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INLEIDING 

 

Binnen het orthopedagogisch hulpverleningslandschap zijn begrippen als ‘context’ (Soyez, 2009) en ‘loyaliteit’ 

(Ducommun-Nagy, 2006/2008; Geerts, 2007; Onderwaater, 1995) steeds meer en meer ingebed. Nieuwe 

ontwikkelingen in de verschillende hulpverleningssectoren, zoals het omschrijven van het belang van de 

context, duiden hierop (Soyez, 2009). Als eerste werkingsprincipe in het Globaal Plan Jeugdzorg wordt gekozen 

voor ‘contextgericht en multimodaal werken’ (Vervotte, 2006). Ook de American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities (AAIDD) omschrijft de context als een van de vijf belangrijke dimensies in de 

sterkte-zwakte analyse bij personen met een verstandelijke beperking (Van Hove & van Loon, 2005). 

 

Deze ontwikkelingen zijn niet verwonderlijk, aangezien veel hulpverleners op zoek zijn naar antwoorden wat 

betreft het werken met gezinnen (en de ruimere context) (van Mulligen, 2004). Dagelijks komen zij in contact 

met gezinnen waar familiale (en maatschappelijke) breuken meer realiteit lijken dan verbindingen en waar 

steeds terugkerende patronen het begeleiden van de jongste generatie bemoeilijkt (Heylen & Janssens, 2001).  

Het zijn bijgevolg de hulpverleners die als eerste interesse tonen in de contextuele therapie van Ivan 

Boszormenyi-Nagy (van Mulligen, 2004). Deze voorsprong van de praktijk op het wetenschappelijke onderzoek 

blijft tot op de dag van vandaag gelden. 

 

De contextuele therapie van Boszormenyi-Nagy
1
 start vanuit een relationele en transgenerationele 

werkelijkheid. Het begrip ‘context’ neemt een centrale plaats in en wordt omschreven als een dynamisch 

verband tussen een persoon en zijn belangrijke relaties (van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983). Een 

persoon is met andere woorden dynamisch  en ethisch verbonden met zijn betekenisvolle relaties en dit over 

de verschillende generaties heen (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; Michielsen, Steenackers & van 

Mulligen, 1998). Aan de hand van vier dimensies omschrijft Nagy deze relationele werkelijkheid en bouwt hij 

een brug over de kloof die bestaat tussen de individuele en de systeemgerichte therapieën (Boszormenyi-Nagy 

& Krasner, 1986/1994). Nagy integreert de drie eerste dimensies (feitelijk, psychologisch en transactioneel) in 

een groter geheel, met name de relationele ethiek. Enkel deze overkoepelende vierde dimensie is de 

verdienste van Nagy, de andere dimensies komen voort uit andere reeds bestaande theorieën. Kernbegrippen 

binnen deze relationeel-ethische dimensie zijn ‘rechtvaardigheid’ (Heylen & Janssens, 2001; Onderwaater, 

1995), ‘de balans van geven en nemen’, ‘loyaliteit’ (Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998), 

‘verantwoordelijkheid’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘dialoog’ (Onderwaater, 1995). Binnen deze dimensie situeren 

zich ook de drie begrippen die centraal staan binnen dit onderzoek, namelijk verticale loyaliteit, constructieve 

parentificatie en roulerende rekening. 

 

Doorheen deze masterproef wordt er naar de bronnen verwezen en zijn de tabellen opgesteld via de APA-

normen (American Psychological Association, 2010). Doorheen de tekst worden de termen contextuele theorie, 

contextuele therapie, contextueel denkkader, contextueel gedachtegoed en contextueel denken vaak door 

elkaar gebruikt. Hoewel de contextuele therapie oorspronkelijk ontstaan is als stroming binnen de 

therapeutische scholen (Kaslow, Dausch & Celano, 2003), wordt met al deze verschillende termen in deze 

studie voornamelijk gedoeld op het achterliggend theoretisch kader. 

 

Deze masterproef omvat vijf delen. Als start wordt er een ruime beschrijving gegeven van de contextuele 

theorie van Boszormenyi-Nagy. Hierbij worden eerst enkele belangrijke elementen uit deze theorie in de verf 

                                                 
1
 Boszormenyi-Nagy wordt in de verdere studie afgekort tot Nagy, een gebruikelijke afkorting wegens praktische 

overwegingen. 
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gezet, waarna ingezoomd wordt op de drie centrale begrippen: verticale loyaliteit, constructieve parentificatie 

en roulerende rekening. Dan wordt de wereldwijde invloed van de theorie bekeken, gevolgd door enkele 

kritische bemerkingen. Dit eerste deel wordt afgesloten met een weergave van reeds uitgevoerd onderzoek 

over de algemene contextuele theorie en over specifiek de drie concepten. In het tweede deel worden de 

probleemstelling en de onderzoeksvragen besproken, waarbij ook de keuze voor de drie concepten belicht 

wordt. In het derde deel wordt stilgestaan bij enkele methodologische keuzes en procedures. De resultaten van 

dit onderzoek worden in het vierde deel belicht aan de hand van enkele kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens. In het vijfde en laatste deel worden deze resultaten geïnterpreteerd en gelinkt aan de literatuur. Ook 

worden er enkele grenzen en sterktes van dit onderzoek meegegeven en worden er aanbevelingen 

geformuleerd voor verder onderzoek en voor de praktijk. 
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I   DE CONTEXTUELE THEORIE: EEN BESCHRIJVING 

 

Binnen dit deel wordt er dieper ingegaan op enkele theoretische fundamenten van de contextuele benadering. 

Allereerst worden Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn focus op de context kort voorgesteld, waarna de vijf 

dimensies besproken worden. We zoomen in op de overkoepelende vierde dimensie en plaatsen hierin de drie 

concepten die centraal staan binnen dit onderzoek. De redenen waarom voor deze drie concepten gekozen 

wordt als focus voor dit onderzoek, staan omschreven in het tweede deel (Probleemstelling en 

onderzoeksvragen). Verder wordt de invloed van de contextuele theorie benadrukt en worden er enkele 

kritische bedenkingen meegegeven. Daarna wordt een overzicht gegeven van reeds uitgevoerd onderzoek over 

de algemene theorie en over de drie concepten die binnen dit onderzoek centraal staan.  

 

1.1  Contextueel denkkader 

 

1.1.1  Ivan Boszormenyi-Nagy 

 

De contextuele therapie heeft als grondlegger Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007). Deze wereldberoemde 

psychiater en familietherapeut (Watson, 2007) is geboren in Hongarije en vertrekt op 30-jarige leeftijd naar  de 

Verenigde Staten (Ducommun-Nagy, 2006/2008; Onderwaater, 1986; van den Eerenbeemt & van Heusden, 

1983). Sterk geïnteresseerd in oorspronkelijk biomedische kenmerken en later familiekenmerken van mensen 

met schizofrenie, ontwikkelt hij meer en meer een intergenerationele familietherapie (Ducommun-Nagy, 

2006/2008). Waar eerst een uitbreiding van zijn theorie volgt naar alle psychiatrische problemen (Boszormenyi-

Nagy & Krasner, 1986/1994), wordt de contextuele therapie een denkkader dat herkenbaar is voor 

(Onderwaater, 1995) en toepasbaar op alle personen en alle gezinssituaties. 

 

1.1.2  Context 

 

Zoals de term contextuele therapie reeds doet vermoeden, staat de context centraal in deze visie.  

Boszormenyi-Nagy en Krasner (1986/1994, p. 23) gebruiken de term om een zeer specifieke betekenis aan te 

duiden: “de dynamische en ethische onderlinge verbondenheid – verleden, heden, toekomst – die bestaat 

tussen mensen voor wie het bestaan van de ander op zichzelf al betekenis heeft”. Bij families is deze 

verbondenheid een zijnsgegeven en ontstaat het in de familiale band. Het kan bekrachtigd en versterkt worden 

door wat we doen voor elkaar, maar de verbondenheid op zich ligt ontegensprekelijk in de familiale band 

geworteld. 

 

In de contextuele theorie gaat het over de relationele context en dit verwijst naar de verzameling van alle 

relaties waarin wij (ge)geven en ontvangen (hebben), waarin wij verantwoordelijkheid dragen (Ducommun-

Nagy, 2006/2008) en waartoe wij dynamisch verbonden zijn (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; 

Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998). Er wordt gekeken naar de contextuele relaties in het verleden  

(van waar komen we en wat heeft ons beïnvloed?), het heden (met wie staan we nu in interactie?) en de 

toekomst (welke invloed willen we hebben op de toekomstige generaties?), waardoor de term een zeer brede 

waaier aan gegevens bevat (Ducommun-Nagy, 2006/2008). De contextuele hulpverlener moet oog hebben 

voor deze context in de begeleiding van zijn cliënten en moet die context op vijf – in de praktijk vaak enkel vier 

– dimensies plaatsen.  
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1.1.3  Vijf dimensies 

 

Nagy introduceert een multidimensionaal model van de relationele werkelijkheid om aan te tonen dat er 

meerdere elementen een invloed hebben op ons gedrag. Zowel de biologische, psychologische, 

sociohistorische als familiale en essentiële aspecten krijgen een plaats binnen dit model. Nagy werkt dit uit aan 

de hand van vijf dimensies (Ducommun-Nagy, 2006/2008). 

 

In zijn oorspronkelijke werken vertrekt Nagy vanuit een vierdimensionaal model: de dimensie van de feiten, de 

dimensie van de individuele psychologie, de dimensie van de transacties en de dimensie van de relationele 

ethiek (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; Ducommun-Nagy, 2006/2008; Heylen & Janssens, 2001; 

Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998; Onderwaater, 1986, 1995; van den Eerenbeemt & van Heusden, 

1983). Pas in 2000 voegt Nagy nog een vijfde dimensie toe: de ontologische dimensie (Ducommun-Nagy, 

2006/2008). 

 

De dimensie van de objectiveerbare feiten (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994) gaat uit van feitelijke 

gegevens in het leven van personen. Hier gaat het over gebeurtenissen, geslacht, sociaal-economische status 

(Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998), ras, nationaliteit, religie (Onderwaater, 1986, 1995), 

gezondheid, genetische wortels, enzovoort (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; Michielsen, Steenackers 

& van Mulligen, 1998; van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983). Hierbij kunnen ook feitelijke gegevens van 

de vorige generaties meetellen, aangezien dit een invloed kan hebben op de nieuwe generatie (Michielsen, 

Steenackers & van Mulligen, 1998). 

 

De dimensie van de individuele psychologie is volgens Nagy “een van de krachtigste potentiële hulpbronnen 

van de relationele werkelijkheid” (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994, p. 66) in therapie. Hierbij gaat het 

over de innerlijke processen van een persoon, zoals hechting, ontwikkeling, objectrelatie (Michielsen, 

Steenackers & van Mulligen, 1998), egosterkte, afweermechanismen, behoeften, fantasie (Heylen & Janssens, 

2001; Onderwaater, 1986, 1995; van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983), motivatie (Boszormenyi-Nagy & 

Krasner, 1986/1994; van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983), enzovoort. 

 

De dimensie van de transactionele patronen focust op de communicatie- en interactiepatronen en de 

wederzijdse invloed tussen mensen (Heylen & Janssens, 2001; Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998; 

Onderwaater, 1986, 1995). Het gaat hierbij over waarneembaar gedrag (van den Eerenbeemt & van Heusden, 

1983) en systeemtheoretische principes als zondebok, macht, rolverdeling, coalities (Onderwaater, 1986, 1995; 

van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983), hiërarchie, homeostase, circulaire beïnvloeding (Michielsen, 

Steenackers & van Mulligen, 1998), enzovoort. 

 

De dimensie van de ethiek van gepaste aandacht of verdiend vertrouwen (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 

1986/1994; Broekaert, 2005), of kortweg de dimensie van de relationele ethiek (Ducommun-Nagy, 2006/2008; 

Heylen & Janssens, 2001; Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998; Onderwaater, 1986, 1995; van den 

Eerenbeemt en van Heusden, 1983), is de overkoepelende vierde dimensie. Rechtvaardigheid (Boszormenyi-

Nagy & Krasner, 1986/1994), de balans van geven en nemen, loyaliteit (Michielsen, Steenackers & van 

Mulligen, 1998), verantwoordelijkheid, dialoog (Onderwaater, 1986, 1995), vertrouwen en betrouwbaarheid 

(van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983) zijn belangrijke principes in de relationele ethiek. Deze dimensie 

wordt niet bepaald door culturele of religieuze invloeden van buitenaf, maar geldt als een zijnsgegeven in het 

leven van iedere persoon (Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998). 
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Aan de hand van deze vier dimensies omschrijft Nagy de relationele werkelijkheid. Nagy integreert de drie 

eerste dimensies (feitelijk, psychologisch en transactioneel) in een groter geheel, met name relationele ethiek. 

Enkel deze overkoepelende vierde dimensie is de verdienste van Nagy. Op die manier bouwt Nagy een brug 

over de kloof die bestaat tussen de individuele en de systeemgerichte therapieën (Boszormenyi-Nagy & 

Krasner, 1986/1994). De dimensies bestaan naast elkaar – met de relationele ethiek als koepel – en hebben 

een wederzijdse invloed op elkaar. Het is daarom belangrijk steeds naar alle niveaus te kijken om de relationele 

werkelijkheid van een persoon te kunnen inschatten (Ducommun-Nagy, 2006/2008). 

 

De vijfde dimensie, die pas op een later tijdstip toegevoegd wordt, is de ontologische dimensie. Centraal hierbij 

staat de existentiële afhankelijkheid van anderen voor de eigen individuatie. We hebben de anderen op een 

fundamentele wijze nodig om ons eigen bestaan vorm te geven (Ducommun-Nagy, 2006/2008). 

 

1.1.4  Relationele ethiek 

 

De relationele ethiek vormt de hoeksteen van de contextuele therapie (Onderwaater, 1995) waarin 

rechtvaardigheid en betrouwbaarheid  (door wederkerigheid) centraal staan (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 

1986/1994). Hulpverleners vinden in deze dimensie een antwoord op hun vragen rond transgenerationele 

patronen, waar tot voor het ontstaan van de contextuele theorie weinig aandacht aan geschonken werd 

(Onderwaater, 1995). In elke familie wordt, volgens Nagy, een onzichtbaar grootboek bijgehouden waarin de 

balansen worden meegedragen van verleden en heden.  Wat in de ene generatie misloopt, moet in de 

volgende generatie rechtgezet worden. De dynamiek kan als pad naar verbetering dienen of de familie naar 

herhaling van destructieve patronen leiden. De contextueel therapeut zal zich tijdens de begeleiding 

voornamelijk op deze dynamiek richten (Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998). 

 

Een zeer belangrijk begrip binnen deze dimensie is de balans van geven en nemen (Boszormenyi-Nagy & 

Krasner, 1986/1994), ook wel de ethische balans van verdiensten en verplichtingen genoemd. In elke relatie 

tussen mensen situeert zich een dergelijke balans, een soort weegschaal van wederzijdse rechten en plichten. 

Om te kunnen spreken van rechtvaardigheid in relaties, moet er wederkerigheid zijn in het geven en nemen 

(Onderwaater, 1986, 1995). Vanuit dat gevoel van rechtvaardigheid kan vertrouwen en betrouwbaarheid 

groeien (Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998). Het gaat niet over een feitelijke optelling van wat elke 

persoon gegeven heeft, maar wel over een in dialoog gekaderd algemeen besluit van de stand van de balans 

(Onderwaater, 1986). De balans is voortdurend in beweging: de ene periode zal de ene persoon wat meer 

geven, een andere periode de andere (van den Eerenbeemt, 2008). Er moet daarentegen wel een evenwicht 

bestaan op langere termijn tussen wat we investeren en wat we ontvangen (Michielsen, Steenackers & van 

Mulligen, 1998). Het komen tot actie is een voorwaarde om verandering te verwezenlijken in deze balans, 

inzicht in deze dynamiek is niet voldoende (Onderwaater, 1986, 1995). Een balans tussen (familiaal verbonden) 

mensen moet steeds gelezen worden in het kader van de verschillende generaties, het speelt zich niet enkel 

tussen twee mensen af (van den Eerenbeemt, 2008). 

 

Waar de balans in partnerrelaties en vriendschappen symmetrisch moet staan om rechtvaardig te zijn, is de 

band tussen ouders en kind asymmetrisch (van den Eerenbeemt, 2008). Doordat de ouders het leven hebben 

geschonken aan hun kind, zijn ze ethisch verplicht tot verantwoordelijkheid en zorg. De ouders zijn ethisch 

gezien verplicht meer te geven dan ze ooit terug zullen ontvangen, aangezien zij het leven hebben geschonken 

aan hun kind en het kind dit nooit zal kunnen teruggeven (Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998; van 

den Eerenbeemt, 2008). Een jong kind overleeft niet zonder zorg en aandacht van zijn ouder, maar deze 
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asymmetrie blijft niet heel het leven even sterk. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer deze balans weer in 

evenwicht komt (van den Eerenbeemt, 2008). Ouders hoeven niet elk moment van de dag te springen voor hun 

kind en de perfecte zorg te verlenen, het gaat over voldoende zorgzaam zijn (Michielsen, Steenackers & van 

Mulligen, 1998).  

 

Het is niet omdat het kind minder moet teruggeven dat het niets kan teruggeven. Het recht van het kind om 

aan zijn ouders te geven is een belangrijk en vernieuwend inzicht van de contextuele theorie. Kinderen hebben, 

vanuit het feit dat zij het leven gekregen hebben van hun ouders, een groot vermogen om – al dan niet terecht 

– vertrouwen te blijven geven aan hun ouders (Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998). Het kind bezit 

de mogelijkheid om zijn ouders lief te hebben, te vertrouwen en hen gelukkig te willen maken (van den 

Eerenbeemt, 2008). Deze natuurlijke geneigdheid mag niet ontkend worden door een te grote focus op de 

noden van het kind en de daarbijhorende verplichtingen van de ouders (Michielsen, Steenackers & van 

Mulligen, 1998). Het is belangrijk voor een kind erkenning te krijgen voor zijn inspanningen, omdat hieruit zijn 

gevoel van zelfwaarde en zijn zelfbeeld kan groeien (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; Michielsen, 

Steenackers & van Mulligen, 1998; Onderwaater, 1995). 

 

Veel van Nagy’s concepten kennen een verbinding met deze balans van geven en nemen en de asymmetrische 

relatie tussen ouder en kind.  

 

Het is noodzakelijk te benadrukken dat het hier over ethische rechten en plichten gaat. Nagy schrijft geen 

gedragsetiketten voor, hij zegt niet wat mag en niet mag. De dimensie van de relationele ethiek is een 

universeel menselijk gegeven, een zijnsgegeven en mag niet normerend of moralistisch begrepen worden. De 

balans van geven en nemen is bijgevolg een existentieel feit dat in elke relatie bestaat (Onderwaater, 1995). 

Het wordt niet opgelegd door een culturele of religieuze instelling, het ontstaat in de intrinsieke 

rechtvaardigheid van de relationele context (Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998). 

 

De drie concepten die verder uitgediept worden binnen dit onderzoek – verticale loyaliteit, constructieve 

parentificatie en roulerende rekening – situeren zich ook in deze dimensie van de relationele ethiek. Zij moeten 

vanuit eenzelfde ethische hoek bekeken worden.  

 

1.2  Drie contextuele concepten 

 

In dit onderdeel worden de drie concepten besproken die centraal staan binnen dit onderzoek. Telkens wordt 

eerst een soort definitie gegeven van het concept, waarna het concept meer uitgebreid besproken wordt.  

 

1.2.1  Verticale loyaliteit 

 

In de contextuele therapie wordt met de term “loyaliteit” bedoeld: de dynamische verplichte zorg van 

een lid voor de andere leden van de familie. Deze zorg of investering kan bijvoorbeeld een antwoord 

zijn op vroegere zorg: een wedergift voor baten die men heeft ontvangen. 

Geboorte verplicht een jong kind tegelijkertijd tot loyaliteit aan zijn ouders en in datzelfde proces tot 

een mandaat om te zorgen voor het nageslacht. (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994, p. 223 & p. 

145) 
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Een van de eerst ontwikkelde en meest gekende en toegepaste kernbegrippen van de contextuele therapie 

(Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; Delsing, van Aken, Oud, De Bruyn, Scholte, 2005; Dillen, 2004; Ducommun-

Nagy, 2006/2008; Onderwaater, 1995) is loyaliteit. In dit onderzoek wordt er gefocust op verticale loyaliteit 

vanuit de ouder naar het kind. In de onderstaande bespreking van dit concept wordt er gestart vanuit een 

ruimere definitie van loyaliteit om op die manier verticale loyaliteit te kunnen situeren. In tegenstelling tot het 

huidig onderzoek wordt loyaliteit ook vanuit het kind naar de ouder besproken om de verticale loyaliteit als 

proces te kunnen bekijken. Aangezien het over een wederzijds proces gaat, is het noodzakelijk ook de andere 

kant te belichten. Kort worden enkele loyaliteitsconflicten aangehaald, omdat dit eigen is aan het gehele 

loyaliteitsgebeuren. 

 

Boszormenyi-Nagy en Krasner (1986/1994, p. 477) omschrijven loyaliteit als “de preferentiële trouw aan 

mensen met wie men een relatie heeft en die op voorrang gerechtigde aanspraak hebben bij het aangaan van 

een ‘band’”. Ducommun-Nagy (2006/2008) vergelijkt loyaliteit met een onzichtbare draad die mensen verbindt 

met elkaar en van den Eerenbeemt (2008) benoemt het als het cement van de familie. Nagy heeft het over een 

dynamiek van relationeel loyaal zijn, dus niet over psychologisch loyaal zijn (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; 

Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998). Dit wederzijds ertoe doen situeert zich in de relationele context 

(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Naast deze relationele eigenschap heeft loyaliteit ook steeds een 

triadische factor (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Loyaliteit 

ontwikkelt zich in een voorkeursrelatie, wat betekent dat een persoon in staat moet zijn om te kiezen naar wie 

die voorkeur wel uitgaat en naar wie niet (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Een persoon zal deze 

keuze maken op basis van afwegingen op het vlak van rechtvaardigheid en vertrouwen in de relatie (Delsing, 

van Aken, et al., 2005). Deze beide begrippen kunnen gesitueerd worden op de balans van geven en nemen. 

Loyaliteit wordt versterkt door wederzijds geven en nemen, waardoor verdienste opgebouwd wordt. Door 

deze verdienste vergroten we het recht op ontvangen en/of het recht op tijdelijk minder geven, samengevat in 

de term ‘gerechtigde aanspraak’. Boszormenyi-Nagy (1987/2000, p. 30) omschrijft dit gegeven als volgt: “Het 

loyaal behoren bij een familie is synoniem met de behoeften en rechten van de familieleden om te geven en te 

ontvangen”. 

 

Er zijn verschillende soorten loyaliteitsbanden. Een eerste vorm van loyaliteit is wat Nagy de basale 

(Onderwaater, 1995) of existentiële loyaliteit noemt. Deze loyaliteit is gebaseerd op een existentiële band (Van 

Crombrugge & Heylen, 2009), met andere woorden vanuit bloedverwantschap. Daarnaast bestaat ook 

verworven loyaliteit, dewelke verworven wordt door verdienste op te bouwen. Door te zorgen voor een kind of 

voor een ouder, ontvangt men krediet en wordt de loyaliteit versterkt. Een ouder-kind relatie start vanuit een 

existentiële loyaliteit, maar doorheen de tijd kan ook verworven loyaliteit opgebouwd worden (Boszormenyi-

Nagy & Krasner, 1986/1994). 

Een andere opdeling maakt Nagy in verticale en horizontale loyaliteit. Waar de verticale loyaliteit asymmetrie 

kent tussen ouders en kind, gaat het bij horizontale loyaliteit om partners die op voet van gelijkheid starten 

(Timmermans, 2007). 

 

Volgens Nagy is de existentiële loyaliteit naar de ouder overheersend op de andere vormen van loyaliteit. De 

band met de eigen ouders weegt, volgens hem, zelfs sterker door dan die met het eigen kind (Onderwaater, 

1995). 

 

Zoals reeds vermeld is de balans van geven en nemen in een ouder-kind relatie asymmetrisch (Hargrave & 

Pfitzer, 2003/2005). Het is binnen deze asymmetrische balans dat de verticale loyaliteit gepositioneerd kan 

worden (van den Eerenbeemt, 2008). Verticale loyaliteit ontstaat vanuit een existentiële biologische band die 
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onverbreekbaar en onoverdraagbaar is en zich niet laat dwingen (Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998). 

Het gaat niet over een normatief begrip, maar over een zijnsgegeven (Onderwaater, 1995; van den Eerenbeemt 

& van Heusden, 1983). De band kan wel ontkend, maar niet verbroken worden. Het is onomkeerbaar en brengt  

wederzijdse rechten en verplichtingen met zich mee (Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998). Waar 

verticale loyaliteit gebaseerd is op de biologische ouder-kind relatie, gaat het bij horizontale loyaliteit over 

symmetrische relaties met bijvoorbeeld broers, zussen, partners, vrienden, … (Onderwaater, 1995). 

 

Gezien de asymmetrie in de verticale loyaliteit is een kind ethisch gerechtigd meer te ontvangen dan te geven. 

De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind vanuit het feit dat ze het leven gegeven hebben aan het kind 

(Dillen, 2007). Het kind heeft namelijk recht op zorg, aandacht, liefde, opvoeding, begeleiding, … (Michielsen, 

Steenackers & van Mulligen, 1998). Aan de andere kant betekent de kinderloyaliteit dat het kind ook het recht 

en de plicht heeft om te geven aan de ouders (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; Dillen, 2007; Onderwaater, 

1995). Zo hebben kinderen een groot vermogen tot vertrouwen, liefhebben van en zorgen voor de ouders (van 

den Eerenbeemt, 2008). Dit recht op geven is van groot belang voor kinderen: “Ieder kind wil zijn beide ouders 

gelukkig maken. Je kunt niet leven zonder dat geven” (van den Eerenbeemt, 2008, p.110). Volgens Nagy is het 

zeer belangrijk dat het kind daarbovenop ook erkenning krijgt voor deze inspanningen (Onderwaater, 1995). 

Het geven van het kind wordt belangrijker naarmate het kind ouder wordt. De balans moet stilaan van 

asymmetrisch naar meer symmetrisch gaan (Onderwaater, 1995; van den Eerenbeemt, 2008). Dit wordt 

bepaald door twee kanten: het kind moet meer inspanningen doen om te geven en de ouders moeten het kind 

de ruimte geven om dat te doen (Onderwaater, 1995). 

 

Het verticale aspect duidt op het feit dat het over loyaliteit tussen opeenvolgende generaties gaat 

(Onderwaater, 1995). Hermkens (2010, p.3) stelt het als volgt: “Loyaliteit van het kind en het kind in de 

volwassene zijn de vezel in de verbondenheid van de generaties”. Daarbovenop beperkt verticale loyaliteit zich 

niet tot deze twee generaties. Loyaliteit wordt, volgens Michielsen, van Mulligen en Hermkens (1998) ook 

bepaald door eerdere generaties. Van den Eerenbeemt (2008) treedt dit bij door zorg te bekijken vanuit het 

perspectief van drie generaties. Er moet gekeken worden naar wat bijvoorbeeld de moeder zelf gekregen heeft 

van haar eigen ouders en wat zijn nu geeft aan haar eigen kinderen.  

 

De verticale loyaliteit is altijd aanwezig, maar vaak onopgemerkt. Voornamelijk in perioden van overgang of 

verandering komt het plots zeer manifest boven (Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998). De verticale 

loyaliteit wordt vaak versterkt door verworven loyaliteit, die ontstaat op basis van opgebouwde verdienste 

(Onderwaater, 1995). Hoe meer men geeft, hoe meer men gerechtigd wordt om te ontvangen en hoe sterker 

de loyaliteitsband wordt. Ook de existentiële loyaliteit wordt versterkt door deze verworven loyaliteit. 

 

Nog een laatste centraal aspect bij loyaliteitsbanden is het loyaliteitsconflict. Doordat loyaliteit een triadische 

dynamiek inhoudt en het dus over preferentiële trouw gaat (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000), zijn 

loyaliteitsconflicten inherent aan het loyaliteitsbegrip. Wanneer men kiest voorrang te geven aan een 

loyaliteitsband, dan kiest men tegelijkertijd niet voor een andere relatie. Enkele voorbeelden van 

loyaliteitsconflicten zijn: gespleten loyaliteit, onzichtbare loyaliteit en een botsing tussen horizontale en 

verticale loyaliteit (Michielsen, Steenackers & van Mulligen, 1998; Onderwaater, 1995). 
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1.2.2  Constructieve parentificatie 

 

De term beschreef oorspronkelijk (Boszormenyi-Nagy, 1965a; Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/1984) 

een kunstgreep van een volwassene om van een kind (of volwassene) een functionele ‘oudere’ te 

maken; dat wil zeggen: iemand die meer dan bij zijn leeftijd passende verantwoordelijkheid voor een 

relatie op zich neemt. Als transactionele verschuiving van rolbegrenzingen hoeft parentificatie niet 

noodzakelijkerwijs slecht voor een kind te zijn. Ze kan in feite een toepasselijke aanpassing van het 

kind zijn aan tijdelijke spanningen binnen de familie. In dergelijke situaties kan een jongere zijn 

voordeel doen doordat hij leert wat het is om een verantwoordelijke rol op zich te nemen.  

Een belangrijk kenmerk van destructieve parentificatie is eerder te vinden in relationele factoren dan 

in de rolverschuiving als zodanig. Wanneer een kind erkenning krijgt voor zijn helpende en nuttige 

beschikbaarheid, wordt deze ervaring ingelijfd in zijn toekomstige zelfvertrouwen en gevoel van 

competentie. (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994, pp. 478-479 & p. 152) 

 

Parentificatie is een begrip dat door meerdere theorieën omschreven wordt en waar ontzettend veel 

informatie over te vinden is, waardoor het moeilijk wordt het begrip af te bakenen (Chase, 1999). Waar de 

systeemtheorie voornamelijk focust op de invloed van de rolverschuiving op zich (Kaslow et al, 2003), legt Nagy 

eerder een nadruk op de relationele factoren. Hoewel parentificatie ook kan plaatsvinden in de partnerrelatie 

(Boszormeyni-Nagy & Krasner, 1986), wordt in dit onderzoek enkel gekeken naar constructieve parentificatie in 

de ouder-kind relatie. 

 

Binnen de contextuele theorie wordt parentificatie gezien als een proces waarbij de ouder tekortschiet in zijn 

plichten naar het kind en het kind dit tekort wil opvullen (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000) vanuit verticale 

loyaliteit naar zijn ouder  (Van Mierlo, Michielsen, De Buysser & Rooijakkers-Segers, 1998). Het kan starten 

vanuit twee patronen: de ouder die te weinig geeft aan zijn kind en/of de ouder die te veel vraagt van zijn kind 

(Ducommun-Nagy, 2006/2008). Parentificatie wordt bijgevolg gezien als een proces binnen de balans van 

geven en nemen en kan daardoor op de relationeel-ethische dimensie geplaatst worden (Van Mierlo et al., 

1998). Doordat er te hoge verwachtingen en verantwoordelijkheden bij het kind gelegd worden, neemt deze 

(tijdelijk) de plaats van de ouder in, waardoor het kind in een soort grootouderrol terechtkomt (Onderwaater, 

1995). Hierdoor wordt de asymmetrie in de balans van geven en nemen bij de ouder-kind relatie genegeerd of 

zelfs omgedraaid, waardoor een rolverschuiving ontstaat (Van Mierlo et al., 1998). 

 

Doorheen het leven komt iedereen onrechtvaardigheden tegen en bouwt iedereen destructief gerechtigde 

aanspraak op (Hargrave & Pfitzer, 2003/2005; van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983). Deze term drukt het 

recht uit om nog te ontvangen wat men heeft moeten missen. Wanneer men geen beroep kan doen op het 

recht om te geven of om te ontvangen, bouwt men destructief gerechtigde aanspraak op. Hierdoor blijft het 

recht bestaan om dit alsnog te ontvangen of erkenning te krijgen voor wat men heeft moeten missen 

(Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998). Dit destructief recht kan op twee manieren een ouder 

beïnvloeden. Enerzijds kan het ervoor zorgen dat hij niet meer ziet welke onrechtvaardige eisen hij stelt aan 

zijn kind, waardoor er geen sprake kan zijn van schuldbesef. Dit kan een verklaring bieden voor herhalingen van 

gezinsgeschiedenissen en het proces van parentificatie (Ducommun-Nagy, 2006/2008). Anderzijds kan het er 

juist voor zorgen dat de ouder kiest om zijn kind van dit onrecht te vrijwaren, waardoor er niet meer langer op 

het destructief recht geleund wordt (hoewel het er nog steeds is) en er een legaat ontstaat (Michielsen, van 

Mulligen & Hermkens, 1998). 
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Het proces van parentificatie heeft een invloed op de ontwikkeling van zelfafbakening en zelfvalidatie. De 

contextuele theorie stelt dat iedere persoon relaties met anderen nodig heeft om zijn eigen identiteit te 

kunnen opbouwen. Eerst volgt de fase van de zelfafbakening, namelijk de verschillen tussen zichzelf en 

anderen zien, waardoor een eigen zelf ontstaat (De Muynck, 2001); een eigen zelf met zijn mogelijkheden en 

beperkingen en met eigen behoeften, noden en belangen (Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998). Dit 

proces kan door parentificatie geremd worden, waardoor het kind moeite heeft met het zien van zijn eigen 

belangen (gescheiden van de belangen van anderen) en/of met het stilstaan bij de vraag dat wat ze geven ook 

gepast is voor de ontvanger (De Muynck, 1995). Zelfvalidatie wordt ontwikkeld via het opbouwen van 

gerechtigde aanspraak door het bieden van gepaste zorg (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Men gaat 

zichzelf valideren en een waarde toeschrijven door het gepast geven aan anderen. Doordat geparentificeerde 

kinderen niet de kans krijgen om gepast te geven aan hun ouder, kan dit problemen geven met de zelfvalidatie. 

In het proces van deparentificatie is het bijgevolg belangrijk aan de slag te gaan met zelfafbakening en 

zelfvalidatie (De Muynck, 1995).  

 

Nagy maakt een onderscheid tussen constructieve en destructieve parentificatie (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 

1986/1994). In dit onderzoek wordt enkel constructieve parentificatie onderzocht en besproken. Hoewel  de 

meeste wetenschappelijke artikels de negatieve gevolgen van parentificatie omschrijven (Hooper, 2007a) stelt 

Nagy dat er ook positieve gevolgen kunnen zijn (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Wanneer de 

parentificatie tijdelijk is en het kind erkenning krijgt voor zijn inspanning, zorgt dit er voor dat de 

rolverschuiving geen vaststaand patroon wordt (De Muynck, 1995; Onderwaater, 1995). De ouder erkent het 

kind in zijn inspanningen buiten de kinderpositie, waardoor het kind deze waardering voor zijn 

verantwoordelijke rol kan integreren in een gevoel van competentie en zelfvertrouwen (Boszormenyi-Nagy, 

1987/2000; Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; Onderwaater, 1995). 

 

1.2.3  Roulerende rekening 

 

De roulerende rekening (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/1984) is een relationele consequentie 

waarin iemands plaatsvervangende wraak op een ander uiteindelijk een nieuw slachtoffer maakt. (De 

term ‘rekening’ verwijst naar een vaste rekening tussen mensen, die doorgaans billijke aandacht 

verdient.) In plaats daarvan wordt de rekening verhaald op een plaatsvervanger, een onschuldig 

doelwit, dat wordt behandeld alsof deze de oorspronkelijke debiteur is. (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 

1986/1994, pp. 479-480) 

 

Roulerende rekening is een proces dat kan plaatsvinden in zeer verscheiden contexten. Binnen dit onderzoek 

wordt het afgebakend tot de gezinscontext, om op die manier het vertrek vanuit de ouderpositie te kunnen 

waarborgen. Onderstaande uitleg wordt breder bekeken dan enkel de gezinscontext, maar er worden steeds 

linken gelegd naar het specifieke van een gezinssituatie. 

 

De dynamiek van de roulerende rekening start steeds bij een vorm van onrecht in een of meerdere relaties. 

Een persoon krijgt niet waar hij recht op heeft, waardoor hij ethisch gezien onrechtvaardig behandeld wordt 

(Ducommun-Nagy, 2006/2008). Dit is gelinkt aan de balans van geven en nemen (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 

1986/1994). Het kan namelijk gaan over het recht om te ontvangen, alsook over het recht om zorg te geven: 

door te weinig de kans te krijgen om te geven of te ontvangen, ontstaat destructief gerechtigde aanspraak 

(Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998). Dit destructief recht (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; 

Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994) houdt in dat iemand gerechtigd blijft om alsnog te ontvangen wat hij 
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gemist heeft of om erkenning te krijgen voor het ervaren onrecht (Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 

1998). 

 

Er zijn twee opties om met dit destructief recht om te gaan. Enerzijds kan men deze destructief gerechtigde 

aanspraak ombuigen tot constructief gerechtigde aanspraak door te leunen op hulpbronnen en/of zorg te 

dragen voor anderen, waardoor verdienste opgebouwd kan worden (Onderwaater, 1995). Indien men hiervoor 

kiest, kan dit er voor zorgen dat uit de dynamiek van de roulerende rekening gestapt wordt (Boszormenyi-

Nagy, 1987/2000). Anderzijds kan men gaan leunen op dit destructief recht, waardoor aan onschuldige mensen 

(die niets te maken hebben met het oorspronkelijk onrecht) een compensatie gevraagd of geëist wordt 

(Ducommun-Nagy, 2006/2008). Vaak is het namelijk niet mogelijk om het oorspronkelijk ervaren onrecht terug 

recht te trekken in relatie met de oorspronkelijke veroorzaker (Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998). 

Hij kan bijvoorbeeld zijn verantwoordelijkheid niet erkennen, reeds overleden zijn, niet over de middelen 

beschikken om een compensatie te voorzien en/of een sterke loyaliteitsband hebben met het slachtoffer 

(Ducommun-Nagy, 2006/2008). In gezinnen heeft loyaliteit vaak een grote invloed: vanuit de kinderlijke 

loyaliteit is een kind spontaan geneigd veel te willen geven aan zijn ouder en zal het minder gemakkelijk in 

staat zijn het onrecht recht te zetten tegenover hen (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; van den Eerenbeemt, 

2008). 

 

Doordat het onrecht niet bij de oorspronkelijke schuldenaar rechtgezet kan worden, gaat men binnen de 

dynamiek van de roulerende rekening de verantwoordelijkheid van het onrecht bij een onschuldige derde 

leggen (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; Ducommun-Nagy, 

2006/2008; Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998, Onderwaater, 1983, 1995; van den Eerenbeemt, 

2008, van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983). Het achterstallig recht wordt vaak bij deze persoon 

geclaimd, waardoor er meer gevraagd wordt aan die onschuldige derde dan waar hij normalerwijs toe verplicht 

is. Door deze dynamiek ontstaat er nieuw onrecht (Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998) en een nieuw 

slachtoffer dat op zijn beurt destructief gerechtigde aanspraak opbouwt en hier op kan gaan leunen, waardoor 

weer een nieuw slachtoffer gemaakt wordt. Dit proces noemt Nagy de dynamiek van de roulerende rekening 

(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Aangezien partners en kinderen sneller geneigd zijn te geven wat 

de ander tekortkomt, zal het ervaren onrecht vaak op hen verhaald worden (Michielsen, van Mulligen & 

Hermkens, 1998). 

 

Volgens Nagy staat de kinderloyaliteit (van kind naar ouder) boven alle loyaliteit naar andere personen, zelfs 

boven de eigen kinderen (Onderwaater, 1995). Hierdoor komt de dynamiek van roulerende rekening in veel 

gezinnen voor en biedt het een verklaring voor gezinspatronen en –herhalingen. De dynamiek van de 

roulerende rekening speelt zich steeds af binnen drie generaties: wat in relaties tussen de eerste twee 

generaties misloopt (waardoor de rekening blijft openstaan), heeft een invloed op de derde generatie. Het is 

eigen aan het leven dat er steeds rekeningen openstaan (van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983). Concreet 

betekent dit dat de ouder nog sterk bezig is met zijn eigen ouders, waardoor hij geen aandacht kan geven aan 

de behoeften en noden van zijn eigen kind (van den Eerenbeemt, 2008). Roulerende rekening is bijgevolg een 

contextueel begrip dat een intergenerationeel proces beschrijft (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; Michielsen, 

van Mulligen & Hermkens, 1998; Onderwaater, 1986). 
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1.3  De invloed van de contextuele theorie 

 

1.3.1  Algemeen  

 

De principes van de contextuele theorie hebben gezinstherapeuten over heel de wereld beïnvloed (Watson, 

2007). Nagy’s gedachtegoed heeft reeds een grote invloed gehad op de klinische praktijk (Delsing, Oud, De 

Bruyn & Scholte, 2005) en ligt mee aan de basis van verschillende systeemgerichte theorieën (Delsing, van 

Aken, et al., 2005). 

 

Volgens Nagy bewijst het contextueel werk zijn waarde in de relationele en transgenerationele werkelijkheid. 

Er wordt gewerkt met praktische en concrete doelen en men streeft naar meer vrijheid, autonomie en 

spontaniteit bij de cliënt (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Vooral het gedachtegoed van de 

relationeel-ethische dimensie geldt als meerwaarde binnen de context- en systeemgerichte theorieën 

(Onderwaater, 1995). Het biedt hulpverleners een denkkader bij het werken rond problemen die verschijnen 

over de generaties heen. Door dit meergeneratieperspectief krijgt het verleden een fundamentele rol en 

worden herhalingen van gezinsgeschiedenissen verklaard (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; Onderwaater, 1995).  

 

De nadruk op vertrouwen en rechtvaardigheid zou ervoor zorgen dat mensen zich sterk aangesproken voelen 

door de contextuele therapie. Daarbij kan inzicht in Nagy’s contextuele benadering er toe leiden dat 

hulpverleners meer focussen op de gezonde hulpbronnen dan op het pathologische (Boszormenyi-Nagy & 

Krasner, 1986/1994; Onderwaater, 1995; van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983). Dit laatste geldt als 

voordeel voor de cliënt, omdat er op zoek wordt gegaan naar wat wel goed loopt. Het is ook aangenamer voor 

de hulpverlener, omdat het een positieve ingesteldheid creëert (Heylen & Janssens, 2001). 

 

Door de context van de cliënten centraal te stellen, kan de contextuele therapie bij verschillende groepen 

ingezet worden. Er wordt vertrokken vanuit de omgeving en leefwereld van de cliënten, waardoor de therapie 

(en ruimer ook de begeleiding) toepasbaar is op mensen van elke sociale klasse, elke etnische afkomst, elke 

religieuze overwegingen, elk opleidingsniveau,… (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Ook mensen met 

een mentale beperking kunnen gebaat zijn met deze vorm van werken (Heylen & Janssens, 2001). Niet de 

voorkeuren van de therapeut staan centraal, maar het vertrekpunt is en blijft de context van de cliënten zelf 

(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Doordat de cliënten merken dat er niet over hen, maar met hen 

gepraat wordt, voelen zij zich niet beoordeeld in hun relationele werkelijkheid. Hierdoor zullen ze sneller 

geneigd zijn te praten en vlugger bereid zijn, samen met de hulpverlener, op zoek te gaan naar antwoorden 

binnen hun eigen context (Heylen & Janssens, 2001). 

 

1.3.2  In België en Nederland 

 

De invloed van het contextuele denkkader is in België en Nederland groot (Geerts, 2007; Ducommun-Nagy, 

2006/2008). De groeiende populariteit is onder meer te merken aan de vele opleidingen en studiedagen die 

rond de contextuele theorie gegeven worden (Geerts, 2007; van Mulligen, 2004).  

 

Nagy’s ideeën zijn zeer herkenbaar en bruikbaar in het dagdagelijks denken en handelen van hulpverleners 

(Onderwaater, 1995). Ook van den Eerenbeemt en van Heusden (1983) komen tot eenzelfde conclusie rond de 

herkenbaarheid van de contextuele theorie bij de bevraging van meerdere groepen studenten.  
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Ook voor het vakgebied van de orthopedagogiek zijn de contextuele inzichten belangrijk. Het enthousiasme bij 

de praktijkwerkers blijft groeien, omdat via deze benadering gekeken kan worden naar zowel de persoon zelf in 

de hulpverlening als naar zijn context (Broekaert, 2005). Samen met voorgaande aspecten maakt ook de 

actiegerichtheid het contextueel gedachtegoed tot een populaire stroming binnen de orthopedagogiek (Soyez, 

2009).  

 

Waar het contextueel gedachtegoed in oorsprong ontstaan is als vorm van therapie worden de ideeën ook 

ruimer ingezet in het werkveld. Boeken als ‘Het contextuele denken. Een methodiekontwikkeling voor het 

welzijnswerk’ (Heylen & Janssens, 2001) en het feit dat de contextuele opleidingen gericht zijn op 

hulpverleners van verschillende werkvormen en uit meerdere sectoren (van Mulligen, 2004), wijzen hierop. 

Meer en meer auteurs zijn er van overtuigd dat het contextueel gedachtegoed ook interessant is voor de 

bredere hulpverlening, mits enkele aanpassingen aan de vorm en de instrumenten. De welzijnswerker werkt 

vaak op de vier dimensies tegelijkertijd en een theoretisch kader kan hierbij inzichtverbredend werken (Heylen 

& Janssens, 2001). 

Niet enkel de therapeuten en de hulpverleners in het algemeen welzijnswerk en de jeugdhulpverlening 

(Ducommun-Nagy, 2006/2008; Heylen & Janssens, 2001) maken gebruik van dit kader, ook wordt de context 

meer en meer betrokken bij de hulpverlening in andere sectoren, zoals pleegzorg, (semi-)residentiële 

voorzieningen voor personen met een beperking, vlucht- en opvangtehuizen, justitie, … (Geerts, 2007; Heylen 

& Janssens, 2001). Daarnaast zijn er (nog) gebieden waar de theorie minder ingezet wordt, zoals in de 

volwassen hulpverlening en de ouderenzorg (van Mulligen, 2004). 

 

Op een ruimer maatschappelijk niveau spreekt vooral het verbindend element de mensen aan. In een 

maatschappij waar we religieuze normen (Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998) en andere grote kaders 

en grote verhalen overboord gooien (Leezenberg & De Vries, 2001), start een zoektocht naar verbondenheid en 

gemeenschap. Juist uit dat verlangen naar verbinding halen velen een interesse in het contextueel 

gedachtegoed (Michielsen et al., 1998). 

 

Waar veel overeenkomst is over de invloed van de contextuele theorie in het verleden en heden, is er minder 

duidelijkheid over de toekomst van deze stroming. Heylen en Janssens (2001, p.20) omschrijven het 

contextuele denken als “een hoopvolle, creatieve en toekomstgerichte visie”, waarbij de kans groot is dat de 

‘contextuele’ weg een belangrijk pad in de toekomst zal zijn. Volgens Vanderhaeghen (2008) heerst er eerder 

onzekerheid over de toekomst van het contextueel denkkader. Deze onzekerheid kent zijn oorsprong in enkele 

kritische bedenkingen over de contextuele theorie. Deze kritieken worden in het volgende hoofdstuk 

besproken. 

 

1.4  Kritische bedenkingen over de contextuele theorie 

 

In de kracht van de theorie, namelijk de beschrijving van een complexe relationele en transgenerationele 

realiteit, ligt ook de zwakte ervan. In een complexe benadering en omschrijving van de realiteit schuilt het 

gevaar dat de theorie op een verkeerde manier begrepen wordt. De vaagheid in de omschrijvingen verhoogt de 

kans dat de ideeën normerend (in plaats van ethisch) worden opgevat (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 

1986/1994; Michielsen et al., 1998) en kan zorgen voor een bevestiging en versterking van de bestaande 

problemen in plaats van een verandering en verbetering ervan (Michielsen, van Mulligen & Hermkens, 1998).  
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Volgens van Mulligen (2004) beginnen er reeds verschillen te ontstaan wat betreft de visie over het 

contextueel gedachtegoed. Sommigen willen de oorspronkelijke ideeën behouden, anderen willen deze ideeën 

integreren met of in andere stromingen. Dit onvermijdelijk gegeven kan zowel nefaste als positieve gevolgen 

hebben voor de toekomst van de contextuele theorie, afhankelijk van de openheid voor communicatie tussen 

de verschillende deelgebieden. 

 

Verder klinkt er ook kritiek op het contextuele denken vanuit zowel inhoudelijke (Van Crombrugge & Heylen, 

2009) als vanuit academische hoek (Soyez, 2009). 

 

In de basiswerken van Nagy, zoals Invisible Loyalties (1973) en Between Give and Take (1986) wordt een 

complexe taal gebruikt, waardoor kernideeën in deze literatuur moeilijk toegankelijk blijken (Onderwaater, 

1995). De lange zinnen en de filosofische opbouw maken het tot een ware literaire uitdaging (van Mulligen, 

2004). Hierdoor kan er minder gemakkelijk teruggegrepen worden naar een of meerdere basiswerken om een 

invulling in de praktijk waar te maken (Vanderhaeghen, 2008). Ook blijft Nagy zeer vaag over zijn 

kernbegrippen, waarbij hij kiest voor een eerder impliciete dan expliciete benadering (Onderwaater, 1995). Aan 

de lezer geeft dit het gevoel dat er een hele wereld aan gedachten schuilgaat achter de genoteerde woorden 

(van Mulligen, 2004). De begrippen worden zeer ruim gedefinieerd en vooral de complexiteit van de realiteit 

blijft op de voorgrond staan. Doordat Nagy de concepten weinig concreet afbakent, blijft het denkkader zeer 

vaag.  

 

Dit complex taalgebruik (Onderwaater, 1995) en het gebrek aan concrete invulling van de contextuele 

begrippen lijken een bredere inzet van deze contextuele ideeën te bemoeilijken (Soyez, 2009). Dit heeft 

gevolgen, zowel naar praktijk als naar onderzoek.  

 

1.4.1  Praktijk 

 

Hulpverleners gaan akkoord met het idee dat het verleden van een kind en zijn ouders, alsook de huidige 

relaties bekeken moeten worden om het kind te kunnen verder helpen en bijna niemand durft te ontkennen 

dat rechtvaardigheid en loyaliteit een centrale plaats innemen in ons bestaan. Toch blijft het moeilijk de 

contextuele therapie te integreren in de dagdagelijkse hulpverleningspraktijk. De concepten ogen mysterieus 

en zijn moeilijk om te zetten in directe actie (Goldenthal, 2005). 

 

Voor de praktijk zorgt deze vaagheid voor onduidelijkheid in de theorie, waardoor het moeilijker in te zetten is 

in de hulpverlening (Onderwaater, 1995). Hierin schuilt het gevaar dat de theorie op een moraliserende of op 

waarden georiënteerde wijze gelezen wordt. Nagy spreekt van een universeel menselijk zijnsgegeven 

(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994) dat niet  gebaseerd is op een cultuur of een moraal. Hij wil dus geen 

normerende gedragsvoorschriften weergeven. Daarenboven zorgt een gebrek aan een eenduidige definitie ook 

voor een gebrek aan een eenduidig gebruik van deze concepten. Begrippen als loyaliteit en parentificatie 

roepen bij mensen verschillende betekenissen op. Hierdoor dreigt de contextuele theorie een deel van zijn doel 

te missen (Vanderhaeghen, 2008). 
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1.4.2  Onderzoek 

 

Nagy baseert zijn visie betreffende de relationele werkelijkheid op zijn praktijkervaringen. Hij vindt het bewijs 

voor de concepten van de relationeel-ethische dimensie in de praktijk. Met dat als reden is er door hem weinig 

wetenschappelijk onderzoek gedaan over zijn contextuele theorievorming. Volgens Nagy ligt het bewijs dat zijn 

theorie klopt namelijk in het feit dat het in de praktijk werkt en dat het mensen helpt (Onderwaater, 1995). 

 

Binnen het onderzoeksgebied leidt het gebrek aan afbakening van de concepten tot een probleem in de 

operationaliseerbaarheid. Doordat de ideeën moeilijk te operationaliseren zijn, zijn ze ook moeilijk meetbaar 

(Soyez, 2009). Als gevolg van deze verschillende hindernissen zijn er weinig effectiviteitstudies uitgevoerd naar 

de validiteit van de contextuele begrippen (Soyez, 2009) en de onderliggende verbanden (Grames, Miller, 

Robinson, Higgins & Hinton, 2008). Volgens Grames en collega’s (2008) worden de concepten vaak ingezet bij 

de theorievorming rond een probleem of onderzoeksgebied of bij de analyses in onderzoek, maar wordt de 

theorie op zich zelden onderzocht. Dit maakt dat er nauwelijks empirische gegevens zijn die de theorie 

ondersteunen (Delsing, Oud, et al., 2005). Bij het schaarse onderzoek (vaak cross-sectionele designs) dat wel 

gebeurd is omtrent de contextuele theorie is er een bijkomend probleem. Doordat elke onderzoeker een eigen 

definitie moet opstellen van de contextuele concepten, zijn de onderzoeken onderling moeilijk vergelijkbaar 

(Soyez, 2009). Desalniettemin is volgens van Mulligen (2004, p.4) net het “ontwikkelen en verdiepen van het 

contextuele denken, handelen en theorievorming” essentieel voor de verdere toekomst van het contextuele 

gedachtegoed.  

 

Delsing, van Aken en collega’s (2005) bevestigen het gebrek aan onderzoek. Zij stellen dat onderzoek naar de 

onderliggende constructen van het contextueel denkkader, zowel op het vlak van meetinstrumenten als 

constructvaliditeit, zeer zeldzaam is.  

 

De contextuele therapie poogt de relationele werkelijkheid te beschrijven, maar dit gaat over een zeer 

complexe werkelijkheid (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Het definiëren of operationaliseren van 

concepten kan daardoor een vereenvoudiging van de werkelijkheid met zich meebrengen. Nagy bekijkt de 

ethische benadering van de werkelijkheid juist als een te verdedigen feit. Andere wetenschappers bekritiseren 

dit, omdat het in de weg staat van evidence-based werken (Vanderhaeghen, 2008). Er zijn dus voor- en 

tegenstanders om de contextuele ideeën van Nagy in wetenschappelijk onderzoek te toetsen. 

 

1.5  Reeds uitgevoerd onderzoek 

 

In dit deel worden enkele studies betreffende de (concepten van) de contextuele theorie overlopen.  Eerst 

komen er onderzoeken aan bod die zich focussen op het algemeen kader van de contextuele theorie, daarna 

wordt er ingezoomd op onderzoek naar de drie gekozen concepten in dit onderzoek. De redenen wat betreft 

de keuze voor deze concepten wordt uitgelegd in het tweede deel (Probleemstelling en onderzoeksvragen). Dit 

hoofdstuk eindigt met een kort besluit over het reeds uitgevoerd onderzoek naar de contextuele theorie. 

 

1.5.1  Algemeen 

 

Gezien de wijdverspreidheid (Watson, 2007) en de grote invloed van de contextuele theorie op de praktijk 

(Delsing, van Aken, et al., 2005; van Mulligen, 2004) is er nood aan meer (empirisch) onderzoek naar het 
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conceptuele kader van deze benadering. Verschillende studies gebruiken de contextuele therapie als 

theoretische invalshoek om bepaalde concepten te beschrijven en te kaderen, maar zeer weinig onderzoekers 

hebben deze theoretische concepten en assumpties op zich bestudeerd (Grames et al., 2008). Dit wordt 

bevestigd door Delsing, van Aken en collega’s (2005) waarbij zij aangeven dat studies naar de mogelijkheden 

tot operationaliseren, meten en valideren van de concepten zeer zeldzaam zijn. Ook rapporteren Miller, 

Johnson, Sandberg, Stringer-Siebold en Gfeller-Strouts (2000) dat er geen publicaties zijn over de resultaten en 

de effectiviteit van de contextuele therapie. Grames en collega’s (2008) voegen hier aan toe dat de resultaten 

van een onderzoek waarin de Contextual Family Therapy Therapist Action Index ontwikkeld werd, nooit 

gepubliceerd zijn. 

 

De eerste stappen binnen de empirische onderzoeken naar het contextueel denkkader, hebben voornamelijk 

verschillende meetinstrumenten opgebracht (Grames et al., 2008). Zo is de ‘Relational Ethics Scale’ ontwikkeld 

(RES) door Hargrave, Jennings en Anderson om de onderliggende constructen van de relationele ethiek van 

Nagy te meten (Hargrave & Bomba, 1993). Deze stap is belangrijk gebleken voor het meten van de validiteit 

van nieuw ontwikkelde schalen (Grames et al., 2008). Hargrave en Sells (1997) hebben ook nog een andere 

schaal ontwikkeld, namelijk de ‘Interpersonal Relationship Resolution Scale’ gebaseerd op de theoretische 

uitgangspunten van het begrip ‘forgiveness’. Deze theoretische achtergrond is grotendeels vanuit het 

contextueel denkkader gegroeid, maar heeft ook andere invloeden. Nog een ander voorbeeld is de ‘Nijmegen 

Family Relations Test’ (NFRT) die concepten van de relationele ethiek meet, meer specifiek de mate van 

ervaren rechtvaardigheid en vertrouwen in het gezin (Delsing, van Aken, et al., 2005). Deze test wordt 

ondertussen niet meer uitgegeven. Dit roept de volgende vraag op: is de contextuele theorie in een schaal (of 

vragenlijst) in te passen of wordt deze theorie beter benaderd als een deel items? 

 

Enkele studies hebben de relatie tussen de relationele ethiek en elementen op verschillende levensterreinen 

onderzocht. Delsing, van Aken en collega’s (2005) focussen op de relatie tussen familiale loyaliteit en 

probleemgedrag bij de adolescente kinderen. Uit dit en ander onderzoek blijkt dat het rechtvaardigheidsgevoel 

en het gevoel van vertrouwen op het niveau van het gezin een betere predictor is voor probleemgedrag bij 

jongeren dan deze indicatoren gemeten op het individueel niveau (Delsing, Oud, et al., 2005; Delsing, van Aken, 

et al., 2005). Dit komt overeen met Nagy’s idee dat gezinskenmerken een grotere invloed hebben bij het 

ontstaan van probleemgedrag dan individuele kenmerken (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1984).  De resultaten 

van deze studies ondersteunen de contextuele theorie gedeeltelijk. Zo is er enkel een effect gevonden van 

gezinsrechtvaardigheid op externaliserend probleemgedrag en niet op internaliserend probleemgedrag, wat 

niet in overeenstemming is met Nagy’s ideeën (Delsing, Oud, et al., 2005). Ook is er een verschil naargelang de 

leeftijd van kinderen. Verder onderzoek is nodig om meer duidelijkheid te bekomen over deze bevindingen 

(Delsing, van Aken, et al., 2005). 

Een ander voorbeeld komt van Grames en collega’s (2008), zij onderzoeken de contextuele theorie door de 

relatie na te gaan tussen relationele ethiek, tevredenheid in het huwelijk, gezondheidsproblemen en depressie. 

Uit de resultaten blijkt dat mensen die geen ethische verbondenheid ervaren in hun (horizontale of verticale) 

relaties een grotere kans hebben op meer stagnerende partnerrelaties, depressies en gezondheidsproblemen. 

Dit bevestigt grotendeels wat Nagy schrijft over de invloed van de relationele ethiek op het verdere leven van 

mensen (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000). 

 

Ondanks voorgaande voorbeelden (en andere onderzoeken) blijven de empirische gegevens rond de 

contextuele theorie zeer beperkt. In vele publicaties wordt als advies naar toekomstig onderzoek geformuleerd 

dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de relationele ethiek van Nagy. Daarnaast hebben veel 

onderzoekers gewerkt met blanke participanten uit de middenklasse en kunnen er vragen gesteld worden naar 
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de generaliseerbaarheid van deze resultaten. Toekomstig onderzoek zou best andere doelgroepen integreren 

in dit onderzoeksgebied (Delsing, Oud, et al., 2005; Delsing, van Aken, et al., 2005; Grames et al., 2008). 

 

1.5.2  Loyaliteit 

 

Tijdens een zoektocht op Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) naar wetenschappelijke artikels rond 

loyaliteit (Engelstalige vertaling: loyalty), stoot men voornamelijk op studies over loyaliteit in werksituaties en 

bij consumenten. Deze economische en/of psychologische blik op loyaliteit (Michielsen et al., 1998) komt niet 

overeen met hoe Nagy loyaliteit omschrijft in zijn relationeel-ethische dimensie (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 

1986/1994). Nagy heeft het namelijk over loyaliteit in een relationele context, waarbij de relaties op zich reeds 

betekenis hebben voor de personen. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is de familiale verbondenheid 

(Ducommun-Nagy, 2006/2008).  

 

Hoewel veel theoretici geloven dat de familiale loyaliteit van op een vroege leeftijd een belangrijke invloed 

heeft op de ontwikkeling van toekomstige relaties, bestaat er amper onderzoek dat dit als onderzoeksobject 

gekozen heeft. Daarbovenop geloven veel mensen dat ze weten wat het begrip loyaliteit inhoudt, zonder dat ze 

hun argumenten kunnen staven met wetenschappelijke resultaten (Leibig & Green, 1999). Hierin schuilt het 

gevaar dat iedereen iets anders verstaat onder de contextuele begrippen zoals  loyaliteit (Vanderhaeghen, 

2008). 

 

Waar de nodige theoretische literatuur te vinden is die inzoomt op loyaliteit (waaronder ‘Van onzichtbare naar 

bevrijdende loyaliteit’ van Catherine Ducommun-Nagy en ‘Door het oog van de familie. Liefde, leed en 

loyaliteit’ van van den Eerenbeemt), heerst er een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek rond dit thema. 

Drie voorbeelden van dit beperkt aantal onderzoeken rond familiale loyaliteit worden hier besproken.  

 

Leibig en Green (1999) bouwen verder op een onderzoek van Hekken om de ontwikkeling van loyaliteit en 

relationele ethiek te bestuderen bij kinderen van vijf tot tien jaar. Zij stellen een bepaald verloop vast in deze 

ontwikkeling: van simpel naar complex en van concreet naar abstract. Deze verschillen tussen jonge en oude 

kinderen worden door Nagy niet besproken in zijn basiswerken (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; 

Boszormenyi-Nagy & Spark, 1984). 

Zoals hierboven besproken, onderzoeken Delsing, van Aken en collega’s (2005) het verband tussen familiale 

loyaliteit en probleemgedrag bij adolescenten. Loyaliteit wordt bij dit onderzoek bekeken als product van twee 

andere concepten van de relationeel-etische dimensie, namelijk rechtvaardigheid en vertrouwen. Om de 

loyaliteit te meten, gebruikt men de NFRT. Deze vragenlijst peilt naar het gevoel van rechtvaardigheid en 

vertrouwen in het gezin. Het loyaliteitsgevoel wordt met andere woorden gemeten via het bevragen van twee 

andere constructen.  

Als laatste wordt hier het onderzoek van Lumpkin, Martin en Vaughn (2008) vernoemd. Zij bespreken loyaliteit 

in functie van hun onderzoek naar familiebedrijven. Vanuit een combinatie van het systeemgericht en het  

contextueel denkkader bekijken ze loyaliteit vanuit vier verschillende indicatoren, namelijk een gevoel van 

verplichting, een gevoel van verbondenheid, de prioriteit van saamhorigheid en een gevoel van schuld 

(plichtsgevoel). 

 

De eerste besproken studies onderzoeken het concept loyaliteit vanuit een zeer brede kijk, waardoor het 

begrip weinig afgebakend wordt. Het laatste onderzoek vernauwt zijn visie naar vier punten, waardoor enkele 

aspecten van loyaliteit eventueel niet in rekenschap genomen worden. 
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Het gebrek aan een eenduidige definitie (Vanderhaeghen, 2008) en de problemen met 

operationaliseerbaarheid en meetbaarheid van dit concept (Soyez, 2009) kunnen als deelaspect gelden van de 

verklaring voor het gebrek aan onderzoek rond dit thema. 

 

1.5.3  Parentificatie 

 

Byng-Hall (2002) stelt vast dat parentificatie (Engelstalige vertaling: parentification) doorgaans meer voorkomt 

dan men veronderstelt. Hooper (2007b) bevestigt dit door parentificatie als een alomtegenwoordig fenomeen 

te beschrijven waar veel hulpverleners mee te maken krijgen in hun begeleidingen. Het is bijgevolg niet 

verwonderlijk dat dit concept (ten opzichte van loyaliteit en roulerende rekening) het meest terug te vinden is 

in wetenschappelijke artikels. 

 

In veel artikels vertrekt men niet vanuit een definitie van parentificatie, maar beschrijft men het fenomeen 

vanuit verschillende theorieën. Het begrip ‘parentificatie’ is bijgevolg niet exclusief voorbehouden voor de 

contextuele theorie. Er worden voornamelijk linken gelegd met de systeemgerichte theorie (met als belangrijke 

naam Minuchin), de contextuele theorie (met als belangrijke namen Boszormenyi-Nagy en Jurkovic), 

hechtingstheorieën (Bowlby en Ainsworth) en het ecologisch model (Bronfenbrenner) (Byng-Hall, 2008; 

DiCaccavo, 2006; Hooper, 2007a, 2007b; Hooper & Wallace, 2010; Kelley et al., 2007). Deze brede kijk 

bemoeilijkt de onderlinge vergelijkbaarheid (Soyez, 2009) en de mogelijkheid voor hulpverleners om het proces 

in  de praktijk te begrijpen en te begeleiden (Goldenthal, 2005). Anderzijds wordt hierdoor de complexiteit en 

de meerdere betekenissen van dit begrip weergegeven (van der Pas, 2009) en wordt het binnen een 

intergenerationeel kader geplaatst (Byng-Hall, 2002; DiCaccavo, 2006; Hooper, 2007a; Hooper & Wallace, 

2010), wat een kenmerk is van Nagy’s kijk op parentificatie (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). 

 

Ook zijn er enkele meetinstrumenten ontwikkeld voor het beoordelen van de mate van en de soort 

parentificatie. De meest gekende en gebruikte schaal is de ‘Parentification Questionaire’ (PQ), ontwikkeld door 

Jurkovic en Thirkield (DiCaccavo, 2006, Hooper & Wallace, 2010). Deze vragenlijst peilt naar de gegeven 

praktische en emotionele zorg voor de leeftijd van 16.  Een andere schaal is de ‘Parentification Scale’ (door 

Mika, Bergner en Baum) waar er gefocust wordt op de zorg in de huidige relaties (DiCaccavo, 2006). 

 

In de grote meerderheid van de studies wordt er enkel gekeken naar de negatieve gevolgen van parentificatie 

(Hooper, 2007a), zoals middelengebruik, psychisch lijden, zwakke relatieopbouw en zwakke ouderlijke 

vaardigheden (Hooper, Marotta & Lanthier, 2008). De focus op deze negatieve aspecten is niet verwonderlijk, 

aangezien parentificatie tot ernstige problemen kan leiden (Hooper, 2007a; Hooper et al., 2008). Nochtans 

beweren theoretici zoals Jurkovic en Nagy dat sommige kinderen en adolescenten geen negatieve gevolgen 

ervaren van de parentificatie (Hooper, 2007b). Meer zelfs, een erkende kortdurende periode van parentificatie 

kan positief, noodzakelijk en voordelig zijn voor een kind en zijn ouder(s) (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 

1986/1994; Hooper, 2007b). Hooper (2007b) stelt dat toekomstig onderzoek zich moet bezighouden met een 

bredere kijk op de gevolgen van parentificatie en zowel de negatieve als de positieve kanten in kaart moet 

brengen. In 2008 gaan Hooper en collega’s aan de slag met dit idee en onderzoeken ze de voordelen die 

kinderen halen uit hun proces van parentificatie. Ze onderzoeken welke factoren een posttraumatische groei 

voorspellen. Veerkracht komt als sterkste voorspeller uit, maar ook parentificatie heeft hier een kleine invloed 

op (Hooper et al., 2008). Dit onderzoek is een belangrijke eerste stap, maar de kwalitatieve en empirische 

gegevens rond constructieve parentificatie zouden nog verder uitgebreid moeten worden. 
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Veel onderzoeken sommen verschillende soorten parentificatie op. De meest voorkomende opdelingen zijn: 

instrumentele versus emotionele parentificatie (DiCaccavo, 2006; Hooper, 2007a; Hooper et al., 2008) en 

destructieve/pathologische versus constructieve/adaptieve parentificatie (Byng-Hall, 2002; DiCaccavo, 2006; 

Hooper, 2007b; Hooper & Wallace, 2010). 

 

Instrumentele parentificatie wordt in de literatuur eerder gelinkt aan potentiële positieve uitkomsten, terwijl 

emotionele parentificatie voornamelijk als destructief beschreven wordt (Hooper et al., 2008). 

 

Constructieve parentificatie wordt voornamelijk bekeken als een korte periode van rolverwisseling waarbij de 

ouders voldoende erkenning geven voor de inspanningen van het kind. Deze erkenning zou er namelijk voor 

zorgen dat het verschil in rol tussen ouders en kind steeds expliciet behouden blijft. Doordat de kinderen de 

mogelijkheid krijgen bepaalde ouderlijke taken eens te oefenen, kunnen ze ontdekken dat ze in staat zijn om 

voor iemand anders te zorgen en kan dit geïntegreerd worden in hun zelfbeeld (Byng-Hall, 2008). 

 

Hooper en Wallace (2010) geven als advies voor toekomstig onderzoek dat er nog empirische gegevens 

verzameld moeten worden over de onderliggende constructen (zoals parentificatie) van de familiesystemen. 

Ook een focus op de positieve gevolgen van en de mediërende factoren op parentificatie moet verder 

onderzocht worden. Als laatste element raden zij aan om te werken met een grote en zeer verscheiden groep 

participanten om de generaliseerbaarheid van de resultaten te onderzoeken. 

 

1.5.4  Roulerende Rekening 

 

Roulerende rekening is een begrip dat zelden besproken wordt in wetenschappelijke artikels. Het construct op 

zich is nog niet onderzocht en meestal wordt het enkel eenmalig vernoemd om de intergenerationele 

dynamiek een naam te geven. Kort worden er enkele studies aangehaald. 

 

In een artikel van Lim & Nakamoto (2008) wordt roulerende rekening (Engelstalige vertaling: revolving slate) 

kort vergeleken met het begrip ‘filial piety’ (kinderlijke vroomheid/piëteit) uit de Confucianistische filosofie, 

waarbij bepaalde patronen van generatie op generatie verder gaan.  

Een ander artikel haalt het mechanisme van roulerende rekening aan om uit te leggen dat bepaalde problemen 

tussen twee partners kunnen voortkomen uit ervaringen in hun gezin van oorsprong. De partners moeten 

bijgevolg eerst enkele processen uit hun oorspronkelijk gezin verwerken en/of veranderen vooraleer de 

problemen in hun huidige relatie verder aangepakt kunnen worden (Fishbane, 1998). 

In een studie van Martsolf en Draucker (2008) worden de levenslange gevolgen van seksueel misbruik bij 

kinderen onderzocht. Een van de patronen is dat de kinderen op een latere leeftijd eenzelfde soort 

familiecultuur en –processen installeren in hun huidig gezin als wat ze gekend hebben in hun gezin van 

oorsprong. De beschrijving van dit mechanisme komt sterk overeen met de theorie over roulerende rekening 

van Nagy, maar deze term wordt niet gebruikt. 

Een laatste voorbeeld is te vinden in een onderzoek van Delsing, Oud en collega’s (2005) waarbij roulerende 

rekening geschetst wordt in het kader van één gezin (geen transgenerationeel proces). Als conclusie vinden zij 

dat het internaliserend probleemgedrag van een adolescent in een gezin een invloed kan hebben op het gevoel 

van rechtvaardigheid en vertrouwen in heel dat gezin. Dit zou een gevolg zijn van het mechanisme van de 

roulerende rekening: de gezinsleden (die geen probleemgedrag vertonen) behandelen de andere gezinsleden 
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onrechtvaardig, omdat ze de verslechterde relatie met de probleemjongere niet kunnen herstellen en daarom 

de rekening aan de andere gezinsleden presenteren. 

 

Uit het grote gebrek aan studies rond roulerende rekening kunnen twee conclusies als hypothese gesteld 

worden: [1] het construct is daadwerkelijk weinig onderzocht en/of [2] het onderliggend proces is wel 

onderzocht, maar er is zelden de term ‘roulerende rekening’ op geplakt. 

 

1.5.5  Besluit 

 

Er heerst zowel een gebrek naar het algemene contextueel denkkader als naar de concepten binnen dit kader. 

Loyaliteit en roulerende rekening worden ruim omschreven door theoretici, maar komen zelden voor in 

wetenschappelijk onderzoek. Parentificatie daarentegen is al wel meermaals onderzocht, maar hierbij wordt 

steeds vertrokken vanuit verschillende theoretische stromingen om het begrip te bekijken. Ook wordt er bijna 

uitsluitend gefocust op de negatieve gevolgen van parentificatie, hoewel zowel Jurkovic als Nagy de positieve 

gevolgen belichten in hun theoretisch kader (Hooper, 2007b). Er is en blijft dus een grote nood aan verder 

wetenschappelijk onderzoek naar (de concepten binnen) de contextuele theorie. 
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II   PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

 

Gezien de populariteit (Broekaert, 2005; Soyez, 2009) en de wereldwijde invloed van de contextuele theorie op 

de praktijk (Delsing, Oud, et al., 2005; Ducommun-Nagy, 2006/2008; Watson, 2007) kan wetenschappelijk 

onderzoek rond dit denkkader een grote meerwaarde betekenen voor de toekomst van de contextuele 

benadering (van Mulligen, 2004).  

 

Door de complexiteit in de beschreven relationele context en in het taalgebruik van Nagy’s basiswerken blijven 

de onderliggende constructen en concepten vaag omschreven (Onderwaater, 1995). Er is geen eenduidige 

definitie voor de begrippen en dit heeft gevolgen voor zowel de praktijk als voor het onderzoeksgebied. In de 

praktijk bemoeilijkt dit de omzetbaarheid van de theorie in concrete actie (Goldenthal, 2005; Onderwaater, 

1995). Ook bestaat het gevaar dat iedereen iets anders verstaat onder de theoretische woorden 

(Vanderhaeghen, 2008) of er een verschillende interpretatie aan gaat geven. Op vlak van onderzoek stoot men 

nog op grotere gebreken. Vooral de problemen van de operationaliseerbaarheid, meetbaarheid en 

vergelijkbaarheid (Soyez, 2009) zorgen voor een groot gebrek aan onderzoek naar de contextuele theorie 

(Delsing, van Aken, et al., 2005; Grames et al., 2008). Daarnaast staat het gebrek aan eenduidigheid en 

afbakening een evidence-based werken in de weg (Vanderhaeghen, 2008). Tot op heden is er zeer weinig 

onderzoek gedaan naar de onderliggende assumpties, de validiteit en de effectiviteit van de contextuele 

therapie (Delsing, van Aken, et al., 2005; Grames et al., 2008; Miller et al., 2000; Soyez, 2009). De schaarse 

onderzoeken (gebaseerd op de contextuele begrippen) zijn meestal moeilijk onderling te vergelijken, omdat ze 

niet starten vanuit dezelfde eenduidige begrippen of definities (Soyez, 2009). 

 

Evidence-based werken krijgt, ook in de sociale wetenschappen in het algemeen en de pedagogiek in het 

bijzonder, een steeds belangrijkere plaats toegewezen (Broekaert & Vanderplasschen, 2010; Miller, Zweben & 

Johnson, 2005). Dit brengt met zich mee dat er steeds meer vragen gesteld worden naar de kwaliteit en de 

invulling van de theoretisch kaders van waaruit in de praktijk gewerkt wordt. Deze kaders moeten vertaald 

worden naar meetbare concepten. Er heerst een spanning tussen de individuele natuur van de contextuele 

concepten en de nood aan meetbaarheid ervan (Schalock & Verdugo, 2002), waardoor vragen gesteld kunnen 

worden bij deze evolutie naar evidence-based werken in relatie met de contextuele theorie. Is het contextueel 

denkkader – dat in oorsprong een ethische fundering heeft – wel in wetenschappelijk onderzoek in te passen? 

Blijft de contextuele theorie bestaan als louter ethisch discours of kan het in de toekomst ook de focus van 

onderzoek worden? Is de complexiteit van Nagy’s beschreven relationele werkelijkheid (en de daarbijhorende 

concepten) verenigbaar met het evidence-based werken? Houdt het operationaliseren van Nagy’s ethische 

begrippen een verlies of een vooruitgang in (Vanderhaeghen, 2008)? 

 

Vanuit voorgaande vragen is de idee voor voorliggend scriptie-onderzoek ontstaan, met name het ten gronde 

verkennen van een aantal conceptuele begrippen, ten einde deze eenduidiger te maken voor de gebruiker. 

Meer specifiek beoogt het opgezette onderzoek een meerwaarde te vormen door drie kernconcepten binnen 

het contextueel kader onder de loep te nemen en af te bakenen. Deze afbakening doelt zowel voor 

praktijkwerkers als voor onderzoekers meer duidelijkheid en eenduidigheid te bieden over de kernbegrippen. 

 

Er wordt bewust niet naar een definitie toegewerkt, omdat dit een te sterke vereenvoudiging van de complexe 

relationele werkelijkheid met zich mee zou kunnen brengen. We benaderen de drie concepten als ‘sensitizing 

concepts’ (dus niet als definitief) (Mortelmans, 2007; Schalock & Verdugo, 2002), waarbij we op zoek gaan naar 

enkele mogelijke ankerpunten voor praktijk en onderzoek in plaats van naar een vaststaand geheel. 
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De keuze wordt gemaakt om de concepten te benaderen vanuit een ouderpositie. Deze invalshoek biedt 

meerdere voordelen: [1] ouders hebben een ruime ervaringsbasis; [2] ze zijn de middengeneratie, wat 

betekent dat ze de verschillende processen zowel vanuit hun eigen jeugd (ten opzichte van hun eigen ouders) 

als vanuit hun ouderpositie (ten opzichte van hun eigen kind) kunnen bekijken; [3] vanuit hun ruimere ervaring 

is de kans groter dat ze bepaalde processen bij hun kind herkennen, … De verschillende concepten worden 

bekeken binnen de relatie van de ouder en zijn eigen kind, zonder daar andere contexten bij te betrekken. Voor 

roulerende rekening wordt ook de eerste generatie (namelijk de ouders van de deelnemende ouder) in het 

verhaal betrokken, aangezien roulerende rekening een intergenerationeel proces belicht bij minstens drie 

opeenvolgende generaties. 

 

Met de bedoeling rekening te houden met zowel de complexiteit en de individuele invulling als de nood aan 

afbakening, wordt er gekozen voor een methodologisch pluralistisch onderzoeksopzet (methodentriangulatie; 

Maso & Smaling, 1998). Meerdere methoden worden ingezet om de subjectieve verhalen van de deelnemers 

een plaats te kunnen geven, alsook de validiteit van het onderzoek te verhogen.  

 

2.1  Keuze van de drie concepten 

 

Verticale loyaliteit, constructieve parentificatie en roulerende rekening worden gekozen als onderzoeksobject. 

De keuze voor deze drie concepten wordt allereerst gebaseerd op een pragmatische reden: onderzoek naar 

alle contextuele concepten is niet mogelijk, waardoor een afbakening in het aantal concepten nodig is. 

Daarnaast wordt de inhoudelijke keuze van de concepten gebaseerd op twee belangrijke luiken binnen de 

relationeel-ethische dimensie van het contextuele denken: enerzijds de balans van geven en nemen in de 

ouder-kind relatie, anderzijds het intergenerationeel proces. Steeds wordt er vanuit de ouderpositie vertrokken 

om het begrip van dichterbij te bekijken. 

 

Verticale loyaliteit wordt zeer weinig als onderzoeksobject gebruikt, hoewel het een van de vernieuwende en 

sterk in de praktijk ingeburgerde kernbegrippen van de contextuele theorie is (Ducommun-Nagy, 2006/2008; 

Onderwaater, 1986, 1995). Een reden van dit gebrek aan wetenschappelijke onderzoek is dat er geen 

eenduidigheid (Leibig & Green, 1999; Vanderhaeghen, 2008) bestaat over wat wel en wat niet bij het begrip 

hoort. Leibig en Green (1999) geven aan dat onderzoek naar hoe een individu loyaliteit ervaart belangrijk is. 

Het huidige onderzoek geldt als eerste stap om het gebrek aan zowel wetenschappelijk onderzoek als aan 

afbakening aan te pakken. 

 

Constructieve parentificatie wordt zelden in onderzoek opgenomen. Hooper (2007b) heeft reeds verscheidene 

pogingen gedaan om te focussen op de positieve gevolgen van parentificatie, maar zij start steeds vanuit 

verschillende invalshoeken (niet enkel de contextuele interpretatie van het begrip parentificatie). Daarenboven 

kijkt zij steeds naar de gevolgen in probleemsituaties, terwijl Nagy het proces van constructieve parentificatie 

in elk gezin plaatst (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). 

 

Roulerende rekening ontbreekt volledig als onderzoeksobject in wetenschappelijke literatuur, hoewel dit voor 

veel praktijkwerkers als belangrijk proces geldt in intergenerationele problemen en in herhaling van 

gezinsgeschiedenissen en -patronen (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; Onderwaater, 1995). Om een plaats te 

geven aan dit intergenerationeel perspectief – wat ook als kern en meerwaarde aangegeven wordt van de 

contextuele theorie – wordt het concept van roulerende rekening opgenomen in dit onderzoek. 
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2.2  Onderzoeksvragen 

 

Voorgaande probleemstelling leidt tot de drie onderstaande onderzoeksvragen: 

- Wat zijn volgens ouders en experts essentiële elementen horend bij het contextueel begrip ‘verticale 

loyaliteit’? 

- Wat zijn volgens ouders en experts essentiële elementen horend bij het contextueel begrip 

‘constructieve parentificatie’? 

- Wat zijn volgens ouders en experts essentiële elementen horend bij het contextueel begrip 

‘roulerende rekening’? 
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III   METHODOLOGIE 

 

De methodologie wordt omschreven aan de hand van vier grote luiken, namelijk de onderzoeksgroep, het 

materiaal, de procedure en de analyses. Bij de beschrijving van de procedure worden ook enkele 

kwaliteitscriteria aangehaald.  

 

3.1  Onderzoeksgroep 

 

In dit onderzoek werden twee verschillende doelgroepen aangesproken tijdens het onderzoeksproces: 

enerzijds ouders en anderzijds experts. 

 

3.1.1  Ouders 

3.1.1.1  Contextuele interviews 

De eerste onderzoeksstap bouwde verder op twaalf contextueel geïnspireerde interviews met moeders en 

vaders uit Vlaamse 2-oudergezinnen die samenwonend of gehuwd waren (Bogaert & Windels, 2009). 

Voornamelijk de doelgroep van deze interviews (ouders uit ‘gewone gezinssituaties’) was interessant binnen 

deze onderzoekscontext, aangezien het aansluit bij het opzet en de doelgroep van dit onderzoek. Er werden vijf 

moeders en zeven vaders geïnterviewd. Meer gegevens over de participanten kan u in de masterproef 

‘Bidirectioneel onderzoek naar loyaliteit en hechting binnen (pleeg)gezinnen: Een exploratieve vergelijkende 

studie’ van Bogaert en Windels (2009) terugvinden, ze worden hier niet opnieuw herhaald. 

3.1.1.2  Focusgroepen 

Johnsen, Biegel & Shafran (2000) adviseren focusgroepen binnen concept mapping met tien tot twintig 

personen te houden. Dit staat haaks op wat veel auteurs schrijven in de literatuur rond focusgroepen, waarbij 

vier tot acht à tien deelnemers aangeraden worden (Baarda, de Goede & Teunissen, 2005; Kitzinger, 1995; 

Krueger, 1994; Krueger & Casey, 2002; Mortelmans, 2007; Rabiee, 2004). Enerzijds moet er een voldoende 

groot aantal meningen zijn en anderzijds een voldoende kleine groep, zodat een discussie nog mogelijk blijft 

(Rabiee, 2004). Om dit evenwicht te behouden en gezien de (eventueel) gevoelige onderwerpen werd binnen 

dit onderzoek de keuze gemaakt per focusgroep ongeveer tien personen uit te nodigen, zodat er ongeveer 

zeven à acht mensen aanwezig zouden zijn. Daarnaast werd er gewerkt met homogene groepen ouders 

(Mortelmans, 2007), zodat er geen machtsverschillen of sterke culturele verschillen een overheersende rol 

zouden spelen (Johnsen et al., 2000; Kitzinger, 1995; Krueger & Casey, 2002; Rabiee, 2004). Volgens Baldwin en 

collega’s (2004) is dit ook aangeraden als er naar een consensus toegewerkt wordt. De meeste deelnemers 

kenden elkaar niet, enkel bij vier bleek dit wel het geval. Dit was niet voorzien door de onderzoeker, maar was 

moeilijk te vermijden gezien het lokale initiatief binnen dit onderzoek (Krueger, 1994, 1995; Rabiee, 2004). 

 

Op 5 en 6 februari 2011 hebben er drie focusgroepen (FG 1: Verticale loyaliteit; FG 2: Constructieve 

parentificatie; FG 3: Roulerende rekening) plaatsgevonden in de thuiscontext van de onderzoeker met 

gemiddeld acht ouders per focusgroep. Als enige drie voorwaarden voor de ouders  gold dat ze minstens één 

kind moesten hebben van minstens vier jaar (zonder bovengrens), bereid (en in staat) waren in een 

groepsgesprek met andere ouders iets te zeggen (ervaringskenmerk) en in de mogelijkheid waren om voor de 

focusgroep naar de aangewezen plaats te komen (demografisch kenmerk) (Mortelmans, 2007). Vanuit 

overweging van deze laatste voorwaarde werden voornamelijk mensen uit de omgeving aangesproken.  Er 
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werd geen onderscheid gemaakt in burgerlijke staat. Zowel vaders als moeders waren welkom, waarbij een 

voorkeur geuit werd naar vaders wegens een vrees dat er anders weinig zouden deelnemen. Van de 35 ouders 

die gevraagd werden deel te nemen aan dit onderzoek, hebben er tien ouders afgezegd (voornamelijk vanuit 

een vol geplande agenda, ziekte of schrik om in groep te spreken). Een ouder is geweigerd omdat de kinderen 

met hun drie jaar niet aan de gevraagde leeftijd kwamen. 

 
Tabel 1. Persoonlijke en gezinskenmerken van de deelnemers  van de focusgroepen. 

 Kenmerken  FG 1 FG 2 FG 3 Totaal 

 

Deelnemers 

 

Aantal  

  

9 

 

8 

 

7 

 

24 

 Geslacht Vrouwelijk 6 6 6 18 

      Mannelijk 3 2 1 6 

 Leeftijd Bereik 

Gemiddeld 

42-56 

47 

45-72 

55 

38-62 

49 

38-72 

50 

 Aantal postcodes  5 2 3 6 

 Hoogste diploma Middelbaar  

Hoger  

Geen antwoord 

0 

8 

1 

3 

5 

0 

3 

4 

0 

6 

17 

1 

 Tewerkstelling   Bediende  

Zelfstandige 

Arbeider 

Geen werk 

Andere 

6 

1 

0 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

0 

2 

1 

0 

12 

2 

3 

4 

6 

 Burgerlijke staat  Gehuwd 

Samenwonend 

Gescheiden 

7 

2 

0 

8 

0 

0 

6 

0 

1 

21 

2 

1 

 Kleinkinderen 

                                 

                                 

Wel 

Geen  

Gemiddeld aantal 

0 

9 

0 

2 

6 

9 

3 

4 

2 

5 

19 

5,5 

 Verlies kind            Wel 

Geen 

4 

5 

0 

8 

1 

6 

5 

19 

Partners Hoogste diploma  Lager   

Middelbaar  

Hoger  

Geen antwoord                                                           

0 

3 

3 

3 

0 

4 

4 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

9 

5 

 Tewerkstelling Bediende 

Zelfstandige 

Arbeider 

Pensioen 

Andere  

Geen antwoord 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

2 

1 

2 

0 

2 

0 

3 

1 

0 

1 

13 

2 

5 

2 

2 

1 

Kinderen Aantal 

Aantal per gezin                                      

Uit huidig gezin 

Bereik 

Gemiddeld                                       

19 

1-4 

2,12 

22 

1-4 

2,75 

20 

1-5 

2,86 

61 

1-5 

2,54 

 Leeftijd  Bereik 

Gemiddeld 

4-28 

17 

12-39 

26 

8-35 

22 

4-39 

22 

 Woonsituatie  Bij u  

Alleen/samenwonend  

In een voorziening 

9 

2 

0 

6 

2 

0 

6 

2 

1 

21 

6 

1 

Huidig gezin Gezondheid  Goed  

Niet goed 

9 

0 

8 

0 

6 

1 

23 

1 

 Diagnose Wel 

Geen 

0 

9 

2 

6 

6 

1 

8 

16 

Note. FG = Focusgroep 
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Zoals tabel 1 aangeeft, hebben in totaal 24 ouders deelgenomen aan een van de drie focusgroepen, waarvan 

18 moeders en 6 vaders. De ouders met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar (met geboortejaar tussen 1939 en 

1973) hadden allen een Belgische nationaliteit en waren afkomstig uit zes verschillende buurgemeenten. De 

meerderheid van de ouders (n= 17) en hun niet-deelnemende partners (n=9) hadden een diploma hoger 

onderwijs, gevolgd door het middelbaar onderwijs bij de ouders (n=6) en hun partners (n=8). Wat betreft de 

werksituatie waren ongeveer de helft van de ouders (n=12) en hun partners (n=13) bedienden. Een klein deel 

van de ouders (n=4) had geen werk en drie ouders zeiden vrijwilligerswerk te doen of huisvrouw te zijn. De 

grote meerderheid van de ouders (n=21) was gehuwd. De 24 ouders hadden samen 61 kinderen, wat neerkomt 

op gemiddeld 2,54 kinderen per gezin.  De leeftijden van de kinderen schommelden tussen 4 en 39 jaar met 

een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. Alle kinderen (n=61) kwamen voort uit het huidige gezin en woonden 

voornamelijk thuis (n=21) of reeds alleen (n=6). Slechts een kind woonde in een voorziening. Vijf ouders 

(20,83%) hebben te maken gekregen met het verlies van een kind tijdens of na de zwangerschap, waarbij vier 

van de vijf ouders in de eerste focusgroep zetelden. De meeste ouders (n=19) waren nog geen grootouder, 5 

ouders wel en zij hadden gemiddeld 5,5 kleinkinderen. Enkel een (gezinslid van een) ouder had een ernstig 

gezondheidsprobleem, alle anderen noemden zichzelf niet ernstig ziek (n=23). In totaal waren er 8 (gezinsleden 

van) ouders die een diagnose gekregen hebben, waarbij voornamelijk autisme, ADHD, mentale beperking en 

dyscalculie genoemd wordt. Vooral in de laatste focusgroep waren dit er veel, waarbij enkel  in één gezin geen 

diagnose uitgesproken werd. Dit verschilde sterk ten opzichte van de ouders van de eerste focusgroep die geen 

enkele diagnose opgegeven hebben. Alle ouders hebben een formulier geïnformeerde toestemming 

ondertekend (zie bijlage 4) voor de start van de focusgroep. 

 

3.1.2  Experts 

 

In de volgende fase van het onderzoek werden experts in de contextuele theorie aangesproken via een 

elektronische vragenlijst (Limesurvey). De enige voorwaarde was dat ze voldoende bekend moesten zijn met 

het contextueel denkkader, dus minstens een langdurige opleiding in de contextuele theorie gevolgd hebben. 

In totaal werden er 19 experts gecontacteerd, waarvan zeven mensen de vragenlijst niet (volledig) hebben 

ingevuld. De redenen daarvoor zijn niet gekend. Vijf personen hebben de vragenlijst geopend en enkele vragen 

(maar niet volledig) ingevuld. Deze gegevens werden niet gebruikt in de verwerking van de resultaten.  

 

In totaal werden er 12 vragenlijsten (n=12) verwerkt. Deze 12 experts hebben de geïnformeerde toestemming 

allen goedgekeurd. Uit tabel 2 blijkt dat de meeste experts vrouwelijk waren (n=10) en twee mannelijk. De 

meerderheid van de deelnemers bevond zich in de leeftijdsklassen tussen 40 en 49 jaar (n=4) of tussen 50 en 

59 jaar (n=4). Drie experts waren tussen de 30 en 39 jaar en slechts een tussen de 20 en 29 jaar. De ene helft 

(n=6) heeft een langdurige basisopleiding in de contextuele theorie gevolgd, de andere helft (n=6) een 

langdurige vervolgopleiding. Deze opleidingen zijn beëindigd tussen 1988 en 2010 (gemiddeld 7 jaar geleden), 

waarbij een persoon de opleiding nog niet afgerond had en een andere persoon deze vraag met vraagtekens 

onbeantwoord heeft gelaten. De helft van de experts (n=6) had nog nooit zelf een training in de contextuele 

theorie gegeven, een kwart enkel intern binnen de eigen organisatie (n=3) en een paar extern (n=2). Elf experts 

deden op het moment van de vragenlijst aan hulpverlening die gebruik maakt van het contextueel denkkader, 

een expert niet. Gemiddeld werkten de experts reeds 13,5 jaar met het contextueel kader met een bereik van 1 

tot 35 jaar. 
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Tabel 2. Kenmerken van de deelnemers van de vragenlijst. 

 Kenmerken  N  

 

Deelnemers 

 

Aantal 

  

12 

 

 Geslacht  Vrouwelijk 

Mannelijk 

10 

2 

 

 Leeftijd 20-29 jaar 

30-39 jaar 

40-49 jaar 

50-59 jaar 

1 

3 

4 

4 

 

Opleiding Langdurig basisopl.  

Langdurige vervolgopl. 

 6 

6 

 

 Einde opleiding  

                                                         

Bereik  

Gemiddeld 

1988-2010 

2004 

 

Opleiding geven (Nog) nooit 

Wel, intern  

Wel, extern  

Geen antwoord 

 6 

3 

2 

1 

 

Contextuele hulpverlening Wel 

Niet                                                       

 11 

1 

 

 Aantal jaar 

  

Bereik 

Gemiddeld 

1-35  

13.5  

 

 

3.2  Materiaal 

 

3.2.1  Contextuele interviews en literatuur 

 

Om de verschillende items op te stellen voor de contextuele concepten, werden de gegevens van twaalf semi-

gestructureerde contextuele interviews met ouders gebruikt (Bogaert & Windels, 2009). De interviews werden 

als secundair analysemateriaal aangewend (Mortelmans, 2007). Alle interviews vonden plaats in juli 2008. Er 

werd voortgegaan op de onbewerkte uitgeschreven versie van de interviews (gemiddeld 7 pagina’s per 

interview). 

 

Daar waar niet voldoende citaten gebruikt konden worden uit de interviews, werd deze analyse verbreed naar 

contextuele literatuur. De citaten werden enkel uit het boek ‘Tussen Geven en Nemen: Over contextuele 

therapie’ (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994) gehaald, om op die manier zo dicht mogelijk bij Nagy’s 

verhaal te blijven.  

 

3.2.2  Focusgroepen 

 

De focusgroepen vonden plaats in de thuiscontext van de onderzoeker (Krueger, 1994). Voor deze locatie werd 

gekozen vanuit een goede bereikbaarheid en vanuit praktische overwegingen. De nodige aanpassingen aan de 

ruimte werden voorzien: deelnemers zaten rond een tafel zodat ze elkaar allemaal konden zien tijdens de 

discussiemomenten (Kitzinger, 1995; Krueger & Casey, 2002); langs een kant stond de onderzoeker met aan 

zijn achterzijde papieren met de verschillende items aan een raam opgehangen, zodat alle deelnemers deze 

altijd konden lezen; er werden verschillende warme en koude dranken en cake voorzien, om een comfortabele 

sfeer te scheppen (Kitzinger, 1995); overbodige prikkels werden vermeden om de vergadering zo gefocust 

mogelijk te laten verlopen (Krueger & Casey, 2002); enzovoort.  
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Tijdens de focusgroepen werd gebruik gemaakt van een audio-opnametoestel (Baarda et al., 2005; Kitzinger, 

1995; Krueger, 1994; Krueger & Casey, 2002). Er was ook een videocamera ter beschikking, maar hier is geen 

gebruik van gemaakt. Het  voordeel dat non-verbaal gedrag opgenomen zou kunnen worden, woog namelijk 

niet op tegen het nadeel dat een videocamera sterk opvalt en mensen hierdoor soms anders gaan reageren 

(Kitzinger, 1995; Krueger, 1994). Er werden notities genomen door de co-onderzoeker, voor moest de audio-

opname niet toereikend zijn. 

 

Verder stond er een laptop op de tafel, aan de kant van de onderzoeker, om verschillende slides af te spelen en 

de definitie van het concept doorheen de hele discussie zichtbaar te houden voor iedere deelnemer. 

 

Wat betreft het materiaal om tijdens de focusgroep aan de slag te gaan, werd er gewerkt met verschillende 

items (zinnen). Per item werden steeds twee vragen voor de ouders vooropgesteld: *1+ ‘Herken ik dit als 

ouder?’ en *2+ ‘Hoort dit bij het besproken concept?’ Volgens Krueger (1994) kunnen best een twaalftal vragen 

voorbereid worden per focusgroep, waardoor de hoge tijdsdruk door de onderzoeker reeds op voorhand 

gekend was. Anderzijds ging het hier niet over klassieke focusgroepvragen, maar pasten deze binnen de 

methode van concept mapping, waardoor geschat werd dat een gemiddelde van twintig vragen haalbaar was. 

 

Een lijst van de voorbereide items per focusgroepen zijn terug te vinden in tabel 3 (verticale loyaliteit), tabel 6 

(constructieve parentificatie) en tabel 9 (roulerende rekening) (zie ‘ IV  Resultaten’).  

 

Voor en/of na het groepsgesprek werd aan elke deelnemer gevraagd een vragenlijst in te vullen over 

persoonlijke gegevens en gegevens over de gezinssituatie.  

 

3.2.3  Vragenlijst 

 

De vragenlijst werd aangeboden via een internetdoorverwijzing (Limesurvey) en bestond uit 137 vragen. Een 

vraag was verplicht, namelijk de geïnformeerde toestemming. Deze werd gevolgd door twee vragen omtrent 

de uitleg over en het begrijpen van de definities van de drie concepten, het soort vragen en het doel van de 

vragenlijst. Daarna werden alle items die goedgekeurd werden tijdens de focusgroepen in willekeurige 

volgorde bevraagd bij de experts. Per item (n=41) werden er drie basisvragen gesteld: *1+ ‘Bij welk concept 

hoort deze zin?” *2+ ‘Hoe sterk hoort deze zin bij dit concept?’ en *3+ ‘Indien u vindt dat deze zin beter anders 

geformuleerd wordt, gelieve dan deze alternatieve formulering hier te noteren (niet verplicht)’. De 

antwoordmogelijkheden van de eerste twee vragen stonden vast, dit zijn respectievelijk [1] verticale loyaliteit, 

constructieve parentificatie, roulerende rekening of geen antwoord; [2] zeer sterk, sterk, matig , onvoldoende, 

zwak, zeer zwak of geen antwoord. Er werd bewust gekozen voor zes opties in deze laatste schaal om de 

experts op die manier te laten kiezen of het item al dan niet bij het concept hoort (zonder neutrale stem). 

Aangezien het bij zes opties moeilijker is te vatten wat ze concreet betekenen, kreeg elke optie een label. Dit 

had als gevolg dat de schaal als ordinaal bekeken moest worden, maar dit woog niet op tegen de voordelen van 

deze optie (Krosnick & Fabrigar, 1997). Een overzicht van deze items is per concept te vinden in tabel 5 

(verticale loyaliteit) en tabel 8 (constructieve parentificatie) en tabel 11 (roulerende rekening) (zie ‘IV 

Resultaten’). Na deze 123 vragen werden er drie vragen gesteld naar aanvullingen per concept.  
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Om enkele resultaten te kunnen weergeven wat betreft de algemene groep van experts, werden er zeven 

bijvragen gesteld naar persoonlijke gegevens over studies (n=2), werksituatie (n=3), leeftijd (n=1) en geslacht 

(n=1). De vragenlijst werd afgesloten met een dankwoord en een optie nog bijkomende opmerkingen te geven. 

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de items in deze fase van het onderzoek licht aangepast werden. Waar 

de zinnen bij de focusgroepen nog geformuleerd waren in de jij-vorm, werd dit aangepast naar de ik-vorm voor 

de vragenlijst. Beide formuleringen vertrekken vanuit het ouderstandpunt, dat is niet veranderd. Deze 

beslissing is genomen om meer duidelijkheid in de zinnen te brengen. De onderzoeker verwachtte niet dat deze 

nieuwe formulering zeer grote verschillen zou meebrengen tijdens de focusgroepen. Enkel bij de focusgroep 

omtrent roulerende rekening is dit moeilijk in te schatten, aangezien het daar niet altijd gemakkelijk was voor 

de ouders om dit begrip op de eigen situatie toe te passen. Het verschil tussen de jij-vorm en de ik-vorm zou 

hier een rol kunnen gespeeld hebben. Ondanks dit risico is de beslissing toch genomen de items aan te passen, 

omdat het een sterke verbetering in leesbaarheid en duidelijkheid van de items met zich meebracht. 

 

3.3  Procedure 

 

Als basis voor het plannen van de procedure van dit onderzoek, werd gekozen voor zes onderzoekstappen  

geformuleerd door Schalock en Verdugo (2002). Deze zes stappen, oorspronkelijk uitgeschreven voor de 

onderzoeken rond Quality of Life, zouden moeten leiden naar betrouwbare, valide en bruikbare 

onderzoeksgegevens. De procedure, toegepast op dit onderzoek, gaat als volgt: [1] doel van het onderzoek 

opstellen en bekijken wat men met de resultaten wil behalen, [2] de algemene contextuele concepten 

vastleggen, [3] de verschillende items of indicatoren binnen deze concepten vastleggen, [4] een 

onderzoeksstrategie vastleggen, [5] betrouwbaarheid en validiteit aantonen en [6] de resultaten interpreteren. 

In persoonlijke communicatie met PhD. Robert Schalock (persoonlijke mededeling, 21 april 2010) werd deze 

strategie extra bevestigd en werd de keuze gemaakt om een vragenlijst voor experts als validiteitcontrole te 

nemen. 

 

3.3.1  Stap 1: Doel en resultaten 

 

Dit doel werd vastgelegd aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie. Dit deel wordt voldoende belicht in 

deel 1 ‘De contextuele theorie: een beschrijving’ en deel 2 ‘Probleemstelling en onderzoeksvragen’. 

 

3.3.2  Stap 2: Contextuele concepten 

 

De keuze van de contextuele concepten werd ook bepaald aan de hand van de literatuurstudie. De redenen 

voor deze keuze worden in deel 2 ‘Probleemstelling en onderzoeksvragen’ besproken.   

 

Om in elke stap van het onderzoek vanuit een zelfde focus te kunnen vertrekken werd een definitie vastgelegd 

per concept. Deze definities staan vermeld als begin in de uitleg rond de verschillende contextuele begrippen 

(zie hoofdstuk ‘1.2 Drie contextuele concepten’). Als basis voor deze definities werd de verklarende lijst van 

begrippen uit ‘Tussen Geven en Nemen: over de contextuele therapie’ van Boszormenyi-Nagy en Krasner 

(1986/1994) gebruikt. Enkel bij verticale loyaliteit werd besloten dit deel niet te gebruiken, omdat er een ander 

contextueel begrip in de uitleg van de verticale loyaliteit vermeld stond. Hierdoor werd het geheel te complex 

en zou dit te veel uitbreiding van de uitleg vragen. Er is daarom gekozen voor andere citaten uit datzelfde boek. 
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Bij de definitie van constructieve parentificatie werd de keuze gemaakt een ander citaat uit het boek als 

aanvulling te gebruiken bij het deel uit de verklarende lijst van begrippen, met als bedoeling het constructieve 

aspect binnen dit concept meer te belichten. 

 

3.3.3  Stap 3: Verschillende items 

 

Voor het opstellen van de items werden contextueel geïnspireerde interviews uit voorgaand 

masterproefonderzoek (Bogaert & Windels, 2009) gebruikt. Volgens Jackson en Trochim (2002) kunnen 

interviews met open vragen gebruikt worden als inspiratiebron voor en eerste stap in het concept 

mappingproces. Johnsen en collega’s (2000) beschrijven een onderzoek (uitgevoerd door Wiener) dat gebruik 

maakt van deze combinatie.  

 

Er werd bewust gekozen om niet te werken met de reeds bestaande boomstructuur om de onderzoeker de 

kans te geven met een open blik de interviews te kunnen lezen en analyseren. Uit deze analyse formuleerde de 

onderzoeker per concept verschillende zinnen om deze in een volgende stap voor te leggen aan de ouders 

tijdens de focusgroepen. Er wordt gebruik gemaakt van zinnen (en dus geen aparte woorden) om het 

evenwicht te bewaren tussen enerzijds een afbakening en anderzijds de ethische fundering van de theorie en 

om de kans op het verkeerd interpreteren van de items te verkleinen. 

 

Indien de interviews te weinig gegevens gaven over het concept, werd eenzelfde analyse toegepast op de 

contextuele literatuur, meer specifiek het basiswerk ‘Tussen Geven en Nemen: Over contextuele therapie’ 

(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). 

 

3.3.4  Stap 4: Onderzoeksstrategie 

 

Eerst wordt uitgelegd waarom gekozen wordt voor concept mapping als onderzoeksstrategie. Daarna volgt de 

uitleg over hoe de focusgroepen en de vragenlijst concreet zijn uitgevoerd. 

3.3.4.1  Concept mapping 

De drie onderzoeksvragen peilden naar sterk beschrijvende gegevens en naar een exploratie van het thema. 

Het doel van dit onderzoek was beter te begrijpen wat zowel ouders als experts verstaan onder de contextuele 

concepten [1] verticale loyaliteit, [2] constructieve parentificatie en [3] roulerende rekening. Het begrijpende 

en subjectieve element van de kwalitatieve onderzoeksbenadering (De Fever, 1997) kwam terug in dit 

onderzoeksopzet. Deze benadering kon in het huidig onderzoek problemen geven wat betreft validiteit, 

waardoor gewerkt werd met een combinatie tussen kwalitatief en een kwantitatief onderzoek (De Fever, 1997; 

Mortelmans, 2007; Ruijssenaars, van den Bergh & Schoorl, 2008; Schalock & Verdugo, 2002). 

 

Binnen dit onderzoeksopzet stond het afbakenen van zeer complexe en vaag afgebakende begrippen centraal. 

Een methode die kwalitatieve gegevens verzamelt en op een kwantitatieve wijze samenvoegt in een soort 

schema, is concept mapping (Baldwin, Kroesen, Trochim & Bell, 2004; Johnsen et al., 2000; Trochim & Kane, 

2005). Deze methode kan grote hoeveelheden kwalitatieve informatie verwerken, waardoor er structuur 

aangebracht wordt in een grote mate aan complexiteit (Johnsen et al., 2000). Het kan bijgevolg bruikbaar zijn 

voor het onderzoeken van complexe constructen (Trochim & Kane, 2005), zoals de drie onderzochte 

contextuele begrippen. Concept mapping wordt op die manier ingezet voor het generaliseren, organiseren en 

analyseren van zeer complexe gegevens (Johnsen et al., 2000), waarbij ideeën van verschillende personen of 
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groepen samengevoegd worden in een concept map (Trochim & Kane, 2005). Daarenboven stellen Novak en 

Cañas (2008) dat een concept map ook nieuwe kennis creëert. Volgens Jackson en Trochim (2002) is concept 

mapping zeer bruikbaar bij onderzoeksvragen die exploratie van een thema of het ontwikkelen van 

conceptuele coderingsschema’s als doel hebben. 

 

Binnen dit onderzoek werd aangenomen dat een focusgroep met ouders beter past dan verschillende 

individuele interviews, aangezien ouders binnen dit groepsgesprek meer uitgedaagd konden worden om te 

participeren en om hun meningen, gedachten en gevoelens te omschrijven, specificeren en verklaren 

(Kitzinger, 1995; Rabiee, 2004). Mensen werden aanzien als sociale wezens (Krueger, 1994) en de interactie 

tussen hen werd gebruikt als methode (Baarda et al., 2005; Kitzinger, 1995; Mortelmans, 2007). ‘Structured 

conceptualization’, wat de basis was van dit onderzoek, is een specifieke vorm van concept mapping die 

groepsprocessen (zoals brainstormfasen, categorisering, groepsdiscussies) combineert met een statistisch 

verwerkingsproces (Trochim & Kane, 2005). Door te vertrekken vanuit dit groepsgebeuren kon er naar een 

consensus toegewerkt worden, wat een typisch element is van focusgroepen binnen de methode van concept 

mapping (Baldwin et al., 2004; Johnsen et al., 2000). Binnen de algemene literatuur van focusgroepen raadt 

men namelijk af om een consensus als einddoel vast te leggen. Dit zou een druk leggen op de groep en op de 

moderator van de focusgroep (Krueger, 1994; Krueger & Casey, 2002; Krueger, Casey, Donner, Kirsch & Maack, 

2001). Bij concept mapping als een vorm van focusgroepen is dit wel mogelijk (Krueger, 1994). 

 

Uit een artikel van Johnsen en collega’s (2000) blijkt voornamelijk de flexibiliteit van de methode. Concept 

mapping heeft weinig vaststaande regels en kan aangepast worden aan het onderzoeksopzet en de doelgroep. 

Ook in dit onderzoek werden de nodige aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijk beschreven 

onderzoeksproces. Zo werd er, op aanraden van PhD. Robert L. Schalock (persoonlijke mededeling, 21 april 

2010), niet gewerkt met statistische programma’s binnen de concept mapping, wegens de complexiteit van 

deze programma’s en de beperkte meerwaarde die ze geven. Daarnaast werkte de studie niet met zoeken van 

verbanden tussen de verschillende items, wat centraal staat in latere fasen van ‘structured conceptualization’ 

(Trochim & Kane, 2005), aangezien dit artikel een exploratieve eerste stap wou betekenen binnen de 

wetenschappelijke onderzoeken naar de contextuele begrippen van Nagy. 

 

Dit voorgaande kwalitatieve luik van het onderzoek werd gevolgd door een kwantitatief deel (Mortelmans, 

2007). Hierin werden de verschillende items van de contextuele concepten die in de focusgroepen behouden 

blijven, via een vragenlijst voorgelegd aan experts. Volgens Kitzinger (1995) wordt binnen focusgroep-

onderzoek meestal een combinatie gemaakt tussen enkele focusgroepen en een andere soort dataverzameling. 

Ook Baarda en collega’s (2005) zien een groot voordeel in deze triangulatie bij groepsgesprekken. Rabiee 

(2004), Schalock en Verdugo (2002) beschrijven voornamelijk de meerwaarde van de kwalitatieve gegevens van 

de focusgroepen die een kwantitatieve procedure voorafgaan.   

3.3.4.2  Focusgroepen 

De deelnemers werden uitgenodigd voor de focusgroepen aan de hand van een persoonlijke uitleg en een 

officiële brief. Gemiddeld drie dagen voor de focusgroep werd elke deelnemer nog een keer opgebeld met een 

herinnering van het uur en de locatie. De vooropgestelde tijd per focusgroep was 1,5 tot 2u (Kitzinger, 1995; 

Krueger, 1994; Krueger & Casey, 2002; Rabiee, 2004). In elke focusgroep kwam een ander concept aan bod 

(Baarda et al., 2005). 

 

Tijdens de verschillende focusgroepen was een co-onderzoeker (per focusgroep een andere persoon) 

verantwoordelijk voor de ontvangst van de deelnemers (samen met de onderzoeker), de drankvoorziening, het 
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opnametoestel en de notities van de belangrijkste punten die aan bod kwamen tijdens de discussies (Krueger & 

Casey, 2002; Rabiee, 2004). De co-onderzoeker werd expliciet gevraagd niet deel te nemen aan en geen 

opmerkingen te geven tijdens het groepsgesprek (Krueger & Casey, 2002). De enige uitzondering daarop was 

een kleine voorstelling van zichzelf tijdens een kennismakingsrondje. 

 

Elke focusgroep startte telkens met het lezen en ondertekenen van de geïnformeerde toestemming. Sommige 

ouders die reeds vroeg aanwezig waren, werden gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de persoonlijke 

en gezinsgegevens.  Andere ouders die daar geen tijd meer voor hadden, deden dit na de focusgroep. Hierbij 

werd mondeling gekaderd dat deze informatie anoniem verwerkt wordt en enkel zou dienen voor algemene 

conclusies over de groep deelnemers. 

 

Als inleiding werd, aan de hand van een PowerPointpresentatie, een korte uitleg gegeven over de verschillende 

agendapunten. Eerst stelde de onderzoeker zich voor en besprak hij het doel van zijn onderzoek. Dan kwamen 

enkele belangrijke groepsregels aan bod, zoals het benadrukken dat het over ervaringen gaat en iedereen alles 

op een andere manier kan ervaren, alsook het centraal stellen van het groepsresultaat. Deze nadruk werd 

gelegd om mensen gerust te stellen en vertrouwen te geven dat ze een meerwaarde kunnen betekenen 

(Kitzinger, 1995; Krueger, 1994). Ook werd de timing als belangrijke focus voor de onderzoeker uitgelegd om te 

kaderen wanneer en waarom de onderzoeker kon tussenkomen (Novak & Cañas, 2008). Daarop bevestigde de 

onderzoeker de anonimiteit bij de verwerking van dit onderzoek (o.a. in functie van de audio-opname) en werd 

de afspraak gemaakt dat alles wat gezegd werd tijdens de focusgroep ook daar werd gelaten en niet werd 

verder verteld aan mensen die niet aanwezig waren. Aangezien contextuele thema’s gevoelige materies 

konden bevatten (Kitzinger, 1995) en het groepselement de vertrouwelijkheid van het onderzoek kon 

beïnvloeden (Krueger, 1994), was dit een noodzakelijke afspraak om een goede sfeer te creëren. 

 

Na deze kennismaking met de onderzoeker en het onderzoek, kreeg iedereen de kans een woordje over 

zichzelf te vertellen. De onderzoeker begon steeds met wat contextueel geïnspireerde informatie over zichzelf 

en zijn gezin te geven. Daarna was het de beurt aan de deelnemers om te vertellen wat zij wilden delen met de 

anderen. 

 

Vervolgens werd een woordje uitleg gegeven over Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn contextuele theorie om op 

die manier het focusconcept van het groepsgesprek te kunnen plaatsen. Daarna werd er stilgestaan bij het 

concept zelf. Telkens werd er eerst een definitie gegeven, direct gevolgd door extra uitleg over het concept 

vanuit het boek ‘Leren over leven in loyaliteit: over de contextuele hulpverlening’ van Michielsen, van Mulligen 

en Hermkens (1998). Wanneer de deelnemers het concept voldoende leken te begrijpen, kon het bespreken 

van de items beginnen.  

 

De items werden besproken aan de hand van twee kernvragen: *1+ ‘Herken ik dit als ouder?’ en *2+ ‘Hoort dit 

bij het besproken concept?’ Bij de eerste items werd er meer ruimte gelaten voor een gesprek en/of een 

discussie tussen de deelnemers, zodat de invulling van het concept wat uitgediept kon worden. Naarmate er 

meer items besproken waren, heeft de onderzoeker ook meer tijdsgerichte opmerkingen gegeven. Telkens 

moest een beslissing gemaakt worden of het item – al dan niet mits aanpassing – goedgekeurd of geschrapt 

werd. De onderzoeker trachtte dit antwoord te bekomen door dit herhaaldelijk te vragen aan de groep. Indien 

deelnemers verschillende meningen hadden wat betreft deze vraag, werd er eerst over gediscussieerd, maar 

na verloop van tijd werd er geluisterd naar de meerderheid van de meningen. Er werd nooit daadwerkelijk 

gestemd. 
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De onderzoeker had zowel de rol van het verhaal van Nagy te bewaken, als de tijd in het oog te houden en het 

gesprek te leiden. Geprobeerd werd om de deelnemers meer tegen elkaar te laten praten dan tegen de 

onderzoeker, maar aangezien een consensus over de items bereikt moest worden, had de onderzoeker op dat 

vlak ook een sterk leidende rol.  

 

De focusgroepen werden telkens afgesloten met een uitgebreid dankwoord en de aanbieding nog wat cake te 

nemen.  

3.3.4.3  Vragenlijst 

De behouden items van de drie focusgroepen werden bijeengevoegd en in een willekeurige volgorde geplaatst. 

De vragenlijst werd met andere woorden gebaseerd op de resultaten van de focusgroepen. 

 

Experts werden via e-mail uitgenodigd voor het invullen van de vragenlijst. Er werd een korte schets gegeven 

van het doel van het onderzoek en de vragenlijst. Enkele basisgegevens over de geschatte duur (circa 30 

minuten), vertrouwelijkheid en de periode voor het invullen van de vragenlijst werden meegegeven. Ook 

werden de experts gevraagd de e-mail door te sturen naar andere experts indien zij nog geïnteresseerden 

kenden. Het online invullen van de vragenlijst (Limesurvey) was mogelijk tussen 6 maart 2011 en 1 april 2011. 

Een eerste uitnodiging werd via mail verstuurd op 6 maart 2011 en een herinneringsmail op 22 maart 2011. De 

vragenlijst moest niet in een keer ingevuld worden, een onderbreking was mogelijk. 

 

3.3.5  Stap 5: Betrouwbaarheid en validiteit 

 

Binnen dit onderzoeksopzet werd gestreefd naar methodologische objectiviteit, zoals dit bekeken kan worden 

in een kwalitatieve onderzoeksvorm. Dit houdt in dat de onderzoeker de informatie verkregen via de ouders zo 

realistisch mogelijk moet weergeven (Maso & Smaling, 1998). Om deze methodologische objectiviteit te 

bewaken, werd er gewerkt met betrouwbaarheid en validiteit. De triangulatie van verschillende (kwalitatieve) 

methoden verhoogt de constructvaliditeit en betrouwbaarheid binnen de uiteindelijke concept map (Baarda et 

al., 2005; Baldwin et al, 2004). 

3.3.5.1  Betrouwbaarheid 

Gegevens over een concept zijn betrouwbaar als ze informatie tonen over het werkelijke fenomeen en niet te 

sterk bepaald worden door de meting op zich (Jackson & Trochim, 2002). Dat houdt in dat wanneer dit 

onderzoek opnieuw gedaan wordt, hetzelfde resultaat gevonden zou moeten worden (Kirk & Miller, 1986).  

 

Om de interne betrouwbaarheid te verhogen heeft de onderzoeker steeds persoonlijke opmerkingen 

genoteerd na de focusgroepen om de invloed van deze gedachten op die manier te beperken (Baarda et al., 

2005). Deze notities werden kort doorgenomen met de co-onderzoeker. Ook werden alle focusgroepen 

opgenomen en letterlijk uitgetypt om de betrouwbaarheid te verhogen. De resultaten zijn ook uitgeschreven 

aan de hand van deze citaten. Dit onderzoek scoort niet goed wat betreft de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, aangezien er niet samengewerkt werd met andere onderzoekers. De 

voorbereiding van de focusgroepen en van de vragenlijst werd doorgenomen met de begeleider. 

 

De externe betrouwbaarheid wordt bij kwalitatief onderzoek verhoogd door duidelijk de verschillende 

onderzoeksstappen weer te geven. Deze methodologische verantwoording houdt in dat de onderzoeker zeer 

concreet aangeeft wat, hoe en waarom hij bepaalde stappen genomen heeft (Boeije, 2010). Binnen deze studie 

werd zeer concreet omschreven wat de onderzoeker heeft gedaan, gevolgd door hoe en waarom hij dit deed. 
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Deze informatie staat uitgebreid besproken in dit deel (‘Methodologie’) binnen deze masterproef. Daarnaast 

werd gepoogd de analyses steeds op een transparante en systematische wijze uit te werken (Maso & Smaling, 

1998; Wardekker, 1999), zoals ook omschreven het volgende hoofdstuk (‘Analyses’).  

3.3.5.1  Validiteit 

De validiteit is de mate waarin de procedure werkelijk meet wat het zegt te meten, waardoor de 

geproduceerde kennis ook correct de werkelijkheid weergeeft (Wardekker, 1999). Bij focusgroepen vertaalt 

Krueger (1994, p. 31) dit naar het volgende citaat: “Focus groups are valid if they are used carefully for a 

problem that is suitable for focus group inquiry”. Dit betekent dat focusgroepen (als onderdeel van de concept 

mapping) als methode moeten passen bij het onderzoeksopzet en –doel.  

 

Om de interne validiteit te verhogen, werd gewerkt met triangulatie van verschillende methoden. De items 

werden namelijk eerst uit interviews geanalyseerd door de onderzoeker zelf, gevolgd door een bespreking van 

deze items door meerdere ouders in een focusgroep, waarna de resterende items ook voorgelegd werden aan 

experts. Op het vlak van ‘face validity’ (Krueger, 1994) scoren focusgroepen zeer goed, aangezien ze niet 

moeilijk uit te voeren zijn en de resultaten direct gebaseerd zijn op de meningen van de deelnemers, zonder 

dat er moeilijke statistische programma’s aan te pas komen (Krueger, 1994).  

 

De externe validiteit wordt omschreven aan de hand van twee aspecten die voor dit onderzoek van belang zijn: 

de theoretische of constructvaliditeit en de generaliseerbaarheid (Wardekker, 1999). Door de experts de 

verschillende items bij het concept te laten plaatsen, werd de constructvaliditeit verhoogd (Schalock & 

Verdugo, 2002). Deze vorm van validiteit is hier belangrijk, aangezien er weinig andere ankerpunten zijn (ten 

gevolge van het gebrek aan onderzoek) om te ontdekken of het onderzoek juiste elementen meet. De 

generaliseerbaarheid is gebaseerd op de vraag of de conclusies ook op andere populaties, tijden en plaatsen 

van toepassing zouden zijn (Schalock & Verdugo, 2002; Wardekker, 1999). Aangezien binnen dit onderzoek 

slechts 24 ouders en 12 experts betrokken werden, kan er niet gesproken worden over generaliseerbaarheid 

van de conclusies. De resultaten kunnen niet veralgemeend worden naar andere doelgroepen zonder verder 

wetenschappelijk onderzoek. Dit exploratieve en vernieuwend onderzoek had niet het doel tot 

generaliseerbare resultaten te komen, maar om een eerste stap te zijn in de toekomst van verder onderzoek 

naar concepten binnen de contextuele theorie. 

 

3.3.6  Stap 6: Resultaten  

 

De resultaten worden weergeven in het vierde deel (‘Resultaten’) en geïnterpreteerd in het vijfde deel 

(‘Discussie’). 

 

3.4  Analyses 

 

3.4.1  Contextuele interviews en literatuur 

 

De verwerking van de contextuele interviews en literatuur werd handmatig uitgevoerd door de onderzoeker. 

De analyse gebeurde voor elk concept aan de hand van dezelfde stappen. Per concept werden alle interviews 

gelezen. Elke zin die te maken heeft met dat specifiek concept werd onderlijnd in een specifieke kleur.  

Vervolgens werden deze citaten overgenomen in een computerbestand, waardoor alle citaten per concept 
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gegroepeerd werden. Dit gold ook als extra controle voor de verbinding tussen het concept en het citaat. 

Daarna volgde een samenvoeging van alle citaten, waarbij gelijke kenmerken geclusterd werden. Hieruit 

formuleerde de onderzoeker verschillende zinnen (items). Als laatste stap werden deze zinnen 

geherformuleerd vertrekkende vanuit het ouderperspectief. Deze stappen werden voor elk concept 

afzonderlijk doorlopen. Indien de onderzoeker tot de conclusie kwam dat er onvoldoende zinnen uit de 

interviews gehaald konden worden, dan voerde hij extra stappen in: dezelfde procedurele volgorde werd dan 

toegepast op de contextuele literatuur. 

 

3.4.2  Focusgroepen 

 

De analyse van de focusgroepen is gebaseerd op de uitgeschreven versie van de focusgroepen.  Hierbij kreeg 

elke deelnemer – per focusgroep – een eigen nummer, zodat duidelijk zou blijven wie wat gezegd heeft. Deze 

uitgeschreven versie werd per item driemaal grondig doorgenomen. De eerste keer werden belangrijke zinnen 

onderlijnd, zinnen die een meerwaarde gaven aan het gesprek. In de tweede lezing werd er aan de hand van 

codes aangeduid of het citaat als voor- of tegenargument gezien kan worden in de centrale vraag: ‘Hoort dit 

items binnen het besproken contextueel concept?’ Hierdoor kreeg de onderzoeker een beter zicht op het 

verloop van het gesprek en de eventuele kantelingen. Bij de derde keer formuleerde de onderzoeker centrale 

(discussie)punten binnen de bespreking van het item. 

 

Gelijklopend met dit proces noteerde de onderzoeker ook algemene thema’s en observaties van het gehele 

groepsproces, waarbij hij steeds aanduidde waar dit duidelijk werd in de tekst. 

 

Vanuit praktische overwegingen werden de behouden items uit de focusgroepen reeds gebruikt voor de 

vragenlijst vooraleer de volledige focusgroep uitgetypt was. Aangezien de onderzoeker reeds belangrijke 

conclusies (behouden, aanpassen of schrappen) tijdens de focusgroep genoteerd had, was dit mogelijk. Het 

nadeel hiervan was dat niet alle kwalitatieve informatie in rekenschap genomen kon worden.  

 

3.4.3  Vragenlijst 

 

Voor de analyse van de vragenlijst werden twee voorwaarden opgesteld: [1] het item moest door 75% (n=9) 

van de experts bij het juiste concept gezet worden en [2] de mediaan van de sterkte van de relatie tussen het 

item en het juiste concept moest minstens matig zijn. Voor deze laatste voorwaarde werden dus enkel 

gegevens gebruikt van de experts die het item bij het juiste concept geplaatst hebben. Het werd ook enkel 

uitgevoerd voor items die de eerste voorwaarde doorstonden. 

 

Met de antwoorden op de vraag naar een alternatieve formulering van het item werd enkel iets gedaan 

wanneer dit veel voorkomend was en/of relevant leek voor de algemene onderzoeksresultaten. 
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IV   RESULTATEN 

 

De resultaten worden steeds per onderzocht concept weergegeven. Elk concept wordt belicht aan de hand van 

drie stappen binnen het onderzoek, namelijk de analyse van de contextuele interviews (en literatuur), de 

focusgroep met de ouders en de vragenlijst voor experts. 

 

4.1  Verticale loyaliteit 

 

4.1.1  Analyse van de contextuele interviews 

 

Alle items omtrent verticale loyaliteit zijn uit de contextuele interviews gehaald. Er worden 67 items opgesteld, 

waarvan 37 over de loyaliteit van ouder naar kind en 30 van kind naar ouder.  

 
Tabel 3. Opgestelde(en besproken) items ‘verticale loyaliteit’ na analyse van de twaalf contextuele interviews met een 
verwijzing naar (het aantal) citaten waarop de items gebaseerd zijn. 
Items verticale loyaliteit Aantal Citaten 

 
1 Als ouder zorg voelen voor je kind 

 
7 

 
1, 18, 41, 49, 52, 134, 140 

2 Als ouder (over)bezorgd zijn over je kind 8 3, 11, 12, 14, 32, 56, 81, 82 
3 Je kind doodgraag zien 10 2, 5, 8, 34, 43, 48, 57, 58, 76, 141 
4 Elke band groeit op een eigen manier 4 25, 46, 48, 57 
5 Openstaan voor de eigenheid van je kind, met zijn grenzen en 

mogelijkheden 
5 4, 43, 57, 77, 78 

6 Zorg opnemen door: regelmaat inbouwen 
                                                bespreekbaar maken van thema’s 
                                                praktische zaken regelen 
                                                emotioneel begeleiden van je kind 
                                                je kind sturen/begeleiden 
                                                tijd vrijmaken voor je kind 
                                                voorzien in de basisbehoeften van je kind 
                                                beschermen/behoeden van slechte ervaringen 
                                                eigen ding laten doen 
                                                ervoor zorgen dat je kind zich goed voelt 
                                                voorzien in financiële middelen 
                                                huishouden runnen 
                                                activiteiten samen doen 
                                                je kind stimuleren 
                                                grenzen aangeven 
                                                beschikbaar zijn voor je kind 
                                                luisteren naar je kind 
                                                samen genieten met je kind 

1 
2 
4 
2 
4 
5 
3 
1 
4 
3 
6 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
1 

6 
8, 12 
9, 31, 39, 45 
10, 28 
13, 36, 39, 61 
15, 60, 63, 73, 74 
16, 28, 78 
17 
19, 36, 40, 64 
24, 28, 70 
31, 53, 55, 69, 74, 137 
31, 63 
35, 37, 40, 42, 60, 138 
39, 52 
52 
67, 73 
75 
139 

7 Existentiële, biologische band 3 23, 47, 50 
8 Verantwoordelijk zijn voor je kind 
9 Toon je door:  in woorden 

                            knuffelen 
                            aandacht geven 
                            activiteiten samen doen 
                            appreciatie tonen 

2 
4 
2 
2 
1 
1 

24, 54 
26, 59, 72, 82 
26, 71 
27, 74 
27 
72 

10 Willen dat je kind gelukkig is 5 28, 62, 64, 65, 81 
11 Geloven in je kind en zijn capaciteiten 4 29, 30, 33, 78 
12 Fier zijn op je kind 6 30, 33, 66, 83, 135, 142 
13 Moeite met loslaten van je kind 1 38 
14 Gevoel van verbondenheid, gevoel van familie-zijn 4 51, 62, 68, 77 
15 Onverbrekelijk, zelfs na sterfte 1 79 
16 De waarde dat je gezin op de eerste plaats komt 1 80 
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De items zijn steeds gebaseerd op citaten uit de contextuele interviews, waarbij per item 1 tot 10 citaten als 

basis gebruikt worden (tabel 3). De citaten kunnen teruggevonden worden in bijlage 1. De items die niet 

besproken zijn tijdens de focusgroep worden hier niet opgenomen (zie bijlage 2).  

 

4.1.2  Focusgroep 

 

Voor de eerste focusgroep (verticale loyaliteit) worden 37 items voorbereid over loyaliteit van ouder naar kind 

en 30 items van kind naar ouder. Wegens tijdsgebrek zijn enkel de eerste items besproken, er wordt een 

voorkeur gegeven aan de items vanuit het ouderperspectief.  

 

De focusgroep duurt twee uur. Gemiddeld wordt er 2,73 minuten stilgestaan per item. In totaal worden er 19 

items behouden (waarvan 3 met aanpassing) en 18 items geschrapt. 

 

Tabel 4 geeft weer welke items behouden (mits aanpassing) of geschrapt worden, hoelang de bespreking per 

item duurt en wat de voornaamste (discussie)punten zijn. Bij de items die behouden blijven zijn er vijf items 

waarbij het voor alle ouders een evidentie is dat deze bij verticale loyaliteit horen. Deze vijf zijn ‘existentiële, 

biologische band’, ‘willen dat je kind gelukkig is’, ‘gevoel van verbondenheid, gevoel van familie-zijn’, 

‘onverbrekelijk, zelfs na sterfte’ en ‘zorg opnemen door voorzien in de basisbehoeften van je kind’. De 

discussies bij de overige behouden items gaan voornamelijk over de exclusiviteit van de ouder-kindrelatie, de 

woordkeuze in de zinnen en van waaruit het item voortkomt (bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, loyaliteit, 

plicht, liefde, …). De drie items die behouden blijven mits aanpassingen, worden voornamelijk aangevuld met 

een korte zin voor een extra verduidelijking. Bij de zin ‘moeite met loslaten van je kind’ wordt dit vervangen 

door ‘spanning voelen bij het loslaten van je kind’ omdat de spanning juist op de verticale loyaliteit duidt. 

 

Bij de 3 van de 12 items die geschrapt worden, gebeurt dit met als argument dat verticale loyaliteit er gewoon 

is, zonder dat het moet groeien, getoond worden of verdeeld worden onder alle gezinsleden. In de discussie 

over de items rond loyaliteit tonen verklaart een moeder het als volgt: 

 

Voor mij mogen die allemaal weg, want ik vind: ‘loyaliteit, dat is zijn en dat is niet doen’. 

 

Het item ‘geloven in je kind en zijn capaciteiten’ weekt discussie los omdat niet alle ouders de capaciteiten van 

hun kinderen goed kunnen inschatten. Het item wordt geschrapt omdat het thema al voldoende aan bod komt 

in andere items. Verder worden er 10 items geschrapt die te maken hebben met zorg opnemen voor je kind. 

Deze zinnen worden voornamelijk aan andere dingen dan aan verticale loyaliteit toegeschreven. 

 

In deze focusgroep rond verticale loyaliteit wordt er vertrokken vanuit het eigen gevoel van de ouders. Er is 

ruimte voor het werken met metaforen en voorbeelden, waardoor de deelnemers vaak tot eigen vergelijkingen 

komen. Een ouder formuleert verticale loyaliteit als volgt:  

 

Dan moet ik ineens denken aan ‘den draad’ uit ‘In de Gloria’. Voor mij is loyaliteit ‘den draad’ en dus 

met andere woorden moeite met loslaten van uw kind en die verantwoordelijkheid enzovoort.  

 

Een andere ouder focust tijdens een discussie op een ander element:  

 

Als je dat doet, dan doe je het vanuit *…+ omdat het uw kind is en niet het kind van de buurman.  
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Tabel 4.  Overzicht van behouden (mits aanpassing) en geschrapte items in de focusgroep rond ‘verticale loyaliteit’. 

 Items verticale loyaliteit Duur Centrale (discussie)punten 
 
Behouden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behouden 
mits 
aanpassing 
 
 
 
Geschrapt 
 
 
 

 
Als ouder zorg voelen voor je kind 
 
Als ouder (over)bezorgd zijn over je kind 
 
Je kind doodgraag zien 
 
Openstaan voor de eigenheid van je kind, met zijn grenzen en mogelijkheden 
 
Zorg opnemen door voorzien in de basisbehoeften van je kind 
Zorg opnemen door beschermen/behoeden van slechte ervaringen 
Zorg opnemen door ervoor zorgen dat je kind zich goed voelt 
Zorg opnemen door huishouden runnen 
Zorg opnemen door activiteiten samen doen 
Zorg opnemen door beschikbaar zijn voor je kind 
 
Zorg opnemen door luisteren naar je kind 
Existentiële, biologische band 
Willen dat je kind gelukkig is 
Fier zijn op je kind 
 
Gevoel van verbondenheid, gevoel van familie-zijn 
Onverbrekelijk, zelfs na sterfte 
 
Verantwoordelijk zijn voor je kind, tot ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn 
 
Spanning voelen bij het loslaten van je kind 
 
Zorg opnemen door je kind stimuleren, ook als het moeite kost 
 
Elke band groeit op een eigen manier 
Toon je door: in woorden, knuffelen, aandacht geven, activiteiten samen doen, 
appreciatie tonen 
Geloven in je kind en zijn capaciteiten 
De waarde dat je gezin op de eerste plaats komt 
Zorg opnemen door regelmaat inbouwen 
Zorg opnemen door het bespreekbaar maken van thema’s 
Zorg opnemen door praktische zaken regelen 
Zorg opnemen door emotioneel begeleiden van je kind 
Zorg opnemen door je kind sturen/begeleiden 
Zorg opnemen door tijd vrijmaken voor je kind 
Zorg opnemen door eigen ding laten doen 
Zorg opnemen door voorzien in financiële middelen 
Zorg opnemen door grenzen aangeven 
Zorg opnemen door samen genieten met je kind 

 
7 

 
7 

 
4 

 
9 

 
0.5 

1 
0.5 

1 
1 
5 

 
0.5 
0.5 

1 
2 

 
0.5 
0,5 

 
10 

 
4 

 
2 

 
3 
7 

 
7 
2 
3 

0.5 
2 
1 

0.5 
0.5 

4 
1 

0.5 
1 

 
Essentieel – verschil voorwaardelijk/professioneel en onvoorwaardelijk/uit liefde en 
verantwoordelijk/biologisch – normaal van bij eerste seconde (instinctief), zo niet blokkades 
(Over- en onder)bezorgd – niet aan te ontsnappen – gemis bij kind indien niet – exclusiviteit ouder-
kindrelatie – projectie slecht nieuws op eigen kind 
Doodgraag – wanneer niet, lastig – vanuit existentiële of verantwoordelijkheid? – uitdrukking van 
loyaliteit 
Vanuit verantwoordelijkheid – aanvaarden: loyaliteit of eigen proces? – (niet) moeite doen – willen 
openstaan 
Per definitie 
Dat moet – reflex – proberen  
Willen dat je kind gelukkig is – idem vorig item 
Vanuit loyaliteit of plicht? – anders runnen met kinderen 
Verschil tijd vrijmaken en activiteiten – eigen kind 
Verschil met tijd vrijmaken – beschikbaar? – eigen activiteiten overwegen i.v.m. beschikbaarheid voor 
kind 
Vorm van loyaliteit 
Akkoord 
Alle ouders – akkoord – kan ook fout lopen 
Al dan niet terecht – als ouder geen verdienste aan capaciteiten kind – vanuit loyaliteit? – fier zijn op 
band 
Essentieel - bloedband 
Evident 
 
Stoppen in tijd – verschil verantwoordelijkheid en zorg – verantwoordelijkheid verandert – jonge kind 
– verschil juridisch en ethisch 
Uit loyaliteit al dan niet loslaten? – verantwoordelijkheid – stappen in loslaten – verschil moeite met 
en spanning bij 
Vanuit graag zien en opvoeding – cultureel – ook bij moeite 
 
Algemeen – verschil loyaliteit en beleving/relatie – constant 
Over doen (acties) en loyaliteit is zijn – verschil ouderlijke liefde en loyaliteit – vanuit zorg – 
basisdingen  
Realiteit – verkeerd beeld capaciteiten – wel/niet loyaliteit – voldoende in andere items gevat 
Waarde – spanning gezin en verticale loyaliteit – welk kind? 
Loyaliteit en goede opvoeding? – regelmaat/structuur 
Niets met loyaliteit te maken – idem vorig item 
Soms wel, soms niet – geen rechtstreeks verband – voor stiefkinderen ook 
Vorm van zorg – (niet) gebonden aan eigen kind – vanuit graag zien 
Idem als vorige 
Niet 
Niet akkoord – eigen ontwikkeling laten gebeuren – gevaar – tijdsgeest/cultuur – kansen geven 
Uit principe – op niveau van basisbehoeften wel 
Visie op opvoeding 
Cultuurgebonden – visie  

Note. Duur is uitgedrukt in minuten
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Om uit te leggen dat verticale loyaliteit niet steeds vervat zit in bepaalde acties, geeft een moeder het volgende 

voorbeeld over haar zoon:  

 

Maar hij denkt dus: ‘Ik ben het kindje dus ze moet alles voor mij doen’ en ik heb spontaan gereageerd: 

“Nee, nee, nee, jij bent mijn kindje. Ik doe dat omdat ik jou graag zie, maar niet om dat jij mijn kindje 

bent. Want eigenlijk moet jij gaan leren van dat zelf te gaan doen”. Ik vind dat echt een verschil. Dat is 

een keuze van graag zien om sommige dingen te doen, maar hij vindt dat sommige dingen wel zomaar 

een evidentie zijn vanuit een band die hij heeft met mij. 

 

Er wordt zelden stilgestaan bij de vraag of de ouders de zinnen herkennen, de focus ligt voornamelijk op de 

vraag of het besproken item bij verticale loyaliteit past. Van de 33 hoofdvragen (waarbij de items over “toon je 

door …” worden samengenomen) wordt er over 21 zinnen gediscussieerd en over 12 items zijn de ouders het 

meteen eens. Door tijdsoverwegingen is het niet mogelijk steeds een consensus te bereiken. Bij de meeste 

discussies zijn de tegenstrijdige meningen reeds van bij de eerste seconden duidelijk, aangezien er direct ja of 

nee geantwoord wordt op de vraag of het item bij verticale loyaliteit past of niet. Wederzijdse invloed speelt 

een rol tijdens dit groepsgesprek, argumenten worden uitgewisseld. Enkele individuen blijven vaak sterk bij 

hun eigen mening, waarbij ze moeilijk te overtuigen zijn door de andere meningen. Er is voor de eindbeslissing 

nooit gestemd, de onderzoeker heeft daarentegen een aantal keer de knoop doorgehakt naargelang welke 

mening het meest vertegenwoordigd was.  

 

Wat betreft groepsdynamiek wordt deze sterk bepaald door drie personen die vaak het woord nemen. Deze 

drie ouders komen zeer mondig over en lijken weinig tijd nodig te hebben om over de items na te denken. Vijf 

personen praten minder, maar hebben ook een aandeel in het groepsgesprek. Een ouder heeft enkel een zin 

gezegd. Er wordt vaak door elkaar gepraat, de zinnen volgen elkaar snel op en er valt zelden een stilte. 

 

Een ouder vraagt meermaals bij de items naar de juiste link met verticale loyaliteit. Zij bekijkt tijdens de 

discussies de items eerder als voorwaarden (waarbij dit steeds aanwezig moet zijn) in plaats van als kenmerken 

van loyaliteit (waarbij dit vaak aanwezig is). Een voorbeeld hiervan is:  

 

Ja en er zijn toch veel gezinnen waar de ouders, bijvoorbeeld als ik denk aan mijn eigen ouders, ik 

vond altijd dat die te weinig bezorgd waren over mij. *…+ Maar wie zegt dat ze niet loyaal zijn.  

 

Deze omgekeerde redenering heeft enkele groepsdiscussies vertraagd. Het zorgt er ook voor dat deze 

deelnemer enkele uitspraken persoonlijk lijkt te nemen. Een andere vertraging wordt opgelopen door een 

sterke focus op woorden of formulering. Voornamelijk een vader gaat hier sterk op in. Dit heeft als voordeel 

dat enkele items zeer diepgaand besproken kunnen worden. De deelnemers worden uitgedaagd om meer 

specifiek onder woorden te brengen wat ze juist bedoelen, zoals uit dit voorbeeld blijkt:  

 

Ik vind het woord ‘openstaan’ zo niet goed, want we zeggen allemaal andere dingen. De uitspraak 

heeft iets, maar ik dan eerder de keuze van het woord openstaan… ‘een principiële gevoeligheid’ of 

weet ik veel. 

 

Het nadeel hiervan is dat de discussies soms onnodig lang duren en zeer complex worden, wat de kans op het 

afhaken van de deelnemers tijdens de discussie vergroot. Een voorbeeld van een complexe vergelijking tussen 

woorden gaat als volgt:  
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Dus dan kan je zeggen ‘openstaan’, maar dat hoort juist bij de beperkingen die niet met loyaliteit te 

maken hebben. Het verschil tussen openstaan en aanvaarden. Dat niet kunnen beleven kan zijn om 

weet ik veel wat er in uw leven gebeurt en je staat er voor open, dat gebeurt. Maar daar kan je… je 

kan er juist niet voor openstaan, maar aanvaarden… als je verder groeit in uzelf, dan ga je dat wel 

volop blijven aanvaarden.  

 

Een andere deelnemer maakt deze dynamiek duidelijk met de volgende woorden: 

 

Dat kan je toch niet schrappen, denk aan loyaliteit. *…+ We zitten heel de tijd weer over woorden te 

vallen. Dat is gewoon juist. 

 

Een andere algemene opmerking die meermaals naar voren wordt gebracht, duidt op de exclusiviteit van de 

items voor de ouder-kind band en dus voor de verticale loyaliteit. Een vader formuleert het als volgt: 

 

Het is er een uitdrukking van hé, maar het is zeker niet omgekeerd. Je kan nog andere mensen 

doodgraag zien, maar een uitdrukking van uw loyaliteit is uw kind doodgraag zien. 

 

Het tempo tijdens de discussies ligt hoog en de duur van deze focusgroep is lang. Bij de laatste items worden 

de discussies minder uitgebreid besproken en beginnen de mensen zelf aan te geven dat de timing op de 

voorgrond geplaatst moet worden. 

 

4.1.3  Vragenlijst 

 

In totaal worden er 19 items over verticale loyaliteit voorgelegd aan de experts. Uit tabel 5 blijkt dat 17 items 

door minstens 9 experts bij het juiste concept gezet worden, waardoor deze zinnen voldoen aan de eerste 

voorwaarde (75%-regel). Alle 17 items scoren ook positief op de tweede voorwaarde, waarbij de mediaan bij 2 

items ‘zeer sterk’, bij 13 items ‘sterk’ en bij 2 items ‘matig’ is. Slechts 2 behouden items worden een keer fout 

gescoord als roulerende rekening. Bij de meerderheid van de items geeft niet elke expert een antwoord op de 

vraag bij welk concept dit item hoort.  

 

De twee items die ‘zeer sterk’ (als mediaan) bij verticale loyaliteit horen, zijn ‘een existentiële, biologische 

band’ en ‘onverbrekelijk, zelfs na sterfte’. ‘Ik neem als ouder zorg op door te voorzien in de basisbehoeften van 

mijn kind’ en ‘ik zie mijn kind doodgraag’ horen er maar matig bij. Alle andere items scoren sterk. 

 

Bij de twee niet-goedgekeurde items wordt er een keer zeer verscheiden gestemd en een keer gaan alle 

ingevulde stemmen naar verticale loyaliteit maar wordt er te vaak geen antwoord gegeven. Bij het item ‘Ik ben 

als ouder (over)bezorgd over mijn kind’ geven experts aan dat vooral de ‘over’ in overbezorgd doet vermoeden 

dat het ook bij roulerende rekening kan passen. Zij geven als advies dit woordje te schrappen. 

 

Opmerkelijk is dat er ook twee items goedgekeurd worden (voor verticale loyaliteit) die oorspronkelijk 

opgesteld zijn voor een ander concept. Hierbij gaat het over ‘Ik zet bezorgdheid, ontvangen via mijn eigen 

ouders, over op mijn kind waardoor hij belemmerd wordt’ (n=11) (oorspronkelijk geformuleerd voor 

roulerende rekening) en ‘Mijn kind probeert aan mijn vraag te voldoen vanuit loyaliteit aan mij als ouder’ (n=9) 

(oorspronkelijk geformuleerd voor constructieve parentificatie). Deze items worden bijgevolg niet 

goedgekeurd. 
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Tabel 5. Overzicht van de resultaten van de vragenlijst over de items betreffende ‘verticale loyaliteit’. 
 Items verticale loyaliteit V.L. C.P. R.R. G.A. Mediaan 
 
Behouden 

 
Ik voel als ouder zorg voor mijn kind 
Ik zie mijn kind doodgraag 
Ik sta open voor de eigenheid van mijn kind, met zijn grenzen 
en mogelijkheden 
Ik neem als ouder zorg op door te voorzien in de 
basisbehoeften van mijn kind 
Ik neem als ouder zorg op door mijn kind te 
beschermen/behoeden van slechte ervaringen 
Ik neem als ouder zorg op door er voor te zorgen dat mijn kind 
zich goed voelt 
Ik neem als ouder zorg op door het huishouden te runnen 
Ik neem als ouder zorg op door samen activiteiten te doen met 
mijn kind 
Ik neem als ouder zorg op door mijn kind te stimuleren, ook 
als het mij moeite kost 
Ik neem als ouder zorg op door beschikbaar te zijn voor mijn 
kind 
Ik neem als ouder zorg op door te luisteren naar mijn kind 
Een existentiële, biologische band 
Ik ben verantwoordelijk voor mijn kind, tot hij zelf 
verantwoordelijk kan zijn 
Ik wil dat mijn kind gelukkig is 
Ik ben fier op mijn kind 
Een gevoel van verbondenheid, gevoel van familie-zijn 
Onverbrekelijk, zelfs na sterfte 
 

 
12 

9 
10 

 
12 

 
9 

 
10 

 
9 

11 
 

11 
 

11 
 

12 
12 
11 

 
10 
10 
11 
12 

 

  
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 

3 
2 

 
 
 

2 
 

2 
 

3 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 

1 
 

1 
2 
1 

 

 
Sterk 
Matig 
Sterk 

 
Sterk 

 
Sterk 

 
Sterk 

 
Matig 
Sterk 

 
Sterk 

 
Sterk 

 
Sterk 

Zeer sterk 
Sterk 

 
Sterk 
Sterk  
Sterk 

Zeer sterk 
 

Niet 
behouden 

Ik ben als ouder (over)bezorgd over mijn kind 
Ik voel als ouder spanning bij het loslaten van mijn kind 

8 
7 

1 3  
5 

 

Note. V.L. = Verticale loyaliteit; C.P. = Constructieve parentificatie; R.R. = Roulerende rekening, G.A. = Geen Antwoord. 

 

4.2  Constructieve parentificatie 

 

4.2.1  Analyse van de contextuele interviews en literatuur 

 

Bij de analyse voor het concept ‘constructieve parentificatie’ wordt er zowel gebruik gemaakt van contextuele 

interviews als van contextuele literatuur. In totaal worden er 23 items opgesteld, waarvan 10 uit de interviews 

en 13 uit een basiswerk van Nagy (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Ze worden steeds gebaseerd op 1 

tot 10 citaten per item (zie tabel 6). De citaten kunnen teruggevonden worden in bijlage 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

 
Tabel 6. Opgestelde items ‘constructieve parentificatie’ na analyse van de twaalf contextuele interviews en contextuele 
literatuur met een verwijzing naar (het aantal) citaten waarop de items gebaseerd zijn. 
Items constructieve parentificatie Aantal Citaten 
 
Uit de contextuele interviews: 
1 Als je kind een grote bezorgdheid naar zijn broer/zus uit 
2 Als je kind zijn eigen wensen aan de kant schuift om meer te kunnen zorgen 

voor jou als ouder 
3 Als je als kind een grote bezorgdheid naar je ouder uit 
4 Als je kind verantwoordelijkheid over en ouderlijke zorg opneemt voor zijn 

broer/zus, vanuit opdracht van jou als ouder 
5 Als je kind zijn eigen noden en behoeften opzij zet 
6 Als je kind minder zorg vraagt om jou als ouder te ontlasten 
7 Als je kind zich zonder meer aanpast aan de keuzes van jou als ouder 
8 Als je als ouder praat met je kind (op een jonge leeftijd) over niet-

leeftijdsadequate thema’s 
9 Als je kind zich als voorbeeldig kind gedraagt om jou als ouder te ontlasten 
 
Uit de contextuele literatuur: 

 
 

3 
1 
 

7 
8 
 

1 
4 
2 
1 
 

1 

 
 
1, 6, 7 
2 
 
3, 4, 5, 10, 12, 17, 20 
7, 8, 14, 18, 19, 20, 
21, 22 
7 
8, 9, 13, 17 
11, 13 
16 
 
20 
 

10 Als je kind (op een jonge leeftijd) zich zeer zorgzaam opstelt naar andere 
kinderen (andere dan familie) 

11 Als je als ouder te hoge verwachtingen (naargelang de leeftijd) stelt aan je kind 
12 Als je als ouder tijdelijk zelf nood hebt aan veel zorg 
13 Het is pas destructief als je kind geen erkenning krijgt voor zijn inspanningen 

en/of wel de schuld krijgt wanneer het niet lukt  
14 Als je als ouder niet meer ziet dat je meer zorg moet geven aan je kind dan 

omgekeerd nodig is 
15 Als je als ouder te hard steunt op je kind  
16 Vanuit loyaliteit voor jou als ouder probeert je kind aan jouw vraag te voldoen 
17 Als je als ouder je kind niet genoeg groeikansen geeft, waardoor je je kind 

“klein” houdt  
18 Als je kind opvult wat jij als ouder in de opvoeding niet op jou neemt  
19 Als je kind zich in zijn gezinscontext verantwoordelijk voelt voor zaken waar 

hij niet verantwoordelijk voor is  
20 Het biedt ook positieve gevolgen: het zelfvertrouwen van je kind kan groeien 

als je als ouder erkenning geeft voor zijn inspanningen  
21 Als je kind denkt dat het zijn schuld is als hij niet aan jouw vragen kan voldoen 
22 Hoe meer je als ouder je rol niet vervult, hoe meer je kind dit zal overnemen  
23 Het komt in elk gezin wel eens voor 

1 
 

3 
1 
7 
 

2 
 

1 
1 
3 
 

1 
1 
 

5 
 

1 
1 
1 

22 
 
25, 27, 32 
26 
26, 27, 33, 34, 36, 
37, 38 
28, 31 
 
29 
31 
31, 33, 37 
 
31 
31 
 
31, 33, 34, 36, 38 
 
31 
32 
33 

 

4.2.2  Focusgroep 

 

Tijdens de tweede focusgroep (constructieve parentificatie) kunnen alle voorbereide items besproken worden. 

Uit tabel 7 kunnen we besluiten dat er van de 23 items 12 behouden blijven (waarvan 5 met aanpassing) en 11 

geschrapt worden.  

 

De voornaamste aanpassingen worden bedoeld om de zin minder zwaar te laten overkomen, zoals het 

bijvoegen van ‘occasioneel’ of ‘tijdelijk’ en het veranderen van ‘steunt op’ in ‘steun zoekt bij’ en  ‘opvullen’ in 

‘aanvullen’.  

 

In totaal heeft de groep een uur en 41 minuten (101 minuten) nodig om de volledige taak (samen met inleiding 

en uitleg van de contextuele theorie) te volbrengen, met een gemiddelde van 3,5 minuten per item. 
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Tabel 7.  Informatie over behouden (mits aanpassing) en geschrapte items in de focusgroep rond ‘constructieve parentificatie’. 

 Items constructieve parentificatie Duur Centrale (discussie)punten 
 
Behouden 
 

 
Als je kind zijn eigen wensen aan de kant schuift om meer te kunnen zorgen voor 
jou als ouder 
Als je kind verantwoordelijkheid over en ouderlijke zorg opneemt voor zijn 
broer/zus, vanuit opdracht van jou als ouder 
Als je als ouder tijdelijk zelf nood hebt aan veel zorg 
Het is pas destructief als je kind geen erkenning krijgt voor zijn inspanningen en/of 
wel de schuld krijgt wanneer het niet lukt 
Vanuit loyaliteit voor jou als ouder probeert je kind aan jouw vraag te voldoen 
Het biedt ook positieve gevolgen: het zelfvertrouwen van je kind kan groeien als je 
als ouder erkenning geeft voor zijn inspanningen 
Het komt in elk gezin wel eens voor 
 

 
3 

 
2 

 
2 

0,5 
 

0,5 
0,5 

 
1 

 
Niet natuurlijk - verschil zorg dragen en zorgen – leeftijd  
 
Impliciet of expliciet in opdracht van de ouders 
 
Mogelijkheid – tijdelijk – ‘zorg’  
Destructief: geen erkenning, wel schuld, als algemene regel  
 
Destructief of constructief 
Akkoord 
 
Overal 

Behouden 
mits 
aanpassing 
 

Als je kind af en toe zijn eigen noden en behoeften opzij zet om jou als ouder te 
ontlasten 
Als je kind een keer minder zorg vraagt om jou als ouder te ontlasten 
Als je kind zich tijdelijk en spontaan als voorbeeldig kind gedraagt om jou als ouder 
te ontlasten 
Als je als ouder een korte periode steun zoekt bij je kind 
 
Als je kind occasioneel aanvult wat jij als ouder in de opvoeding niet op jou neemt, 
waarbij je dit als ouder weet te waarderen 
 

5 
 

3 
3 

 
7 

 
14 

Niet gezond indien systematisch – occasioneel – naar ouders, niet 
naar anderen 
Afhankelijk van leeftijd en de mate waarin (periode) 
Constructief indien tijdelijk en spontaan (geen dwang) – proces  
 
Wisselwerking – leeftijd(sadequaat) – tijdelijk – verschil steunen of 
steun zoekt 
Destructief of constructief – opvoeding? – andere contexten – 
aanvoelen – verschil opvullen en aanvullen – tekort ouders? – 
waardering ouders 
 

Geschrapt 
 

Als je kind een grote bezorgdheid naar zijn broer/zus uit 
Als je als kind een grote bezorgdheid naar je ouder uit 
Als je kind zich zonder meer aanpast aan de keuzes van jou als ouder 
Als je als ouder praat met je kind (op een jonge leeftijd) over niet-leeftijdsadequate 
thema’s 
Als je kind (op een jonge leeftijd) zich zeer zorgzaam opstelt naar andere kinderen 
(andere dan familie) 
Als je als ouder te hoge verwachtingen (naargelang de leeftijd) stelt aan je kind 
Als je als ouder niet meer ziet dat je meer zorg moet geven aan je kind dan 
omgekeerd nodig is 
Als je als ouder je kind niet genoeg groeikansen geeft, waardoor je je kind “klein” 
houdt 
Als je kind zich in zijn gezinscontext verantwoordelijk voelt voor zaken waar hij 
niet verantwoordelijk voor is 
Als je kind denkt dat het zijn schuld is als hij niet aan jouw vraag kan voldoen 
Hoe meer je als ouder je rol niet vervult, hoe meer je kind dit zal overnemen 
 

7 
3 
3 
5 

 
1 

 
6 
1 

 
1 

 
4 

 
1 
7 

Andere factoren: genetisch, plaats kinderrij, … 
De mate waarin – Normaal/gezond 
Destructief – Verschil opvoeding en parentificatie 
Destructief of constructief – Mate waarin – Communicatie 
 
Afhankelijk van kind, thuissituatie en aanvoelen 
 
Destructief: te hoog – Niet parentificatie 
Destructief: niet meer ziet 
 
Destructief: klein houden, geen kansen geven 
 
Ouders schieten tekort – negatieve gevolgen – geen erkenning 
 
Destructief: ouders leggen lat te hoog – Afhankelijk van leeftijd 
Positief of negatief – Spontaan door kinderen of door overmacht 
ouders – afhankelijk leeftijd en ervaring kind 

Note. Duur is uitgedrukt in minuten
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De ouders proberen te ontdekken wat constructieve parentificatie al dan niet is. Een moeder komt tot een 

duidelijke beschrijving: 

 

Maar parentificatie is eigenlijk altijd een tekort, is eigenlijk altijd een tijdelijk overcompenseren van de 

kinderen, dus u gaat dat dan zien als altijd destructieve parentificatie en dat is soms ook constructief, 

volgens Nagy. 

 

Ook in voorbeelden komt het proces van parentificatie naar voren: 

 

Ja, ik heb dat in mijn jeugd genoeg gehad. Mijn ouders zijn gescheiden, vrij vroeg, als wij twaalf à 

dertien jaar waren. Mijn moeder was een verpleegster, dus ze was heel dikwijls nog op nachtdienst ’s 

morgens en ik zorgde er dan voor dat mijn zus, zij is twee jaar jonger, op tijd op school kwam. *…+ 

Gewoon, dat was zo. 

 

De opbouw van de antwoorden loopt vaak sterk parallel. De eerste reacties doelen voornamelijk op het 

dilemma tussen een constructief of destructief patroon. Daarna wordt stilgestaan bij het feit of de ouders deze 

zin herkennen of niet, wat al een groot verschil is met de focusgroep over verticale loyaliteit. Pas als laatste 

wordt de vraag gesteld of deze zin binnen het concept van (constructieve) parentificatie past. 

 

Bij 13 items worden enkel voor- of tegenargumenten gebruikt en vindt er geen discussie plaats, bij de overige 

10 items worden er wel tegenstrijdige argumenten gebruikt. Steeds wordt er naar een consensus toegewerkt, 

geen enkele ouder heeft tijdens het proces verbaal vermeld dat hij zich moet neerleggen bij de beslissing. 

Grote wisselingen wat betreft de richting waar het groepsgesprek naar toe gaat, worden voornamelijk 

genomen na door de respondenten aangebrachte voorbeelden: 

 

Respondent 5: Het gaat echt over opvoeden, hé. Het opvoeden is essentieel. Dan vind ik dat 

destructieve parentificatie. 

Respondent 6: Nee, bijvoorbeeld: wij zijn op reis, wij zijn op weekend, ik en mijn man. Er is een 

jongere zoon en die zegt – uit het leven gegrepen – “ik ga deze namiddag naar ’t stad”. Een zoon van 

vijftien. De andere zoon weet heel goed dat hij dat eigenlijk niet mag: voke en moeke vinden hem 

eigenlijk te jong om dat te doen. Wij zijn er niet op dat moment, dus zegt mijn oudere zoon: “Nee, jij 

mag dat niet doen, want ik weet dat jij dat niet zou mogen. Voke en moeke zouden niet gerust zijn”. 

Dat is opvoeden hé. Dat is voor een deel mee een beslissing nemen. Is dat constructieve parentificatie 

of niet? Ja, dat is constructieve parentificatie. 

Respondent 4 en 7: Ja. 

 

De meeste aanpassingen aan de items worden gedaan op basis van hetzelfde argument over zware 

bewoordingen: bij constructieve parentificatie mag het niet gaan over systematisch te weinig geven of 

ontvangen. Twee voorbeelden hiervan zijn:  

 

Als dat in een situatie is waar een van de ouders weer in een periode is dat hij ziek is of sukkelt, dan is 

dat helemaal anders dan wanneer dat een constante situatie is, dan is dat niet meer normaal.  

 

Respondent 6: Wij hebben zo iemand in de familie en ik ervaar dat als erg negatief. Want dat kind 

wordt op dat moment niet met dat één feitje belast, maar dat kind weet heel goed dat het de rol van 

de partner soms moet overpakken, zonder dat hij dat bewust weet, die weet dat niet, maar van 
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regelmatig dingen te horen die eigenlijk niet voor zijn leeftijd zijn en die weet dat er geen partner is. 

Het is een moeder met een kind en dat kind wordt daar echt… Omdat het systematisch gebeurt, niet 

zo eens een keer… *…+ 

Respondent 7: Ja als het systematisch is, is het sowieso niet goed. 

 

Dit onderscheid tussen systematisch en occasioneel maakt vaak het verschil tussen destructieve en 

constructieve parentificatie. Ook de leeftijd van het kind heeft hierin een belangrijke invloed, samen met 

andere factoren van een specifieke situatie. Dit zijn ook belangrijke redenen om items te schrappen. In een 

discussie rond ouders die hun rol niet opnemen, stelt een moeder de invloed van de situatie als volgt: 

 

Ik denk dat dat belangrijk is, een nuanceverschil, dat de ouders in zo’n geval van echtscheiding of de 

rolstoel, het niet kunnen doen. Of bijvoorbeeld je hebt een vader die alcoholverslaafd is en die wil het 

niet. Dan is het wel heel destructief. 

 

Enkele ouders vinden het opzet van de focusgroepen niet evident. Ze vinden het niet altijd gemakkelijk de 

items te herformuleren. Zinnen als: “Je kan van alles parentificatie maken” duiden hierop. Andere feedback 

wat betreft het onderzoeksopzet is dat de zinnen in een algemene vorm gelezen moeten worden, omdat er 

zonder casus gewerkt wordt. Een moeder spreekt deze moeilijkheid zeer duidelijk uit:  

 

Het is je bedoeling, ik snap het wel wat je bedoeling is, maar het is heel moeilijk om zinnen die daar 

gewoon maar staan te gaan beoordelen zonder dat je daar een casus achter hebt. Als je een casus 

hebt ‘is dat parentificatie?’, is dat veel eenvoudiger. Nu is dat zo… Het is een zin, je weet niet waar hij 

vandaan komt, hij is ergens uit een context genomen en je moet er dan over oordelen. Dat vind ik 

moeilijk. 

 

Verder kunnen de ouders goed zien dat constructieve parentificatie te maken heeft met een tekort in 

ontvangen van het kind, maar is het moeilijker om dit tekort ook bij de ouders te laten starten. Enerzijds willen 

de deelnemers items waarin de focus ligt op het tekortschieten van de ouders herformuleren of schrappen. Zo 

wordt bijvoorbeeld het item ‘Als je als ouder te hoge verwachtingen (naargelang de leeftijd) stelt aan je kind’ 

eerst geherformuleerd naar ‘Als het kind zou proberen aan hoge verwachtingen te voldoen’ vooraleer het 

geschrapt wordt. Anderzijds komt naar het einde van het gesprek aan bod dat “ouders ook niet volmaakt zijn” 

en dat constructieve parentificatie in elk gezin wel eens voor komt. 

 

De groep discussieert op een rustige manier, er wordt weinig door elkaar gepraat en er valt soms een stilte. 

Alle ouders hebben een aandeel in het gesprek. 

 

4.2.3  Vragenlijst 

 

Slechts 4 van de 12 items rond constructieve parentificatie blijven overeind in deze fase van het onderzoek (zie 

tabel 8).  De vier items die goedgekeurd worden na de eerste voorwaarde (75%-regel), overleven ook de 

tweede voorwaarde met drie keer als mediaan ‘sterk’ en eenmaal ‘sterk tot matig’.  

 

De behouden items vertrekken voornamelijk vanuit de positie van de ouder en wat de ouder nalaat ten 

opzichte van of extra vraagt aan het kind.  
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Een expert geeft aan dat vooral (de mate van) erkenning door de ouder meer centraal zou moeten staan in de 

verschillende items. 

 

Alle niet-goedgekeurde items (met één uitzondering) verliezen voornamelijk stemmen aan de verticale 

loyaliteit, slechts bij drie items wordt er ook gestemd op roulerende rekening. Een item voldoet zelfs aan de 

75%-regel in het aantal stemmen voor verticale loyaliteit. 

 
Tabel 8.  Overzicht van de resultaten van de vragenlijst over de items betreffende ‘constructieve parentificatie’. 
 Items constructieve parentificatie V.L. C.P. R.R. G.A. Mediaan 
 
Behouden 

 
Vanuit opdracht van mij als ouder neemt mijn kind 
verantwoordelijkheid en ouderlijke zorg op voor zijn broer/zus 
Mijn kind vraagt een keer minder zorg om mij als ouder te 
ontlasten 
Ik zoek als ouder een korte periode steun bij mijn kind 
Als mijn kind occasioneel aanvult wat ik als ouder in de 
opvoeding niet op mij neem en waarbij ik dit als ouder weet te 
waarderen 
 

 
1 

 
3 

 
 

 
10 

 
9 

 
11 
12 

 

 
 

 
1 

 
 
 

1 
 

 
Sterk 

 
Sterk 

 
Sterk 
Sterk 

Niet 
behouden 

Mijn kind schuift zijn eigen wensen aan de kant om meer te 
kunnen zorgen voor mij als ouder 
Mijn kind zet af en toe zijn eigen noden en behoeften opzij om 
mij als ouder te ontlasten 
Mijn kind gedraagt zich tijdelijk en spontaan als een voorbeeldig 
kind om mij als ouder te ontlasten 
Ik heb als ouder tijdelijk zelf nood aan veel zorg 
Het is pas destructief als mijn kind geen erkenning krijgt voor 
zijn inspanningen en/of wel de schuld krijgt wanneer het niet 
lukt 
Mijn kind probeert aan mijn vraag te voldoen vanuit loyaliteit 
aan mij als ouder 
Ik geef als ouder erkenning voor de inspanningen van mijn kind, 
waardoor zijn zelfvertrouwen kan groeien 
Het komt in elk gezin wel eens voor 

3 
 

4 
 

5 
 

2 
2 

 
 

9 
 

4 
 

8 
 

8 
 

7 
 

7 
6 

 
 

3 
 

8 
 

2 

 
 
 
 
 
 

1 
2 

 
 
 
 
 
 

5 

1 
 
 
 
 
 

2 
2 

 
 
 
 
 
 

5 

 

Note. V.L. = Verticale loyaliteit; C.P. = Constructieve parentificatie; R.R. = Roulerende rekening, G.A. = Geen Antwoord. 

 

4.3  Roulerende rekening 

 

4.3.1  Analyse van de contextuele interviews en literatuur 

 

Bij de analyse voor roulerende rekening worden slechts drie items geselecteerd uit de contextuele interviews. 

Voor de overige 10 items wordt beroep gedaan op contextuele literatuur. Zoals in tabel 9 weergegeven, vinden 

deze 13 items hun basis in 1 tot 4 citaten per item, waarbij alle items uit citaten van de literatuur (n=10) slechts 

gebaseerd zijn op telkens een citaat. De citaten zijn terug te vinden in bijlage 1. 
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Tabel 9. Opgestelde items ‘roulerende rekening’ na analyse van de twaalf contextuele interviews en contextuele literatuur 
met een verwijzing naar (het aantal) citaten waarop de items gebaseerd zijn. 
Items roulerende rekening Aantal Citaten 
 
Uit de contextuele interviews: 
1 Angst die je als voorbeeld hebt gekregen van je eigen ouders overzetten op je kind 
2 Bezorgdheid, ontvangen via je eigen ouders, overzetten op je kind waardoor hij 

belemmerd wordt  
3 Als ouder in de opvoeding van je eigen kinderen fouten maken die je eigen ouders ook 

gemaakt hebben, omdat het anders aanpakken zou kunnen betekenen dat je vindt dat 
je ouders ergens in tekortschieten en dat wil je niet. 

 
Uit de contextuele literatuur: 

 
 

2 
2 
 

4 

 
 
1, 4 
2, 3 
 
5, 6, 7, 9 

4 Door onrecht dat jou als kind is aangedaan, zie je als ouder je eigen ouderlijke 
verantwoordelijkheid ten opzichte van je kind niet meer 

5 Het gaat over het niet kunnen ombuigen van een negatieve ervaring in je eigen 
opvoeding naar een positief handelen in de opvoeding van je kind  

6 Het start steeds bij onrecht en slachtoffer zijn  
7 Door eigen ervaren onrecht heb je het recht geen rekening meer te houden met de 

behoeften van je kind  
8 Door eigen ervaren onrecht besef je niet meer ten volle welke schade je je kind 

berokkent  
9 Door de loyaliteit naar je eigen ouders kan het onrecht (aangedaan door hen) niet 

rechtgezet worden ten opzichte van hen  
10 Je kind wordt door jou tot slachtoffer gemaakt om zo je eigen ouders te verdedigen 
11 Het wordt geleid door het gevoel iemand betaald te moeten zetten voor wat je zelf 

hebt moeten meemaken 
12 Je kind als onschuldig doelwit kan als gevolg van dit nieuw onrecht (aangedaan door 

jou) ook onfair handelen ten opzichte van een andere, waardoor het proces steeds 
weer herhaald wordt 

13 Door je kind betaald te zetten voor wat jou is aangedaan, krijg je het gevoel dat hij 
verantwoordelijkheid draagt voor jouw ervaren onrecht en dat je zo je ouders niets 
moet kwalijk nemen 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 
 

1 

10 
 
10 
 
11 
11 
 
11 
 
12 
 
12 
12 
 
14 
 
 
14 

 

4.3.2  Focusgroep 

 

Alle 13 voorbereide items kunnen besproken worden tijdens deze focusgroep. Uit tabel 10 blijkt dat twee items 

geschrapt worden en 11 behouden (waarvan 7 met een aanpassing). Twee behouden items worden 

samengevoegd tot een nieuw item, waardoor de focusgroep eindigt met 10 overeind gebleven items.  

 

De voornaamste aanpassingen worden gedaan wat betreft het meer benadrukken van het ervaren van het kind 

en van de start van het proces. Ook wordt er bijgevoegd dat een deel van het proces zowel bewust als 

onbewust kan verlopen en wordt een vaststaande stelling omgevormd tot een mogelijkheid. 

 

Twee items worden geschrapt om een inhoudelijke reden. De ouders hebben het zeer moeilijk met het feit dat 

ouders fouten zouden maken in de opvoeding van hun kinderen om op die manier hun eigen ouders te 

verdedigen. Daarenboven kunnen ze zich niet vinden in het item ‘Door eigen ervaren onrecht heb je het recht 

geen rekening meer te houden met de behoeften van je kind’. Na een poging tot inleven in dit proces wordt 

het item geschrapt. 

 

De focusgroep duurt in totaal 109 minuten (1 uur en 49 minuten) met een bespreking van gemiddeld 7 

minuten per item. 
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Tabel 10.  Informatie over behouden (mits aanpassing) en geschrapte items in de focusgroep over ‘roulerende rekening’. 
 Items roulerende rekening Duur Centrale (discussie)punten 
 
Behouden 
 

 
Angst die je als voorbeeld hebt gekregen van je eigen ouders overzetten op je kind 
Bezorgdheid, ontvangen via je eigen ouders, overzetten op je kind waardoor hij 
belemmerd wordt 
Door eigen ervaren onrecht besef je niet meer ten volle welke schade je je kind 
berokkent 
Je kind als onschuldig doelwit kan als gevolg van dit nieuw onrecht (aangedaan 
door jou) ook onfair handelen ten opzichte van een andere, waardoor het proces 
steeds weer herhaald wordt 
 

 
4 
2 

 
2 

 
1 

 
Voorbeelden – doorgeven via woorden of analoge taal – genen 
Voorbeelden – vergelijking angst 
 
Verschil eigen voorbeelden en gazettenverhalen – onbewust 
 
Cirkel, ketting 

Behouden 
mits 
aanpassing 
 

Door – als groot ervaren – onrecht dat jou als kind is aangedaan, zie je als ouder je 
eigen ouderlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van je kind niet meer 
Het proces start steeds, al dan niet bewust, bij onrecht en slachtoffer zijn 
 
Het gaat over het niet kunnen ombuigen van een negatieve ervaring in je eigen 
opvoeding naar een handelen dat als positief ervaren wordt (door je kind) in de 
opvoeding van je kind 
Het proces start bij loyaliteit naar je eigen ouder, waardoor het onrecht (aangedaan 
door hen) niet rechtgezet kan worden ten opzichte van hen en je kind door jou tot 
slachtoffer wordt gemaakt [samenvoeging twee items] 
Het kan geleid worden door het gevoel iemand betaald te moeten zetten voor wat je 
zelf hebt moeten meemaken 
Door je kind slachtoffer te maken voor wat jou is aangedaan, geef je je kind het 
gevoel dat hij verantwoordelijkheid draagt voor jouw ervaren onrecht 
 

4 
 

6 
 

2 
 
 

11 
 
 

3 
 

10 

Gazettenverhalen – groot onrecht – ervaren kind 
 
Bewust of onbewust – ervaren kind – als start – context als 
omgevingsfactoren en andere personen 
Positief en negatief – ervaren kind 
 
 
Interactie met ouders – roulement – als start – Vanuit verdediging 
ouders? – bewust of onbewust – ervaren kind 
 
Bewust of onbewust – mogelijke drijfveer – ‘betaald zetten’ 
 
Verschil verantwoordelijkheid krijgen of geven – relatie 
met/loyaliteit naar ouder – doorgeven naar kinderen – verschil 
betaald zetten en slachtoffer maken – bewust of onbewust – ouders 
kwalijk nemen? 
 

Geschrapt Als ouder in de opvoeding van je eigen kinderen fouten maken die je eigen ouders 
ook gemaakt hebben, omdat het anders aanpakken zou betekenen dat je vindt dat je 
ouders ergens in tekortschieten en dat wil je niet 
Door eigen ervaren onrecht heb je het recht geen rekening meer te houden met de 
behoeften van je kind 

25 
 
 

10 

Bewust of onbewust – je kinderen je eigen onrecht niet aandoen – 
terugkoppeling ouders of als voorbeeldgedrag gekregen? – ervaren 
kind – onrecht klinkt groot 
Verschil eigen aanvoelen en gazettenverhalen – behoeften kind – 
vanuit standpunt ouder of kind – verband eigen onrecht en het zien 
van behoeften kind? 

Note. Duur is uitgedrukt in minuten.
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Waar de vorige focusgroepen eerder vertrekken vanuit het eigen gevoel, geldt hier Nagy’s verhaal als 

startbasis. De vraag ‘Herken ik dit?’ wordt wel eens herleid naar ‘Herken ik dit bij anderen?’ aangezien een link 

met de eigen gezinssituatie soms moeilijk blijkt. Een vader formuleert dit op deze manier: 

 

Het jammerlijke is: ik kan er nu naar mijn eigen persoonlijk leven heel weinig van inbeelden, nu. Allé 

ja, het is niet dat ik zo’n geweldige zoon geweest ben altijd, maar ik kom wel goed overeen. Het is 

voor mij wat moeilijk om er … ik probeer er iets in te vinden, maar… 

 

Er wordt op een explorerende en onderzoekende manier gediscussieerd over de thema’s, waarbij voornamelijk 

voorbeelden gebruikt worden om meer duidelijkheid te scheppen: 

 

Ik vind, mijn ouders hebben me te beschermd opgevoed en ik ben eigenlijk ook bezig. Eigenlijk vind ik 

dat van mijn ouders fout. *…+ Maar is dat onrecht? Pff. Ik doe het zelf ook, omdat onze K. [naam kind] 

zoveel aandacht vraagt. Ik maak dezelfde fout als mijn ouders. 

 

Woorden als onrecht en slachtoffer binnen de items worden als zeer zwaar ervaren. Een moeder uit dit als 

volgt:  

 

Ik denk dat je daar dikwijls over struikelt, over dat woord ‘onrecht’. Dat is zo’n groot woord, vind ik. 

*…+ Het is daarom dat dat woord ‘onrecht’ zo… dan denk ik aan heel andere dingen dan dit. 

 

Zowel het kwalijk nemen van de ouders voor een fout die zij gemaakt hebben als het tekortschieten van 

zichzelf in de opvoeding van hun kinderen, lijkt moeilijk te vatten voor de deelnemende ouders. Voornamelijk 

de link tussen beiden wordt niet aanvaard: indien een ouder onrecht ervaren heeft in zijn gezin van oorsprong, 

zou hij de reflex moeten hebben om dit zijn kinderen niet aan te doen en op die manier de rekening niet te 

presenteren aan zijn kinderen. Veel verhalen worden buiten zichzelf gelegd, waarbij een soort wij-zij gevoel 

gecreëerd wordt. Bij de volgende dialoog wordt dit duidelijk naar voren gebracht: 

 

Respondent 7: Als je je ouder voelt, dan vind je dit gewoon zever hé. Maar het gaat ook over die 

mensen uit de gazet die… 

Respondent 2: Dan klopt het waarschijnlijk wel, maar niet wat wij voelen. Wij verstaan dat niet, wij 

kunnen dat niet… 

 

Anderzijds kunnen er enkele treffende voorbeelden aangehaald worden om te duiden wat roulerende rekening 

in een gezinssituatie kan betekenen. Een vader vertelt over het intergenerationeel doorgeven van spaarzaam 

omgaan met geld: 

 

Ik zou dat op dit moment moeilijk vinden om naar mijn ouders te gaan: “Jullie hebben ervoor gezorgd 

dat ik hier nauwelijks kan investeren”. *…+ Liever dat ik dit met mijn kind doe, want ik zit in een 

machtspositie, dat is ook nog een verschil. Ik bedoel, kinderen zijn altijd al heel loyaal. Daar ga ik 

vanuit hé, kinderen zijn altijd vrij loyaal naar hun ouders toe. En als ik iets tegen mijn kind zeg, dat is 

eenvoudiger, want ze gaan mij willen geloven. Als ik dat mijn ouders ga moeten zeggen, dan vind ik 

dat een pak moeilijker, om te meer omdat je diezelfde loyaliteit hebt hé. Zij hebben ervoor gezorgd 

dat ik ben wat ik ben. 
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Centraal tijdens veel discussies staat dat het over ervaren gaat. Het ene kind zal een situatie anders ervaren 

dan het andere kind of dan zijn ouder. Een moeder vertelt over het anders ervaren van dezelfde opvoeding 

tussen haar en haar broer. Een vader gebruikt de volgende woorden om dit proces uit te leggen: 

 

Maar ja, dat is de essentie van heel het ding, het gaat steeds over mijn ervaring en dat is voelen hé. 

Dat heeft niets te maken met het zijn, want een feit is datgene wat voor u een feit is en dat hoeft dan 

nog niet voor een buitenstaander een feit te zijn. 

 

Wanneer het kind de erfenis van de voorgaande generaties niet als negatief ervaart, stopt de ketting van de 

roulerende rekening. Ook dit wordt meermaals aangehaald tijdens de groepsdiscussies. 

 

Meerdere keren wordt benadrukt dat de verklarende visie van Nagy de deelnemers niet zo ligt. Vooral het 

kunstmatige en het verklarende aspect lijkt een afstand te creëren naar de eigen ervaringen van de ouders. Een 

moeder beschrijft dit al volgt: 

 

Ja, heel die theorie is zo alles ontleden en heel dat gevoel en hoe het ander dat kan ervaren en… als je 

daar altijd mee bezig bent, dan doe je niets meer. 

 

Slechts over drie items van de dertien zijn de ouders het meteen eens en worden er geen tegenargumenten 

gegeven. De tien andere items staan meer ter discussie, waarbij steeds naar elkaar geluisterd wordt. Er valt 

meermaals een stilte. Alle deelnemers doen een matige tot grote inbreng, enkel een moeder vertelt maar een 

verhaal. Door het weinig aantal items kan er steeds op een rustiger tempo diepgaander stilgestaan worden bij 

het proces van roulerende rekening.  

 

4.3.3  Vragenlijst 

 

Van de 10 overgebleven items worden er 9 goedgekeurd in deze laatste stap (zie tabel 11). Aan de eerste 

voorwaarde wordt steeds ruim voldaan. Ook wordt er voldoende gescoord op de tweede vraag met een 

mediaan binnen de antwoorden van ‘zeer sterk’ (n=1), ‘sterk’ (n=7), tot ‘matig-sterk’ (n=1). 

 

Het enige item dat de test niet doorstaat, wordt bijna volledig (n=11) aan verticale loyaliteit toegeschreven. 

 

Zeer vaak (n=8) wordt er aangegeven door de experts dat de zinnen te sterk theoretisch of te moeilijk 

geformuleerd zijn en dat een andere formulering hierbij beter zou zijn. Een expert zegt hierover: 

 

Zinnen vertrekkend uit concrete situaties zouden mijns inziens beter zijn. In de praktijk wordt niet 

gesproken op de manier zoals de zinnen geformuleerd zijn. Het gaat in de praktijk meer over kleine 

dagdagelijkse, soms ogenschijnlijk banale zaken die mensen vertellen en waar je als hulpverlener 

moet leren om de loyaliteit, constructieve parentificatie of de roulerende rekening uit te distilleren. 
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Tabel 11. Overzicht van de resultaten van de vragenlijst over de items betreffende ‘roulerende rekening’. 
 Items roulerende rekening V.L. C.P. R.R. G.A. Mediaan 
 
Behouden 

 
Ik zet angst, die ik als voorbeeld heb gekregen van mijn 
ouders, over op mijn kind 
Ik zie als ouder mijn eigen verantwoordelijkheid ten opzichte 
van mijn kind niet meer door – als groot ervaren – onrecht 
dat mij als kind is aangedaan 
Ik kan een negatieve ervaring uit mijn eigen opvoeding niet 
ombuigen naar een handelen dat als positief ervaren wordt 
(door mijn kind) in de opvoeding van mijn kind 
Het proces start steeds, al dan niet bewust, bij onrecht en 
slachtoffer zijn 
Door eigen ervaren onrecht besef ik niet meer ten volle 
welke schade ik mijn kind berokken 
Het proces start bij de loyaliteit naar mijn eigen ouders, 
waardoor het onrecht (aangedaan door hen) niet rechtgezet 
kan worden te opzichte van hen en mijn kind door mij tot 
slachtoffer wordt gemaakt 
Ik heb als ouder wel eens het gevoel iemand betaald te 
moeten zetten voor wat ik zelf heb moeten meemaken 
Mijn kind als onschuldig doelwit kan als gevolg van dit nieuw 
onrecht (aangedaan door mij) ook onfair handelen ten 
opzichte van een andere, waardoor het proces steeds weer 
herhaald wordt 
Ik geef mijn kind het gevoel dat hij verantwoordelijkheid 
draagt voor mijn ervaren onrecht door hem slachtoffer te 
maken voor wat mij is aangedaan 
 

   
11 

 
12 

 
 

10 
 
 

11 
 

12 
 

12 
 
 
 

12 
 

12 
 
 
 

12 

 
1 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 
 

 
Sterk 

 
Sterk 

 
 

Sterk-Matig 
 
 

Sterk 
 

Sterk 
 

Sterk 
 
 
 

Sterk 
 

Sterk 
 
 
 

Zeer sterk 

Niet 
behouden 

Ik zet bezorgdheid, ontvangen via mijn eigen ouders, over op 
mijn kind waardoor hij belemmerd wordt 

11   1  

Note. V.L. = Verticale loyaliteit; C.P. = Constructieve parentificatie; R.R. = Roulerende rekening, G.A. = Geen Antwoord. 
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V   DISCUSSIE 

 

In het onderzoek beschreven in deze scriptie wordt gewerkt met de methode van concept mapping. Per 

concept worden er verschillende items door de onderzoeker opgesteld uit contextuele interviews (en 

literatuur). Deze items worden vervolgens voorgelegd aan ouders (in focusgroepen) en experts (aan de hand 

van een elektronische vragenlijst), om zo tot een afbakening en een beter begrip van de drie contextuele 

concepten te komen.  

 

Binnen dit laatste deel worden de bevindingen uitgebreid besproken en worden beperkingen en sterktes van 

het onderzoek meegegeven. Ook komen enkele algemene vaststellingen omtrent het werken met concept 

mapping aan bod. In het laatste hoofdstuk worden nog enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en de 

praktijk geformuleerd. De uiteindelijke concept maps worden weergegeven in bijlage 3. 

 

5.1  Bespreking van de bevindingen 

 

De bevindingen van dit onderzoek worden besproken aan de hand van de drie onderzoeksvragen. Telkens 

worden eerst de bevindingen volgens de ouders en dan de bevindingen volgens de experts beschreven. 

 

5.1.1  Wat zijn volgens ouders en experts essentiële elementen horend bij het contextueel  
begrip ‘verticale loyaliteit’? 

 

De ouders binnen dit onderzoek lijken zich goed te kunnen inleven in en vlot te kunnen praten over verticale 

loyaliteit. Op veel vlakken leunen ze daarbij aan bij wat Nagy als verticale loyaliteit ziet. Zo concluderen ze dat 

het bij verticale loyaliteit gaat over zijn (en niet over doen). Het is ook niet iets dat moet groeien, het is er van 

de eerste seconden. Indien een element van deze loyaliteit (zoals zorg voelen voor je kind) niet gevoeld kan 

worden, dan verklaren de meeste ouders dit door blokkades (ten gevolge van andere problemen in het leven 

van de ouder) waardoor de loyaliteit niet gevoeld kan worden. Ze schrijven het niet toe aan het feit dat er geen 

loyaliteit zou zijn, maar aan het feit dat de ouder moeite heeft met deze loyaliteit te voelen. Dit bevestigt wat 

Nagy zegt over zijn ethische fundering van de contextuele theorie. Ook Onderwaater (1995) en van den 

Eerenbeemt en van Heusden (1983) omschrijven loyaliteit als een zijnsgegeven. Michielsen, Steenackers en van 

Mulligen (1998, p.23) omschrijven dit als volgt: “Een existentiële band tussen ouders en kinderen is 

onverbreekbaar. *…+ Hij kan niet worden verbroken, wel ontkend”.  

 

De concepten moeten niet als moralistisch of normatief begrepen worden, maar vanuit een ethische 

invalshoek (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Een ouder in de focusgroep heeft het moeilijk met dit 

verschil. Zij begrijpt de items als voorwaarden voor verticale loyaliteit in plaats van als mogelijke kenmerken of 

elementen, waardoor de zinnen op een normatieve en bijna beschuldigende manier gelezen worden. De items 

zijn geen duiding van wat er moet zijn vooraleer er sprake is van verticale loyaliteit, maar wel uitdrukkingen van 

dit concept. Verschillende auteurs wezen reeds op het potentiële gevaar om de contextuele theorie op een 

verkeerde manier te lezen (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; Michielsen et al., 1998). 

 

Opmerkelijk is dat de ouders soms hetzelfde taalgebruik hanteren als de theoretici die de contextuele theorie 

hebben omschreven. Zo vergelijkt een ouder verticale loyaliteit met een draad, wat ook terugkomt in de 
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omschrijving van loyaliteit als een onzichtbare draad door Ducommun-Nagy (2006/2008).  Een andere ouder 

neemt het woord verdienste in de mond om uit te leggen dat een ouder geen verdienste heeft aan de 

capaciteiten van het kind. Dit kan vergeleken worden, hoewel het vanuit een andere invalshoek vertrekt, met 

het proces van verdienste opbouwen op de balans van geven en nemen (Michielsen et al., 1998). 

 

Boszormenyi-Nagy en Krasner (1986/1994, p.223) zeggen over loyaliteit: “In de contextuele therapie wordt met 

de term “loyaliteit” bedoeld: de dynamische verplichte zorg van een lid voor de andere leden van de familie.” 

Deze zorg wordt ook door de ouders als een essentieel deel van verticale loyaliteit bekeken. ‘Zorg voelen voor 

en zorg opnemen voor je kind’ blijven behouden als item, maar niet alle vormen van zorg worden aan loyaliteit 

toegeschreven. Enkel wanneer het gaat over basisaspecten als veiligheid, geluk en activiteiten samen doen, 

wordt dit aan loyaliteit toegeschreven. Aspecten zoals grenzen aangeven, praktische zaken regelen en 

emotioneel begeleiden van het kind kennen volgens de ouders een ontstaansbasis in andere elementen, zoals 

de opvatting over een goede opvoeding of een cultuur.  Enkel ‘zorg opnemen door het huishouden te runnen’ 

vormt hierop een uitzondering. Dit item wordt ook behouden door de ouders, omdat zij van mening zijn dat ze 

het huishouden beter of anders runnen met kinderen dan zonder kinderen. Sommige zorgaspecten zijn niet 

exclusief voor de ouder-kind relatie of voelen hetzelfde aan bij andere kinderen. Ook de experts vinden dat dit 

zorgaspect sterk bij verticale loyaliteit hoort en maken een onderscheid in de verschillende soorten zorg om te 

bepalen hoe sterk het item bij het concept hoort. Dit wordt door Nagy niet specifiek uitgewerkt, hij heeft het 

steeds over de algemene term van zorg. 

 

Het triadisch gegeven dat inherent is aan het loyaliteitsbegrip (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000; Boszormenyi-

Nagy & Krasner, 1986/1994) wordt ook belicht tijdens de focusgroep wanneer het argument op tafel gegooid 

wordt dat je zorg draagt voor je kind door hem te stimuleren omdat het jouw kind is en niet dat van de 

buurman. Hier kan ook het biologisch aspect een belangrijke rol spelen. Anderzijds staat de exclusiviteit van de 

items voor de ouder-kind relatie meermaals ter discussie bij de ouders. De items worden bekeken als een 

uitdrukking van verticale loyaliteit, maar ze kunnen ook in andere loyaliteitsbanden voorkomen. Zo haalt een 

vader aan dat hij als leerkracht bepaalde aspecten van loyaliteit ook naar zijn studenten toe voelt. De vraag of 

het gevoel naar de eigen kinderen bij die items anders is dan naar andere kinderen (wat een voorwaarde is om 

te kunnen spreken van het verticale aspect bij loyaliteit), wordt soms bevestigend beantwoord, maar blijft 

soms ook onbeantwoord. Dit blijkt een moeilijk verschil te zijn bij items zoals ‘zorg opnemen door het 

emotioneel begeleiden van je kind’. Ze lijken moeite te hebben met het afbakenen van het loyaliteitsbegrip. 

Loyaliteit komt namelijk naar voor als een ‘ongrijpbaar’ begrip, waarbij het moeilijk lijkt voor mensen om er vat 

op te krijgen. Ook in de literatuur valt dit gebrek aan vaststaande duiding op en worden er verschillende 

klemtonen gelegd. Zo zetten sommige auteurs vooral de biologische band centraal (Michielsen, van Mulligen & 

Hermkens, 1998), terwijl anderen meer focussen op asymetrische de balans van geven en nemen (van den 

Eerenbeemt, 2008). Nog anderen zien dan weer het triadisch aspect van het loyaliteitsbegrip (Onderwaater, 

1995) of het ervaren van rechtvaardigheid en betrouwbaarheid in de relatie (Leibig & Green, 1999) als 

prioritair. Meulink-Korf en van Rhijn (1998, p.46) vatten dit samen als: 

 

Ook bij Nagy gaat het niet om vaststaande inhouden (karaktereigenschappen bijvoorbeeld, of ideële 

normen of waarden) maar om wat een persoon doet of nalaat in haar of zijn betrekking-tot-een-

ander. Het verdient dus aanbevelingen om bij het lezen van Nagy’s terminologie (zoals 

toerekenbaarheid, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, loyaliteit) de termen voor jezelf terug te 

brengen tot de er aan ten grondslag liggende werkwoordsvorm, die slaat op de verhouding van deze 

persoon tot die andere persoon. Precies deze werkwoordelijke vorm van de betrekkingen is de kern 

van wat Nagy ‘de ethische dimensie’ noemt. 
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De ouders benadrukken tijdens de focusgroep dat de items en de discussies op Westerse waarden gebaseerd 

zijn en dat de cultuur een sterke invloed heeft. Dit is een aspect dat onderbelicht blijft bij Nagy (Fowers & 

Wenger, 1997; Vanderhaeghen, 2008). Doordat de theorie vanuit een ethische basis opgebouwd is en 

Boszormenyi-Nagy en Krasner (1986/1994) de toepasbaarheid ervan linken aan elke sociale klasse, etnische 

afkomst, religieuze overweging, opleidingsniveau, … lijkt de theorie als een universeel iets begrepen te moeten 

worden. Onderwaater (1995) omschrijft Nagy’s relationeel-ethische dimensie als een universeel menselijk 

gegeven. Dit staat in tegenstelling tot het feit dat Nagy aangeeft dat de samenleving zeker een invloed gehad 

heeft op zijn visie (van den Eerenbeemt & van Heusden, 1983). Ook van de Pas meent dat de ethische dimensie 

enkel één manier is om naar de werkelijkheid te kijken naast andere werkelijkheidsbenaderingen (Dillen, 2004). 

Dit dilemma blijft door Nagy zeer vaag omschreven en het is niet duidelijk welke kant hij kiest. De ouders zijn 

het er in ieder geval sterk over eens dat de Westerse waarden en culturele aspecten een grote invloed hebben 

op de interpretatie van de contextuele theorie.  

 

De experts lijken in grote mate akkoord te gaan met de mening van de ouders, aangezien zij de grote 

meerderheid van de items (h)erkennen en bevestigen als element van verticale loyaliteit. Grote overeenkomst 

is er in de items ‘een existentiële, biologische band’ en ‘onverbrekelijk, zelfs na sterfte’ waarbij zowel de ouders 

als de experts dit unaniem aan verticale loyaliteit toeschrijven. De ouders gaan meteen zonder discussie 

akkoord met deze twee items tijdens de focusgroep en de experts omschrijven dit als ‘zeer sterk bij het 

concept horend’.  

 

De experts geven voornamelijk kritiek op en advies over de formulering van de items. Deze zijn volgens hen 

soms onduidelijk geformuleerd en/of zijn voor interpretatie vatbaar. Ook benadrukken zij dat verticale 

loyaliteit gaat over het wederzijds geven tussen ouder en kind. Het proces wat betreft de balans van geven en 

nemen is in dit onderzoek weinig aan bod gekomen, doordat de items over de verticale loyaliteit van kind naar 

ouder door tijdsoverwegingen niet besproken zijn tijdens de focusgroep.  

 

5.1.2  Wat zijn volgens ouders en experts essentiële elementen horend bij het contextueel 
begrip ‘constructieve parentificatie’? 

 

De ouders lijken in hun voorbeelden en discussies mee te zijn met het begrip ‘constructieve parentificatie’ en 

een goed evenwicht te kunnen vinden tussen het verhaal van Nagy en hun eigen ervaringen. Zij focussen 

voornamelijk op het verschil tussen constructieve en destructieve processen, waarbij zij vanuit hun gevoel en 

hun eigen ervaringen spreken om dit te bepalen. Voornamelijk het systematische aspect wordt als destructief 

ervaren. Veel items worden aangepast of geschrapt, omdat de zin als algemene regel overkomt in plaats van als 

tijdelijk verschijnsel. Dit komt overeen met wat Nagy als verschil ziet tussen constructieve en destructieve 

parentificatie (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994). Wanneer de rolverschuiving geen vaststaand patroon 

wordt, kan het constructief zijn voor het kind (De Muynck, 1995; Onderwaater, 1995). 

 

Een ander element dat Nagy bekijkt als belangrijk om van constructieve parentificatie te spreken, is dat het 

kind erkenning krijgt (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994; De Muynck, 1995; Onderwaater, 1995). Hier 

wordt door de experts ook op gefocust. De ouders bekijken dit als minder essentieel, het komt minder aan bod 

tijdens de discussies. Bij items waarin erkenning opgenomen is, gaan de ouders akkoord met het feit dat die 

erkenning belangrijk is, maar in andere items komt dit niet spontaan aan bod (wat bij het tijdelijke aspect wel 
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het geval is). Dit is een verschil met het belang dat Nagy en de experts geven aan erkenning binnen 

constructieve parentificatie. 

 

De ouders focussen meer op de zware bewoordingen van een zin, zoals het verschil tussen ‘zorgen’ en ‘zorg 

dragen’. Ook dit speelt een rol in het aanpassen en schrappen van bepaalde items. Dit is iets waar Nagy weinig 

over zegt, hij heeft het niet over de mate waarin en welke ouderlijke taken een kind moet overnemen om over 

constructieve parentificatie te kunnen spreken. 

 

De ouders bekijken de leeftijd van het kind als een belangrijke factor om te bepalen of het proces constructief 

of destructief is. Zij zien een evolutie in verwachtingen die gesteld mogen worden naar het kind naargelang de 

leeftijd. Van den Eerenbeemt (2008) bevestigt dit door te stellen dat hoe ouder het kind wordt, hoe meer de 

asymmetrische balans van geven en nemen weer in evenwicht komt. Leibig en Green (1999, p.90) schrijven 

hierover in een onderzoek naar de ontwikkeling van loyaliteit en relationele ethiek:  

 

Developmental trend also was found, a point which Hekken critizices Boszormenyi-Nagy for neglecting 

his theory. Older children were more likely to see themselves doing more for their parents at some 

point in their future and viewed trust and reliability as important aspects of their relationships with 

their parents. 

 

In het geven van het kind zien zij een ontwikkeling, hoewel dit door Nagy weinig aangehaald wordt. Hoewel 

Leibig en Green (1999) zich eerder toespitsen op het geven van het kind als kenmerk van de loyaliteit naar de 

ouder toe, zien de ouders in het onderzoek besproken in deze masterproef ook een evolutie in het geven van 

een kind ten gevolge van het parentificatieproces. Nagy benadrukt dat het geparentificeerd kind meer dan bij 

zijn leeftijd passende verantwoordelijkheden opneemt (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994), maar niet 

wat dat concreet inhoudt.  

 

Voor de ouders lijkt het gemakkelijker om te praten over het ‘overcompenseren’ van het kind bij constructieve 

parentificatie dan over het tekort bij de ouders. Enerzijds kunnen de ouders aangeven dat zij niet volmaakt zijn 

en dat constructieve parentificatie in elk gezin voorkomt. Anderzijds lijkt het thema van tekorten bij de ouders 

weinig aan bod te komen en worden de items die hier op focussen vaak geschrapt. Als het toch ter sprake 

komt, wordt de vraag of ouders tekortschieten soms negatief beantwoord: ouders hoeven niet altijd tekort te 

schieten om te kunnen spreken over constructieve parentificatie. Een mogelijk verklaring kan liggen in het feit 

dat ouders dit moeilijk vinden om in een groepsgesprek te benoemen. Een andere mogelijkheid is dat sommige 

ouders zich weinig bewust van zijn van dit interactieve aspect binnen het proces van parentificatie. Zij zien 

constructieve parentificatie eerder als een aanvullen dan als een opvullen van tekorten door het kind. Nagy zou 

het waarschijnlijk niet eens zijn met deze eenzijdige focus op het kind binnen dit proces (zonder daarbij de rol 

van de ouder te bekijken), aangezien hij het proces van parentificatie op de balans van geven en nemen tussen 

de ouder en het kind plaatst (Van Mierlo et al., 1998). Boszormenyi-Nagy en Krasner (1986/1994, p.379) zeggen 

over deze parentificerende persoon het volgende: “In de grond is parentificatie het door de ene mens opleggen 

van behoeften aan een ander, van wie daarbij wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheid op zich neemt voor 

de aldus gedelegeerde behoeften”. Het gaat dus steeds over iemand die behoeften oplegt en iemand die in 

deze behoeften wil tegemoetkomen. 

 

De ouders geven aan dat het onderzoeksopzet niet evident is voor hen. Zij zeggen het moeilijk te vinden om te 

praten over algemene zinnen zonder zich daarbij op een casus te kunnen richten. Zeer vaak wordt er 
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aangehaald dat veel afhangt van de situatie, het kind, de mate waarin het kind taken overneemt, de reden van 

het tekort bij de ouders, … Daarenboven vertelt een ouder het volgende: 

 

Ik vind dat ook heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk dat gewone dingen als parentificatie worden 

gezien. Nagy geeft dat misschien als therapie, dus gaat meer naar het probleem toe van wat 

parentificatie oplevert eventueel. 

 

Deze argumenten duiden er op dat het bespreken van thema’s over tijdelijke tekortkomingen van ouders niet 

evident is in groepsverband. Een sfeer van veiligheid is hierbij onontbeerlijk (Krueger, 1994), maar zelfs dan 

blijkt het niet gemakkelijk voor de ouders. Hoewel de meeste ouders hier geen grote problemen mee lijken te 

ervaren tijdens deze focusgroep, is het zeker iets waar een onderzoeker moet bij stilstaan vooraleer hij voor 

focusgroepen kiest. Het werken met voorbereide items kan als een pluspunt gezien worden om het 

groepsgesprek op gang te brengen en verschillende meningen los te weken. Ze vormen op die manier een 

uitgangspunt om aanpassingen door te voeren aan de items en zodoende aan de interpretatie van het 

besproken concept. Anderzijds geven sommige ouders aan dat ze het niet altijd correct vinden dat de zinnen 

aangepast worden. Uitspraken als  “Je kan van alles parentificatie maken” duiden hierop. Ook lijkt het niet 

altijd gemakkelijk om een goede aanpassing te vinden. 

 

De experts bekijken constructieve parentificatie op een andere manier dan de ouders. Veel van de items die 

behouden (mits aanpassing) zijn door de ouders, worden niet goedgekeurd door de experts. Zeer vaak worden 

deze items bij verticale loyaliteit geplaatst, wat er op kan wijzen dat de experts de items interpreteren als 

geven van het kind vanuit loyaliteit. De lijn tussen geven vanuit verticale loyaliteit en geven vanuit 

constructieve parentificatie blijkt niet altijd even duidelijk te zijn. Wanneer gaat het over niet bij de leeftijd 

passende zorg van het kind? Wanneer gebeurt dit vanuit een asymmetrische balans van geven en nemen en 

wanneer ligt deze al symmetrisch? Op de vragen naar deze grens kan het onderzoek weinig antwoorden 

formuleren. Wat wel blijkt uit dit onderzoek, is dat de ouders en experts daar verschillend over denken. Ook 

literatuur omtrent constructieve parentificatie brengt hier weinig duidelijkheid over. 

 

Een andere moeilijke grens ligt in het verschil tussen constructieve en destructieve parentificatie. Sommige 

experts zien de items als destructief, hoewel ze door de ouders als constructief bedoeld zijn. Hier kan het feit 

dat de items vrij algemeen geformuleerd zijn een rol spelen. Daarnaast mag nooit uit het oog verloren worden 

dat elk kind een situatie op zijn eigen specifieke manier zal ervaren (van der Pas, 2009). Dit is moeilijk in items 

te vatten, waardoor de interpretatie eigenlijk aan de lezer moet worden overgelaten (die ook vanuit zijn of 

haar eigen specifieke achtergrond naar het item zal kijken). Daartegenover staat dat het onderscheid tussen 

constructieve en destructieve parentificatie in de literatuur weinig concreet gemaakt wordt. Het gaat veeleer 

over een continuüm, waarbij de overgang van ‘constructief’ naar ‘destructief’ niet zomaar vast te leggen is. 

Wanneer is het tijdelijk en wanneer duurt de rolomdraaiing te lang? Wanneer krijgt een kind voldoende 

erkenning voor zijn bijzondere inspanningen? Gelden de gevolgen voornamelijk als verschil tussen beide 

vormen of ligt het verschil ook al in het proces zelf? Dit duidt ook op de moeilijkheid van het afbakenen van 

contextuele begrippen als constructieve parentificatie, aangezien weinig als zwart-wit bekeken kan worden. 

Een immense waaier aan factoren heeft hier een invloed en dat kan niet gemakkelijk volledig afgebakend 

worden. 
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5.1.3  Wat zijn volgens ouders en experts essentiële elementen horend bij het contextueel 
begrip ‘roulerende rekening’? 

 

De ouders lijken geïnteresseerd in het begrip ‘roulerende rekening’ en gaan op een onderzoekende manier aan 

de slag met de interpretatie van dit concept. Ze stellen vragen en zoeken antwoorden om het proces van 

roulerende rekening te begrijpen, maar geven ook aan dat ze moeite hebben met het vertalen van dit verhaal 

naar hun eigen leven.   

 

Net zoals het geval was bij het concept ‘constructieve parentificatie’, focussen de ouders sterk op het ervaren 

van het kind (de derde generatie in het proces van roulerende rekening). Als het kind namelijk de erfenis van 

de ouder niet als negatief ervaart, dan stopt de ketting van de roulerende rekening. De ouders leggen dit einde 

dus sterk in de handen van het kind en zijn aanvoelen. Nagy daarentegen focust eerder op het gedrag van de 

ouder bij het verbreken van de cirkel (Boszormenyi-Nagy, 1987/2000). Volgens hem kan de cirkel enkel 

verbroken worden als de ouder het destructieve recht gaat ombuigen tot constructief gerechtigde aanspraak 

door te steunen op hulpbronnen en/of zorg te dragen voor anderen (Onderwaater, 1995). Boszormenyi-Nagy 

(1987/2000, p. 38) benoemt dit als volgt: “Bevrijding van de terugkerende cyclus van destructief handelen kan 

slechts worden gerealiseerd door het ontdekken van hulpbronnen van directe loyaliteit en betrouwbaarheid”. 

De kijk van de ouders op dit doorbreken van de roulerende rekening (de invloed van hoe een kind de situatie 

ervaart en er mee omgaat) zou een extra verklaring kunnen bieden op het feit waarom in een gezin sommige 

kinderen wel gaan leunen op dit destructief recht en andere kinderen niet. Het zou bijgevolg een goede 

aanvulling kunnen zijn op wat Nagy daarover zegt. 

 

De experts lijken het grotendeels eens te zijn met de ouders. Slechts één item over ‘bezorgdheid doorgeven’ 

schrijven ze volledig toe aan verticale loyaliteit in plaats van aan roulerende rekening. Ook mag, volgens een 

expert, meer erkend worden dat de persoon die de rekening gepresenteerd krijgt, dit niet verdient.  

 

De ouders geven in hun eigen verhalen vaak goede voorbeelden van roulerende rekening. Nochtans lijkt het 

niet gemakkelijk voor hen om deze voorbeelden in het concept van roulerende rekening en de verschillende 

items te plaatsen. Meerdere factoren kunnen hierbij een rol spelen.  

 

Allereerst geven de ouders aan dat ze struikelen over het woordgebruik van Nagy. ‘Tot slachtoffer maken’, 

‘onrecht’, ‘betaald zetten’, … zijn allemaal termen die voor de ouders zeer zwaar overkomen. Hoewel de 

ouders meermaals aangeven dat zij moeite ervaren met dit zwaar woordgebruik, worden deze termen niet 

aangepast in de zinnen. Ze lijken in een soort wij-zij verhaal te verdwalen, waarbij eerder extreme verhalen uit 

kranten dan hun eigen ervaringen gelinkt worden aan roulerende rekening.  

 

Een tweede aspect dat mogelijk een invloed heeft op de bespreking van de items gaat over het verklarende 

element binnen de contextuele theorie. De ouders geven aan soms wrevel te voelen bij deze analyserende 

werkwijze en nog niet bewust nagedacht te hebben over een proces als roulerende rekening in het alledaagse 

leven. Uiteraard is deze verklarende zienswijze niet eigen aan de contextuele therapie, ook andere 

(systeem)therapeutische stromingen maken gebruik van een algemene beeldvorming van gezinnen als start 

voor de aangeboden hulpverlening. Deze denkkaders vertrekken vanuit een eigen visie en kunnen nogal ‘ver 

van het alledaagse leven’ en/of gekunsteld overkomen op ouders. 

 

Als derde reden zou de gevoeligheid van het thema kunnen meespelen. De ouders lijken moeite te hebben met 

het benoemen van de fouten van hun ouders. Zinnen als “Ik verwijt mijn moeder dat niet” en “mijn ouders 
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hebben dat gedaan eigenlijk om mij te helpen, dat heeft eigenlijk niet geholpen” kunnen hierop duiden. Binnen 

het contextueel denkkader zouden deze handelingen en uitspraken als een uiting van verticale loyaliteit naar 

hun eigen ouders (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986/1994) begrepen kunnen worden, waardoor het moeilijk 

wordt te praten over eventuele tekorten bij hun ouders. Daarnaast lijkt het ook moeilijk om te praten over de 

fouten die ze als ouder zelf maken in de opvoeding van hun kinderen. Van der Pas (2006, p. 262) zegt hier het 

volgende over:  

 

Ouders zelf, de meeste, zijn het meest kritische publiek. Zij beoordelen de eigen performance vanuit 

de koninklijke loge van hun besef van verantwoordelijk-zijn. Het beste is niet goed genoeg, al weten ze 

met hun gewone verstand dat hun als uitvoerende ouder ‘niets menselijks vreemd is’. Ze beoordelen 

zichzelf ook nog door de ogen van potentieel publiek.  

 

De ouders maken hierbij telkens de link met een legaat nalaten: als je als ouder onrecht ervaren hebt, dan ga je 

er juist voor zorgen dat je kind dit niet hoeft mee te maken, dan ga je het ombuigen naar iets positief. Het feit 

dat de ouders dit onrecht bekijken als iets dat bewust ervaren moet worden, zou hier kunnen meespelen. De 

onbewuste processen lijken moeilijker te vatten voor hen. Ook dit kan weer wijzen op de moeite met het 

analyserende aspect binnen de contextuele theorie. 

 

In vergelijking met de voorgaande onderzochte concepten is roulerende rekening een gevoeliger en eerder 

‘negatief geformuleerd’ thema, wat minder geschikt blijkt voor een focusgroep als onderzoeksmethode 

(Krueger, 1994). Veel ouders benadrukken een aantal keer in groep – wanneer ze een poging doen om het 

proces te begrijpen – dat ze het proces en de items niet goedkeuren. Hoewel er een bepaalde mate van veilige 

sfeer gecreëerd is in de groep, blijkt het thema toch te gevoelig te zijn om met een groep nieuwe mensen te 

bespreken. Dat is een nadeel van werken met groepsgesprekken en binnen dit onderzoek heeft dat een sterke 

invloed gehad.  

 

Het werken met de concept mapping is voor dit begrip ook niet evident. De contextuele interviews geven 

weinig informatie over dit thema, waardoor veel van de initiële items gebaseerd zijn op contextuele literatuur. 

Dit heeft de complexiteit en de abstractheid in de items versterkt. Nagy’s complex en onduidelijk woordgebruik 

zit verweven in de items, waardoor de zinnen minder lijken aan te voelen als ‘uit het leven gegrepen’. Ook dit 

zal een invloed gehad hebben op deze focusgroep. De experts geven daarbij als advies mee om de items 

eenvoudiger, minder abstract en minder theoretisch te formuleren.  

 

5.2  Beperkingen en sterktes van het onderzoek 

 

Vooreerst worden algemene bevindingen meegedeeld over het gebruik van concept mapping binnen dit 

onderzoek. Vervolgens worden enkele beperkingen van het onderzoek belicht, waarna ook de sterktes aan bod 

komen. 

  

5.2.1  Algemene vaststellingen wat betreft concept mapping 

 

Concept mapping als methode blijkt werkbaar te zijn voor de concepten ‘verticale loyaliteit’ en ‘constructieve 

parentificatie’. Algemeen kan gesteld worden dat deze concepten in een oudergroep besproken en onderzocht 

kunnen worden. De ouders vertellen vanuit hun eigen gevoel en herkennen de inhoud van de initiële items 
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vanuit hun eigen ervaring. Het voordeel van werken met concept mapping is dat door de voorbereide items en 

het groepsgesprek mensen uitgedaagd worden om hun mening te verduidelijken aan de hand van specifiekere 

argumenten (Baarde et al., 2005) en dat tegenstrijdige meningen duidelijk worden. Er moet voornamelijk veel 

aandacht geschonken worden aan een sfeer van veiligheid om op die manier de ouders ook te laten kijken naar 

de tijdelijke tekorten binnen het gezin. Concept mapping is een minder geschikte methode voor het werken 

met gevoelige thema’s als ‘roulerende rekening’, waarbij eerder de nadelen dan de voordelen van deze 

methode een invloed hebben op het geheel. In onderstaande paragrafen wordt per concept vermeld wat de 

concrete bevindingen zijn wat betreft het gebruik van concept mapping als methode. 

 

Zowel de complexiteit van het begrip ‘verticale loyaliteit’ als een noodzakelijk afbakening krijgen een plaats 

binnen het proces van concept mapping, wanneer er gewerkt wordt met zinnen in plaats van met woorden als 

items. De ouders en de experts lijken dit onderdeel van het denkkader van Nagy te begrijpen en de ouders 

kunnen in hun eigen leven voorbeelden vinden van dit concept, wat alvast bemoedigende woorden zijn voor 

toekomstig onderzoek over dit thema. Het nadeel van concept mapping als methode is dat er zeer veel items 

voorbereid kunnen worden over verticale loyaliteit, aangezien het concept een zeer brede waaier aan 

elementen bevat. Dat is ook de kern van de oorspronkelijke probleemstelling. Door tijdsoverwegingen en de 

grootte van de groep worden de besproken items soms weinig diepgaand besproken en moet er soms versneld 

naar een consensus toegewerkt worden. Desalniettemin kunnen boeiende resultaten gevonden worden en is 

verticale loyaliteit een concept waarop in onderzoek gefocust kan worden.  

 

Hoewel de zinnen complexer geformuleerd zijn dan de items bij verticale loyaliteit, was er toch de mogelijkheid 

om bepaalde afbakeningen te maken bij constructieve parentificatie. Een strikte afbakening is niet mogelijk, 

maar het gesprek hierover is goed op gang gebracht en brengt alvast boeiende bedenkingen met zich mee. Een 

verdere uitwerking van deze grenzen zou nuttig zijn, waarbij concept mapping aangeraden kan worden als 

methode. Novak en Cañas (2008) halen bij dit proces van verdiepen aan dat dergelijk onderzoek nooit 

beëindigd is. Dit onderzoek is alvast een eerste poging tot het bekijken van de perspectieven van ouders en 

experts omtrent het contextueel concept ‘constructieve parentificatie’. De toekomst zal uitwijzen of dit 

concept nog een verdere diepgang krijgt binnen wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek kan alvast gelden 

als een eerste stap in die richting. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat het concept ‘roulerende rekening’ een te complex en te gevoelig thema is 

om in een onderzoek naar concept mapping (met focusgroepen) binnen de contextuele theorie te integreren. 

Hier kan de verwijzing gemaakt worden naar het citaat van Krueger (1994, p. 31) over validiteit van 

focusgroepen: “Focus groups are valid if they are used carefully for a problem that is suitable for focus group 

inquiry”. Besluitend moet hier gesteld worden dat de validiteit van het onderzoek bij dit concept te sterk 

beïnvloed werd door de nadelen van deze onderzoeksmethode, waardoor de resultaten van de focusgroep 

weinig valide genoemd kunnen worden. Er moet in de toekomst bijgevolg gezocht worden naar andere 

methoden om dit concept beter in beeld te krijgen. 

 

5.2.2  Beperkingen van het onderzoek 

 

Na de voorgaande besluiten, worden hier enkele beperkingen van het onderzoek weergegeven. 
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Een eerste beperking aan dit onderzoek is dat er vanuit praktische overwegingen contextuele interviews van 

een andere studie gebruikt zijn als basis voor de items binnen de focusgroepen. Dit fragmentarisch verder 

werken op onderzoek van vorige jaren heeft voornamelijk een invloed gehad bij het concept ‘roulerende  

rekening’. Dit begrip komt namelijk te weinig aan bod in deze interviews, waardoor aanvullende literatuur 

gebruikt werd om het aantal items te vervolledigen. 

 

Een tweede beperking heeft te maken met de rol van de onderzoeker tijdens de focusgroepen. De onderzoeker 

moet namelijk rekening houden met verschillende taken: mensen op hun gemak stellen, uitleg geven over de 

contextuele theorie en de concepten, het gesprek modereren, de tijd bewaken, stille stemmen luider doen 

klinken en luide stemmen afremmen, … Om dit takenpakket te verkleinen, werd er samengewerkt met co-

onderzoekers, maar deze personen hadden geen voorkennis over de contextuele theorie van Nagy en het 

onderzoeksopzet. Voornamelijk het evenwicht vinden tussen enerzijds duidelijkheid krijgen in de theorie van 

Nagy en de items bespreken aan de hand van het onderzochte concept en anderzijds de ervaringen van ouders 

een plaats geven, bleek een hele uitdaging, te meer daar de onderzoeker nog geen ervaring had met het 

modereren van focusgroepen. Waar beslis je dat de ouders voldoende informatie hebben gekregen en laat je 

hen zelfstandig aan de slag gaan met de theorie? Ook voor de ouders was het onderscheid niet altijd duidelijk 

tussen deze twee taken van de onderzoeker, namelijk de theorie verkondigen en de mening van ouders 

centraal stellen. Dit heeft er ontegensprekelijk voor gezorgd dat de onderzoeker een invloed heeft gehad op de 

besprekingen van de items. Dat de onderzoeker altijd een invloed heeft op een (kwalitatief) onderzoeksproces, 

dat staat vast, maar de vraag is: waar ligt de grens? Tot waar is die beïnvloeding aanvaardbaar en vanaf 

wanneer niet meer? 

 

Een derde grens aan het onderzoek is het gevolg van een relatief kleine onderzoeksgroep. Hierdoor kunnen de 

resultaten niet gegeneraliseerd worden. Door pragmatische overwegingen werden de items enkel vanuit de 

ouderpositie benaderd en werden slechts drie concepten onderzocht. Verder onderzoek is nodig om te 

bekijken of de resultaten ook voor andere populaties gelden en andere contextuele begrippen een plaats 

binnen onderzoek kunnen krijgen. 

 

5.2.3  Sterktes van het onderzoek 

 

Naast voorgaande beperkingen heeft dit onderzoek ook enkele sterktes. 

 

Als eerste sterkte slaagt het onderzoek er in om de perspectieven van de ouders en de experts over de 

contextuele begrippen ‘verticale loyaliteit’ en ‘constructieve parentificatie’ op een goede manier in beeld te 

brengen. Deze kracht kan toegeschreven worden aan het inherent karakter van kwalitatief onderzoek. Dit 

betekent dat de contextuele begrippen wel degelijk een plaats kunnen krijgen in onderzoek. Bij ‘roulerende 

rekening’ ligt dit moeilijker door de gevoeligheid en het theoretisch niveau van het thema, waardoor andere 

onderzoeksmethoden aangewend zullen moeten worden om dit concept goed in beeld te krijgen. 

 

Verder wordt er gebruik gemaakt van triangulatie in methoden. Hierdoor kan zowel de mening van ouders als 

van experts een plaats krijgen binnen dit onderzoek. Dit komt ook de interne validiteit ten goede.  

 

Als laatste biedt het werken met concept mapping als methode twee voordelen. Enerzijds kunnen de 

begrippen afgebakend worden en worden de ouders uitgedaagd hun mening specifieker te omschrijven. 
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Anderzijds is dit een zeer goede methode om het gesprek over de verschillende items op gang te brengen en 

wordt er voldoende ruimte gecreëerd voor de verhalen van de deelnemers. 

 

5.3  Aanbevelingen voor de toekomst 

 

Gezien het gebrek aan onderzoek naar de contextuele theorie worden aanbevelingen geformuleerd voor 

toekomstig onderzoek. Vervolgens worden ook enkele adviezen voor de praktijk besproken. 

 

5.3.1  Aanbevelingen voor onderzoek 

 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat er nog veel nood bestaat aan verdere afbakening van de concepten uit de 

contextuele theorievorming. Verscheidene onderzoeksmethoden kunnen ingezet worden om de ruime theorie 

te onderzoeken. Daarbij moet een goed evenwicht gevonden worden tussen enerzijds het ethische kader van 

Nagy en anderzijds een afbakening tot operationaliseerbaarheid van de onderliggende theoretische 

constructen binnen het contextueel gedachtegoed. Uit dit onderzoek blijkt dat contextuele begrippen als 

‘verticale loyaliteit’ en ‘constructieve parentificatie’ als focus van onderzoek gekozen kunnen worden. Voor 

roulerende rekening geldt dit eventueel ook, maar dan kan er beter met een andere methode dan concept 

mapping gewerkt worden. 

 

Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen vertalen naar een ruimere populatie is verder onderzoek 

noodzakelijk. In dit onderzoek participeerden slechts een beperkt aantal deelnemers en werd er telkens maar 

een focusgroep georganiseerd per concept. Ook vormde de samenstelling van de focusgroepen geen 

weerspiegeling van de maatschappij: de meeste deelnemers waren ouders uit autochtone middenklasse 

gezinnen. Hierdoor kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd worden. Ook andere doelgroepen, zoals ouders 

van kinderen met een beperking, ouders in kansarme situaties, ouders van kinderen die begeleid worden in de 

bijzondere jeugdzorg, allochtone ouders … moeten in verder onderzoek betrokken worden om de concepten te 

verfijnen.  

 

Daarbij aansluitend zou het zeer interessant zijn de concepten ook vanuit andere invalshoeken te bekijken. De 

items worden binnen dit onderzoek steeds geformuleerd vanuit de ouderpositie, maar ook onderzoek naar de 

beleving bij kinderen kan een grote meerwaarde betekenen. In functie van het specifieker uitwerken van 

verticale loyaliteit kan er bijvoorbeeld ook een vergelijking gemaakt worden tussen ouders met een pleeg- of 

adoptiekind en ouders met eigen kind, of binnen gezinnen met beide kinderen. 

 

5.3.2  Aanbevelingen voor de praktijk 

 

Om over te gaan naar de aanbevelingen voor de praktijk, worden de volgende woorden van Onderwaater 

(1995, p. 12) aangehaald: “Uiteindelijk gaat het erom dat theorieën in de praktijk van de hulpverlening te 

gebruiken zijn. Daarom is het belangrijk dat die theorieën duidelijk zijn”. Dit leunt zeer sterk aan bij het doel 

van dit onderzoek, namelijk meer duidelijkheid en eenduidigheid brengen in drie contextuele concepten. Ook 

praktijkwerkers kunnen er namelijk baat bij hebben als de concepten goed omschreven zijn. Dit maakt het 

makkelijker om de theorie om te zetten in directe actie en het kan ook de communicatie over dit handelen 

vergemakkelijken. Als begrippen niet grijpbaar zijn, dan is het moeilijk om hierover te communiceren en dit als 
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werkinstrument in te zetten in de hulpverlening. Verder kan deze inhoudelijke eenduidigheid ook voor een 

meer eenduidig gebruik en gelijke lezing van de concepten zorgen. 

 

Vooral over de begrippen ‘verticale loyaliteit’ en ‘constructieve parentificatie’ worden interessante 

bevindingen weergegeven binnen deze masterproef. Bij de verticale loyaliteit blijken de ouders en de experts 

een soortgelijke visie te hebben en worden thema’s als zorg verder uitgediept. Ook constructieve parentificatie 

wordt afgebakend (zoals het onderscheid tussen constructieve en destructieve parentificatie) door de ouders, 

maar hier is een verschil te merken tussen de meningen van de ouders en die van de experts. Het concept 

‘roulerende rekening’ wordt in dit onderzoek ook besproken, maar de resultaten zijn minder valide en minder 

bruikbaar door de nefaste gevolgen van het groepsgesprek omtrent dit thema.  

 

In deze masterproef staat de beleving van ouders (en van experts) centraal. Hierdoor wordt duidelijk wat 

ouders verstaan onder de contextuele begrippen en wat zij essentiële elementen vinden. Ook dit kan 

aangrijpingspunten aanreiken voor hulpverleners die werken met ouders en gezinnen. Zo staat, volgens de 

ouders, bij verticale loyaliteit de onverbrekelijke biologische band en het zorgaspect centraal en vinden ze de 

tijdelijkheid van de rolverwisselingen cruciaal om over constructieve parentificatie te kunnen spreken. Meer 

kennis over hoe ouders bepaalde concepten bekijken, geeft de hulpverleners meer kans om te begrijpen wat 

ouders belangrijk vinden en om beter aan te sluiten bij deze visie. Daartegenover staat dat de eigen invulling 

van elke ouder centraal moet blijven staan, dat er ruimte moet zijn voor de wijze waarop elke ouder een 

bepaalde situatie ervaart en dat hulpverleners rekening moeten blijven houden met de context waar de ouder 

inzit, want pas dan kan er echt gesproken worden van contextuele hulpverlening. 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage 1: Citaten uit de contextuele interviews en literatuur 

 
Onderstaande citaten (per concept) vormen de basis voor de verschillende items uit de focusgroepen. 
 
 

Verticale loyaliteit 
 

Van ouders naar kinderen 
1 Kris [vader] is een zeer zorgend iemand, verzorgend en zeer sociaal (p.1) 
2 Hij ziet zijn kinderen doodgraag (p.1) 
3 En ik, zorgzaam en bezorgd (p.1) 
4 Kinderen aanvaarden zoals ze zijn/ openstaan voor de eigenheid van elk kind (veel pagina’s) 
5 Is dat iets wat jij als mama bewonderd aan haar? – Ik vind dat wel leuk ja. (p.2) 
6 Ik zorg voor regelmaat (p.2) 
7 Dat is zo wat mijn sterkste kant denk ik en ik denk dat het gezin dat wel kan appreciëren. 
8 Openheid en durven zeggen wat er in je omgaat (p.3) 
9 Wie draagt er zorg voor wie? Waar zit de zorg? – Ik denk dat K. [vader] de praktische kant op zich neemt  

(p.3 e.a.) 
10 En ik dan vooral het emotionele (p.3) 
11 Dus ja uiteindelijk maken wij ons wel dikwijls zorgen (p.3) 
12 Ik denk dat wij onze bezorgdheid wel uiten naar elkaar toe en naar B. [zoon] ook wel. Ik denk dat dat wel 

bespreekbaar is. (p.3) 
13 Kan hij *zoon+ op een manier met de stress omgaan? *…+ Nee ik denk dat wij dat nog moeten sturen. *…+ 

Hij heeft ons nog nodig als iemand die hem stuurt en hem erop wijst. (p.3) 
14 Ik ben wel iemand die vrij overbezorgd kan zijn. Vooral naar loslaten toe. (p.3) 
15 Die reizen waren misschien van uw papa een zorg naar jullie toe om tijd te maken voor jullie. – Ja zeker. 

Wij konden wel eens kwaad op hem zijn maar ja. (p.5) 
16 Op welke manier zorgde zij voor u? – Zij was de meest aanwezige denk ik, maar ook zorgen voor lekker 

eten. (p.5) 
17 Ik zou het mijn kinderen nooit aandoen (p.5) 
18 Vind je die liefde ook terug binnen je eigen gezin? – Ja ik denk dat wel. Dat zorgende… Ik denk dat wij 

allebei het gezin belangrijk vinden en dat we die waarden ook wel doorgeven naar de kinderen toe. (p.6) 
19 Dus je zal hen echt zelf hun leven laten uitstippelen met jullie als steunpilaar? – Ja ik denk dat wel ja. Ik 

vind dat wel belangrijk ja. (p.6) 
20 Kan je van je kinderen zeggen op welke manier zij tonen dat ze jou graag zien? – Dat ze mij graag zien… 

(denkt) Bram kan heel attent zijn en heel knuffelend. Het is wel een stoere jongen maar hij zit wel nog 
graag dicht. Dat knuffelen vindt hij wel heel leuk. Ook soms eens komen vragen om hem in te stoppen in 
zijn bed. Ik denk dat dat zijn manier is om te tonen dat hij me graag ziet. En Lotte die overlaadt mij met 
gedichtjes en tekeningen. Die kan dat heel theatraal doen (lacht). Minder knuffelen denk ik maar meer 
zo’n dingen. (p.6) 

21 En moest je iets kunnen meegeven aan je kinderen naar later toe. Wat zou dat dan zijn? – (denkt) Graag 
zien denk ik. (p.8) 

22 En moest je aan elke persoon één boodschap kunnen geven, wat zou dat zijn? - *… + Ik hoop dat L. 
[dochter] door het leven kan blijven gaan met haar ingesteldheid van nu. Dat kan zo zorgeloos door het 
leven gaan, ik hoop dat ze dat niet verliest. B. [zoon] mag meer de dingen kunnen loslaten en relativeren. 
(p.8) 

23 Misschien is dat omdat dat mijn zoon is dat ik dat zeg maar hij is een heel voorbeeldig kind. (p.9) 
24 Ik vind dat ik voor het meeste zorg. Ik heb ook de grootste verantwoordelijkheidszin en ik zal altijd met 

alles rekening proberen te houden en ik probeer ook te zorgen dat iedereen zich goed voelt. (p.10) 
25 Kan je ook binnen uw eigen gezin zeggen wie je graag ziet? – Allemaal! Daar kan ik geen keuze maken 

maar ook niet tussen mijn man en mijn kinderen, en dat is het grote verschil met mijn ma. Mijn ma heeft 
altijd gezegd ‘mijn kinderen komen op de eerste plaats, boven mijn man’. De ene ligt u natuurlijk meer 



70 

 

dan de andere van je kinderen maar toch … ik zou nooit een keuze kunnen maken. Maar ook niet tussen 
G. [echtgenoot] en de kinderen, ik probeer ze altijd op eenzelfde lijn te zetten. De ene dag heb je 
natuurlijk al wat meer sympathie voor de ene dan voor de andere. (p.11) 

26 Op welke manier kan je aan T. [zoon] tonen dat je hem graag ziet? – Door het hem te zeggen en door hem 
vast te nemen. Door hem te knuffelen, maar hij wordt ook graag geknuffeld. – En naar N. [dochter] toe? – 
Ook! Als kind, als kleiner kindje wou zij niet graag vastgenomen worden. En nu kan ze echt zeggen, 
bijvoorbeeld ’s avonds, ‘krijg ik nog een dikke knuffel?’ Ook als ze boos geweest is of ze heeft een 
uitbarsting gehad is dat ook een manier om haar te tonen dat ondanks haar boosheid wij haar graag zien. 
(p.12) 

27 En op welke manier toont hij zijn liefde naar de kinderen dan wel? – Ook door ze vast te nemen of met 
hen onnozel te doen en hen aandacht te geven. (p.12) 

28 Ik zorg voor de kinderen hun basisnoden, ik zorg ervoor dat ze alles hebben maar niet te materialistisch. 
Ze hebben alles maar ze worden niet overstelpt. Ik zorg ervoor dat ze zich goed voelen. *…+ Ik wil dat ze 
gelukkig zijn en dat ze zich kunnen ontplooien. Ik begeleid hen op gevoelsmatig vlak, ze kunnen ook voor 
alles bij mij terecht. (p.13) 

29 Geloven jullie ook in de kinderen? – Ja! – En kunnen jullie dat ook aan hen tonen? – Ja, wij zeggen dat ook 
veel. (p.14) 

30 Denk je dat je ouders geloven in wat je kan en wat je bereikt hebt? Ook vroeger? – Ja! Die zijn ook heel 
fier op ons. (p.14) 

31 En op welke manier draagt hij [echtgenoot] zorg voor de kinderen? – Hij probeert toch veel met hen bezig 
te zijn, het lukt hem wel niet altijd om hen te begrijpen *…+. Ook het feit dat hij gaat werken en helpt in 
het huishouden, hij brengt hen ook naar de sportclub. (p.18) 

32 Naar de kinderen toe maak ik mij zorgen in allebei. (p.18) 
33 Heb je het gevoel dat je ouders je vertrouwen? – Ja dat denk ik wel. – Denk je dat je ouders geloof in je 

hechten, in hetgeen je kan en in hetgeen je bereikt hebt? – Ja dat wel, ze zeggen dat ook wel vaak dat we 
goed bezig zijn. (p.19) 

34 Ik denk dat we elkaar graag zien en elkaar respecteren. Ik hoop dat we dicht bij elkaar mogen blijven staan 
en we niet in dezelfde situatie terecht komen. Daar heb ik soms schrik voor, alhoewel we wel op een 
andere manier met elkaar omgaan en zorg dragen voor elkaar. (p.20) 

35 En ook wel mee gaan fietsen met zijn papa. (p.22) 
36 Ik probeer hen [kinderen] toch hun eigen ding te laten doen en hen te laten uitproberen maar ik probeer 

ze ook in de hand te houden. (p.22) 
37 Hij [echtgenoot] doet wel graag iets met S. [zoon]. (p.23) 
38 Ik moet proberen S. [zoon], als oudste, wat meer los te laten. (p.24) 
39 Maar met alle drie probeer ik hen te helpen met schoolwerk en ja … hen overal naar toe voeren hé. *…+ 

hem echt te stimuleren om boeken te lezen. En hem ook de dingen laten doen dat hij graag doet. We 
moeten er ook wel af en toe achter zitten om door te zetten. (p.24) 

40 En ook kansen te geven om alles te proberen, ook eens andere activiteiten mogen proberen. Ook tijd 
maken voor hen om spelletjes te spelen. 

41 Heb je ook altijd een zorg gevoeld van uw ouders? – Ja. 
42 Op stap gaan, gaan wandelen, gaan fietsen, iets of iemand bezoeken of eens tot aan het park. Gaan 

zwemmen samen … we proberen toch een aantal dingen te doen. (p.28) 
43 Wie verdient er nog een pluim? – *…+ En de kinderen ook gewoon voor de manier waarop ze zijn. (p.29) 
44 Ik vind dat kinderen het voortvloeisel zijn van een relatie (p.30) 
45 Ik denk dat ik de zorgende ben die alles ziet. *…+ De zorgende in de zin van de opvolgende in huis, op het 

vlak van taken van onze kinderen en zo. Zorgen omvat veel hé. (p.30) 
46 Ik heb wel het gevoel dat mijn ouders mij graag zien maar op hun manier, met weinig woorden. (p.31) 
47 Ik zou zelfs eerder zeggen dat N. [zoon] een heel sterke band heeft met mij. Dat voel ik zo aan. N. [zoon] 

verwacht ook dat ik hem begeleid en bescherm. Het is misschien een onderliggende verwachting want dit 
wordt niet uigesproken maar hij knuffelt ook heel veel. Ik vind dat de band met Nathan toch iets sterker 
is. (p.32)  

48 Zou je kunnen zeggen wie je graag ziet binnen dit gezinssysteem? – Allemaal! Het enige verschil is dat je 
het ene kind spontaan beter aanvoelt dat het andere en dat heeft te maken met karakters. (p.36) 

49 Niet dat de grootouders de taak van de ouders moeten opnemen, want ik vind dat ze genoeg zorg 
gedragen hebben voor ons en dus hun eigen leven mogen leiden, maar ik verwacht een zorg dragen van 
hen tot de dood. (p.37) 
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50 En wat maakt uzelf bijzonder binnen uw gezin? – (denkt en lacht) dat de gasten hier niet zouden zijn 
zonder mij (lacht). (p.40) 

51 Familie moet familie zijn (p.43) 
52 Mijn vrouw zorgt zeer goed voor de kindjes, het is een zeer lieve mama. Ze stimuleert de kinderen om 

goeie prestaties te doen op school. Soms is ze streng maar soms is dat ook nodig. (p.45) 
53 En verder probeer ik de goeie balans te onderhouden tussen werk en gezin. (p.45) 
54 Ik voel me ook redelijk verantwoordelijk voor mijn gezin maar dat is misschien meer een oude 

traditionele, West-Vlaamse waarde. (p.46) 
55 Ik probeer dus ook in te staan voor het comfort. Maar misschien ook wel de goeie balans en hoe ouder je 

bent hoe beter. (p.46) 
56 En in uw gezin van herkomst wie zorgde er daar voor u? – Mijn moeder. Mijn moeder vanuit een redelijk 

bezorgde hoek denk ik, de jongste hé. Mijn vader denk ik werkte ook wel redelijk veel dus die was denk ik 
op dat gebied iets afweziger. Misschien zijn zij nu bezorgder dan vroeger. – Is dat ook iets wat je gemist 
hebt uw ‘afwezige vader’ zoals u zei?- Ja eigenlijk denk ik het wel ja. Toch wel. (p.49) 

57 Ik zie ze allemaal graag, elk op hun eigen manier. (p.50) 
58 En de kinderen staan denk ik toch wel, met alle respect, net ietsje er vanaf. Maar ik denk dat we elkaar 

graag zien als een gezin samen, waar iedereen zijn plaats heeft. (p.50) 
59 Kan je ook naar je kinderen toe tonen dat je hen graag ziet? Is dat iets wat je zegt? – Elke avond! Als ik ze 

in bed stop, of ’s morgens als ze naar school gaan. Of twee keer per dag. Maar elke dag! Dat is belangrijk: 
slaapwel en een kruisje van mama en papa en ik zie je graag. En ze zeggen dat dan achter. Ja dat zeg ik wel 
elke dag. (p.50)  

60 We tennissen samen, gaan samen fietsen, samen voetballen, zwemmen, iets gaan eten, 
gezelschapsspelletjes doen, samen een boek lezen of ik moet voorlezen, … In tijd doen we redelijk veel ’s 
avonds. Ja we doen veel samen en dat is een waarde dat ik ook belangrijk vind. Veel samen zijn, veel 
samen doen. (p.50) 

61 Terwijl ik overtuigd ben dat je kinderen tot een bepaalde leeftijd moet beïnvloeden, begeleiden en ook 
naar studiekeuze toe. (p.51) 

62 Ik vind het heel leuk van een gezin te hebben, dat je kinderen hebt die opgroeien, dat je ze iets kan 
meegeven. Kinderen vind ik heel tof. Een gezinsleven is heel aangenaam. Je kan vooruit kijken naar later 
toe. Je weet dat er kinderen zijn die u opvolgen. *…+ Wat ik graag zou hebben is dat ze een goeie 
studierichting kiezen zodat ze later niets tekort zullen hebben. Daar wens ik hen het allerbeste in. (p.54) 

63 Ik help veel in het gezin, in het huishouden dat maakt mij misschien een beetje speciaal. Eigenlijk help ik 
100%, ik zet mij 100% in zodat we in het weekend zo goed mogelijk en zo veel mogelijk vrije tijd hebben 
en dat het werk in de week gedaan is. (p.54) 

64 Ik wil dat ze zelf dingen doen dat ze zelf graag willen doen. (p.56) 
65 En de dag dat ik met C. [vrouw] afgekomen ben kwamen de tranen in zijn ogen. (p.58) 
66 In de tijd dat we gebouwd hebben was zijn *vader+ reactie naar andere toe ‘zo’n groot huis’. Maar tegen 

mij heeft hij nooit iets gezegd van ‘het is goed’! (p.58-59) 
67 Ik vind het wel belangrijk dat als ik ze [ouders] nodig heb en ik ze bel, ze ook alles zullen doen om bij te 

springen en dat is het belangrijkste. Welke tijd ze daaraan willen spenderen is hun keuze. (p.64) 
68 Wat ik belangrijk vind is dat dit (wijst naar het gezin) blijft bestaan. Ik denk dat dat ook mijn rol is om 

hierover te waken van op een zekere afstand. Dat zij goed beseffen dat ze met veel zijn en ook voor elkaar 
moeten zorgen. *…+ Dat is een waarde dat ik hen zeker wil meegeven. Een gezin is iets zeer hecht, dat aan 
elkaar hangt, dus moet je ook voor elkaar zorgen. (p.65) 

69 Er is de financiële zorg. (p.65) 
70 Wat ik probeer te voelen, zelf en met de steun van B. [echtgenoot], is te weten dat ze zich goed voelen. 

(p.66) 
71 Is dat ook iets dat je doet naar je kinderen toe? – Ja … ik denk veel zelfs maar dat is bij elk kind anders. T. 

[dochter] knuffelt bijvoorbeeld heel graag. Als je dat zelf toont, toont ze dat op dezelfde manier. Q. [zoon] 
die springt op ons en houdt ons vast maar hij wil geen kus geven. Nu ja goed, hij maakt die keuze en we 
weten nog altijd niet waarom. Het heeft ook geen zin om daar tegenin te gaan. En bij de oudste evolueert 
dat, heb ik de indruk. Ik denk dat dat tonen meer groeit naar respect en dat uit zich op speciale 
momenten, zoals vaderdag is daar een voorbeeld van. Ze maken dan een tekstje en dan zitten er dingen in 
waarvan je denkt “dat zeggen ze nooit maar nu wel’. Dus daaruit weet je dat zij dat belangrijk vinden. 
(p.67) 

72 Maar ik voel wel aan dat als ik iets zeg, appreciatie toon of hen beloon, appreciëren ze dat wel. Naarmate 
ze ouder worden vinden ze dat fysieke van mijn kant minder fijn. (p.67) 
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73 Waarschijnlijk het feit dat ik hier veel ben. Dat ik er gewoon ben, ik ben nog vrij veel thuis. (p.71) 
74 Wat versta je onder zorgen voor? In welke zin zorg jij voor je kinderen? – Tijd, zorgen dat je er bent, 

aandacht, liefde geven, zorgen dat ze materieel niets tekort komen. (p.71) 
75 Ik probeer steeds te luisteren naar iedereen in welke situatie ook, maar ik slaag er niet altijd in. (p.81) 
76 Ik zie ze allemaal even graag, ik zal niet zeggen de ene zie ik liever dan de andere want dat is voor allemaal 

gelijk. (p.81) 
77 De verbondenheid tussen de gezinsleden. Het gevoel een gezin te zijn en dat iedereen er mag zijn zoals hij 

is. (p.82) 
78 We proberen elk evenwaardig te zijn en rekening te houden met de behoeften en capaciteiten van elk 

kind, wetende dat er ook grenzen zijn. We willen hen de waarden bijbrengen die er moeten zijn. (p.82) 
79 En dan heb je nog R. [overleden zoon] die gestorven is maar voor ons nog altijd aanwezig is. (p.83) 
80 Mijn gezin staat enorm hoog voor mij en mijn gezin gaat boven alles. (p.84) 
81 Bezorgdheid ja! In die zin dat we willen dat iedereen zich goed voelt in zijn vel. (p.87) 
82 Ik durf mij ook kwetsbaar op te stellen. Als ik bezorgd ben rond iets durf ik hem [zoon] dat ook te zeggen. 

Ik zou ook niet laten om te huilen bij hem. (p.87) 
 

Van kinderen naar ouders 
83 Ik denk dat zij [ouders] vrij fier zijn op ons als gezin [huidig gezin, niet gezin van oorsprong]. (p.4) 
84 Ik bewonder dat wel aan mijn moeder. (p.4)  
85 Papa is een zelfstandige die leeft voor zijn werk maar die wel zijn kinderen doodgraag ziet. Papa was de 

afwezige maar dan ook weer niet. (p.4) 
86 Ik denk dat mijn moeder zo’n sterke vrouw was *…+(p.5). 
87 Als er iets gebeurd is hebben we sterk de neiging om bij elkaar te zijn, dan laten we het werk gewoon 

vallen. (p.5) 
88 We waren beginnende pubers en dat kon niet zijn dat wij zoveel alleen thuis waren dus moesten wij op 

internaat. Achteraf versta je dat natuurlijk wel. (p.5)  
89 Zou je kunnen zeggen dat je je beide ouders even graag ziet? – Ja zeker! – Allebei op dezelfde manier? – Ik 

denk allebei op een andere manier. Ik denk dat mijn papa wel vaak afwezig was maar op sommige vlakken 
dan wel de rots in de branding was. Moest er hem iets overkomen, zou ik echt wel in paniek schieten… zo 
een goede raadgever. Terwijl mama de zorgende was en ik haar op dat vlak zou missen, de 
telefoongesprekjes en zo, over de kindjes babbelen. Ik denk allebei heel graag te zien maar op een andere 
manier. (p.5-6) 

90 En op welke manier kan je je mama tonen dat je haar graag ziet? – Ik denk heel attent zijn op de 
telefoontjes.*…+ ook door fotootjes te sturen. Zo die dingen. (p.6) 

91 En op welke manier kan je je papa tonen dat je hem graag ziet? – Door hem advies te vragen soms. Hij 
vindt dat wel leuk als we zijn mening vragen en belangrijk vinden. Op die manier tonen we dat. (p.6) 

92 Maar moest ik een toverstof hebben zou ik dichter bij mijn ouders willen zijn en bij mijn broer en zus. (p.8) 
93 Aan mijn mama zou ik zeggen dat ze echt wel iets betekend heeft, ook op intellectueel vlak want ik denk 

dat mijn mama daar wel mee zit. Omdat ze ‘maar’ huisvrouw is. Alhoewel zij ons echt gestimuleerd heeft. 
(p.8) 

94 Aan mijn papa [zou ik zeggen], dat hij meer mag genieten van het leven naast het werk. (p.8) 
95 U plaatst [met duplopoppen] uw mama vlak achter u en uw papa iets verder. Wil je daar iets over 

vertellen? – Ja! Mijn ouders zijn gescheiden na 25 jaar huwelijk *…+. Mijn ma is er altijd geweest en nog 
altijd, mijn pa is er ook maar die heeft gedurende de jaren afstand genomen. (p.10) 

96 Wij waren met drie meisjes, mijn zus en ik en mijn moeder, en hij [vader] vond altijd dat we een clan 
tegen hem vormden. Hij is daar nog altijd van overtuigd terwijl wij dat niet vinden en echt vinden dat we 
hem op ons handen droegen maar hij is daar altijd bij gebleven. (p.10) 

97 Zou je kunnen zeggen wat je mama zo bijzonder maakt? – Ja zij is ook een sterke vrouw en heeft altijd 
alles geregeld. *…+ Ik kom heel goed overeen met mijn ma, ze heeft altijd heel goed voor ons gezorgd en 
doet dat nog. (p.10-11)  

98 Ik ben een mengeling van mijn ouders en voel dat ook sterk. *…+ Ik denk dat ik de helft van allebei heb, 
ook in de manier van handelen. (p.11) 

99 Ik vind zelf dat we heel goeie waarden meegekregen hebben, zo de basis van respect en zo. (p.11) 
100 Zou je kunnen zeggen wie van je twee ouders je het liefst ziet? – Ja waarschijnlijk mijn ma. Alhoewel ik ze 

allebei even graag zie, maar mijn ma draagt meer sympathie.*…+ Het is moeilijk om te zeggen wie ik liever 
zie maar het zal toch mijn ma zijn. (p.11) 
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101 Moest je aan iemand een pluim mogen geven aan wie zou dat dan zijn? – Waarschijnlijk aan mijn mama. – 
Zou je ook kunnen zeggen waarom? – Ja dat is niet echt van verdienen maar ik denk dat dat haar het 
meest deugd zou doen. (p.14) 

102 Stel dat je nog een boodschap mag geven aan je mama, wat zou dat dan zijn? – Dat ik haar heel graag zie 
en dat ze het heel goed gedaan heeft. Hoe wij zijn en hoe we één grote familie kunnen zijn. (p.14) 

103 Zou je kunnen zeggen wat uw mama zo bijzonder maakt? – Ja het feit dat ze altijd klaar staat en iedereen 
helpt, dat ze zichzelf wegcijfert ten opzichte van de kinderen, ze is ook eerlijk. (p.17) 

104 Wat maakt uw papa bijzonder? – Bijzonder … (lacht) … de manier waarop hij met de kinderen omgaat, hij 
is ook altijd bereid om te helpen als we het vragen. (p.17) 

105 Hij [echtgenoot] zorgt ook voor de kinderen en ik denk dat ik dat ook wel doe. Ik probeer ook een stuk aan 
mijn ouders zorg terug te geven. Maar ook de kinderen zorgen voor ons en mijn ouders zorgen ook heel 
goed voor de kinderen. (p.18) 

106 En naar mijn ouders toe… (denkt) … eigenlijk niet zo veel, ik maak me soms wel zorgen maar ben niet 
overbezorgd. Ik weet dat de meesten met hun zorgen naar mijn moeder gaan en mijn vader daarvan 
sparen omdat hij zich daarin opjaagt. Maar ik denk dat zij zich daar evenzeer in opjaagt, maar dat niet zo 
toont en daardoor meer te incasseren krijgt. Daar ben ik soms bezorgd in. *…+ voor haar zorgt dan 
niemand. (p.18) 

107 Zou je kunnen zeggen van je eigen gezin, je gezin van herkomst, wie je graag ziet? – Eigenlijk alle twee 
maar soms voel ik me nauwer verwant met mijn moeder. (p.19) 

108 Hij [echtgenoot] zegt wel dat hij geen ouders meer heeft maar naar mijn gevoel draag je dat altijd mee en 
kan je dat niet volledig naast u leggen. (p.20) 

109 Ze [ouders+ hebben altijd hun best gedaan… (huilt) … ik ben ook content voor wat ze doen. (p.21) 
110 S. [zoon] helpt ook graag in de tuin met zijn papa. (p.23) 
111 R. [zoon] is ook zo weer enthousiaster om te helpen met het één en het ander en om spelletjes te spelen. 

Hij [echtgenoot] is echt wel bezig met hen [kinderen]. (p.24) 
112 Zou je kunnen omschrijven wat je mama bijzonder maakt? – We komen vooral nu eigenlijk zeer goed 

overeen, dezelfde boeken dat we graag lezen en samen op stap gaan, niet dat dat veel gebeurt maar toch. 
Maar ook dat ze altijd komen als we ze nodig hebben voor de kindjes. *…+ Maar nu is dat inderdaad wel zo 
als je ze een aantal weken niet gehoord hebt dat je denkt ‘het is lang geleden’. (p.25) 

113 Kan je van je eigen gezin zeggen wie je graag ziet? – Dat is allemaal op een andere manier denk ik. (p.28) 
114 Dit heeft er dus voor gezorgd dat hij zijn vader niet lang gekend heeft en een gemis was voor hem. (p.35) 
115 Zou je van je ouders kunnen zeggen wie je het liefste of graag ziet? – Nee … elk op zijn eigen manier 

alhoewel ik dan toch meer naar mijn moeder zou neigen. Vooral omdat ik heel veel trekken van mezelf in 
haar herken, ook van dat zorgende en misschien wel medelijden omdat ze nooit gewaardeerd is voor wat 
ze gedaan heeft. Ze verdient het nochtans echt wel! (p.36) 

116 Op welke manier zie je je papa graag? – Laat ons zeggen dat het eerder een opkijken geweest is, opkijken 
voor zijn consequent leven en hetgeen hij van ons eiste soms zeer hard maar dat hij eigenlijk wel heel veel 
levenswijsheid in zich droeg. (p.37) 

117 Ik heb van mijn kant de intentie om wat meer tijd te maken voor mijn ouders. Ik zou het spijtig vinden dat 
ze er morgen niet meer zijn en er geen gesprek geweest is. Maar ja dat forceer je niet hé. Het is ook hun 
manier van zijn, ik heb daar respect voor. Ze zouden de zorg mogen kennen van mij. Zien ze mij graag? 
Weten ze dat ik hen graag zie, voelen ze dat, …? Eigenlijk zouden ze dat wel mogen weten. (p.38) 

118 Kinderen zijn misschien meer korte termijn geheugen en als we dan eens discussiëren, wat meestal over 
de kinderen gaat, vragen ze ons of we gaan scheiden. Er zijn veel ouders die scheiden in hun klas en ze zijn 
daar mee bezig. (p.43) 

119 Hij [vader] was de familieman maar hij is weggegaan. Hij was de sociale man, was veel thuis. Ik zou zeggen 
dat ik er, net zoals hem, toch een beetje probeer te zijn. (p.43) 

120 Maar mijn kinderen als ze thuiskomen vragen ze ook altijd ‘Hoe is het, is alles goed geweest op uw werk, 
papa?’ Dus op hun manier ook wel, denk ik. (p.48) 

121 En tonen de kinderen ook aan u dat ze u graag zien? – Ja! Ja. In mijn armen springen als ik thuis kom, een 
dikke knuffel voor ze gaan slapen. Ja toch wel. Ik ben redelijk belangrijk. Ik ben misschien in kwantiteit iets 
minder bij de kinderen maar wel zeer belangrijk in huis. Ik word veel gesolliciteerd om dingen samen te 
doen, soms te veel… elke avond spelletjes (lacht). Ja je voelt dat wel. (p.50) 

122 Zou je nog iets willen zeggen tegen uw ouders? – *…+ Dus misschien iets meer profiteren en genieten van 
het leven. (p.52) 
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123 Mijn conclusie daaruit is dat hij maar geniet van z’n leven, dat wens ik hem toe, want hij heeft al een 
zwaar leven achter de rug. Dus hij moet naar ons niet kijken, we kunnen voort. Naar hem toe hebben wij 
er ook geen zorgen om. Hij wordt verzorgd door haar, het is ook een weduwe waar hij bij zit. (p.55) 

124 Mijn moeder en ik hadden een zeer goede band. Ik was zeer veel bij haar, ik heb er veel aan gehad. Ik heb 
er veel door verloren toen ze gestorven is. Ik mis veel meer mijn moeder. Moest het omgekeerd geweest 
zijn en mijn vader was gestorven had ik gans anders geweest. Ik had een hele goeie band met mijn 
moeder. Het is jammer maar ik heb me daarin moeten stellen. (p.55) 

125 De kinderen voel ik ook goed aan. Ze geven lieve opmerkingen, bv als er iets is zijn ze er zeker bij. (p.56) 
126 Ik neem hem [vader] zoals hij is, ik ken hem. (p.59) 
127 Het is me wel opgevallen dat na de dood van ons moeder is hij vlug opnieuw begonnen. En ik heb dat niet 

kunnen verwerken omdat dat veel te vroeg was. *…+ Ik heb hem dat nog gezegd maar er is sedert de dood 
van mama nog nooit over haar gesproken geweest. En ik vind dat echt wel jammer. Als ik iets opsmijt over 
mama dan krijg ik daar geen antwoord op. (p.59) 

128 Als er moet geholpen worden is het normaal dat een kind vlug nee zegt, maar als er iemand ziek is zien we 
duidelijk wel dat er zorg is. Dat is uiteraard belangrijk zou ik zeggen. Ook in het weekend als wij zeggen dat 
we eens gaan uitslapen dan lukt het vaak ook wel dat het beneden stil is, omdat ze weten dat dat op dat 
moment voor ons belangrijk is dat we eens wat langer kunnen uitslapen. Dan zorgen zij ervoor dat ze 
geen ruzie maken en dat het rustig is. (p.66) 

129 In welke zin zorgen uw kinderen voor u? – R., als oudste van het gezin, ik kan goed praten met R.. We 
hebben goeie gesprekken. En ze is ook wel bezorgd om mij. *…+ Met R. is dat wel over gevoelens praten ja. 
Hoe ik mij voel, hij zij zich voelt. En proberen elkaar een beetje te steunen. *…+ L. is heel lief voor mij, 
zacht. Heel zacht en heel lief. Ze doet graag eens onnozel en op die manier zorgen we voor elkaar. *…+ La. 
doet graag eens een werkje, een kleinigheid in de tuin of mij een beetje helpen bij het een of het ander. 
Op die manier zorgt hij voor mij. *…+ J. heeft wat mij betreft het minste aandacht nodig. Maar J. is ook 
heel bezorgd voor mij. Meer en meer zo. […+ S. is nog een beetje klein. Maar S. hangt ook wel rond mij zo 
en dat vind ik wel leuk. Van L. zie ik dat zeker wel dat ze bezorgd is.  (p.72) 

130 Ik kan het niet helemaal loslaten, ik kan die band niet doorknippen met mijn ouders maar ik voel mij daar 
wel goed bij om dat te zien zo. (p.78) 

131 Ik heb de keuze gemaakt om volledig achter mijn vrouw te staan maar ik voel de spanning omdat het mijn 
ouders blijven. (p.79) 

132 Ik zie mijn ouders nog altijd graag, zeker voor de goeie momenten die we samen gedeeld hebben. Als kind 
zie ik mijn ouders graag maar niet in de relatie zoals ze zich nu opstellen tegenover mijn vrouw. (p.82) 

133 Ze tonen dat via knuffels maar zeggen het ook. Je ziet dat ook aan de dingen die ze doen, ontbijt op bed of 
een tekening maken, een kaartje schrijven, … (p.88) 

 
134 Mama is een zeer zorgzame. (p.4)  
135 Ze is dan ook heel fier als de kinderen het goed doen. (p.4) 
136 Als je er nu op terugkijken is dat iets wat je gemist hebt als vaderfiguur? – Dat denk ik niet. Ik denk dat 

mijn vader wel altijd vader is geweest. Wij mochten hem ook wel vragen van ‘het is nu genoeg geweest, 
kijk nu naar ons’. (p.4)  

137 Mijn pa deed niet meer dan gaan werken. Hij vond door te gaan werken dat hij geld binnenbracht en op 
die manier voldoende bijdroeg aan het gezin. Maar hij heeft nooit geweten wat wij studeerden 
bijvoorbeeld, hij weet dat nog niet. (p.10)  

138 R. [zoon] helpt ook graag in de keuken als hij alleen thuis is en dan proberen we samen met hem eens iets 
klaar te maken en spelletjes spelen. Hij doet dat zeer graag. (p.26) 

139 Samen genieten met hem kan je zeker doen. (p. 30) 
140 Zou je binnen je gezin kunnen zeggen dat er een zekere mate van zorg is naar elkaar toe?- Dat denk ik wel 

ja en zeker hier (wijst naar vrouw en zichzelf). Zeker van ons naar de kinderen toe, omgekeerd misschien 
een beetje minder. Als je weg geweest bent voel je wel dat ze blij zijn dat je thuis komt. (p.42) 

141 Zij [moeder]naar mij toe, ze ziet mij zeer graag en ik ben inderdaad een beetje het verwend kindje en zij 
heeft een extra boontje voor mij over. Maar ik weet niet of dat echt wederzijds is. Ik zie mijn moeder ook 
graag maar ik denk dat die afstand er tezelfdertijd ook wel is. Ik laat me niet te veel bemoederen. Ik doe 
mijn eigen ding maar ik zie haar graag ja. Maar ze ziet mij bijzonder graag. (p.47) 

142 Vind je dat uw ouders geloof hechten in wat je kan, in wat je doet? – Ja dat gevoel heb ik wel. Omdat ik 
denk dat de manier waarop ik mijn carrière en gezin heb uitgebouwd, wel de manier was die zij voor ogen 
hadden. En ze uiten dat ook zonder veel woorden. (p.67) 
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Constructieve Parentificatie 
 

Uit contextuele interviews 
1 B. [zoon] is zeer zorgzaam naar zijn zus toe, soms een beetje té. B. moet nu naar de grote school, naar het 

middelbaar, zonder L., dus ja zeer bezorgd om zijn zus. (p.1) 
2 En als één van hen [ouders] ziek wordt of zo vraag ik me af ‘wat doe ik hier in G.’ Ik woon hier wel graag. 

Maar moest ik een toverstaf hebben zou ik dichter bij mijn ouders willen zijn en bij mijn broer en zus, in G. 
of in O. Mijn grootste droom is een ‘kangoeroewoning’. Het is uiteindelijk niet zo ver maar je zegt niet zo 
maar ik ga even over en weer. (p.8) 

3 Aan mijn mama zou ik zeggen dat ze echt wel iets betekend heeft, ook op intellectueel vlak want ik denk 
dat mijn mama daar wel mee zit. Omdat ze ‘maar’ huisvrouw is. Alhoewel ze ons echt gestimuleerd heeft. 
(p.8) 

4 Moest je aan iemand een pluim mogen geven aan wie zou dat dan zijn? – Waarschijnlijk aan mijn ma – 
Zou je ook kunnen zeggen waarom? – Ja dat is niet echt van verdienen maar ik denk dat dat haar het 
meeste deugd zou doen. (p.14) 

5 En naar mijn ouder toe … (denkt) … eigenlijk niet zo veel, ik maak me soms wel zorgen maar ben niet 
overbezorgd. Ik weet dat de meesten met hun zorgen naar mijn moeder gaan en mijn vader daarvan 
sparen omdat hij zich daarin opjaagt. Maar ik denk dat zij zich daar evenzeer in opjaagt maar dat niet zo 
toont en daardoor meer te incasseren krijgt. Daar ben ik soms bezorgd in. Mijn broers zijn beiden 
gescheiden maar gelijk wat er is gaan ze naar mama en niet naar papa omdat ze denken dat hij zich daarin 
zal opjagen, maar voor haar zorgt er dan niemand. (p.18) 

6 Ja vooral R. denk ik, hij zorgt dat zijn broers gelukkig zijn in het spel. (p.26) 
7 E. is een mamaatje, ze wil altijd zorg dragen bv voor haar kleine zus. Ze houdt in verregaande mate 

rekening met anderen en durft zichzelf hierbij soms eens aan de kant te zetten. Het is een doorzetter. 
(p.30) 

8 Op dit ogenblik zit onze gezinssituatie zo in elkaar dat er heel veel zorg uitgaat naar L.  [dochter]. Er is heel 
veel specifieke zorg nodig geweest voor haar want er is een hartafwijking vastgesteld en een vermoeden 
van iets anders.  *…+ Laat ons zeggen dat dat accent de laatste jaren vooral centraal staat, dus onze 
gezamenlijke zorg naar L. toe en de andere twee die daar een stuk in opgenomen zijn. Ze moeten dus ook 
in een grote mate rekening houden met haar, niet alleen omdat ze de kleinste is maar omdat het allemaal 
niet zo als vanzelfsprekend gegaan is bij haar. Wat ik ook merk is dat E. [dochter] een moedertje speelt 
naar L. toe, ze zorgt heel veel voor haar, draagt haar letterlijk overal naar toe en ziet ook waar er zorg 
nodig is. Onze N. [zoon] op een andere manier, het is dan ook een jongen. (p.33) 

9 We proberen daar aandacht voor te hebben maar E. [dochter] eist niet zo gemakkelijk haar brok op en ze 
maakt dat ergens wel duidelijk door boos of nukkig te zijn maar … ja het is een aandachtspunt. (p.35) 

10 *…+ misschien wel medelijden omdat ze *moeder+ nooit gewaardeerd is voor wat ze gedaan heeft. Ze 
verdient het nochtans echt wel! (p.36)  

11 Ze weten de omstandigheden van ons werk en zijn dus geen huisduiven. Ze zijn altijd met een glimlach 
weg… (p.42) 

12 Kinderen zijn misschien meer korte termijn geheugen en als we dan eens discussiëren, wat meestal over 
de kinderen gaat, vragen ze ons of we gaan scheiden. Er zijn veel ouders die scheiden in hun klas en ze zijn 
daar mee bezig. (p.43) 

13 Mijn conclusie daaruit is dat hij maar geniet van z’n leven, dat wens ik hem toe, want hij heeft al een 
zwaar leven achter de rug. Dus hij moet naar ons niet kijken, we kunnen voort. (p.55) 

14 Vaak is dat omdat H. de oudste is en de baas wil spelen of verantwoordelijkheid wil nemen ten opzichte 
van alle kinderen die jonger zijn dan haar. *…+ Verantwoordelijkheid opnemen, haantje de voorste, 
verbaal zeer krachtig maar in die zin naar andere kinderen toe betuttelend. (p.62) 

15 Ook in het weekend als wij zeggen dat we eens gaan uitslapen dan lukt het vaak ook wel dat het beneden 
stil is, omdat ze weten dat dat op dat moment voor ons belangrijk is dat we eens wat langer kunnen 
uitslapen. Dan zorgen zij ervoor dat ze geen ruzie maken en dat het rustig is. (p.66) 

16 Met R. [dochter] is dat wel over gevoelens praten ja. Hoe ik mij voel, hoe zij zich voelt. En proberen elkaar 
een beetje te steunen. Met R. is dat over gevoelens. (p.72) 

17 J. [dochter] heeft wat mij betreft het minste aandacht nodig. Maar J. is ook heel bezorgd voor mij. Meer 
en meer zo. (p.72) 

18 Vind je dat R. als oudste een vorm van ouderlijke taken overneemt wat betreft de zorg naar haar jongere 
broer en zussen? – Ja dat vind ik wel. – In welke zin dan? – Als L. en ik eens weggaan hebben we nooit een 
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babysit. Maar R. doet dit en kan dit ook. Maar nu niet specifiek naar L. toe maar naar S. en L. toe vind ik 
dat ze die ouderlijke taak een stuk meedraagt. 

 
19 Ja! Als B. [zoon] weer gespannen is voelt zij [dochter] dit aan en zorgt zij dat ze zelf rustig is en niet zingt 

of springt. Ze houdt zich in stilte bezig omdat ze aanvoelt dat hij gespannen is. Ik denk dat zij dat op zo’n 
manier doet. Ze kan ook zeer komisch uit de hoek komen en relativerend werken. Ze kan dan soms iets 
doen of zeggen waardoor hij dan terug kan lachen. Ik denk dat zij op die manier wel zorgend is voor B. 
(p.3) 

20 Hij [zoon] is een heel braaf kind, heel gevoelig en houdt veel rekening met wat mensen denken of voelen. 
Hij is ook altijd heel bezorgd. Hij is het toonbeeld van een zoon. (p.9) 

21 Ik denk en hoop dat ze elkaar heel graag zien en zorg dragen voor elkaar. Ze moeten bijvoorbeeld veel 
naar de opvang en als ze samen zijn moeten ze er voor elkaar zijn als er iets is. Ieder heeft zijn eigen 
vrienden maar als er iets gebeurt moeten ze zorg dragen voor elkaar. (p.12) 

22 Ik had altijd gedacht ‘T. is de oudste en moet voor zijn zus zorgen’, maar N. is een heel zorgzaam kind 
ondanks het feit dat ze nog zo klein is. Ze zorgt heel goed voor haar broer en blijkbaar doet ze dat ook in 
de klas met kleinere kindjes. (p.13) 

23 Wel soms bel ik eens als ik toevallig in Nederland zit of zo en dan vragen ze ‘en papa hoe is het? Gaat het 
een beetje op uw werk? Gaat alles goed?’. Dus ze vragen dat wel ja. (p.47) 

24 Hij is de zachtste, hij is ook zeer meegaand. Als iemand hem iets vraagt zegt hij altijd ja en hij moet op 
bepaalde momenten ook eens nee kunnen zeggen, wat hij zeer weinig doet. (p.63) 
 

Uit contextuele literatuur 
25 Als de toekenning van dit soort eigenschappen altijd al oneerlijk is tegenover volwassenen, dan is dat nog 

oneerlijker tegenover kinderen. Als ouders hun kinderen geïdealiseerde eigenschappen toeschrijven, leidt 
dit rechtstreeks tot parentificatie bij de kinderen en vervolgens tot het van hen een zondebok maken, 
omdat ze er niet in slagen aan de verwachtingen te voldoen. Hoewel er grote gevaren schuilen in deze 
destructieve idealisering, komt ze in families vaak voor en wordt ze vaak gericht op één aangewezen kind, 
vaak een geadopteerd kind. (p.83) 

26 Ouders die zelf nog veel zorg behoeven en die er niet in slagen erkenning te geven voor de zorg die hun 
kinderen voor hen hebben, verergeren onvermijdelijk de parentificatie, die meestal reeds bij hun kinderen 
bestaat. (p.98) 

27 De moeilijke situatie van gespleten loyaliteit is een extreem voorbeeld van ouderlijke verwachtingen van 
bovenmenselijke perfectie. Heimelijk of arglistig verwacht iedere ouder van zijn of haar kind dat het weet 
hoe het betrouwbaar moet zijn, ondanks het feit dat het ouderlijk wantrouwen de wereld van de 
volwassenen, waarin het kind leeft, beheerst. Tot het uiterste geparentificeerd, krijgt het kind, dat 
gevangen zit tussen de tegenstrijdige eisen van beide ouders, zelden krediet voor zijn positieve bijdragen 
aan het gezin. Het kan zelfs zo zijn, dat het kind ervan wordt beschuldigd, de oorzaak van de problemen 
van zijn ouders te zijn. Of – nog subtiel – hij kan het zwaar te verduren krijgen door de wens van zijn 
ouders, die het aan hem overlaten wegen te vinden hen met elkaar te verzoenen. Het tragische resultaat 
van destructieve parentificatie heeft evenveel te maken met het verlies van de ouders als met het verlies 
van het kind: ouders verspelen hun keuzemogelijkheden tot zelfvalidatie door middel van verdiend recht, 
en verliezen terrein bij het najagen van hun eigen autonomie. Wanneer ouders hun kind in de steek laten 
voor hun eigen onrealistische verlangens, geven zij de kans op om gerechtigde aanspraken te verwerven 
door het bieden van gepaste zorg aan de prioriteiten, de belangen en de behoeften van het kind. (p. 100) 

28 De volwassene die deze asymmetrie van relationele verplichtingen negeert, begeeft zich op het gebied 
van de parentificatie. Uiteindelijk kunnen kinderen niet dezelfde bronnen van existentieel geven voor hun 
ouders zijn, zoals hun ouders dat vaak voor hen wél moeten zijn. (p. 106) 

29 In plaats daarvan worden zij, zoals in de hierboven omschreven situatie, vaak intrinsiek geparentificeerd 
doordat de ouders zich afhankelijk maken van hun kinderen. (p.108) 

30 Parentificatie 
Elke subjectieve manier van gebruik maken van de ander – bijvoorbeeld projectieve identificatie, klein 
houden en bezitterig vasthouden – betekent impliciet parentificatie van de partner, zelfs als er niet van de 
geparentificeerde persoon wordt verwacht dat deze bovenmenselijk zal presteren. Het feit alleen al dat 
degene die parentificeert afhankelijk is op een bezitterige manier, creëert de asymmetrie, waarbij het 
doelwit wordt gedwongen een bepaalde rol op zich te nemen. Hoe meer de partner wordt vastgezet in 
zijn rol en hoe hulpelozer hij daardoor wordt, des te vaker zal hij op een voorspelbare manier reageren en 
degenen die hem zijn rol opleggen, als een boze ouder kastijden. 
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Dit is één van de redenen waarom sommige ‘kan niet met je – kan niet zonder leven’-relaties zo langdurig 
standhouden. Hieronder vallen destructief afhankelijke huwelijken en ook de relatie ouder-psychotisch 
kind, die intrinsiek is gebaseerd op parentificatie. 
Bij het ontwerpen van een therapie is het belangrijk zich te realiseren dat er van de asymmetrie van 
afhankelijk ‘bezitten’ een sterkere kracht uitgaat dan van de duidelijke symmetrische wederkerigheid van 
boze, lik-op-stuk feedback-reeksen. Parentificatie is het tegenovergestelde van billijke erkenning van de 
bijdragen van de partner. In het ergste geval ontneemt parentificatie een kind zijn natuurlijk recht kind te 
zijn. Dit gebeurt meestal als de parentificatie langdurig aanhoudt en wordt versterkt doordat het kind 
onterecht alle schuld krijgt. Destructieve parentificatie maakt het slachtoffer destructief gerechtigd. (p. 
109-110) 

31 Parentificatie 
Een belangrijke consequentie van elke vorm van misbruik van ouderlijk gezag kan worden omschreven als 
parentificatie. Essentieel is dat het misbruik de asymmetrische aard van de verplichtingen in de ouder-
kindrelatie negeert. De essentie van destructieve parentificatie is, dat meestal onopzettelijk gebruik wordt 
gemaakt van de verplichting van het kind aan zijn ouders, om zo zijn afgedwongen beschikbaarheid voor 
de doeleinden van de ouder, gericht op uitbuiting en afhankelijkheid, te versterken. Omdat het kind 
impliciet schuldig wordt gemaakt en daardoor vast komt te zitten, worden de hulpeloosheid en de 
meegaandheid van het kind versterkt. Hetzelfde geldt voor zijn spontane loyaliteit en zijn investeringen 
om het gezin bij elkaar te houden.  
Parentificatie kan vele vormen aannemen: van een openlijke en duidelijke rolomkering tot subtiel ‘klein 
houden’ van het kind. Bezitterige, overbeschermende attitudes van de ouders kunnen leiden tot een 
verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Het kind blijft wellicht permanent beschikbaar voor 
de ouders. Als een kind er niet in slaagt te groeien, kan men spreken van de ergste vorm van parentificatie 
(dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verslaving en criminaliteit). Vrijwel iedere keer dat ouders er niet in 
slagen de verantwoordelijkheid voor en de leiding van de opvoeding op zich te nemen, zal dit er 
onvermijdelijk toe leiden dat het kind, om de ontstane leegte te vullen, vroegtijdig wordt ‘gerekruteerd’ in 
de zware en verpletterende rol van degene die voor alles de verantwoordelijkheid draagt. Hoe duidelijker 
de rekrutering, des te beter zal het kind deze kunnen hanteren. In tijden van feitelijke ziekte of 
onvermogen tot functioneren of andere noodsituaties waarin de ouder verkeert, kan er bijvoorbeeld van 
het kind worden gevraagd dat het verantwoordelijkheid op het niveau van de volwassenen op zich neemt. 
Toch kan door deze ervaring de emotionele groei van het kind toenemen in plaats van dat het kind wordt 
tegengewerkt of destructief wordt uitgebuit. Het leren op een verantwoordelijke manier te handelen in 
noodsituaties kan een gezonde winst voor een kind betekenen. 
Een belangrijk kenmerk van destructieve parentificatie is eerder te vinden in relationele factoren dan in 
de rolverschuiving als zodanig. Wanneer een kind erkenning krijgt voor zijn helpende en nuttige 
beschikbaarheid, wordt deze ervaring ingelijfd in zijn toekomstige zelfvertrouwen en gevoel van 
competentie. Een openlijke vraag om hulp houdt impliciet al een erkenning in. Daartegenover staat, dat 
het onthouden van erkenning in combinatie met aantijgingen die een schuldgevoel opwekken, een 
geweldig destructieve en manipulatieve uitwerking heeft. Hoe subtieler de schuld wordt opgelegd, des te 
erger zit het kind gevangen in de destructieve parentificatie. Hier is een belangrijke therapeutische 
richtlijn te zien. De noodtoestand in een gezin mag dan niet te veranderen zijn, een ouder kan op zijn 
minst leren hoe hij erkenning kan geven aan een kind voor zijn bijdragen. Erkenning of krediet geven is 
het tegenovergestelde van het opwekken van schuld. 
Geen enkel beroep in de sector van de hulpverlening is momenteel in de positie om voorspellingen te 
kunnen doen die wetenschappelijk verantwoord zijn, maar de toename van desintegrerende relaties in 
technologische samenlevingen waarschuwt voor inertie. Een gebrek aan pasklare antwoorden kan 
verpletterend werken. Erger nog: de complexiteit van de huidige relaties kan ertoe leiden dat sociale 
wetenschappers en psychotherapeuten vermoeid en onverschillig raken. 
Gelukkig bestaan er nog alternatieven. Er komen steeds meer gegevens, juist over hoe kenmerkend het 
nageslacht wordt beïnvloed door de consequenties van het verleden. De gezinsbehandeling van de 
afgelopen dertig jaar verschaft ruimschoots aanwijzingen over hoe zelfs ongeboren generaties 
erfgenamen zijn van de relatiepatronen van de volwassenen. Onderzoek heeft benadrukt dat deprivatie 
en uitbuiting van jonge kinderen kan leiden tot onherroepelijke schade aan hun ontwikkeling. De 
afgedwongen investering van het kind in het welzijn van zijn ouders heeft twee kanten, gelijkwaardig en 
tegenovergesteld. 
Enerzijds hebben kinderen recht op ouderlijke zorg vanwege hun betrekkelijke hulpeloosheid in de 
wereld. Een duidelijk gebrek aan ouderlijke zorg loopt zeer waarschijnlijk uit op destructieve parentificatie 
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en door het kind zelf opgebouwde destructieve aanspraak. Anderzijds kunnen ouders gerechtigde 
aanspraak voor zichzelf verwerven tijdens het aanbieden van gepaste aandacht. 
Hoe op den duur de balans tussen ouders en kind wordt verkregen, heeft intergenerationele 
consequenties die zowel op preventief als op methodologisch niveau moeten worden aangepakt. (p.151-
152) 

32 Projectieve identificatie kan gedeeltelijk worden geassocieerd met het contextuele begrip ‘parentificatie’. 
Veel ouders ontdekken dat zelfs hun twee of drie jaar oude kind een verantwoordelijke verzorger kan 
worden. Heel vaak kan het zijn dat het vermogen van het jonge kind om zo’n rol te vervullen recht 
evenredig is aan het gebrek aan verantwoordelijkheid bij de ouder. In ieder geval kan parentificatie een 
vorm van uitbuiting en behoefte aan afhankelijkheid zijn. Het kan een zelfzuchtig gebruik van een relatie 
zijn, waarin ik een ‘ouder’ schep die mij zal ontlasten van de zware opdracht, het werk van rouwen over 
verloren relaties te voltooien. In zo’n situatie kan ik attitudes van chronische afhankelijkheid blijven 
projecteren op een ouderfiguur of wraakgevoelens op hem blijven ventileren. Tegelijkertijd kan ik het feit 
omzeilen dat de last van deze gevoelens en attitudes oorspronkelijk was bestemd voor mijn overleden of 
anderszins ‘verloren’ moeder en vader. 
Parentificatie  is niet altijd een destructief proces. Op een gegeven ogenblik klampen ouders zich vast aan 
hun kind of leunen emotioneel en zelfs lichamelijk op hem of haar. Kinderen kunnen baat hebben bij deze 
momenten in termen van het opbouwen van betrouwbaarheid en eigenwaarde. Toch is er een gebied van 
onterechte winst, psychologisch en transactioneel, die komt van: 1. zich bezitterig vasthouden aan een 
kind, en 2. eenzijdig voordeel putten uit het kind. Destructieve parentificatie treedt in werking wanneer 
steun en respect van de ouder voor de persoonlijkheidsgroei van het kind worden vertroebeld door 
doelen die in wezen bezitterig en baatzuchtig zijn. Dit soort parentificatie hoeft niet noodzakelijk de vorm 
aan te nemen van een kind dat zich in transacties volwassen en efficiënt ‘als een ouder’ gedraagt 
(Minuchin, 1974). Integendeel: het ergste blijken van destructieve parentificatie kunnen zijn belichaamd in 
een kind dat verlamd is door onvermogen, bijvoorbeeld psychose, delinquentie of verslaving. Door de 
verstarring van hun kind kunnen de ouders worden afgeschermd van de noodzaak ooit te moeten rouwen 
om het verlies van hun bezit.  
Een volledige taxatie van de mate van destructiviteit in parentificatie omvat een evaluatie van het 
vermogen van de parentificerende ouder om op den duur erkenning te geven voor de feitelijke 
beschikbaarheid van het kind. Een subtiele, maar doordringende vorm van parentificatie is de 
destructieve idealisering van een kind of volwassene. Aan de geïdealiseerde persoon wordt een 
bovenmenselijke mate van perfectie en betrouwbaarheid toegedicht. Dit ‘gebruik’ maken van een ander 
zet mensen ertoe een uiterlijke vorm te zoeken voor de innerlijke behoefte aan een goede ouder. 
Gewoonlijk is destructieve idealisering de eerste fase van destructieve parentificatie. De geïdealiseerde 
persoon schiet onvermijdelijk te kort in de perfectionistische verwachtingen en wordt daarmee een 
vermeende verrader en een doelwit voor ‘zelf-op-de-hals-gehaalde’ verwijten. 
Men moet voor ogen houden dat er een aantal elementen samengaat in de soort verschuiving die hier ter 
discussie staat.  *…+ (p. 192) 

33 Destructieve parentificatie *…+ 
Parentificatie is natuurlijk niet altijd verbonden met negatieve consequenties. Er komen in elk gezin tijden 
voor dat er noodgedwongen van de kinderen wordt verwacht dat zij handelen alsof zij de 
verantwoordelijke volwassene zijn, met al dan niet heilzame resultaten. Maar als een ouder niet in staat is 
erkenning te geven aan het jonge kind en het in plaats daarvan overlaadt met schuldgevoelens, is dat op 
zichzelf destructief. 
Het begrip ‘parentificatie’ heeft zich ontwikkeld van een in wezen descriptief en transactioneel begrip tot 
een ethisch begrip (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/1984), dat in toenemende mate op vertrouwen 
werd gebaseerd. Minuchin (1974) heeft toepasselijk de zinsnede ‘ouderlijk kind’ gebruikt om het 
verschijnsel te beschrijven van een kind dat door de volwassenen in zijn gezin wordt belast met 
verwachtingen die niet bij zijn leeftijd horen. Deze beschrijving wordt ook gebruikt in de transactionele 
formuleringen van de klassieke gezinstherapie. Vanuit een contextueel gezichtspunt kan ouderschap dat 
zo nu en dan wordt omgedraaid gedeeltelijk een heilzame uitwerking hebben. Afhankelijke bezitterigheid 
van de ouders heeft echter een desastreuze uitwerking wanneer men tegelijkertijd het kind onbillijk de 
schuld geeft en het niet de erkenning geeft, die het toekomt. Zo’n soort last weerhoudt het kind ervan te 
groeien en ooit onafhankelijk te worden. Hieruit volgt dus dat een kind klein houden de ergste en duurste 
manifestatie van parentificerend gedrag is. 
Uiteindelijk zal het ‘mislukkende’ kind, dat wil zeggen de psychoot, de verslaafde of de ernstige 
misdadiger, nooit een verantwoordelijke volgroeide volwassene worden. (p. 202) 
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34 Parentificatie 
Eén van de belangrijkste punten van zorg van de contextuele therapie heeft te maken met het voorkómen 
van destructief gebruik van anderen. Het centrale aspect van deze zorg is het relationele misbruik van 
kleine kinderen ter bevrediging van de bezitterige, afhankelijke, destructieve of seksuele behoeften van 
één of meer volwassenen. Het begrip ‘parentificatie’ werd voor het eerst genoemd in verband met de 
families van psychotische individuen (Boszormenyi-Nagy, 1965a) en later in verband met families in het 
algemeen (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/1984). De contextuele visie op parentificatie is enigszins 
anders dan de transactionele notie van de ouder-kindrolomdraaiingen die worden benadrukt in het begrip 
‘kind als ouder’ (Minuchin, 1974). De verschijnselen van rolomdraaiing over de generationele grenzen 
heen kunnen op zichzelf onschadelijk of zelfs nuttige ervaringen voor een kind zijn. Een contextuele 
evaluatie daarentegen is gericht op de destructieve parentificatie die een kind blijvend schade berokkent. 
De schade wordt permanent wanneer de kinderen een enorm verlies van vertrouwen ervaren en geen 
andere conclusie kunnen trekken dan dat hun wereld uitbuitend en manipulerend is. Op dit punt 
verwerven kinderen destructief gerechtigde aanspraak en verliezen ze hun vermogen om verder 
vertrouwen op te bouwen. Een voorbeeld hiervan is: een kind wordt in de rol geplaatst van bemiddelaar 
tussen manipulerende ouders. Het jonge kind dat – ethisch gezien – in de steek gelaten wordt, kan 
gedurende lange tijd met de tact van een diplomaat opereren, omdat het niet graag de volwassenen in de 
wereld om zich heen wil teleurstellen. Het kind probeert voortdurend te voldoen aan de eisen van de ene 
ouder die een vertrouwelijke relatie met hem opbouwt, terwijl die relatie geheim wordt gehouden voor 
de andere ouder. Onder deze omstandigheden zit een kind automatisch gevangen in een situatie van 
gespleten loyaliteit en wordt het gedwongen de afwezige ouder te beschermen, terwijl het tegelijkertijd 
het de aanwezige ouder naar de zin maakt. Dan wordt hij in een identiek, maar spiegelbeeldig scenario 
geplaatst met de andere ouder. Alle significante aspecten van gespleten loyaliteit maken het kind 
destructief geparentificeerd. Neem bijvoorbeeld de situatie van Mollie van twaalf jaar die verscheurd 
wordt door ruziënde ouders. *…+ (221-222) 

35 De angst een bron van voldoening en daarmee de voldoening zelf te verliezen is analoog aan de meer 
algemene angst een relationele partner te verliezen. Parentificatie is een methode waarop men de angst 
voor een verlies dat men verwacht, kan verzachten en het in feite voor zich uit kan schuiven. In zekere zin 
ontstaat parentificatie wanneer iemand die een ander parentificeert, niet in staat is zijn gebruikelijke 
patronen van op een afhankelijk manier met de andere omgaan, op te geven om zo rekening te kunnen 
houden met de kant van de ander. Parentificatie is de uitdrukking van de onwil om het rouwproces onder 
ogen te zien dat nodig is om verlies een geaccepteerd feit te laten worden. Angst voor verlies kan worden 
verminderd door middel van destructief gerechtigde aanspraak. (p. 265) 

36 Krediet geven aan gerechtvaardigde toewijding is altijd de eerste stap naar het weghalen van de 
parentificatie. Omgekeerd geldt, dat een van de ergste vertrouwen-vernielende vormen van parentificatie 
is het kind te overladen met schuld, terwijl het juist grootmoedig geeft en daarmee zichzelf uitput. *…+ 
Het komt ons voor dat een te grote nadruk op het aan banden leggen van het kind een niet toepasselijke 
overbelastende parentificatie is, met als gevolg dat het kind impliciet de schuld wordt gegeven en dat de 
suggestie wordt gewekt dat het kind buitengewoon grote, volgroeide macht over volwassenen heeft. (p. 
322) 

37 Deparentificatie 
Parentificatie brengt altijd met zich mee dat iemand zich afhankelijk vastklampt aan een partner die hij 
niet kan evenaren. Onze criteria voor parentificatie gaan echter dieper dan een beschrijving van 
oppervlakkig gedrag. Bijvoorbeeld: de neiging van een ouder om een opgroeiend kind klein te houden is 
waarschijnlijk de meest schadelijke vorm van parentificatie via openlijk falen. Drugsverslaving 
bijvoorbeeld, is een manier waarop een achttienjarige thuis kan blijven om te letten op het mislukkende 
huwelijk van zijn ouders.  
Het proces van parentificatie neemt vaak de vorm aan van het vroegtijdig een kind vastzetten in de rol 
van een volwassen ouder. In dat geval zal het optreden van spontaner, kinderlijk gedrag een van de 
resultaten van een geslaagd proces van deparentificatie zijn. *…+ 
Parentificatie en het proces van deparentificatie doen zich ook tussen volwassenen onderling voor. Het 
duidelijkste verschil is de premisse dat volwassenen relatief aan elkaar gewaagd zijn en dus minder bloot 
staan aan eenzijdige uitbuiting zoals die zich zou kunnen voordoen in relaties tussen volwassene en kind. 
De dynamiek van parentificatie komt veel voor in de wereld van de volwassenen. In de grond is 
parentificatie het door de ene mens opleggen van behoeften aan een ander, van wie daarbij wordt 
verwacht dat hij verantwoordelijkheid op zich neemt voor de aldus gedelegeerde behoeften. De 
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parentificerende mens beschouwt de positie van zijn partner als iets vanzelfsprekends en vereist in wezen 
dat de partner de plaats van de ouder inneemt.  *…+ 
Misschien wel de meest destructieve vorm van parentificatie is het slachtoffer onbillijk de schuld geven. 
*…+ 
Er is geen ruimte voor parentificatie in een proces dat steunt op elkaar rechtstreeks aanspreken, 
betrouwbare uitwisselingen van billijkheid en het verdiend vertrouwen dat nog steeds kan worden 
bewerkstelligd tussen mensen onderling. (p. 377-379) 

38 PARENTIFICATIE: 
De term beschreef oorspronkelijk (Boszormenyi-Nagy, 1965a; Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/1984) een 
kunstgreep van een volwassene om van een kind (of volwassene) een functionele ‘oudere’ te maken; dat 
wil zeggen: iemand die meer dan bij zijn leeftijd passende verantwoordelijkheid voor een relatie op zich 
neemt. Als transactionele verschuiving van rolbegrenzingen hoeft parentificatie niet noodzakelijkerwijs 
slecht voor een kind te zijn. Ze kan in feite een toepasselijke aanpassing van het kind zijn aan tijdelijke 
spanningen binnen de familie. In dergelijke situaties kan een jongere zijn voordeel doen doordat hij leert 
wat het is om een verantwoordelijke rol op zich te nemen.  
Vanuit contextueel gezichtspunt is parentificatie destructief wanneer hulpbronnen en resterend 
vertrouwen worden uitgeput. Dit gebeurt wanneer volwassenen de aangeboren geneigdheid van hun 
kinderen tot vertrouwensvolle toewijding manipuleren. De moeilijke omstandigheid van gespleten 
loyaliteit parentificeert bijvoorbeeld in systemische betekenis een kind altijd – zelfs wanneer geen van 
beide ouders de wens heeft het kind te gebruiken. (p. 478-479) 

 
 

Roulerende rekening 
 

Uit contextuele interviews 
1 Ik heb wel zelf schrik in het verkeer dus ik denk dat ik dat overzet op mijn kinderen. (p.4) 
2 Is dat iets wat je van bij jou thuis hebt meegekregen? – Ja ik denk het wel ja. Ja dingen die zo kunnen 

mislopen en zo. Ik denk dat ik het ook wat overzet op mijn kinderen. Bijvoorbeeld B. gaat doodgraag naar 
de KSA maar hij wil niet mee op kamp. Ik denk dat ik dat een beetje in de hand werk. K. zou al rap zeggen 
‘en je gaat nu wel eens mee’. Terwijl ik dat niet over mijn hart kan krijgen dat hij het niet ziet zitten en zou 
moeten gaan. En stel je voor dat het begint te onweren, ik denk dat ik de auto neem en naar daar rij. Ik 
denk dat ik die bezorgdheid overzet. (p.4) 

3 Ik weet dat die overbezorgdheid hen soms afremt. Ik had er bijvoorbeeld heel veel moeite mee dat T. in 
de buurt ging fietsen. Ik was daar zeer ongerust in maar iedereen doet dat hier in de buurt. (p.13) 

4 Herken je zaken van uzelf terug in de kinderen? – *…+ Soms ook wel het denken dat het niet goed genoeg 
zal zijn, dat is iets wat ze allebei hebben. (p.17) 

5 Ik denk dat ik de zorgende ben die alles ziet. Ja de zorgende denk ik. (p.30). *…+ Ze *moeder+ was de 
zorgende en zag alles. Het is niet altijd de meest gewaardeerde functie maar ze was er altijd en stond voor 
heel veel in. (p.31) Ja ik denk dat E. [dochter] het meest op mij gelijkt, ze is de zorgende die het goed kan 
zeggen maar die heel veel input van haarzelf geeft. Ze staat niet altijd op haar strepen en gaat soms over 
haar eigen grenzen en daar vind ik heel veel van mezelf in terug. (p.32) 

6 Ze [moeder] is meer met zichzelf bezig. Ook haar situatie, ze was 48 toen ze weduwe werd en dat heeft ze 
nooit kunnen plaatsen. Het was altijd zij eerst en dan de rest, en met ouder worden is dat nog erger 
geworden. (p.41) 
Die fout wil ik inderdaad niet hebben. Ik zal proberen te vermijden egocentrisch te worden. Wij denken 
alleen maar in termen van de kinderen, onszelf plaatsen we op de tweede plaats. Door ons werk hebben 
we allebei weinig tijd en misschien proberen we dat wel te compenseren. *…+ Ik denk dat we te veel 
denken in termen van de kinderen. (p.41) 

7 Dat is de psychologie en verwerking van een verdriet van 70 jaar terug. Mijn pa is, en ik ben daar bijna 
zeker van, een zeer gevoelig type. Maar in die tijd was het tonen van gevoelens niet echt op zijn plaats. 
Misschien op dat gebied zijn we dan ook redelijk op elkaar gelijkend, ja. Misschien toch wel ja. (p.49) 

8 Als andere kinderen haar [dochter] niet volgend en een ander idee hebben, heeft ze geen soepelheid om 
met de groep mee te gaan en haar eigen gedacht aan de kant te zetten. Hierdoor komt ze vaak alleen te 
staan en voelt zich uitgesloten, en dan vooral op school. In mijn ogen is dit te wijten aan haar eigen 
optreden. Dit herken ik in hoe ik zelf vroeger was waardoor ik het eigenlijk wel moeilijk vind om hierin op 
te treden. (p.62) 
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9 Diepgaande gesprekken voer je dan wel met je mama?- Nee. – Is dat iets wat je gemist hebt vroeger? – 
Nee… (denkt) nee. Ik denk het niet. Misschien, maar dat zal de toekomst uitwijzen, omdat ik op enorm 
veel vlakken veel geluk gehad heb. Mijn ouders zijn er nog, mijn broers en zussen ook *…+ – Is dat iets wat 
je binnen u gezin wel probeert te doen? Openstaan voor een gesprek? – Weinig. Ik ben nogal iemand die 
op feiten en ratio afgaat. Dat is een gemis ik weet dat en ik voel ook aan als de kinderen met iets zitten 
gaan ze dat aan B. [echtgenote] zeggen. (p.64) 

 
Uit contextuele literatuur 

10 Intergenerationele consequenties kunnen van blijvende en ernstige aard zijn. Als een moeder niet in staat 
is het conflict op te lossen tussen haar loyaliteiten ten opzichte van haar ouders en van haar man, wordt 
zij de bron van de gespleten loyaliteit van haar kinderen. De delegatie die volgt op de minachting van de 
ene ouder voor de andere beschadigt en parentificeert de kinderen en verstoort ook voor de kinderen het 
legaat van ouderlijke verantwoordelijkheid. Omdat de kinderen onvermijdelijk destructief gerechtigd 
worden, brengt de volgende intergenerationele ‘roulerende rekening’ het aangeboren recht van hun 
kinderen op betrouwbaar zorgende opvoeding in gevaar. Het is uiteindelijk in ieders belang dat de 
positieve verwachtingen van het nageslacht, gebaseerd op legaten, de beschadigende consequenties van 
de gespleten loyaliteit van het kind zullen overwinnen: consequenties, die in eerste instantie zijn 
veroorzaakt door schadelijke delegatie van de ouders. Het is de taak van de therapeut om de mensen te 
helpen het onderscheid te maken tussen handelingen die door echte transgenerationale legaten worden 
vereist en destructieve op eigenbelang gebaseerde delegaties van de ouders. (p. 147) 

11 Een mens die een ongeremd manisch (of hypomanisch) affect toont, kan in hoge mate verdiende 
gerechtigde aanspraak hebben verworden. Of: gebaseerd op slachtoffering in zijn jeugd, kan hij 
psychologisch gezien ondervinden dat op ethische gronden zijn gevoel van gerechtigd zijn geen 
geldingskracht heeft, waardoor zijn behoefte rekening te houden met de voorwaarden van anderen 
vermindert. Door zijn verwrongen gevoelens van gerechtigde aanspraak kan een mens ongevoelig worden 
voor de schade die hij onschuldige derden in huidige relaties aandoet. Zijn ongevoeligheid kan een gevolg 
zijn van gerechtigd zijn tot destructiviteit, verkregen door letsel en slachtoffering in het verleden. 
Wanneer men te maken heeft met toegenomen affect is het altijd geïndiceerd nauwkeurig te kijken naar 
de roulerende rekening (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/1984) (p. 194) 

12 Partijdigheid met de slachtoffering van de ouder in zijn jeugd vermindert ook de doorwerking van de 
roulerende rekening (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/1984). Tijdens het proces van het onder ogen zien 
van de facetten van zijn onrechtvaardig ouderschap, komt de vader een stap dichter bij het ontschuldigen 
van zijn ouders. De kans om te ontschuldigen vermindert op zichzelf de intense behoefte van de ouder 
zijn ouders te verfoeien. Ook zijn ambivalente beschermende houding tegenover zijn ouders en zijn 
behoefte hen (of herinneringen aan hen) te vermijden, worden er minder door. Wanneer een ouder zich 
met zijn vader en moeder kan verstaan, krijgt hij steeds minder de behoefte zijn kind tot slachtoffer te 
maken om zijn ouders ‘te verdedigen’. Tijdens dit proces verwerft hij constructief gerechtigde aanspraak 
en verlaat hij zich minder op zowel verschoven vergelding als op destructief gerechtigde aanspraak. Hij 
wordt geleidelijk bevrijd van zijn dwingende behoefte om beide generaties ‘betaald te zetten’. Wanneer 
intergenerationele stagnatie wordt opgeheven, komt er ruimte voor mogelijkheden tot het herstellen van 
de intergenerationele dialoog. (p. 370) 

13 Destructief gerechtigde aanspraak kan een andere oorzaak van ongevoeligheid zijn in de attitude van 
adoptie-ouders ten opzichte van hun kind. In adoptie-ouderschap zowel als in biologisch ouderschap zijn 
veel situaties waarin het kind onderwerp van destructief gerechtigde aanspraak van zijn vader of moeder 
wordt en een onschuldig slachtoffer van hun roulerende rekening. In bepaalde families kan het zelfs zijn 
dat een geadopteerd kind evenals andere ‘outsiders’ van een andere genetische afkomst, de eerste 
aangewezene is voor substituerende rechtvaardiging. Een geestelijke, geconfronteerd met de problemen 
van een geadopteerd kind in zijn gemeente, heeft men horen zeggen: ‘Nou, zijn oorspronkelijke ouders 
waren van een ander geloof. Dat is waarschijnlijk de reden dat hij zich niet netjes gedraagt. Slecht 
genetisch materiaal.’ (p. 422) 

14 ROULERENDE REKENING: De roulerende rekening (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973/1984) is een 
relationele consequentie waarin iemands plaatsvervangende wraak op een ander uiteindelijk een nieuw 
slachtoffer maakt. (De term ‘rekening’ verwijst naar een vaste rekening tussen mensen, die doorgaans 
billijke aandacht verdient.) In plaats daarvan wordt de rekening verhaald op een plaatsvervanger, een 
onschuldig doelwit, dat wordt behandeld alsof deze de oorspronkelijke debiteur is. (p. 479-480) 
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Bijlage 2: Niet-gebruikte items van verticale loyaliteit 

 

Onderstaande items werden door tijdsoverwegingen niet besproken in de eerste focusgroep (verticale 

loyaliteit). Ze belichten allemaal verticale loyaliteit van het kind naar de ouder. 

 
1 Je ouder bewonderen en er naar opkijken 

2 Aanvaarden van je ouder zoals hij is en met de keuzes die hij gemaakt heeft 

3 a)  Je ouder doodgraag zien 

b)  Elke band groeit op een eigen manier 

4 Toon je door:  -  contact zoeken 

-  op de hoogte houden van je leven 

-  je ouder laten doen waar hij goed in is 

-  knuffelen 

-  vragen om samen activiteiten te doen 

-  woorden 

-  creatieve werkjes 

-  attent zijn 

-  tonen van respect 

-  voornamelijk op speciale aangelegenheden 

5 Nabij willen zijn 

6 Zorg opnemen door: -  bevestiging geven 

-  zorg terug geven 

-  helpen 

-  vragen hoe het gaat 

-  weinig zorg/aandacht vragen 

-  rekening houden met je ouder 

-  gesprekken 

-  affectie geven 

7 Willen dat je ouder gelukkig is 

8 Goede band 

9 a)  Existentiële band, nauw verwant voelen 

b)  Onverbrekelijk, zelfs na sterfte 

10 Als kind dankbaar zijn 

11 Als kind bezorgd zijn over je ouder 

12 Zorg verwachten van je ouder 
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Bijlage 3: Concept maps 

 
 
 
      Verticale loyaliteit 
 
 

Een existentiële, biologische band 
 

Onverbrekelijk, zelfs na sterfte 
 

Ik voel als ouder zorg voor mijn kind 
 

Ik sta open voor de eigenheid van mijn kind, met zijn grenzen en mogelijkheden 
 

Ik ben verantwoordelijk voor mijn kind, tot hij zelf verantwoordelijk kan zijn 
 

Ik wil dat mijn kind gelukkig is 
 

Ik ben fier op mijn kind 
 

Een gevoel van verbondenheid, gevoel van familie-zijn 
 

Ik neem als ouder zorg op door : 
 

te voorzien in de basisbehoeften van mijn kind 
 

mijn kind te beschermen/behoeden van slechte ervaringen 
 

er voor te zorgen dat mijn kind zich goed voelt 
 

samen activiteiten te doen met mijn kind 
 

mijn kind te stimuleren, ook als het mij moeite kost 
 

beschikbaar te zijn voor mijn kind 
 

te luisteren naar mijn kind 
 

het huishouden te runnen 
 

Ik zie mijn kind doodgraag 
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  Constructieve parentificatie 
 
 

Vanuit opdracht van mij als ouder neemt mijn kind verantwoordelijkheid en  
ouderlijke zorg op voor zijn broer/zus 

 
 

Mijn kind vraagt een keer minder zorg om mij als ouder te ontlasten 
 
 

Ik zoek als ouder een korte periode steun bij mijn kind 
 
 

Als mijn kind occasioneel aanvult wat ik als ouder in de opvoeding niet op mij  
neem en waarbij ik dit als ouder weet te waarderen 

 
 

 
 
 
 
        Roulerende rekening 
 

 
Ik geef mijn kind het gevoel dat hij verantwoordelijkheid draagt voor mijn ervaren 
onrecht door hem slachtoffer te maken voor wat mij is aangedaan 
 
Ik zet angst, die ik als voorbeeld heb gekregen van mijn ouders, over op mijn kind 

 
Ik zie als ouder mijn eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van mijn kind niet meer 
door – als groot ervaren – onrecht dat mij als kind is aangedaan 

 
Het proces start steeds, al dan niet bewust, bij onrecht en slachtoffer zijn 

 
Door eigen ervaren onrecht besef ik niet meer ten volle welke schade ik mijn kind 
berokken 

 
Het proces start bij de loyaliteit naar mijn eigen ouders, waardoor het onrecht 
(aangedaan door hen) niet rechtgezet kan worden te opzichte van hen en mijn kind door 
mij tot slachtoffer wordt gemaakt 

 
Ik heb als ouder wel eens het gevoel iemand betaald te moeten zetten voor wat ik zelf heb 
moeten meemaken 

 
Mijn kind als onschuldig doelwit kan als gevolg van dit nieuw onrecht (aangedaan door 
mij) ook onfair handelen ten opzichte van een andere, waardoor het proces steeds weer 
herhaald wordt 

 
Ik kan een negatieve ervaring uit mijn eigen opvoeding niet ombuigen naar een handelen 
dat als positief ervaren wordt (door mijn kind) in de opvoeding van mijn kind 
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Bijlage 4: Formulier Geïnformeerde Toestemming 

 

In het kader van een thesisonderzoek naar de inhoud van enkele begrippen uit de “contextuele 

theorie” van Boszormenyi-Nagy wil ik u met dit document graag informeren over de opzet en 

doelen van het onderzoek en de verwachtingen van uw deelname aan dit onderzoek. 

 

Sinds een tweetal jaar wordt er aan de Universiteit Gent onderzoek gedaan naar de concepten 

van de contextuele theorie van Boszormenyi-Nagy. In mijn masterscriptie wil ik graag met 

enkele ouders verkennen wat  onder deze thema’s verstaan kan worden.  

Om antwoord te vinden op deze vraag wil ik met een aantal ouders proberen na te gaan hoe zij 

hun ervaringen in het ouderschap koppelen aan deze contextuele concepten. In een 

groepsgesprek zullen voorbereide items overlopen worden om te bepalen wat bij het 

contextueel begrip hoort en wat niet.  

Verder wil ik benadrukken dat alles wat tijdens de groepsgesprekken aan bod komt strikt 

vertrouwelijk blijft en aan niemand zal worden doorgegeven.   

 

Ik (naam en voornaam in drukletters aub):………………………………………………………………………………. 

 

Ga ermee akkoord mijn medewerking te verlenen aan dit thesisonderzoek en ga akkoord met de 

volgende voorwaarden: 

 Ik begrijp dat de groepsgesprekken kaderen binnen een onderzoek dat Ans Heughebaert 

(o.l.v. promotor Eric Broekaert en begeleider Veerle Soyez), studente 2e Master 

Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent, uitvoert in het kader van haar opleiding;  

 Ik heb voldoende informatie gekregen over het doel van het onderzoek;  

 Ik begrijp dat alle gegevens die ik in het kader van dit onderzoek verstrek, geheel 

vertrouwelijk en anoniem zullen worden verwerkt en enkel in functie van onderzoek 

zullen worden gebruikt; 

 Ik heb elke vraag in verband met het onderzoek kunnen stellen; 

 De totale duur van het groepsgesprek 1,5u (à 2u) zal zijn; 

 Ik begrijp dat ik vrij ben zelf te beslissen waarover ik het al dan niet wil hebben; 

 Ik weet dat mijn deelname aan het onderzoek op vrijwillige basis gebeurt; 

 Ik weet dat ik mijn deelname aan het onderzoek kan stopzetten op elk ogenblik en 

zonder opgave van reden; 

 

Voor Akkoord, 
 

Datum en handtekening      Ans Heughebaert 
 

 

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


