was, dan stond die man boven hem op. Maar ja, 
we houden ook geen contact en zo en ja, sinds een paar maanden geleden heb ik contact en dan heb ik toch aan hem 
gezegd “’t is zo en zo,” dus hij komt wel langs als hij er is en hij heeft wel aandacht en zo en dan merk ik dat hij toch 
aan het veranderen is. 
 

Meer  dan  de  helft  van  de  ouders  (9)  zien  ook  kindfactoren  als  meespelend  in  het  ontstaan  van 
gedragsproblemen.  Vier  ouders  menen  dat  een  ontwikkelingsstoornis  aan  de  oorsprong  ligt  van  het 
ongewenste gedrag. Het gaat om de ontwikkelingsstoornissen ODD, ADHD en PDD‐NOS. Eén ouder geeft 
aan  dat  de  gedragsproblemen  van  haar  zoon  ook  te  maken  hebben  met  zijn  druggebruik,  dat  als 
zelfmedicatie kan beschouwd worden.  
 

Moeder van Niels: Toen hij klein was, wist ik er mankeert iets aan. Dat had ik in de gaten als moeder en toen ging hij 
naar  school.  Ja,  dan  begint  de  poppenkast  natuurlijk  he.  Dan  is  hij  ook  onderzocht  bij  pedagogen  en  bij  de 
kinderpsychiater geweest. Die kwamen ADHD uit. Dus het  is altijd een ander kind geweest. Dus als  je kind  iets heeft 
dan is je zorg groot. Als ze dan groter worden wordt het probleem ook groter, als ze ouder worden. 
 

Ook  het  afwijkende  IQ  van  een  kind  wordt  gezien  als  meebepalende  factor  in  het  ontwikkelen  van 
gedragsproblemen. (2) Zowel hoogbegaafdheid als een vrij laag IQ blijken volgens hen problemen te geven.  
 

Moeder van  John: Hij  is  rond zijn zes  jaar getest op de Katholieke Universiteit van Brabant, hier  in Tilburg. En  toen 
bleek hij 31 punten meer  IQ  te hebben als een normaal kind, wat voor  John heel erg vervelend was want hij werd 
genegeerd in zijn lagere school. Hij paste nergens… Hij was altijd anders als een ander, zeg maar… Het klikte niet met 
leeftijdsgenootjes. En ja, toen op een gegeven moment, toen heeft John zijn hoop opgegeven wat school betreft. Dan 
heeft hij er een puinhoop van gemaakt. 
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Daarnaast  blijken  ook  eigenschappen  als  naïviteit  en  beïnvloedbaarheid mee  te  spelen  volgens  enkele 
ouders. (6)  
 

Vader van Niels: Ik heb wel ook eens het gevoel dat het opmakerij is, dat kan ook goed zijn, want daar is hij natuurlijk 
heel gevoelig voor. Hij is heel erg gevoelig. Als je het tegen Niels zegt “nou, dat durf je niet”, ja dat zal niet. Dat moet je 
net tegen Niels zeggen.  Die durft alles. 

 
Twee ouders menen dat het gedrag van hun kind kan beschouwd worden als een schreeuw om aandacht 
en een vraag naar bevestiging.  
 
Verschillende ouders  zoeken de oorzaak van de gedragsproblemen deels  in de  relatie met peers.(6) Eén 
ouderpaar meent dat fysieke agressie van medeleerlingen tegen hun zoon onrechtstreeks geleid heeft tot 
de problemen.  
 

Vader van Niels: Nou, hij was twee weken naar  ’t school en het ging al mis…. En dat was een  jongen die een beetje 
berucht was, dan hebben  ze met een man of 10   hem opgewacht en hebben  ze hem helemaal  in elkaar geslagen. 
Vervolgens ben ik, opeens moest ik naar die school toe gaan, en met gevolg dat hij de school af moest, want ze konden 
hem de veiligheid niet bieden op die  school … dan hebben we hem een  jaar, anderhalf  thuis gehad, dat hij niet op 
school zat, ja en iemand die niet op school zit, die verveelt zijn eigen en die gaat dingen zoeken, en dat geeft niks, maar 
hij ging de verkeerde dingen zoeken. Op een plein rond gaan hangen en met verkeerde vrienden en ja, roken, hasj dan, 
en die dingen en ja, 

 
Enkele ouders menen dat de omgang met verkeerde vrienden de gedragsproblemen  in de hand gewerkt 
heeft. (5) Twee ouderparen hebben het specifiek over de omgang met zogenaamde ‘loverboys’, die aan de 
oorsprong van de problemen van hun dochters ligt.  
 

Vader van Annelieke: En daardoor met verkeerde vrienden  in aanraking  is gekomen, dus op haar twaalf  jaar ging ze 
met  jongens  van  18  à  19  jaar  om. Maar  vanaf  haar  twaalfde  zat  er  al  alles  in,  op  en  aan,  dat was  gewoon  een 
volwassen meid, die had een  lichaam van een 18, 19, 20‐jarige. En dat  trekt dan ook weer  jongens van 18, 19 aan, 
maar die hebben toch andere bedoelingen dan een meisje van 12 eigenlijk zou moeten willen.  
Moeder van Annelieke: dat zijn jongens die bekend staan in het “loverboy‐circuit”. Toen Annelieke zat daar al helemaal 
in. Dat zijn jongens die heel, allemaal heel aardige jongens, Annelieke was heel boos op de politie want weet je, nu had 
ze  eindelijk  vrienden,  nu  had  ze  eindelijk  jongens  die  aardig  voor  haar  zijn,  die  jongens  die  zien  zo’n meisje  die 
ongelukkig is en die pikken die op, die zijn aardig voor zo’n meisje en heel lief, die winnen dat vertrouwen en dat meisje 
wordt straalverliefd, helemaal aanbidt ze die jongens en dan gaan die jongens proberen bij dat meisje om grenzen te 
verleggen. 

 
Tot  slot  benoemen  enkele  ouders  traumatische  gebeurtenissen  die  aan  de  oorsprong  van  de 
gedragsproblemen liggen. (5)  
 

Moeder van Karel: En toen heeft Karel een ongeluk gezien, waarbij een meisje onder een spoorboom is heen getrokken. 
Het groepje was erbij. Het groepje waar hij mee fietste. En dat meisje is toen vermorzeld door de trein en dat heeft hij 
eigenlijk niet… Ja, daar heeft hij eigenlijk wel over gesproken, maar eigenlijk niet zo heel veel. 

2.3. GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN IN DE BELEVINGEN VAN JONGEREN EN OUDERS 

De  meeste  ouders  (13)  en  jongeren  (7)  geven  meerdere  oorzaken  aan  voor  het  ontstaan  van  de 
gedragsproblemen. Terwijl een aantal ouders erfelijkheidsfactoren of ontwikkelingsstoornissen aangeven 
als oorzaak van de gedragsproblemen, wordt dit bijna niet gedaan door de jongeren (10). 
In heel wat gezinnen is er gedeeltelijke overeenstemming tussen de jongere en zijn ouder(s) wat betreft de 
oorzaak  van de  gedragsproblemen.  (6  van de 9  gezinnen waarin de oorzaken  aangegeven worden door 
iedereen). Van de vijf gezinnen waarin beide ouders deelnamen, zijn er vier ouderparen die gelijkaardige 
oorzaken onderscheiden voor het ontstaan van de gedragsproblemen. Enkel het ouderpaar waarbij er een 
slecht contact is tussen de ouders, geven verschillende oorzaken aan en leggen de oorzaken bij elkaar. Ook 
de  andere  bevraagde  ouders  die  een  slechte  relatie  en  beperkte  communicatie  hebben met  de  andere 
ouder, menen dat de oorsprong van de gedragsproblemen gedeeltelijk bij deze andere ouder  ligt.  (2) De 
kinderen  uit  deze  gezinnen  erkennen  deze  ouderlijke  verantwoordelijkheid  niet.  Bijna  alle  (5  op  6) 
ouderparen die een goed contact hebben wat betreft de opvoeding van hun kind, zien geen aandeel van de 
andere ouder in de gedragsproblemen van hun kind.  
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In  één  gezin  wordt  het  verband  dat  het  kind  legt  tussen  de  slechte  gezinsrelaties  en  haar 
gedragsproblemen, volledig ontkend door beide ouders. 

3. Verband tussen gedragsproblemen en gezinsrelaties 

3.1. JONGEREN 

Het merendeel van de jongeren (7)menen dat hun gedragsproblemen negatieve gevoelens teweegbrengen 
bij de ouders. Gevoelens zoals verdriet, teleurstelling, bezorgdheid, wantrouwen, boosheid en angst komen 
aan bod. Daarnaast gaf één jongere aan dat het gebrek aan een gevoel van geborgenheid een invloed had 
op de gedragsproblemen.  
 

John: Nou, als ik weer terugval in het drugsleven. Dan worden ze echt boos. …vorig weekend, toen had ik het koud, zat 
ik helemaal te trillen, toen vroeg mijn vader “heb je iets gebruikt of zo?”. Dat zei hij ook met zo’n toon van “mooi zeg”, 
ik zei “neen,  ik heb helemaal niets gebruikt,  ik heb het gewoon koud”. Maar het was keiwarm buiten, en  ik had het 
gewoon in één keer ijskoud. Maar ik zat daar gewoon ziek te wezen omdat ik zo’n griep had. Dus hij kon me helemaal 
niets verwijten…Maar ik kom dat wel geregeld tegen dat hij denkt dat ik drugs heb gebruikt. 
Niels: Ik heb mijn moeder eens bijna geslagen…gewoon doordat ik echt zo kwaad werd. Dus, ik had wel eens geld van 
mijn moeder gestolen, haar tas afgepakt …maar daarvoor zijn ook zoveel dingen met mij gebeurd voor dat allemaal 
gebeurde…maar daar zijn we overheen gestapt…  I: En hoe reageerde  jouw moeder dan daarop? R: Bang, heel bang. 
Kijk,  ik  heb  haar  nooit  echt  geslagen. Dat  durfde  ik  niet. Maar  ik  had  haar wel  buiten  gesloten  uit  huis,  haar  tas 
afgepakt en 50 euro eruit gepakt… nu heb ik er spijt van. 

 
De gedragsproblemen hangen volgens de meeste jongeren (9) samen met een negatieve sfeer thuis. Ruzies 
komen vaak naar voor, zowel als aanleiding en als gevolg van de gedragsproblemen (5). Eén jongere geeft 
ook aan de de gedragsproblemen  leidden  tot  ruzie  tussen andere  familieleden. Drie  jongeren geven aan 
soms  agressief  te  zijn  naar  andere  gezinsleden.  Eén  jongere  geeft  daarbij  aan  dat  dit  het  hele  gezin 
beïnvloedt.  Een  aantal  jongeren  (5)  zeggen  dat  het  in  het  algemeen  wel  fout  liep  door  de 
gedragsproblemen en dat dit opnieuw invloed had op de gedragsproblemen.  
 

Claire: Ook gewoon nou en met mij en toen had papa ruzie met oma. En van die dingen gewoon. I: En hoe komt het dat 
ze  ruzie hebben? R:  Ik weet het niet eigenlijk. Sinds  ik hier zit en dat gedoe allemaal. Sinds dan heeft  iedereen een 
beetje ruzie met elkaar en dat allemaal.  

 
Eén meisje gaf aan de gedragsproblemen een  invloed hadden op de balans van geven en nemen  tussen 
haar en haar moeder. Ze heeft het gevoel in schuld te staan bij haar moeder door haar gedrag en wil niet 
meer ontvangen van haar moeder.  
 
Bij enkele  jongeren  leidden de  gedragsproblemen  tot  fundamentele  veranderingen  in de  relatie met de 
ouders (3). Bij één jongen kwam de vader weer in beeld naar aanleiding van de gedragsproblemen. Bij één 
meisje  zorgden  de  gedragsproblemen  initieel  voor  minder  contact,  daarna  werd  de  relatie  weer 
opgebouwd. Eén jongere geeft aan dat de relaties in dergelijke mate veranderd zijn dat hij niet meer thuis 
wil of kan wonen. Eén jongere had het gevoel dat zijn ouders hem in de steek lieten.  
 

Bert: Overtredend gedrag vooral. Thuis ging het niet goed. Ik spijbelde veel, dus op school liep het de verkeerde kant 
uit. Ja, het contact met mijn ouders was niet goed. Ik had het gevoel dat ze me lieten vallen. Vernielen deed ik ook wel. 
Van huis weglopen, deed ik ook wel. Terwijl zij duidelijk wilden maken dat ik toch gewoon te luisteren had. 
Anthony: Naar huis kan ik sowieso al niet, want ik heb al 4 maanden bij een pleegvader gewoond. Toen ben ik terug 
thuis gaan wonen op mijn eigen keuze. Mijn vader zei: “Jij mag kiezen.” Toen is het na 2 maanden weer fout gegaan, 
dus nou hoeft het voor mij ook niet meer. 

 
Verschillende  jongeren benadrukken dat de opvoedingsaspecten  in de relatie met hun ouders gelinkt zijn 
aan  de  gedragsproblemen.(5)  Ze  geven  aan  dat  te weinig  regels  en  structuur  een  rol  speelden  in  het 
ontstaan van de problemen (2) en dat de problemen dan weer aanleiding gaven tot het bieden van meer 
regels en  structuur.  (3) Eén meisje meende dat de beperkte vaardigheden die  ze meekreeg  tijdens haar 
opvoeding haar gedragsproblemen mee bepaalden. 
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Eén  jongere  gaf  aan  dat  zijn  boosheid  omwille  van  de  scheiding  van  zijn  ouders  en  het  gevoel  dat  zijn 
moeder zijn stiefgrootouders verkoos boven hem en zijn broer, verband hield met zijn gedragsproblemen. 
 

Bert: Ja, ik heb weinig contact met mijn moeder nog. Omdat zij eigenlijk eerder voor mijn stiefvader koos en voor mijn 
stiefoma en stiefopa dan voor haar eigen kinderen En mijn stiefopa, ja, die bepaalde eigenlijk een beetje hoe alles daar 
draait. En mijn moeder die laat zich heel hard door hem manipuleren of te imponeren of hoe moet je het noemen. Ja, 
en daarom haat  ik die mensen eigenlijk een beetje, hé. Daarom wou  ik er alles aan doen om daar weg  te geraken 
gewoon. Ze probeerden me daar echt kapot te krijgen, gewoon. 

3.2. OUDERS 

Meerdere ouders  (5)   menen dat hun echtscheiding een  rol heeft gespeeld  in de gedragsproblemen van 
hun  kind. Meer  specifiek worden  enerzijds  de  ruzies  tussen  de  ouders  aangehaald  als  een  belangrijke 
invloed op de gedragsproblemen  (1), anderzijds het negatieve effect van de scheiding op het gedrag van 
van de ouders (3). Twee ouders geven daarbij het negatieve effect op hun gedrag of gemoedsgesteldheid 
aan en twee ouders wijzen op het (negatieve) effect van de scheiding op de andere ouder.  
 

Vader  van  Hans:  Hij  heeft  natuurlijk  ook  heel wat meegemaakt.  Het  is  niet  gewoon  een  doorsnee  echtscheiding 
geweest die wij gehad hebben. Hij heeft echt alle ruzies gezien en Hans was altijd heel attent, en Hans hoorde alles en 
zag alles, dus het is gewoon heel zielig voor die jongen.  
Moeder van Tarak: Tot op een gegeven moment het verkeerd is gegaan met hem, maar ik denk dat de scheiding van 
mij een grote  rol heeft gespeeld bij hem. Want hij was een  jaar of acht  toen  ik ging scheiden met zijn vader en we 
hebben best wel problemen met hem gehad en zo. Nou goed, hij moest het met ons doen. Dus ja. Ik heb hem wat vrijer 
opgevoed,  toch vergeleken met mijn dochter  toen, en  ja,  ik had zoiets van gescheiden,  laat hem dan maar met zijn 
vriendjes optrekken dan, maar intussen ging het verkeerd, ik had hem niet in de gaten. 
Moeder  van Hans:  Ik  ben  nu  7  jaar gescheiden  en we  hebben  in  het  co‐ouderschap gehad, maar hij  kon dat heel 
moeilijk …zijn vader die stookte hem zo op, hij gebruikte ze gewoon als een speelbal. Ik heb gewoon het idee dat die 
gewoon een trauma heeft opgelopen…hij weet dat ik heel veel van hem hou, maar hij kan niet bij mij zijn, hij is gewoon 
bang dat hij afgewezen wordt door zijn vader.  

 
Verschillende gescheiden ouders (4) geven aan dat er een verband  is tussen de gedragsproblemen en het 
heen en weer gaan tussen ouders. Drie ouders geven daarbij aan dat het heen en weer gaan (gedeeltelijk) 
door het kind zelf beslist wordt. Eén ouder ziet de invloed van de andere ouder als bepalend. Twee ouders 
menen dat de gedragsproblemen van het kind ervoor zorgen dat het kind bij een ander familielid verblijft.  
 

Vader van Ordianto: Hij maakte zelf altijd zijn keuze. Had hij ergens iets of was hij boos op de ene, dan vluchtte hij naar 
de andere toe. Dat heeft hij toch de laatste jaren een aantal malen gedaan. Kijk, als hij het niet eens was met wat er in 
het ene gezin gebeurde, dan kon hij vluchten, vluchtgedrag vertonen door naar het andere gezin te gaan. En hij hoefde 
minder aan te nemen van wat er speelde in een bepaald gezin. Zo van “goed, nou is het zo, maar ik ben volgende week 
toch weer bij de andere”. Daar speelde hij wel een beetje mee, dat heeft hij zich ook een beetje eigen gemaakt.  
Vader van Bert: Dat op en neer daar hou ik niet van en dat heb ik toen  met hem ook gehad, en toen heb ik gezegd van, 
nee dat verwerk ik niet, dat kan mijn hart niet hebben, dat wel niet zien, want dat is voor mij ook niet leuk. Dan heb ik 
na drie jaar ook euh, dan heb ik ze echt drie jaar niet gezien en dan ging hij op een gegeven moment het huishouden 
ook een beetje terroriseren van “ik wil naar mijn vader” en dit en dat. Ja godzijdank is hij nu bij mij. 
Moeder van Claire: Ja, er waren problemen dat Claire niet meer naar huis kwam. En toen heeft hij (vader) de politie 
gebeld. Die hebben Claire opgehaald. Toen wilde Claire ook per sé hierheen, maar dat mocht toen niet. En toen hebben 
ze ze naar Hendrik (vader) gebracht en Hendrik heeft ze onmiddellijk hierheen gebracht. Ze wilden ze daar niet meer.  
 

Een aantal ouders (7) menen dat opvoedingsaspecten in de relatie met de kinderen een aandeel hebben in 
het ontstaan van gedragsproblemen. Verschillende ouders (3) geven daarbij aan dat ze hun kinderen te veel 
vrijheid  gegeven  hebben.  Eén  vader  geeft  aan  dat  de  andere  oudere  te  weinig  regels  heeft  kunnen 
opleggen aan haar kind. Eén moeder geeft aan meer regels te gebruiken en strenger op te treden n.a.v. de 
gedragsproblemen. Twee ouders menen dat de gedragsproblemen van het kind te maken hebben met een 
tekort aan aandacht in de kindertijd. Eén ouderpaar ziet de emotionele mishandeling van de stiefvader als 
belangrijk  in het ontstaan van de gedragsproblemen van het kind. Eén ouder meent te weinig gereageerd 
te hebben met beloning en straf op de problemen van zijn kind. 
 

Moeder van John: Hij houdt zich aan afspraken. Hij komt op tijd als hij alleen weg gaat. Hij komt dan ook terug…. Nou 
accepteert hij het zo, al  is het moeilijk voor hem, want hij kent dat gewoon niet dat  ik zo streng ben. Dat  is wel een 
groot verschil. Dus hij blijft even uitproberen natuurlijk. …  Ja, en hij merkt dat hij dat niet meer kan bij zijn moeder. 
Maar hij snapt ook dat het voor zijn eigen bestwil is. Hij vindt het leuk nou. Hij vindt het zelfs goed, dat ik zo nou ben.  
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Vader van Niels:  I: Die korte straffen die u aanhaalt, heeft u dat zelf geprobeerd met Niels? R: …Misschien wel eens 
ooit, maar niet genoeg. Dat zie  ik nu veel  later pas  in, dat  ik dat eigenlijk veel te weinig gedaan heb. …hij sloeg ook 
meestal wel vaker door en dan sloeg hij hier wat spullen kapot, en dan op een gegeven moment is het heel moeilijk, om 
de positieve dingen te zien… en ik weet gewoon dat hij daar recht op heeft, op het moment dat hij het goed doet, moet 
je eigenlijk positief tegen hem zijn. …eigenlijk moet je dan om kunnen switchen …maar daar heb ik altijd wel heel veel 
moeite mee gehad. Eigenlijk te veel moeite misschien. Had ik misschien meer moeten doen.  
 

Een  negatieve  sfeer  in  het  gezin  wordt  ook  door  de meerderheid  van  de  ouders  (12)  aangehaald  als 
samenhangend met gedragsproblemen.  
Meerdere ouders  (5)  zeggen dat  er  zeer  vaak  ruzie  is  tussen  verschillende  gezinsleden  en het  kind met 
gedragsproblemen. Eén ouderpaar meent dat de moeder de rol van scheidsrechter krijgt toebedeeld bij de 
ruzies.  
Verder geven ouders  (6) aan dat hun kind agressief gedrag vertoont naar zichzelf of andere gezinsleden. 
Eén ouderpaar ziet de angst van de moeder en de broer als een gevolg van deze agressie (naar haar).  
Voor twee ouders heeft de moeilijke situatie thuis ook gevolgen voor de thuiskomst van het kind. Voor één 
ouder moet er gepraat worden met de andere gezinsleden alvorens het kind naar huis kan en mag. Eén 
ouder meent dat haar kind nooit meer thuis zal kunnen wonen.  
 

Moeder van Tarak: We hebben wel flinke aanvaringen met mijn zoon. Dat heb  ik wel eens gehad, omdat  ik ook niet 
kon wennen aan die situatie waarin hij terecht was gekomen. Daar ergerde ik mij aan, want dan ga je constant op hem 
letten of hij thuis is. Ja, daar krijg je ruzie van. 
Vader van Niels: we kunnen ook goed botsen met elkaar. Omdat we allebei heethoofden zijn. …hij doet dan zo’n dingen 
waar ik niet mee eens kan zijn, dat ik niet of nooit goed kan keuren… dat is ook de reden waarom ik op een gegeven 
moment, dat is zover, hier heeft in dit huis zoveel gebotst dat ik, dat wij in een keer een keuze moesten maken van, ja, 
dit kan niet meer. 
Moeder van John: Toen hij nog aan de drugs zat, was het een hel van een leven met John. Hij was continu agressief... 
Vooral naar mij toe. Omdat hij wist van…Ik zet hem toch niet op straat hé. Wat er ook met hem  is,  ik zal hem nooit 
loslaten.  
Moeder van Ordianto: Ordianto ging op de vuist bijna. Als het waar  is, hij slaat me bijna. En van daaruit ben  ik ook 
wakker geworden, want ik wil geen drama. Ik weet niet hé, misschien is niet de bedoeling dat hij bij mij zo zou doen, 
maar ik koos voor de zekerheid. Kijk, als je een moeder bent en bang voor je kind, dat klopt niet. En het dreigen hé, dat 
het broertje zeg maar, bang is om zijn ogen dicht te doen om te slapen. 

 
Enkele ouders (3) geven aan dat de gedragsproblemen van hun kind zwaar op hen wogen. De problemen 
werden als belastend ervaren. 
 

Moeder van Karel: En dus, toen hij heel klein was, maakte hij heel veel dingen kapot en dus moest  ik hem ook altijd 
meenemen. En als je dus 4 kinderen hebt, dan moet je altijd die hele meute meenemen. Dus als je boodschappen doet, 
moet  je ze dus allemaal meenemen. Dat  is wel heel erg belastend, maar  ik heb dat dus wel gedaan. Maar het was 
altijd een vervelend kind dat je bij je had, want hij luisterde nooit.  

 
Enkel ouders (5) geven aan dat de gedragsproblemen van hun kind ook een invloed hebben op de broer‐ of 
zusrelatie. Drie ouders speken over een moeilijke relatie of een moeilijk contact tussen de broers en zussen.  
De overige ouders menen dat ze door de gedragsproblemen meer aandacht geven aan het ene kind dan 
het andere en dit kind dus voortrekken op de broer of zus.  
 

Moeder van Karel: Nou, ik weet dat Kimberly nou op mijn verzoek naar de contextueel medewerker gaat en Marianne 
ook.  Ja, de meiden hebben er een afspraak mee, omdat als Karel  thuis, die meiden doen gewoon en doen gelaten. 
Maar ze moeten er natuurlijk zelf kunnen zijn. …Ik heb het zelf aangekaart, omdat ik ook wil dat ze dingen af kunnen 
schuiven en af kunnen werken….Nou moet  ik zeggen dat Kimberly er minder moeite mee heeft en Marianne er meer 
moeite mee heeft. Marianne vindt het erg dat hij nooit zijn excuses aangeboden heeft. 
Moeder van Annelieke: Het contact tussen Jasper en Annelieke dat gaat een beetje stroef, Jasper kan er niets mee wat 
er allemaal met Annelieke gebeurd is en Jasper zegt dan “ja ’t is toch allemaal haar eigen schuld dat heeft ze toch zelf 
gedaan”.  
Moeder van Niels:  Ik denk, ze vechten wel met elkaar, maar ze kunnen elkaar ook niet missen…Het  is natuurlijk ook 
voor Leen heel moeilijk om zo een broer te hebben, want dan nam zij een vriendin of zo mee, ja hop en hij zat er mee 
tussen en  ja dat  is natuurlijk niet  leuk. En hij was ook nog heel dikwijls haar kamer op. Niet zo expres niet, die denkt 
daar niet meer bij na, maar daar gewoon binnen, ja dat vindt die niet altijd makkelijk.  
Vader van Niels: dat kon ik wel begrijpen…omdat altijd al iedereen altijd al tegen, zij zal hem altijd afschermen. Tot het 
extreme toe...Want hij wordt al zoveel geschopt en geslagen, figuurlijk dan, hij had het altijd al gedaan en  iedereen 
was al altijd tegen hem gekeerd, die jongen had extra bescherming nodig en dat kreeg hij ook wel, van zijn moeder, in 
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ieder geval zeker. Dus in die vorm zal hij altijd wel een beetje misschien…voorgetrokken geweest zijn, ja. Maar dat kan 
ik dan wel begrijpen.  
 

Volgens een aantal ouders  leiden de gedragsproblemen,  rechtstreeks of onrechtstreeks,  tot het opnieuw 
bewerktstelligen van contact met hun kind(4). Voor één ouderpaar  leiden de gedragsproblemen van het 
kind tot het verbreken van het contact met het kind.  
 

Vader  van  Annelieke:  Ja,  dat  is  ook  helemaal  fout  gegaan  eigenlijk,  dan  is  ze  weer  thuisgekomen,  heeft  ze  het 
medicijnkastje leeggegeten, en op die dag ben ik ook weer bij haar gekomen eigenlijk, en toen is ze in een psychiatrisch 
ziekenhuis opgenomen. …Dus op het moment dat ze iets had van “ik ben het beu, ik wil eruit stappen”, kwam ik weer 
in beeld, per toeval.  
Moeder van Annelieke: En er was gezegd, “jij gaat bij dat pleeggezin en hou  je  je niet aan de regels, dan ga  je bij  je 
vader”, en toen kon vader kort zijn. Dan is het van, “Annelieke kom maar binnen, bombeljack uit, mobieltje gaan legen, 
op de bank zitten en dan kom  je er niet meer vanaf”. Dat was op dat moment, denk  ik, ook wel goed hoor. Dus het 
werkte niet en ze moest als straf naar vader.  
Vader van Ordianto: Zelfbepalend gedrag vertoonde hij heel de tijd. En daar was hij ook moeilijk in te corrigeren. En op 
een gegeven ogenblik ging dat hier ook weer fout…Nou goed, toen flipte die helemaal... toen is hij de deur uitgegaan. 
Dat was in januari vorig jaar, toen is hij de deur uitgelopen en zei hij “Ik kom nooit meer hier”. Toen is hij weggegaan 
en toen heb ik een klein jaar geen contact meer met hem gehad.  
 

Enkele  ouders  (3)  geven  aan  dat  de  gedragsproblemen  een  negatieve  invloed  heeft  op  de  relaties met 
familieleden.  
 

Vader van Niels: Daar is heel veel onbegrip voor…. Dat is al vanaf kleinsaf aan…hij werd altijd gezien als een moeilijk 
kind, een vervelend kind, die ze  liever zagen gaan dan komen. Ook  in uw eigen familie. Ik heb meegemaakt, en daar 
ben ik ook heel boos om geweest, mijn vader had een caravan…en op een gegeven moment, het is mooi weer, en mijn 
dochter vraagt aan mijn vader, “god, opa, mag ik hier op de camping eens overnachten”, “natuurlijk mag jij dat meisje, 
mag  je  overnachten”,  vervolgens  vroeg  Niels  dat,  die  denkt  “ja,  dat  vind  ik  ook  leuk”  “opa, mag  ik  hier  komen 
overnachten?”.  “Neen,  jongen,  dat  gaat  niet.” Dat  doet mij  pijn.  En  ik  snap  het wel…  ze  kunnen  er  niet  constant 
bovenop zitten en zo moet het met Niels, maar toch doet mij dat pijn.  
 

Voor  twee  ouders  hebben  de  gedragsproblemen  van  hun  kind  te maken met  een  specifieke moeilijke 
gezinssituatie.  
 
Eén ouder meent dat door de gedragsproblemen het gevoel van geborgenheid weg was in het gezin. 
Een andere ouder geeft aan zich in dergelijke mate zorgen te maken over de toekomst van zijn kind, dat het 
een invloed heeft op het hele gezin.  
 

Vader van Niels: Het enigste waar ik bang voor ben, is voor de toekomst van mijn kinderen. …wij gaan bewust niet op 
vakantie met het vliegtuig, want Niels kan niet mee… stel dat je neerstort, als je met je vieren neerstort, dan is heel je 
gezin weg, klaar, dat weet  je, maar als  je met  je drietjes neerstort, dan zit hij daar alleen. …Dat maakt me wel eens 
bang, ja.  

3.3. GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN IN DE BELEVINGEN VAN JONGEREN EN OUDERS 

Er is een gedeeltelijke overeenstemming tussen de belevenissen van jongeren en hun ouders (bij 5 van de 8 
jongeren  en minstens  één  van  de  ouders)  wat  betreft  het  verband  tussen  gedragsproblemen  en  een 
algemene negatieve sfeer thuis.  
 
Jongeren en ouders beleven het verband  tussen gedragsproblemen en opvoedingsaspecten  in de ouder‐
kindrelatie gedeeltelijk op dezelfde manier (bij 4 van de 7 jongeren en minstens één van hun ouders). 
 
Terwijl  slechts  één  jongere  meent  dat  de  scheiding  van  de  ouders  een  invloed  heeft  gehad  op  zijn 
gedragsproblemen, menen vijf ouders dat de scheiding een rol heeft gespeeld in de gedragsproblemen van 
hun kind.  
 
De  meerderheid  van  de  ouderparen  (3  van  de  4)  zien  een  aantal  gelijkaardige  verbanden  tussen  de 
gedragsproblemen van hun kind en de gezinsrelaties.  
 



D e e l   3 :   R e s u l t a t e n     P a g i n a  | 65 

 
Hoewel een aantal ouders menen dat de gedragsproblemen van hun kind een invloed hebben op de broer‐
zusrelatie  (5)  of  negatieve  effecten  heeft  op  hun  relatie  met  andere  familieleden  (3),  wordt  dit  niet 
aangehaald door de jongeren. 
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Deel 4: Discussie 
 
Een  kwalitatief  belevingsonderzoek  werd  uitgevoerd  bij  12  gezinnen,  waarvan  één  van  de  kinderen 
residentiële  hulpverlening  krijgt  in  Bijzonder  Jeugdwerk  Brabant  omwille  van  externaliserende 
gedragsproblemen.  De  adolescenten  en  hun  ouders  werden  bevraagd  aan  de  hand  van  een  semi‐
gestructureerd interview. 16 ouders en 11 jongeren namen deel aan het onderzoek.  
Met  dit  onderzoek  trachten we  te  achterhalen  hoe  deze  jongeren  en  ouders  hun  gezinsrelaties  en  de 
identiteitsontwikkeling  van  de  jongeren  beleven. We  willen  ook  te  weten  komen  wat  de  jongeren  en 
ouders als oorzaken van de gedragsproblemen van de  jongere beschouwen en welke verbanden  zij  zien 
tussen de gedragsproblemen de  jongere en hun gezinsrelaties. Bij dit alles hebben we aandacht voor de 
verschillen en gelijkenissen in de belevingen van de adolescenten en hun ouders. 
 
We kunnen stellen dat de jongeren en ouders, die deelnamen aan ons onderzoek, al heel wat meegemaakt 
hebben  in  het  hun  gezinsleven.  Ze  spreken  over  uit  de  hand  gelopen  ruzies, moeilijke  gezinssituaties, 
scheidingsproblematieken, agressie naar gezinsleden, opvoedingsmoeilijkheden en een negatieve sfeer  in 
huis. Ondanks deze moeilijkheden geven alle jongeren en ouders uiting aan een existentiële loyaliteit naar 
de  andere  gezinsleden.  Dit  bevestigt  het  fundamentele  idee  van  het  contextuele  gedachtegoed  dat  de 
existentiële band tussen ouders en kinderen, en broers en zussen onverbreekbaar is. De gezinsleden zijn op 
lange  termijn  verbonden met  elkaar. Deze band  is onvervangbaar  en blijft  zijn  kracht,  zelfs  in moeilijke 
gezinssituaties, behouden (Hermkens, 1994). In de klinische praktijk wordt bevestigd dat zelfs in geval van 
ernstige conflictueuze  relaties  tussen  jongeren en ouders er meestal sprake  is van een hechte affectieve 
grondhouding  (Verhofstadt‐Denève,  1991).  Naast  deze  existentiële  loyaliteit  is  er  in  samengestelde 
gezinnen ook evidentie te vinden voor een sterke verworven loyaliteitsband naar de andere gezinsleden. 
Opvallend  is dat de  loyaliteitsband  tussen ouder en kind niet alleen op een directe manier aan het  licht 
komt in ons onderzoek. Bij sommige jongeren komt hun existentieel loyaal zijn aan de ouders indirect sterk 
naar voor door wat er niet gezegd wordt of door wat ze mooier voorstellen dan de ouders zelf. Het zwijgen 
over de jarenlange mishandeling van een moeder door een vader, de minimalisatie van het drugsverleden 
van ouders, het niet willen ingaan op een contactbreuk of op een moeilijke relatie met een ouder kunnen in 
deze context gezien worden als tekenen van loyaliteit. 
Een andere opvallende uiting van de loyaliteitsband tussen ouders en hun kinderen zijn de door de meeste 
ouders aangegeven gevoelens van verdriet, machteloosheid en ongelukkig zijn die de plaatsing van het kind 
met gedragsproblemen teweeg brengt. Het aanwezig zijn van deze gevoelens wordt in andere onderzoeken 
bevestigd.  Jenkins  en  Norman  (1972)  vinden  dat  uithuisplaatsing  bij meer  dan  de  helft  van  de  ouders 
gevoelens oproept van verdriet, bezorgdheid, nervositeit en leegte (Hermanns et al., 2005b). De la Marche 
(1993) benoemt onder andere het gevoel gefaald te hebben, het gevoel tekort te schieten en gevoelens van 
affectief gemis. Haight et al. (2002) constateren gevoelens van machteloosheid en depressieve gevoelens.  
Bijna  alle  jongeren  en  ouders  geven  aan  dat  de  jongere  nog  een  band  heeft  en  toont met  zijn  gezin, 
ondanks  zijn  verblijf  in  BJBrabant.  Dit  spreekt  de  mening  van  Hermanns  et  al.  (2005b)  tegen    dat 
uithuisplaatsing een bedreiging vormt voor het  intact blijven van de band die er  tussen  jongeren en hun 
ouders, ondanks alle problemen en  conflicten,  toch bestaat. Anderzijds kan deze  tegenstelling mogelijks 
verklaard worden door het  gezinsgerichte werking  van BJBrabant. De hulpverleners hebben dankzij hun 
contextuele kennis immers aandacht en erkenning voor de existentiële loyaliteitsband tussen de jongere en 
de  ouders. Op  die manier  kan  een  loyaliteitsconflict  tussen  hulpverleners  en  ouders  vermeden worden 
(Onderwaater, 1989). 
Uit onze resultaten blijkt dat een aantal jongeren zeer lang in de eerste fase van het hulpverleningsproces 
zijn gebleven. Volgens de contextuele theorie kan dit geïnterpreteerd worden als een  loyaliteitsuiting van 
de  jongere  naar  de  ouders.  Door  de  incompetentie  van  de  instelling  en  de  hulpverleners  te  bewijzen, 
kunnen de jongeren het beeld van hun ouders zuiveren (Michielsen et al., 1998).  
 
Hoewel er in de gezinnen sprake is van zeer veel positieve loyaliteitsuitingen, komen bij verder doorvragen 
ook loyaliteitsconflicten, verborgen en zelfs gespleten loyaliteit aan de oppervlakte.  
Diepte‐interviews  zijn  immers  een  geschikte  methode  om  al  dan  niet  bewuste  spanningen  en 
relatieconflicten uit te diepen (Verhofstadt‐Denève, 1991). 
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Er  is  opvallend  veel  sprake  van  loyaliteitsconflicten,  verborgen  en  gespleten  loyaliteit  in  gezinnen met 
gescheiden ouders en nieuw‐samengestelde gezinnen.  
Dit  kan  gedeeltelijk  verklaard worden  vanuit  de  systeemtheorie.  Een  echtscheiding  is  belastend  en  een 
belangrijke  stressfactor voor een gezinssysteem. Door de overgang naar een éénouder‐ of  samengesteld 
gezin moeten de gezinsleden met meer spanningen omgaan dan een ander gezin (Hermkens, 1994).  
Contextueel gezien kunnen de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen erg  ingrijpend zijn  (van den 
Eerenbeemt,  2003).  Hun  bestaanszekerheid wordt  doorbroken  (Michielsen,  2004b).  Het  kind moet  zijn 
ideaalbeeld van zijn oorspronkelijke gezin opgeven en moet kunnen rouwen om dit afscheid (Boszormenyi‐
Nagy & Krasner, 1994). In ons onderzoek wordt bevestigd dat het opgeven van dit  ideaal niet gemakkelijk 
is. Twee jongeren waarvan de ouders al jarenlang gescheiden zijn, geven aan dat ze zeer lang hoopten op 
een nieuwe hereniging.  
In  nieuw‐samengestelde  gezinnen wordt  dit  rouwproces  nog  complexer. Ouders, maar  vooral  kinderen, 
staan voor de moeilijke opdracht om al hun oude en nieuwe loyaliteiten een plaats te geven in hun bestaan 
(Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1994). Op die manier zijn er voor een samengesteld gezin meer potentiële 
loyaliteitsconflicten dan in een ander gezin (Michielsen, 2004b).  
Verschillende ouders en  jongeren spreken  in ons onderzoek over een  loyaliteitsconflict waarbij een ouder 
en nieuwe partner betrokken zijn. Voor de jongeren is er een botsing tussen verticale existentiële loyaliteit 
naar de ouder en de verworven horizontale loyaliteit van de andere ouder naar zijn of haar nieuwe partner. 
De jongere kan het gevoel hebben dat de nieuwe partner de plaats inneemt van de ene ouder. Bovendien 
zorgt de nieuwe  relatie ervoor dat hij minder aandacht  krijgt  van de andere ouder  (Michielsen, 2004b). 
Twee jongeren geven in ons onderzoek aan dat ze vonden dat hun ouder te snel een nieuwe partner had. 
Het zou kunnen  dat deze jongeren niet genoeg ruimte kregen om de nieuwe partner van de ouder te leren 
kennen en geforceerd werden in het zich verbonden voelen met deze partner (van den Eerenbeemt, 2003).  
Wanneer  kinderen  niet  openlijk  loyaal  kunnen  zijn  naar  de  andere  ouder,  kunnen  loyaliteitsconflicten 
onbillijk,  destructief  of  pathologisch  worden  (Boszormenyi‐Nagy  &  Krasner,  1994).  Hoewel  de  meeste 
jongeren  en  ouders  geen  rechtstreeks  verband  zien  tussen  hun  loyaliteitsconflicten  en  hun 
gedragsproblemen, kunnen ernstige loyaliteitsconflicten volgens het contextuele gedachtegoed een invloed 
hebben op de gedragsproblemen van de jongeren. 
 
Opmerkelijk in onze resultaten is dat slechts één ouder aanhaalt dat haar kind al eens heeft moeten kiezen 
tussen haar en haar partner, terwijl vijf jongeren menen al eens gekozen te hebben tussen hun ouders. Bij 
alle jongeren heeft dit te maken met een scheidingsproblematiek.  
Een mogelijke verklaring hiervoor  is dat kinderen bij echtscheiding gemakkelijker betrokken kunnen raken 
in de conflicten tussen hun ouders. Ouders beseffen echter niet wat ze hun kinderen hiermee aandoen en 
voelen  zich  er  dus  ook  niet  schuldig  over  (Michielsen,  2004b). Hoewel  ze  hun  kinderen misschien met 
goede bedoelingen  laten kiezen bij welke ouder ze het  liefst willen wonen, kan deze keuze voor een kind 
ondraaglijk zijn . De keuze voor de ene ouder impliceert immers de afwijzing van de andere ouder. Ook op 
een meer subtiele manier kunnen ouders kinderen het gevoel geven te moeten kiezen. In onze resultaten 
spreken  verschillende  gescheiden  ouders  negatief  over  de  andere  ouder  of  stellen  ze  deze  ouder 
verantwoordelijk  voor de gedragsproblemen  van het  kind. Zo’n uitlatingen  kunnen een  kind doen  lijden 
(van den Eerenbeemt, 2003). 
Een andere mogelijke verklaring voor deze discrepantie is dat jongeren misschien niet altijd aan hun ouders 
laten merken dat ze het gevoel hebben te moeten kiezen tussen hen. Dit zou een uiting kunnen zijn van de 
loyaliteit aan beide ouders. 
Het zou ook kunnen dat jongeren wel al eens hebben moeten kiezen tussen de ouders, maar dat het geen 
ingrijpende keuze was. Sommige jongeren hadden misschien weinig last van de keuze die aan hen gesteld 
werd, omdat hij geen grote impact had op hun leven.  
 
In ons onderzoek geven zes ouders en drie jongeren uit gescheiden of nieuw‐samengestelde gezinnen aan 
dat de ouders nog kunnen samenwerken als ouderteam of  respect hebben voor de existentiële  loyaliteit 
van de jongere naar de andere ouder.  Voor een kind is het cruciaal dat hij van de ene ouder ruimte krijgt 
om  loyaal  te zijn aan de andere ouder. Het ouderteam  is volgens het contextuele gedachtegoed  immers 
ontbindbaar  voor  het  bestaan  van  kind  (Michielsen,  2004b).    Ouders  die  erin  slagen  om  ondanks  hun 
conflicten continuïteit te bieden in de ouderrelatie, maken de gevolgen van de scheiding voor de kinderen 
draaglijker  en  vergemakkelijken het  verwerkingsproces  (van den  Eerenbeemt,  2003). Dit  gegeven wordt 
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door onderzoek bevestigd. Cunningham en Cappelli  (1991) menen dat er een  stijging  is van gedrags‐ en 
emotionele problemen bij kinderen, wanneer   er meer  frequente en ernstige relatieconflicten zijn  tussen 
de ouders. Deze gedrags‐ en emotionele problemen blijven bestaan wanneer ouders gescheiden zijn en nog 
steeds conflicten hebben en ze verminderen wanneer ook de conflicten tussen de ouders verminderen.  In 
ons  onderzoek  zou  het  dus  kunnen  dat  de  gescheiden  ouders,  die  niet meer  kunnen  samenwerken  als 
ouderteam, een negatieve  invloed hebben op de gedragsproblemen van hun kind. Het  is mogelijk dat de 
gescheiden ouders die momenteel kunnen  samenwerken als ouderteam daar vroeger meer moeite mee 
hadden. Wanneer ook deze kinderen vroeger geen ruimte kregen om  loyaal te zijn aan de andere ouder, 
kan dit een mogelijke verklaring bieden voor het ontstaan van de gedragsproblemen bij de jongeren. 
 
In ons onderzoek kunnen we bij drie  jongeren met  zekerheid  spreken over gespleten  loyaliteit. Noch de 
jongeren, noch de ouders geven expliciet een verband aan  tussen de gedragsproblemen en het  innerlijk 
verscheurd  zijn  van  de  jongere.  Toch  kunnen  de  gedragsproblemen  van  de  jongeren  volgens  het 
contextuele  gedachtegoed  geïnterpreteerd worden  als  verregaande  opoffering  van  de  jongeren  in  een 
poging hun ouders te verbinden (Michielsen et al., 1998). 
Eén van deze  jongeren weigert momenteel elk contact met de moeder en heeft een erg beperkt contact 
met de vader. De contactbreuk met beide ouders kan voor de jongere een beter alternatief lijken dan het 
maken  van  een  keuze  tussen  beide  ouders. Deze  jongere  haakte  ook,  als  enige  jongere,  af  na  eerdere 
toestemming voor medewerking aan het onderzoek. Ook deze actie kan beschouwd worden als een uiting 
van loyaliteit aan de ouders.  
 
Verschillende  jongeren en ouders spreken over een tijdelijke contactbreuk met één van de  jongeren. Het 
betreft hier allemaal gescheiden gezinnen. Ook dit kan weer verklaard worden vanuit de complexe situatie 
en potentiële loyaliteitsconflicten die een scheiding met zich meebrengen.  
Ondanks  deze  contactbreuken  kunnen we  bij  de  jongeren  geen  verborgen  loyaliteit  terugvinden.  Er  is 
tussen de jongeren en ouders immers geen sprake van definitieve contactbreuken, waarbij de existiëntiele 
loyaliteitsband ontkend wordt. De contactbreuken kunnen bij de jongeren eerder geïnterpreteerd worden 
als een  tijdelijk afstand nemen, waarbij de ouders en  jongeren elkaar  tijd en  rust gunnen om een aantal 
dingen  te verwerken  (van den Eerenbeemt, 2003). Bovendien  is het moeilijk om onzichtbare  loyaliteit  te 
meten. Een diepte‐interview van gemiddeld één uur  lijkt ons niet voldoende om de zeer subtiele manier 
waarop onzichtbare loyaliteit geuit wordt,  te vatten. 
  
Wat betreft de balans van geven en nemen wordt  in de meeste gezinnen aangegeven dat ouders meer 
geven  aan  de  jongeren  dan  omgekeerd.  Op  die  manier  wordt,  ondanks  de  moeilijke  gezinssituaties, 
rekening  gehouden  met  de  asymmetrische  verhouding  tussen  jongeren  en  ouders,  die  vanuit  het 
contextuele gedachtegoed als belangrijk ervaren wordt. 
Dit resultaat wordt niet bevestigd door Delsing, Oud, De Bruyn en Scholte (2005). In hun onderzoek worden 
wederkerige  effecten  gevonden  tussen  enerzijds  de  mate  van  onderling  ervaren  rechtvaardigheid  en 
vertrouwen  in  gezinnen  en  anderzijds  externaliserend  probleemgedrag  van  adolescenten.  Er wordt  een 
verband  gezien  tussen  de  verstoorde  balans  van  geven  en  nemen  in  gezinnen  en  externaliserend 
probleemgedrag  bij  adolescenten.  Deze  tegengestelde  resultaten  kunnen  mogelijks  verklaard  worden 
vanuit de verschillende onderzoekspopulaties van beide onderzoeken. Waar het onderzoek van Delsing et 
al.  (2005)  zich  richt  op  Nederlandse  gezinnen met  tenminste  twee  adolescente  kinderen  tussen  elf  en 
zestien  jaar, richt ons onderzoek zich op gezinnen, waarbij  jongeren reeds hulpverlening krijgen voor hun 
gedragsproblemen. Deze hulpverlening kan mogelijks een positieve invloed hebben op de balans van geven 
en nemen in gezinnen.  
Verder blijkt uit onze resultaten dat  jongeren meer huishoudelijke taken op zich nemen en meer bezorgd 
zijn  om  hun  ouders,  dan  door  ouders  wordt  bevestigd.  Aangezien  het  geven  van  kinderen  niet  altijd 
geconfirmeerd  wordt  door  de  ouders,  is  het  twijfelachtig  of  ze  dit  geven  ook  erkennen.  Volgens  het 
contextuele  gedachtegoed  is  het  nefast  voor  de  jongeren wanneer  ze  van  hun  ouders  geen  erkenning 
krijgen  voor hun  geven. Dit belemmert hen  in het ontwikkelen  van een  identiteitsgevoel  (Onderwaater, 
1989).  In de    resultaten over  identiteitsontwikkeling vinden we  terug dat volgens drie van de ouders de 
jongeren moeite hebben met of onzeker zijn omtrent het maken van keuzes. Ook menen drie ouders dat 
hun kind moeilijkheden ondervindt in het ontwikkelen van zelfstandigheid. Dit kunnen tekenen zijn van een 
zwakke identiteitsontwikkeling. 
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Tot  slot  geven  vier  ouders  aan  dat  ze  in  hun  beleving  te  veel  gegeven  hebben  aan  hun  kinderen.  De 
contextuele theorie stelt dat ouders die te veel geven vaak ook moeilijk kunnen ontvangen, waardoor een 
kind weinig ruimte krijgt om zijn  identiteit  te ontwikkelen  (Onderwaater, 1989).  In de resultaten van ons 
onderzoek over identiteitsontwikkeling vinden we terug dat twee van deze ouders vinden dat hun kind het 
moeilijk heeft met het maken van keuzes. Drie van deze ouders menen dat het moeilijk is voor hun kind om 
zelfstandig worden. Dit zou kunnen wijzen op een zwak identiteitsgevoel.  
De richting van het verband tussen beide gegevens is echter onduidelijk. Uit de resultaten kan niet afgeleid 
worden  of  het  te  veel  geven  en  niet  erkennen  van  de  ouders  mogelijks  geleid  heeft  tot  een  zwak 
identiteitsgevoel of omgekeerd. 
 
Uit de resultaten blijkt dat er in alle gezinnen sprake is van verdelend en vergeldend onrecht. Opvallend is 
echter dat maar weinig  van de participanten  aangeven op hun destructief  recht  te  leunen. Volgens het 
contextueel gedachtegoed kan dit verklaard worden door het aanwezig zijn van persoonlijkheidskenmerken 
zoals  karakter,  aanleg  en  veerkracht, die  een  rol  spelen  in de manier waarop mensen omgaan met het 
onrecht dat hen  is aangedaan.  Indien op een passende manier omgegaan wordt met dit onrecht, kunnen 
mensen onrecht uit het verleden  immers ombuigen naar een recht om te groeien en zich te ontwikkelen 
(van den Eerenbeemt, 2003).  
Ook  vanuit  het  stress‐coping  model  (Lazarus  &  Folkman,  1984)  wordt  onrecht  niet  per  definitie  als 
destructief beschouwd. Door  adequate  coping  stelt men  zichzelf  in  staat om het  aangedane onrecht  te 
verwerken  (Hermanns,  van Nijnatten, Verheij, & Reuling,  2005a). De  ouders  die  participeerden  aan  het 
onderzoek  geven  uiteenlopende manieren  van  omgang met  het  aangedane  onrecht  aan,  die  terug  te 
brengen  zijn  tot  de  drie  categorieën  van  copingstrategieën  zoals  beschreven  door  Pearlin  en  Schooler  
(Eckenrode,  1991).  De  naar  voor  gekomen  strategieën  ‘hulp  zoeken’  en  ‘het  onrecht  aangeven  aan  de 
politie’  kunnen  beschouwd  worden  als  probleemgerichte  coping.  De  strategieën  ‘positief  denken’, 
‘relativeren’  en  ‘begrijpen’  kunnen  teruggebracht  worden  tot  begripsgerichte  coping.  ‘Vergeven’  en 
‘vluchtgedrag’ zijn dan weer uitingen van emotiegerichte coping (de Vries & Bouwkamp, 2008; Eckenrode, 
1991).  De  meest  voorkomende  strategie  van  deze  respondenten  is  het  beroep  doen  op  vrienden  en 
familieleden. Ook deze  vorm  van omgaan met onrecht  is  terug  te  vinden  in de  literatuur:  sociale  steun 
wordt gezien als een hulpbron bij coping die de individuele copingsmogelijkheden kan vergroten (de Vries 
& Bouwkamp, 2008; Jaspers, Asma, & van den Bosch, 1989).   
Aangezien BJBrabant een gezinsgerichte werking heeft, zou het kunnen dat de behandeling op een directe 
of een indirecte manier het gebruik van adequate copingstrategieën bij de ouders stimuleert. 
 
Een andere opmerkelijke vaststelling  is dat bijna de helft van de bevraagde ouders aangeeft het contact 
verbroken  te  hebben  met  de  verantwoordelijke  voor  het  onrecht.  Deze  ouders  geven  aan  dat  deze 
contactbreuk bevrijdend heeft gewerkt en voor rust zorgde  in hun gezinsleven. We kunnen ons de vraag 
stellen of dit kan beschouwd worden als een bijzondere uitdrukking van de copingstrategie ‘vermijden’ of 
dat we dit juist moeten interpreteren als het niet kunnen omgaan met de situatie (de Vries & Bouwkamp, 
2008; Jaspers et al., 1989).  
Volgens het contextuele gedachtegoed kan een definitieve contactbreuk op korte  termijn wel bevrijdend 
lijken. Op  lange termijn  is hij echter niet bevrijdend en werkt hij  in negatieve zin door op andere relaties. 
Daarom streeft men steeds naar verzoening tussen kinderen en ouders en ontschuldiging van de ouders. 
Hargrave (2001) onderscheidt naast ontschuldiging, ook vergeving. Ontschuldiging is de inspanning van een 
kind, dat vergeldend onrecht door een ouder heeft ervaren, om die last van de schuld van de ouder weg te 
nemen. Vergeving houdt een specifieke actie  in. Het kind heeft gegronde  redenen om  te geloven dat de 
ouder verantwoordelijkheid aanvaardt voor het vergeldend onrecht en zich verder zal onthouden van het 
veroorzaken van dergelijk onrecht (Hargrave, 2001). Terwijl er bij geen enkele ouder die geen contact meer 
wenst met de eigen ouder sprake is van ontschuldiging, spreekt één ouder over vergeving.  
In uitzonderlijke en extreme situaties bevestigt de contextuele theorie echter wel dat voor sommigen een 
definitieve contactbreuk de enige oplossing is.  
Ook de bevraagde jongeren geven aan veel onrecht meegemaakt te hebben. Toch vermelden ze quasi geen 
copingstrategieën om met het hen aangedane onrecht om  te gaan. De  vraag  kan gesteld worden of de 
gedragsproblemen een uiting zijn van het niet komen tot adequate copingstrategieën. 
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Een specifieke vorm van onrecht  is parentificatie. Uit onze resultaten blijkt dat er bij drie jongeren sprake 
zou  kunnen  zijn  van  parentificatie  als  zorgende  kind.  Bij  één  jongere  kan  dit  gezien  worden  als  een 
constructieve  parentificatie,  aangezien  de  jongere  aangeeft  dat  hij  van  zijn  moeder  erkenning  heeft 
gekregen voor zijn zorg. Bij de andere twee jongeren wordt deze erkenning niet teruggevonden. Er zou dus 
sprake  kunnen  zijn  van  een  destructieve  parentificatie.  Volgens  de  contextuele  benadering  kunnen  de 
gedragsproblemen van deze jongeren dan een uiting zijn van hun destructief gerechtigde aanspraak.  
In  onze  resultaten  is  er  bij  geen  enkele  jongere  sprake  van  een  parentificatie  als  zondebok.  Dit  is  in 
tegenspraak met zowel de ideeën van de contextuele benadering als van de systeemtheorie. Het is mogelijk 
dat de vragen van ons  interview niet geschikt  zijn om het  zondebokmechanisme  te meten. Het  zou ook 
kunnen  dat  er  een  zekere  mate  van  vertrouwen  moet  zijn  tussen  de  respondent  en  de  interviewer 
vooraleer  deze  spreekt  over  een  parentificatie  als  zondebok.  Aangezien  we  de  respondenten  slechts 
éénmalig bevraagden, zou het kunnen dat er nog niet voldoende vertrouwen aanwezig was. Een andere 
mogelijke verklaring van het niet terugvinden van parentificatie tot zondebok kan de methode van selectie 
van respondenten zijn. Alle ouders en jongeren hebben immers op basis van vrijwilligheid meegewerkt aan 
ons onderzoek. Het  zou kunnen dat er enkel gezinnen, waarbij er geen parentificatie  tot  zondebok was, 
mee wilden werken aan ons onderzoek. 
 
Opvallend is dat er bij 6 van de 16 ouders sprake is van parentificatie. Het is echter moeilijk te achterhalen 
of deze parentificatie  in de beleving van de ouders  constructief of destructief  is, aangezien geen enkele 
ouder  spreekt  over  het  krijgen  van  erkenning  voor  deze  parentificatie.  Bij  één  ouder  kunnen we met 
zekerheid stellen dat het gaat om een destructieve parentificatie. Zij is geparentificeerd als zondebok. Ook 
haar  zoon  lijkt geparentificeerd  te  zijn. Het gaat hier echter om een constructieve parentificatie. Van de 
andere geparentificeerde ouders geven noch de ouders, noch de  jongeren aan dat er  sprake  is van een 
roulerende rekening wat betreft de parentificatie. 
 
Uit onze resultaten blijkt opvallend weinig sprake te zijn van destructief gerechtigde aanspraak, constructief 
gerechtigde  aanspraak  of  roulerende  rekening.  We  kunnen  ons  de  vraag  stellen  of  deze  concepten 
bruikbaar zijn om de beleving van jongeren en ouders  in deze doelgroep te achterhalen. Het is mogelijk dat 
de meeste mensen in het algemeen, of in onze onderzoekspopulatie in het bijzonder, niet over voldoende 
zelfinzicht beschikken om zich bewust te zijn van deze mechanismen. De twee ouders die zowel aangeven 
niet te willen leunen op hun destructief recht, als een roulerende rekening door te geven, zouden dan twee 
ouders kunnen zijn die al meer nagedacht hebben over hun leven en over meer zelfinzicht beschikken dan 
de  andere  respondenten. Mogelijks  is  dit  zelfinzicht  gestimuleerd  en  beïnvloed  door  de  gezinsgerichte 
hulpverlening  in BJBrabant of andere hulpverleningsvormen. Ook  zou het kunnen dat de vragen van het 
interview  niet  geschikt  zijn  om  deze  concepten  te meten.  Een  andere mogelijke  verklaring  is  dat  een 
éénmalige bevraging te weinig is om dergelijke concepten te meten.  
 
Ondanks de moeilijke gezinssituaties, blijkt uit de resultaten dat er bij een groot aantal jongeren en ouders 
sprake is van een wederzijds vertrouwen. Volgens de contextuele theorie kan dit verklaard worden doordat 
in de gezinnen rekening wordt gehouden met de asymmetrische verhouding tussen ouders en kinderen in 
de balans van geven en nemen. Verder geven  jongeren en ouders aan dat er sprake  is van verantwoord 
ouderschap. Tot slot zijn betrouwbaarheid en vertrouwen concepten die over een  lange periode moeten 
bekeken  worden.  Het  is mogelijk  dat  het  vertrouwen  en  de  betrouwbaarheid  in  de  gezinnen  te  diep 
geworteld zitten om door de  relatief korte periode van gedragsproblemen van de  jongere beschadigd  te 
worden. 
Dit wederzijds  vertrouwen dat  jongeren  en ouders  aangeven,  kan beschouwd worden  als  een bron  van 
veerkracht. Veerkracht wordt gezien als het vermogen om ondanks alle moeilijkheden goed te functioneren 
op een sociaal aanvaardbare manier(Vanistendael,  in Van Gils, 2001). Uit onderzoek blijkt  immers dat het 
zich  gedragen  weten,  het  zich  onvoorwaardelijk  geaccepteerd  voelen  en  de  verbondenheid  met 
competente  en  zorgende  gezinsleden  fundamentele  factoren  zijn  in  het  ontwikkelen  van  veerkracht 
(Derluyn, Wille, Broekaert, & De Smet, 2005; Masten, 2001; Van Gils, 2001). 
Gedragsproblemen kunnen echter niet beschouwd worden als  functioneren op een sociaal aanvaardbare 
manier.  Een  mogelijke  verklaring  voor  de  gedragsproblemen  die  de  jongeren  vertonen  ondanks  het 
aanwezige  vertrouwen,  is  dat  er  onvoldoende  veerkracht  is.  Vertrouwen  is  immers  de    de  basis  van 
veerkracht. Andere aspecten als persoonlijke zingeving, sociale vaardigheden, gevoel van eigenwaarde en 
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humor  zijn  ook  van  belang  voor  het  ontwikkelen  van  veerkracht.  Een  tekort  op  één  of meer  van  deze 
vlakken kan dus het gebrek aan veerkracht verklaren (Van Gils, 2001). 
 
Ook het aanwezig zijn van wederzijds vertrouwen bij de bevraagde doelgroep wordt niet bevestigd door 
het onderzoek van Delsing et al. (2005) Een alternatieve verklaring voor de relatief grote betrouwbaarheid 
in  de  gezinnen  kan  dan  gevonden worden  in  het  feit  dat we  te maken  hebben met  gezinnen, waarbij 
jongeren  reeds hulpverlening  krijgen  voor hun  gedragsproblemen. De hulpverlening  kan het niveau  van 
vertrouwen en betrouwbaarheid in de gezinnen reeds positief beïnvloed hebben. Bovendien moet vermeld 
worden dat bij beide onderzoeken  sprake  is  van  verschillende meetinstrumenten.  In het onderzoek  van 
Delsing et al. (2005) wordt gewerkt met vragenlijsten9. Het kan zijn dat aan de hand van deze vragenlijsten 
slechts op een oppervlakkige manier gepeild kan worden naar moeilijk vatbare contextuele concepten zoals 
vertrouwen  en  betrouwbaarheid.  Een  diepte‐interview  biedt  misschien  meer  mogelijkheden  om  deze 
concepten op een complexer niveau uit te diepen. 
 
Wat  betreft  de  identiteitsontwikkeling,  biedt  het  identiteitsstatussenmodel  een  verklaring  voor  het 
ontstaan van gedragsproblemen. Volgens dit model blijkt het gebrek aan ‘commitment’ en ‘exploratie’ van 
adolescenten  samen  te  gaan met  een  overwegend  diffuus‐vermijdend  georiënteerde  identiteitsstijl. Het 
hoofdzakelijk  gebruiken  van  deze  identiteitsstijl  blijkt  op  zijn  beurt  samen  te  hangen  met 
gedragsproblemen. Dit verband werd bevestigd noch ontkend in de resultaten van dit onderzoek (De Wit et 
al., 2004). 
 
Uit onze resultaten blijkt dat er bij de jongeren nog weinig sprake is van zelfafbakening en zelfvalidatie. In 
het  algemeen  kan  echter  gesteld  worden  dat  het  heel  moeilijk  is  om  de  concepten  zelfvalidatie  en 
zelfafbakening  terug  te  vinden  bij  adolescenten.  Dit  omdat  adolescenten  in  een  fase  zitten waarbij  ze 
autonomie ontwikkelen. Deze autonomieontwikkeling kan beschouwd worden als een stap  in de  richting 
naar  zelfvalidatie  en  zelfafbakening.  Tijdens  het  proces  van  autonomieontwikkeling  worden  de  eerste 
aanzetten gegeven tot het zichzelf afbakenen en het ontwikkelen van zelfwaarde.  
 
Een opvallende vaststelling  in het onderzoek  is dat de jongeren en hun ouders de autonomieontwikkeling 
van de  jongeren anders beleven. De beperkte overeenstemming tussen deze belevingen, wordt bevestigd 
in ander onderzoek. McElhaney, Porter, Thompson en Allen    (2008) geven aan dat adolescenten minder 
geneigd  zijn  tot het erkennen  van het aanwezig  zijn  van  regels   dan hun ouders. Terwijl  jongeren meer 
aangeven  eigen  keuzes  te  maken  zonder  veel  ouderlijke  controle,  geven  ouders  zichzelf  een  meer 
bepalende  invloed  in  dit  beslissingsproces  (McElhaney  et  al.,  2008).  Ook  Jessop  (1981)  vinden  deze 
discrepanties  tussen de meningen  van  jongeren  en hun ouders wat betreft het maken  van  zelfstandige 
keuzes en de mate van afhankelijkheid voor advies en begeleiding. Ouders geven zichzelf vaak een grotere 
rol in deze processen dan hun kinderen erkennen (Jessop, 1981).  
Een  verklaring  voor  deze  verschillen  in  beleving  wordt  gegeven  door  Jessop  (1982).  Zij  meent  dat 
verschillen  tussen  de  belevingen  van  ouders  en  hun  kinderen  groter  zijn  wanneer  de  onderwerpen 
subjectief,  sociaal‐wenselijk  en minder  opvallend  (qua  tijd  en  belang)  zijn    voor  de  respondent  (Jessop, 
1982). De bevraagde onderwerpen met betrekking tot de autonomieontwikkeling zijn zowel subjectief als 
sociaal‐wenselijk. Volgens deze theorie is het dus normaal dat er discrepanties bestaan in de visies van de 
ouders en de jongeren met betrekking tot dit onderwerp.  
Een  andere mogelijke  verklaring  voor de  gevonden discrepanties wordt  geboden door de  ‘family power 
literature’. De verschillen in beleving kunnen dan beschouwd worden als de neiging van respondenten om 
hun gebied van macht en invloed op het gezinsleven te vergroten (Jessop, 1981).  
Een opvallende uitzondering  is de overeenkomst tussen  jongeren en ouders wat betreft de meningsuiting 
van de  jongeren. Ondanks de  subjectiviteit  en de  sociaal‐wenselijkheid  van dit onderwerp,  geven  zowel 
jongeren als ouders aan dat de adolescenten een eigen mening hebben en opkomen voor deze mening. De 
vraag  kan  gesteld  worden  of  dit  kan  verklaard  worden  door  het  feit  dat  alle  bevraagde  jongeren 
externaliserende gedragsproblemen vertonen. Aangezien deze gedragsproblemen  steeds naar buiten zijn 

 
9 Het betreft hier de schalen Rechtvaardigheid en Vertrouwen van de Nijmeegse Gezinsrelatie Test en de Nijmeegse 
Probleem Gedrag Lijst. 
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gericht,  kan  het  opkomen  voor  eigen mening misschien  gerelateerd worden  aan  de  uitingen  van  deze 
gedragsproblemen.  
 
Dezelfde  verschillen  in  beleving  tussen  ouders  en  jongeren worden  teruggevonden  op  het  vlak  van  de 
mening over vrienden. De ouders geven overwegend aan dat hun kind geen of verkeerde vrienden heeft, 
terwijl de meeste  jongeren  juist veel en goede vrienden benoemen. Ook deze vaststelling kan verklaard 
worden door de subjectiviteit en sociaal‐wenselijkheid van het onderwerp. Het hebben van veel en goede 
vrienden  is  typisch  en  gewenst  voor  jongeren  in de  adolescentiefase, waar de  idee dat de  jongere met 
verkeerde vrienden omgaat een algemene ouderlijke bezorgdheid is (De Wit et al., 2004; Peeters, 2004). 
 
Uit ons onderzoek blijkt dat veel jongeren gedurende een bepaalde periode geen rekening hielden met de 
behoeften van hun ouders. Ze deden dit door weg te lopen van huis, agressief te zijn naar gezinsleden, niet 
te  luisteren  naar  de  ouders…  Volgens  de  contextuele  benadering  is  dit  nefast  voor  de 
autonomieontwikkeling, aangezien iemand pas autonoom kan worden door rekening te blijven houden met 
de  loyaliteitsverplichtingen  tegenover  de  ouders. Adolescenten  die  de  zorg  voor  en  behoeften  van  hun 
ouders vermijden, kunnen zich bovendien vaak moeilijk binden aan leeftijdsgenoten (Boszormenyi‐Nagy & 
Krasner, 1994). In ons onderzoek geven vooral ouders aan dat jongeren niet alleen weinig vrienden hebben, 
maar ook vaak de verkeerde vrienden hebben. 
Een aantal jongeren geven aan dat ze voor een bepaalde periode alleen maar bij hun vrienden wilden zijn. 
Volgens  de  contextuele  theorie  is  ook  dit  niet  goed  voor  de  autonomieontwikkeling.  In  de  groei  naar 
volwassenheid moet jongeren hun verticale loyaliteiten niet proberen vervangen door hun horizontale. Ze 
moeten deze bindingen juist in evenwicht proberen te brengen (Boszormenyi‐Nagy & Spark, 1973). 
Wat  betreft  de  autonomieontwikkeling  van  de  jongeren,  geven  verschillende  ouders  aan  dat  ze moeite 
hebben met het  loslaten van hun kinderen. Vanuit de contextuele benadering bekeken  is dit een normaal 
gevoel. Het  individuatieproces van kinderen  is voor ouders  immers  steeds gekoppeld aan gevoelens van 
verlies (Boszormenyi‐Nagy & Krasner, 1994; Ducommun‐Nagy, 2008). 
 
Wat  betreft  de  gedragsproblemen  van  de  jongeren  blijkt  dat  een  aantal  resultaten  in  het meervoudig‐
risicomodel van Van der Ploeg en Scholte  (2007) geplaatst kunnen worden. We beperken ons hier tot de 
meest  veralgemeenbare  resultaten.  In  de  sociale  omgeving  halen  de  jongeren  en  ouders  zowel 
risicofactoren  in  het  gezin,  op  school  als  in  de  vrije  tijd  aan.  Moeilijke  gezinsituaties, 
echtscheidingsproblematieken, opvoedingsproblemen en een algemeen negatieve sfeer thuis komen vaak 
aan bod als negatieve  factoren  in het  gezin. Wat de  school betreft geven  sommige ouders aan dat hun 
kinderen vroeger problemen hadden met klas‐ of schoolgenoten. De opvallendste risicofactor van de vrije 
tijd  is dat heel wat ouders en enkele  jongeren  aangeven dat de  jongeren weinig of  verkeerde  vrienden 
hebben. Ook een traumatische gebeurtenis wordt door sommige ouders aangehaald als een risicofactor. De 
ervaren  sociale  steun  kan  dan  weer  als  een  beschermende  factor  beschouwd  worden.  De  jongeren 
vermelden  immers  hun  gezinsleden  of  vrienden  als  hulpbronnen.  Wat  betreft  de 
persoonlijkheidskenmerken  van de  jongeren  kan  een  ineffectieve  zelfhandhaving  gezien worden  als  een 
grote risicofactor, aangezien de jongeren en ouders spreken over de beïnvloedbaarheid van de jongere. 
 
Een aantal verbanden  tussen gedragsproblemen en gezinsrelaties en een aantal gepercipieerde oorzaken 
die de respondenten in ons onderzoek aanhalen, komen ook terug in andere onderzoeken. Cunningham en 
Cappelli  (1991)  menen  eveneens  dat  er  een  verband  is  tussen  een  niet  goed  functionerend  gezin, 
relatieproblemen  tussen  de  ouders,  beperkte  opvoedingsvaardigheden,  zoals  het  geven  van  te  weinig 
structuur en te veel vrijheid, een negatieve  invloed van vrienden, en externaliserend probleemgedrag. Zij 
stellen echter dat deze beperkte opvoedingsvaardigheden een  indirect negatief effect kunnen hebben op 
de  relatie met  peers.  Jongeren  die  te weinig  gedisciplineerd  en  bewaakt worden,  vinden  gemakkelijker 
aansluiting bij antisociale peers. Bovendien kan een inadequate opvoeding ervoor zorgen dat jongeren een 
aantal  vaardigheden missen  om  langdurige  vriendschapsrelaties  aan  te  gaan  (Cunningham  &  Cappelli, 
1991). Barnow, Lucht en Freyberger (2005) geven een positief verband aan tussen het afgewezen worden 
door  peers  en  het  aansluiting  vinden  bij  een  deviante  vriendengroep,  en  de  omvang  van  agressief  of 
delinquent  probleemgedrag  bij  jongeren.  Barber  (1994)  stelt  dat  jongeren  die  te  weinig  regels  en 
beperkingen opgelegd krijgen een beperkte gedragscontrole ontwikkelen. Ze worden door ouders te weinig 
beschermd  tegen  negatieve  invloeden  uit  de  omgeving.  Deze  jongeren worden meer  blootgesteld  aan 
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moeilijk  weerstaanbare  risico’s  en  verleidingen,  brengen meer  tijd  door met  peers  en  vertonen meer 
acting‐outgedrag. Op die manier zoeken ze naar de grenzen van wat aanvaardbaar is (Barber, 1994).  
Hoewel de jongeren en ouders in ons onderzoek geen verband zien tussen een aantal opvoedingsaspecten 
en de keuze voor verkeerde vrienden en hoewel het hebben van weinig vrienden ook niet als oorzaak of 
gevolg  van  gedragsproblemen  gepercipieerd  wordt  door  de  ouders,  kunnen  we  op  basis  van  ander 
onderzoek uitgaan van deze stelling. 
 
De  jongeren  en  ouders  onderscheiden  zowel  kind‐,  gezins‐,  en  relatiefactoren  als  oorzaken  van 
gedragsproblemen  (Boszormenyi‐Nagy  &  Spark,  1973).  Deze  opdeling  wordt  door  ander  onderzoek 
bevestigd (Barnow et al., 2005). Ook binnen het contextuele gedachtegoed meent men dat zowel factoren 
op individueel, als op familiaal, als op maatschappelijk niveau in rekening moeten worden gebracht om het 
probleemgedrag van jongeren te kunnen verklaren.  
Een aantal ouders geven een bepaalde erfelijkheidsfactor aan de gedragsproblemen van hun kind. Vanuit 
het contextuele gedachtegoed kan deze erfelijkheidsverklaring gezien worden als een uiting van  loyaliteit. 
Wanneer  ouders  zichzelf  of  de  andere  ouder  in  het  kind  herkennen,  wordt  ook  de  existentiële 
loyaliteitsband tussen beide bevestigd. 
Volgens  Ducommun‐Nagy  (2008)  zoeken  jongeren  die  zich  problematisch  gedragen  onbewust  naar 
manieren om hun ouders  te stimuleren om zich zorgzaam, betrokken en bezorgd naar hen op  te stellen. 
Onder  hun  destructieve  gedrag  schuilt  er  dus  onzichtbare  loyaliteit  aan  de  ouders.  We  vinden  deze 
contextuele verklaring voor gedragsproblemen slechts bij één ouder terug. Deze ouder geeft aan dat haar 
kind door de  reactie op haar wegloopgedrag naar bevestiging  zoekt  voor de  existentiële  loyaliteitsband 
tussen haar en haar ouders. Hoewel de andere ouders en jongeren in de interviews geen bevestiging geven 
voor deze verklaring, lijken alle ouders wel erg bezorgd om hun kind met gedragsproblemen. De jongeren 
zijn zich ook bewust van deze bezorgdheid. Door hun gedragsproblemen worden ze bevestigd  in de  liefde 
van hun ouders.  
Zoals reeds vermeld vinden we voor de theorie van de zondebok geen evidentie terug  in ons onderzoek. 
Het  is echter wel mogelijk dat door het negatieve gedrag van het kind de onderlinge  loyaliteit  tussen de 
andere gezinsleden op een andere manier versterkt wordt. Het zou kunnen dat, eerder dan het gezamenlijk 
negatief  beoordelen  van  de  jongere  met  gedragsproblemen,  de  bezorgdheid  voor  de  jongere  de 
loyaliteitsband tussen de verschillende gezinsleden versterkt. 
Volgens de contextuele theorie kunnen jongeren ook proberen om hun ouders met relatieproblemen weer 
samen  te  brengen  door  hun  gemeenschappelijke  zorg  voor  hun  probleemgedrag  (Boszormenyi‐Nagy & 
Spark, 1973; Onderwaater, 1989). Hoewel twee jongeren in het onderzoek aangeven dat ze nog lang na de 
scheiding van hun ouders hoopten op een hereniging, leggen ouders noch jongeren een verband tussen de 
gedragsproblemen en deze wens. 
Bij alle jongeren van het onderzoek is er sprake van verdelend of vergeldend onrecht. Een aantal jongeren 
en ouders praten over een bepaald onrecht als oorzaak of aanleiding voor hun probleemgedrag. Volgens 
Ducommun‐Nagy (2008) zullen jongeren die onrecht is aangedaan, hun recht op wat niet gegeven is alsnog 
opeisen bij onschuldige derden en op die manier gedragsproblemen veroorzaken. Hoewel de  jongeren en 
ouders dit verband niet expliciet aangeven, is het een mogelijke verklaring voor het probleemgedrag van de 
jongeren. Hoewel de ouders erg bezorgd zijn om hun kinderen, hebben ze misschien niet altijd oog gehad 
voor de noden van hun kinderen. Zo geven  jongeren aan niet  te kunnen praten met een ouder over de 
dood van een dierbare, zo weinig mogelijk te willen steunen op de ouders na een moeilijke scheiding, het 
gevoel  te  hebben  heen  en weer  geslingerd  te worden  tussen  beide  ouders…Volgens  Ducommun‐Nagy 
(2008)  hebben  jongeren met  gedragsproblemen  geen  oog  voor  de  behoeftes  van  anderen,  aangezien 
niemand ooit oog had voor hun noden.  
Ducommun‐Nagy (2008) meent bovendien dat deze negatieve spiraal van geweld en onrecht nog versterkt 
wordt wanneer  jongeren gestraft worden voor hun daden en niet als slachtoffers gezien worden. Hoewel 
de jongeren in zekere zin verplicht worden tot behandeling in BJBrabant, kunnen we niet echt spreken van 
een straf. De jongeren krijgen een behandeling waarbij aandacht en respect is voor het onrecht dat hen is 
aangedaan. Op die manier wordt de negatieve spiraal dus doorbroken. 
 

Beperkingen van het onderzoek 
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Naast deze bevindingen kunnen ook een aantal beperkingen van onderzoek opgemerkt worden. Aangezien 
het  een  kleinschalig  onderzoek  betreft  in  een  Nederlandse  hulpverleningssetting,  kan  de  vraag  gesteld 
worden naar de  generaliseerbaarheid  van ons onderzoek  in het  algemeen en naar Vlaamse  residentiële 
voorzieningen  in  het  bijzonder.  Hierbij  moet  opgemerkt  worden  dat  dit  onderzoek  echter  geen 
generaliseerbaarheidspretentie  nastreeft.  Met  dit  onderzoek  willen  we  immers  het  eigene  van  de 
bevraagde doelgroep belichten.  
Hoewel we in dit onderzoek geprobeerd hebben om vertekeningen door sociaal wenselijke antwoorden te 
vermijden door de vertrouwelijkheid van de gegevens en anonimiteit van de respondenten te waarborgen, 
zou het kunnen dat we niet volledig  in dit opzet geslaagd  zijn. Een éénmalige bevraging  is misschien  te 
beperkt  om  een  voldoende  vertrouwensband  te  creëren  met  de  respondenten  om  volledig  eerlijke 
antwoorden krijgen op vragen over een gevoelig en persoonlijk onderwerp zoals gezinsrelaties. Ook zou het 
kunnen dat de selectieprocedure heeft gezorgd voor vertekeningen. Daar alle  jongeren  in de tweede fase 
of verder zitten in het hulpverleningsproces in BJBrabant, zou het kunnen dat de respondenten reeds over 
meer  inzichten beschikken en dat er reeds een betere gezinssfeer  is dan bij gezinnen waarbij de jongeren 
starten met het hulpverleningsproces. 
De  contextuele  benadering  is  slechts  één  manier  om  naar  gezinsrelaties  te  kijken.  Wat  betreft  de 
conceptualisering van de contextuele begrippen, is er bovendien nood aan verdere verduidelijking. Ook de 
validiteit  en  betrouwbaarheid  van  het  gehanteerde  interview  is  nog  niet  bewezen.  Dit  kan  leiden  tot 
moeilijkheden in de interpretatie van de gegevens. Anderzijds kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan 
de verduidelijking en bruikbaarheid van de contextuele concepten.  
 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Voor  verder  onderzoek  lijkt  het  ons,  omwille  van  de  beperkingen  van  een  éénmalige  bevraging, 
aangewezen om de respondenten meerdere malen  te bevragen. Ook menen we dat het  interviewen van 
andere belangrijke  familieleden  zoals broers,  zussen en  stiefouders het beeld over de gezinsrelaties kan 
verrijken.  Verder  zou  het  interessant  kunnen  zijn  om  de  belevingen  van  de  gezinnen  uit  BJBrabant  te 
vergelijken  met  de  belevingen  van  gelijkaardige  gezinnen,  waarbij  het  ontwikkelingsverloop  van  de 
adolescenten zonder veel moeilijkheden verloopt. Het betrekken van een controlegroep zou een aanwinst 
kunnen betekenen voor de onderzoeksresultaten. Ook lijkt het ons boeiend om in verder onderzoek na te 
gaan of het verbreken van contact met één van de ouders als een copingstrategie kan beschouwd worden 
die positieve effecten ressorteert. 
Het  lijkt  ons  bovendien  aanbevolen  om  de  validiteit  en  betrouwbaarheid  van  het  gehanteerde  semi‐
gestructureerd diepte‐interview verder te onderzoeken.  
 

Aanbevelingen voor de praktijk 
 
Wat  aanbevelingen  naar  de  praktijk  betreft,  lijkt  het  ons,  naar  aanleiding  van  onze  bevindingen, 
aangewezen  dat  hulpverleners  de  loyaliteitsband  tussen  ouders  en  kind  erkennen.  Op  die manier  kan 
immers een loyaliteitsconflict tussen hulpverleners en ouders vermeden worden. Bovendien moet er in de 
hulpverlening  ruimte  zijn  voor  de  gevoelens  van  verdriet, machteloosheid  en  ongelukkig  zijn,  die  een 
plaatsing van een kind bij ouders  teweeg brengen. Deze gevoelens dienen door hulpverleners erkend  te 
worden als een uiting van  loyaliteit en met een empathische houding en de nodige  luistervaardigheden 
beantwoord  te worden. Verder  lijkt het ons aangewezen om  jongeren met gedragsproblemen, die  reeds 
veel onrecht meegemaakt hebben, een aantal copingstrategieën en vaardigheden aan te leren om met het 
ervaren onrecht om te gaan en de reeds aanwezige adequate copingstrategieën en bronnen van veerkracht 
te ondersteunen en te versterken.  
“Het  belang  van  evidence  based‐werken,  op  basis  van  een  bewezen  effectieve  aanpak,  wordt  in  de 
Nederlandse  jeugdzorg steeds meer onderschreven.”   Het contextuele gedachtegoed heeft dus nood aan 
empirisch  onderzoek  om  zijn  effectiviteit  te  bewijzen. Met  dit  onderzoek willen wij  een  eerste    aanzet 
geven  om  het  hiaat  tussen  de  contextuele  theorie  en  de  praktijkwerking  te  verkleinen  (Nederlands 
jeugdinstituut, 2008). 
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Bijlagen_______________________________________________ 

Bijlage 1: Interviewschema’s voor jongeren en ouders 

 

Interviewschema voor jongeren 
 
Intro 

 
 

        Vragen naar de gezinsleden aan de hand van duplo-opstelling. 
Wie woont er allemaal in jouw gezin? 
 
Over elk gezinslid iets vertellen (met de duplo’s er bij):  
Wat maakt deze persoon leuk? Wat doet deze persoon voor jou? 

 Wat denk jij dat de andere gezinsleden leuk vinden aan jou? 
 
 
“We hebben nu over iedereen afzonderlijk iets verteld. We gaan nu kijken welke plaats 
iedereen heeft binnen het gezin.” 
 
 
(zorg - balansen / destructieve parentificatie) 
Wie doet wat in jullie gezin? (Bijvoorbeeld: wie kookt er?) 

Moet je soms helpen bij die dingen? Wacht je tot iemand je vraagt om te helpen of doe je 
dit uit jezelf? (vaak /altijd) 
Waarom doe je dit? Wie wil je hier vooral een plezier mee doen?  
Moet je soms dingen doen die je niet leuk vindt?Vind je dat je soms te veel moet doen in 
huis/moet je soms moeilijke dingen doen thuis? (alternatief: Vind je dat je soms dingen 
moet doen op momenten dat je liever iets anders doet)? Vind je dat je meer moet doen 
dan andere kinderen? 

Wat doe jij voor anderen in je gezin (de andere gezinsleden)? 
Wat vinden je mama / papa (en de andere gezinsleden) leuk dat je voor hen doet? Wat 
maakt je mama / papa blij? Hoe kun je zien dat ze blij zijn?  
Als je iets gedaan hebt, wie ziet dat dan? Wat doet die persoon daarmee? 

Zijn er mensen in jouw gezin die voor je zorgen? 
Bijv. door jou met iets te helpen (maar ook: samen dingen te doen / naar jou te 
luisteren als er iets is)  

Wie zorgt er voor jou? Wie is bezorgd om jou? 
Hoe toont die persoon dat aan jou? (bijvoorbeeld: iets zeggen; een knuffel geven; ...)  
Hoe zie jij dat? Vind je dat goed (de manier waarop ze dit tonen)? 

(Indien nu geen/weinig zorg: Wie heeft er vroeger voor jou gezorgd?) 
       Vind je het leuk als die persoon voor jou zorgt?  
  Heb je weleens het gevoel gehad dat iemand overbezorgd is om jou? 
  (Wanneer was dit?/ Wat doet die persoon dan?)  
 

Zijn er mensen in jouw gezin waar jij bezorgd om bent? 
Om wie ben je bezorgd? Waarom? 
Wat doe je dan voor die persoon? Ziet die persoon dan dat je iets voor hem/haar doet? 

 
 
 
 
 
 



 

(loyaliteit) 
 
Wie uit je gezin heb je allemaal graag? Wie uit je gezin vind je allemaal fijn? (Met wie uit je 
gezin heb je een speciale band?) (Van wie hou je uit je gezin?) 

Op welke manier kun je dat tonen? 
Waaraan zie je dat iemand anders (mama / papa / broers of zussen) jou graag ziet? 
Kan je zien dat je mama je papa graag ziet en andersom? Hoe zie je dat? 

(indien iemand niet uit het gezin vernoemd wordt door het kind, expliciet bevragen: hoe 
zit het met x) 

 
Bij wie voel jij je goed in je gezin? Waarom? 
 Aan wie uit je gezin wil je graag een voorbeeld nemen?  
Bij wie voel jij je minder goed in je gezin? Waarom? 

 (eventueel, indien nog onvoldoende beeld hierover op basis van voorgaande) 
Als je later zelf mama of papa zal zijn, ga je dan dingen anders doen dan je ouders (dan je 
mama of papa?) 

 
Heb je wel eens het gevoel gehad dat je moest kiezen tussen je papa en je mama / of tussen 2 
leden van je gezin? 

 Wanneer was dit? 
 Wat heb je toen gedaan? 
 Wie heeft dat gezien? 

 
 
(balans / gerechtigde aanspraak) 
Wie is er steeds voor jou (als je ze nodig hebt?) (Wie staat altijd klaar voor jou als het nodig 
is; op wie uit je gezin kan je altijd rekenen)? 

Zijn er mensen in je gezin die je nooit in de steek zouden laten; die je kunt vertrouwen/ 
mensen waarop je kunt rekenen? 

Wie uit je gezin kan dingen voor zich houden als je iets over jezelf vertelt? (Aan wie kan je 
dingen vertellen? Als je iets vertelt, weet je dan dat die persoon het niet gaat doorvertellen?) 

Heb je het gevoel dat je mama en papa geloven in wat je kan? 
Waaraan kun je dit zien? 

Zijn er dingen in je gezin die je niet zo leuk vindt? 
Zijn er dingen die je oneerlijk vindt? 
 
Wat maakt jou blij? Wanneer voel je je blij? 

Wat doe je dan? 
Als je blij bent over iets, aan wie kun je dit dan zeggen?  
Aan wie zou je dit (nog) willen zeggen? 

Wat maakt jou boos? Wanneer voel je je boos? 
 Wat doe je dan? 

Als je boos of bang bent, of als je een probleem hebt, bij wie kun je dan terecht?  
Wie zou je het liefst willen die je troost? 
Troost jij soms iemand in je gezin? Wie is dat dan? 

 
Waarmee denk je dat je je papa of mama blij kunt maken? 
Wat maakt je mama allemaal boos? Wat doet ze dan als ze boos is? Wie reageert hier dan op? 
Wat maakt je papa allemaal boos? Wat doet hij dan? Wie reageert hier dan op?  
 
Is er wel eens ruzie bij jullie thuis? 

Heb jij wel eens ruzie met je mama? 
      Heb jij wel eens ruzie met je papa? 

Hoe ga je daar mee om? Wat gebeurt er dan? 
Wat doe je dan? Hoe voel je je dan? 
Hoe eindigt de ruzie? Hoe voel je je nadien? 

 



 

Heb je wel eens ruzie met je broer / zus?  
Wat doe je dan? Hoe voel je je dan? 
Wat doet je mama / papa dan? 
Hoe eindigt de ruzie? Hoe voel je je nadien? 

 
Heb je soms het gevoel dat je broer of zus voorgetrokken worden door je mama of papa? 
Waaraan zie je dat? 
Heb je soms (vaak / altijd) het gevoel dat er met jou rekening gehouden wordt? 
 Als je ouders ongelijk hebben, kunnen ze dat dan toegeven? Kun jij dat?  
 Op wie lijk je hierin het meest? 
 
Is er wel eens ruzie tussen jouw mama en papa (of stiefpapa / ....)? 

Wat gebeurt er dan precies?  
Waar ben jij dan? Wat doe je dan? Hoe voel je je dan? 

Hoe ga je daar mee om? 
En waar zijn je broers/zussen dan? 
Hoe eindigt de ruzie? Hoe voel je je nadien? 

 
Wordt daar achteraf nog over gepraat? 
 
 

(onrecht) – eventueel indien nog niet aan bod gekomen 
Zijn er wel eens erge dingen gebeurd in jouw gezin? 

(Ruimte laten om het hierover te hebben.- Eventueel: wil je hier iets meer over 
vertellen? Het hoeft niet echt als je niet wil) 

Wat heb je toen gedaan? 
Wat hebben je mama/papa toen gedaan? 
 
 
(hulpbronnen)  
Wat helpt je als je het moeilijk hebt (Bijv. verdrietig, ziek, een geheim hebben)? 

Ga je dan ergens naar toe? 
Ga je naar iemand (anders dan uit eigen gezin)? 
Probeer je zelf ook dingen te doen? 
 

Wie (welke mensen) buiten je gezin komen nog weleens helpen of zijn nog belangrijk voor 
jullie gezin? 

Wie zijn dit? 
Wat doen die mensen om jullie te helpen?  
Lukt dat dan? Wie van bij jullie thuis vindt het fijn dat er iemand komt? 
 

Eventueel (indien nog niet duidelijk) 
Wie (welke mensen) buiten je gezin zijn ook nog belangrijk voor jou (je mama/papa/ 
broers/zussen)? (Bijv.  personen die overleden zijn) 

 
 

(toekomst / hulpbronnen) 
Wat zou je (eventueel) graag veranderd zien in je gezin?  

 (voor oudere kinderen: Wie of wat kan daarbij helpen?) 
Wat zou je heel zeker niet willen veranderen aan je gezin? 

 
 
 
 
 



 

(identiteitsvorming en autonomieontwikkeling) 
Wat doe je in je vrije tijd? 
Kan je mij iets vertellen over de relatie met je vrienden? 
Hoeveel tijd breng je ongeveer door met je vrienden? 
Heb je het gevoel dat je terecht kan bij je vrienden als je een probleem hebt? 
Hoe staan je ouders tegenover je vrienden? 
 
Wat betekent zelfstandig zijn voor jou? 
In welke mate beschouw je jezelf als zelfstandig? 

Kan je daar voorbeelden van geven? 
Hoe gaan je ouders daarmee om? 

Als er keuzes gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld over school of de toekomst), gebeurt dat 
dan in overleg met je ouders (of anderen) of maak je die zelfstandig? 
Vind je dat je van je ouders voldoende vrijheid krijgt om te doen wat je wil doen? 
Heb je het gevoel dat je kan opkomen voor je eigen mening? 
 
 
(loyaliteit en gedragsproblemen) 
Zijn er wel eens crisismomenten thuis?  Wat was de aanleiding voor de plaatsing? 
 Wat gebeurt er dan ? 
 Wanneer komt dat voor? 
 Wat zijn de aanleidingen?   

Hoe reageert iedereen dan? 
 
Zijn er bepaalde manieren waarop jij nog kan tonen dat je een band hebt met thuis? 

Hoe doe je dat dan? 
Merken je ouders/broer/zus dat dan op? 
Wil je dat nog tonen? 

 



 

Interview voor ouders 
 

Intro 
 

Wie woont er allemaal in jouw gezin?.  
 
Over elk gezinslid vertellen (met de duplo’s erbij). 
Wat maakt deze persoon leuk? Wat doet die persoon voor jou? 
Wat denk je dat de andere gezinsleden leuk vinden aan jou? 
Wat denk je dat je bijzonder maakt binnen je gezin?  

 
 
 
“We hebben nu over iedereen afzonderlijk iets verteld. We gaan nu eens kijken welke plaats 
iedereen heeft binnen het gezin” 
 
 
(balansen /zorg / destructieve parentificatie) 
Wie doet wat in jullie gezin? Hoe is de taakverdeling? (Bijvoorbeeld: wie kookt er?) 

Is dit verschillend van hoe dit bij je thuis (eigen gezin van herkomst) was? 
Vind je de taakverdeling oké? Denk je dat iedereen in je gezin hier zo over denkt? 

Vind je dat je soms te veel moet doen in huis?  
Is er iemand anders in het gezin die eigenlijk te veel moet doen volgens jou of die te 
veel taken op zich neemt? 
Wordt dit besproken? 

Wat doe je allemaal voor anderen in je gezin (de andere gezinsleden)? 
Wat vinden de andere gezinsleden fijn dat je voor hen doet? Hoe uiten ze dit dan?/ Hoe 
tonen ze dit aan je? 
Als je iets gedaan hebt, wie ziet dat dan? 
 

Wie in je gezin zorgt er voor je? 
Bijv. door jou met iets te helpen, ... 

Wie is bezorgd om jou? 
(indien niemand binnen het gezin: Zijn er andere personen die voor jou zorgen; 
bij wie je terecht kan?) 

Hoe toont die persoon dat aan jou? Vind je dat goed? 
Hoe zie jij dat? 

(Indien nu geen zorg: Wie heeft er vroeger voor jou gezorgd?) 
       Vind je het leuk als die persoon voor jou zorgt?  
  Heb je soms het gevoel gehad dat iemand overbezorgd was om jou? 
  (Wanneer was dit? Wat doet die persoon dan?)  
Wie zorgde er bij jouw thuis (i.e. in gezin van herkomst) voor jou? 
 Wie was dit? 
  
 
Zijn er mensen in jouw gezin om wie je bezorgd bent? 

Om wie ben je bezorgd? Waarom? 
Wat doe je dan voor die persoon? Ziet die persoon dan dat je iets voor hem/haar doet? 

 
 
(loyaliteit) 
Wie uit je gezin heb je allemaal graag? Wie uit je gezin vind je allemaal fijn? (Met wie uit je 
gezin heb je een speciale band?) (Van wie hou je uit je gezin?) 
Wat betekent ieder in het gezin voor jou? 

Op welke manier kun je dat tonen? 
Met wie uit je gezin heb je een speciale band? 

Met wie van het gezin heb je het beste contact? Waarom? 



 

Waaraan zie je dat iemand anders (partner / kinderen) jou graag ziet? Waaraan zie je dat 
je partner je graag ziet en hoe laat jij dit aan je partner zien? 
(Indien er personen uit het gezin hier niet vernoemd worden: expliciet vragen: Hoe zit het 
met x?) 
 
Bij wie uit je gezin voel je je goed/best op je gemak/comfortabel? Waarom? 
Bij wie uit je gezin voel je je minder goed? Waarom? 
 (eventueel, indien nog onvoldoende beeld hierover op basis van voorgaande) 

 
Wie van bij jou thuis (uit je gezin van herkomst) hou je allemaal? 
Op wie van je ouders lijk je/ wil je lijken? Op welk vlak? Op welk vlak niet? 

Heb je wel eens (op een bepaald moment / in een bepaalde situatie) het gevoel gehad dat 
je moest kiezen tussen je ouders / of tussen 2 leden van je gezin? 

Wat heb je toen gedaan? Heeft iemand dit gezien? 
Kreeg je steun en ruimte van de ene ouder voor de relatie met de andere ouder? 
 Wat stond er soms in de weg? 

 
(verdieping) 
Hoe reageerde men bij je thuis (in je gezin van herkomst) op je partnerkeuze? Hoe reageerde 
je vader? Hoe reageerde je moeder? 
 
Hoe reageerde men bij je thuis toen je vader/moeder werd? 
Hoe is de relatie tussen je ouders en jouw kinderen? 

Is er een verschil tussen je moeder of je vader hierin? Kun je een voorbeeld geven? 
   
 

Kom je dit ook tegen in je huidige gezin?  
Heb je het gevoel dat één van je kinderen soms moet kiezen tussen jezelf en je partner? 
 Wanneer is dit? 
 Hoe ga je daar mee om / wat doe je dan? 
 Hoe gaan je kinderen daar mee om?  

 
 
(balans / gerechtigde aanspraak) 
Wie uit je gezin kun je vertrouwen? Wie uit je gezin kan zaken voor zich houden als je iets 
over jezelf vertelt? (Aan wie kan je dingen vertellen? Als je iets verteld hebt, kun je er dan op 
vertrouwen dat die persoon het niet gaat doorvertellen?) 
Wie ziet er wat jij nodig hebt? 

Kun je zelf vragen wat je nodig hebt? 
Wie kan er jou in vertrouwen nemen? 
 Van wie kun je gemakkelijk(er) zien wat die nodig heeft? 
 
Wie van bij jou thuis (uit je gezin van herkomst) gelooft in jou? Wie van jou ziet je zoals je 
werkelijk bent? 

Waaraan kan je dat zien? 
Hoe werd het bij jou thuis (in je gezin van herkomst) duidelijk gemaakt als iemand iets 
nodig had? 
 
 
Wat maakt je gelukkig/ blij? Wanneer voel je je gelukkig? 
 Wat doe je dan? 

Als je gelukkig bent over iets, aan wie kun je dit dan zeggen?  
Aan wie zou je dit (nog) willen zeggen? 

Wat maakt jou kwaad? Wanneer voel je je kwaad? 
Wat doe je dan? 
Als je boos of bang bent, of als je een probleem hebt, bij wie kun je dan terecht?  
Door wie wil je het liefst getroost worden? 
Troost jij soms iemand in je gezin? Wie is dat dan? 



 

 
Wat maakt je partner allemaal boos? Wat doet hij/zij dan? Wie reageert hier dan op? 

 
 
Is er wel eens ruzie bij jullie thuis? 

Heb je wel eens ruzie met je partner?  
In welke situaties? 

     Wat gebeurt er dan precies?  
Waarover gaat dit? 
Hoe ga je daar mee om? Hoe voel je je dan? 
Worden uw kinderen daar op één of andere manier bij betrokken? Waar zijn de 
kinderen dan? 

Hoe reageren de kinderen? 
Hebben de reacties van de kinderen een invloed op (het verloop van) de ruzie? 

 Hoe werd er bij jou thuis (in je gezin van herkomst) ruzie gemaakt? 
 
Heb je wel eens ruzie met (één van de) kinderen? 

In welke situaties? 
 Wat gebeurt er dan precies? 

Waarover gaat dit? 
Hoe ga je daar mee om? Wat doet dat met jou? 

 
Wordt er achteraf nog over de ruzies gesproken? 
 
Heb je soms het gevoel dat je zelf één van de kinderen voortrekt?  
Heb je soms het gevoel dat je partner één van de kinderen voortrekt? 
Heb jij of heeft je partner ooit expliciet of impliciet aan de kinderen de keuze gesteld om te 
kiezen tussen jullie beiden? 
 
 
(onrecht) – eventueel indien nog niet aan bod gekomen 
Zijn er wel eens erge dingen gebeurd in jouw gezin? 
 Wil je daar iets meer over vertellen? 
 Wat heb je toen gedaan? 
 
Zijn er wel eens erge dingen gebeurd bij jou thuis (in jouw gezin van herkomst)? 
 Wil je daar iets meer over vertellen? 
 Wat heb je toen gedaan? 
 
 
(hulpbronnen)  

Wat helpt je als je het moeilijk hebt (bvb. boos, eenzaam,…)? 
 Ga je dan ergens naar toe? 
 Ga je naar iemand (anders dan uit eigen gezin)? 
 Probeer je zelf ook dingen te doen? 
 
Welke mensen buiten je gezin komen jullie helpen of zijn nog belangrijk voor jou of voor 
jullie gezin? 
 Wie zijn dit? 
 Wat doen die mensen om jullie te helpen? 
 Lukt dat dan?  

Kunnen de verschillende mensen uit jouw gezin deze hulp aanvaarden / 
wat vinden ze van deze hulp? 

 
Aan wie buiten je gezin zou je nog hulp willen vragen? 
Welke mensen buiten je gezin zou je meer willen zien? 
  (bvb. personen die overleden zijn) 



 

 
 

(toekomst) 
Wat heb je uit je eigen kindertijd mee genomen voor de opvoeding van je kinderen? 
 
Wat zou je (eventueel) graag veranderd zien in je gezin?  
Wie of wat kan daarbij helpen? 
Wat zou je heel zeker niet willen veranderen aan je gezin? 
 
(identiteitsvorming en autonomieontwikkeling) 
Weet je wat je kind doet in zijn vrije tijd? 
Hoe is de relatie met zijn vrienden en leeftijdsgenoten? 
Hoeveel tijd brengt hij ongeveer door met zijn vrienden? 
Hoe sta je daar tegenover? 
     
In welke mate wordt je kind zelfstandiger nu hij opgroeit? 
 Wat houdt zelfstandig zijn in voor jou? 

Kan je daar voorbeelden van geven? 
Hoe ga je om met die groeiende zelfstandigheid van je kind? 

Als je kind keuzes moet maken (bijvoorbeeld over school of de toekomst), wat is je inbreng 
dan? Maakt je kind die keuzes zelfstandig of help je hem ermee? 
Vind je dat je kind voldoende vrijheid krijgt? 
Heb je het gevoel dat je in je kindertijd vrijheid gekregen of gemist hebt? 
Heb je het gevoel dat je kan opkomen voor je eigen mening? 
 
 
(loyaliteit en gedragsproblemen) 
Zijn er wel eens crisismomenten thuis?  Wat was de aanleiding voor de plaatsing? 
 Wat gebeurt er dan ? 
 Wanneer komt dat voor? 
 Wat zijn de aanleidingen?   

Hoe reageert iedereen dan? 
Welk gedrag kan er voor jou niet meer? 
Waar ligt de grens voor moeilijk gedrag volgens jou? 
Zie je nu problemen of gedragingen die er vroeger niet waren? 
 Waardoor komt dat volgens jou? 
 
Zijn er manieren waarop je kind toont dat het nog een band heeft met thuis? 
 Hoe doet hij dat? 
Denk je dat je kind graag thuis is? 
 



 

Bijlage 2: Overzicht van de gezinnen die deelnamen aan het onderzoek 

Tabel 1 
 
Overzicht van de gezinnen die deelnamen aan het onderzoek. Deelnemende ouders en niet‐deelnemende ouders 
zijn respectievelijk aangeduid door X of 0. Overleden ouders zijn aangeduid door †. 

Gezin  Jongere 
(leeftijd) 

Moeder  Vader  Gezinssituatie  Leefgroep en fase 
binnen BJBrabant 

1  Tarak 
(17 jaar 10 
maanden) 

X  0   Ouders gescheiden. 
 Sinds kort communicatie tussen ouders. 

 Contact tussen jongere en moeder. 

 Sinds kort contact tussen jongere en vader. 
 1 zus. 

 

Paljas Jongens 
(besloten) 
Fase 4 

2  John  
(17 jaar 4 
maanden) 

X  0   Ouders gescheiden. 
 Geen communicatie tussen ouders. 

 Contact tussen jongere en moeder.  

 Contact tussen jongere en vader. 
 Enig kind. 

 

Paljas Jongens 
(besloten) 
Fase 3 

3  Niels 
(16 jaar 10 
maanden) 
 

X  X   Ouders getrouwd.  
 Contact tussen jongere en ouders. 
 1 zus. 

Paljas Jongens 
(besloten) 
Fase 2 

4  Annelieke 
(16 jaar 5 
maanden) 

X  X   Ouders gescheiden.  
 Communicatie tussen ouders.  

 Contact tussen jongere en moeder. 

 Sinds kort opnieuw contact tussen jongere en vader. 
 1 broer en 2 halfzussen. 
 

Paljas Meisjes 
(besloten) 
Fase 4 

5  Karel 
(17 jaar 2 
maanden) 
 

X  †   Contact tussen jongere en moeder. 

 Jongere heeft vader nooit gekend. 
 2 zussen en 1 broers . 

Paljas Plus 
(besloten) 
Fase 4 

6  Fraukje 
(16 jaar 10 
maanden) 

X  X   Ouders getrouwd.  
 Contact tussen jongere en ouders. 
 2 zussen en 1 halfzus. 
 

Paljas Plus 
(besloten) 
Fase 2 

7  Anthony 
(17 jaar 9 
maanden) 
 

†  X   Contact tussen jongere en vader. 
 Moeder is 3,5 jaar geleden overleden. 

 1 broer en 2 stiefbroers 

De Voortrekkers  
(open) 
Fase 5 

8  Ordianto 
(14 jaar 7 
maanden) 
 

X  X   Ouders gescheiden.  
 Communicatie tussen ouders.  

 Contact tussen jongere en vader.  
 Geen contact tussen jongere en moeder. 

 2 halfbroers, 1 halfzus en 1 stiefzus. 
 

De Pioniers 
(open) 
Fase 3 

9  Bert 
(15 jaar 3 
maanden) 
 
 

0  X   Ouders gescheiden.  
 Beperkte communicatie tussen ouders.  

 Contact tussen jongeren en vader. 
 Sinds kort opnieuw beperkt contact tussen jongere 

en moeder. 

 1 broer, 1 halfbroer en 1 halfzus. 
 

De Pioniers 
(open) 
Fase 2 

10  Kevin 
(15 jaar 3 
maanden) 
 

0  0   Ouders sinds kort opnieuw samen.  

 Contact tussen jongere en ouders. 
 1 halfzus. 

De Woudlopers 
(open) 
Fase 3 

11  Claire 
(15 jaar 7 
maanden) 

X  0   Ouders gescheiden.  
 Communicatie tussen ouders.  

 Contact tussen jongere en moeder. 

 Beperkt contact tussen jongere en vader. 
 1 halfbroer. 

 

De Driehoek 
(open, geen 
fasesysteem) 

12  (Hans) 
Niet 
deelgenomen 
 

X  X   Ouders gescheiden.  
 Geen communicatie tussen ouders.  

 Geen contact tussen jongere en moeder.  

 Beperkt contact tussen jongere en vader. 
 1 zus, 1 stiefbroer en 1 stiefzus. 

 

 



 

Bijlage 3: Introductiebrief 

 

    
          
Beste jongere en ouders,  
 
Wij zijn twee student-onderzoekers Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Wij doen een 
onderzoek rond ‘gezinsrelaties’ in het kader van onze masterthesis. De bedoeling is na te gaan 
hoe relaties in het gezin verlopen en hoe de verschillende gezinsleden elkaar beïnvloeden. Voor 
dit onderzoek willen we ons richten tot gezinnen verbonden met BJ Brabant. Dit houdt in dat er een 
open gesprek gepland zal worden met de jongere die in BJ Brabant verblijft en beide biologische 
ouders (of in het geval van éénoudergezinnen eventueel één van de ouders). Daarnaast zal 
gevraagd worden om ook enkele vragenlijsten in te vullen.  
 
De totale duur van het onderzoek wordt geschat op ongeveer 2 uur per gezinslid. Om de plaats en 
het tijdstip van de bevraging af te spreken, zullen wij jullie telefonisch contacteren. Op die manier 
kunnen jullie zelf beslissen waar en wanneer de gesprekken doorgaan.  
 
De informatie die jullie in de gesprekken geven, wordt in de eerste plaats voor wetenschappelijk 
onderzoek gebruikt. Ze wordt strikt vertrouwelijk en geheel naamloos verwerkt en gerapporteerd 
voor het onderzoek. De informatie wordt enkel doorgegeven aan de behandelcoördinator van de 
leefgroep wanneer jullie hier zelf toestemming voor geven. 
 
Indien jullie nog vragen hebben, kunnen jullie die ons stellen via e-mail. Wij nemen dan zo snel 
mogelijk contact met jullie op.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Laura Debussche en Lies Defloor 
 
laura.debussche@ugent.be 
lies.defloor@ugent.be  
 
 
 

mailto:laura.debussche@ugent.be
mailto:lies.defloor@ugent.be


 

Bijlage 4: Geïnformeerde toestemming 

 
         

Formulier geïnformeerde toestemming ouders 

Aan de Universiteit Gent loopt een onderzoek rond ‘gezinsrelaties’. De bedoeling is om na te gaan hoe relaties in het 
gezin verlopen en hoe de verschillende gezinsleden elkaar beïnvloeden. Voor dit onderzoek willen we graag gezinnen 
bevragen in verschillende situaties (bijvoorbeeld: pleeggezinnen, gezinnen met een kind met een beperking). Dit houdt in 
dat er een open gesprek gepland zal worden met elk gezinslid afzonderlijk en dat de kinderen en de ouders ook enkele 
vragenlijsten zullen moeten invullen.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door student-onderzoekers van de universiteit, die hierrond werken voor hun 
masterthesis.  

 

Ik (naam):…………………………………………………………………………………………………………………. 

Ga ermee akkoord mijn medewerking te verlenen aan dit onderzoek en ga akkoord met de volgende voorwaarden: 

- Ik heb op voorhand voldoende informatie verkregen over het onderzoek en heb hierover alle vragen kunnen 
stellen; 

- Ik heb voldoende informatie gekregen omtrent het gebruik van de informatie: de informatie die ik geef, wordt in 
de eerste plaats voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Ze wordt strikt vertrouwelijk en geheel naamloos 
verwerkt en gerapporteerd voor het onderzoek. (indien van toepassing: De informatie wordt enkel doorgegeven 
aan de begeleider van de <dienst> wanneer ik hier zelf de toestemming voor geef. 

- De totale duur van het onderzoek waar wij aan meewerken, wordt geschat op ongeveer 2 uur per gezinslid. De 
momenten waarop de bevraging doorgaat worden steeds samen vastgelegd met ons gezin. Ons gezin kan, in 
overleg, zelf beslissen wanneer de gesprekken doorgaan.  

- Ik (en ieder ander gezinslid) heb het recht op elk ogenblik, en zonder dat ik hiervoor een reden opgeef, mijn 
medewerking aan het onderzoek stop te zetten. 

Voor akkoord,       

Onderzoeker, 

     …………………………………..    ……………………………………….. 

 

Ik geef de toestemming om in de toekomst (2009/2010) opnieuw contact op te nemen met ons gezin om mee te werken 
aan het tweede deel van het onderzoek 

 □ ja 

 □ neen 



 

 

 

Formulier geïnformeerde toestemming jongeren 

 

Mensen van de Universiteit Gent doen een onderzoek over gezinnen. Verschillende jongeren en hun ouders praten met 
een onderzoeker en vullen ook enkele vragenlijsten in. De vragen gaan bijvoorbeeld over hoe je gezin er uit ziet, wie je 
allemaal leuk (of minder leuk) vindt in je gezin en hoe jullie met elkaar omgaan. 

 

Ik (naam ):…………………………………………………………………………………………………… 

wil mee doen aan dit onderzoek  

 

Dit zijn de afspraken hierover: 

- Ze hebben mij vooraf verteld wat we gaan doen en ik heb hierover vragen kunnen stellen; 

- Ik weet dat de dingen die ik vertel enkel gebruikt worden voor het onderzoek en niet zullen doorverteld worden 
aan andere mensen; 

- Het onderzoek duurt ongeveer twee uur.  

- Ik mag zeggen als ik niet langer wil meedoen aan het onderzoek; ik moet niet zeggen waarom ik niet meer wil 
meedoen. 

 

Voor akkoord,       

 

Onderzoeker, 

 

     …………………………………..    ……………………………………….. 

 

 



 

 
 
 
 
Formulier toestemming opname 
 
 
 
Ik (naam):…………………………………………………………………………………………………………………. 

Ga ermee akkoord dat het dit interview opgenomen wordt op bandrecorder. 

 

Voor akkoord,       

Onderzoeker, 

…………………………………..    ……………………………………….. 

 

 



 

Bijlage  5: Boomstructuur  gebruikt  in de  kwalitatieve  statistische  analyse  van de 
resultaten 
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