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Voorwoord 

 

Al in het begin van mijn stageperiode bij Pedagogisch Perspectief te Breda kwam de positie ter 

sprake van grootouders die een scheiding van hun zoon of dochter meemaakten. Deze 

grootouders leken machteloos te staan en daarnaast gevoelens te ervaren van rouw, angst voor 

verlies van contact met hun kleinkinderen of boosheid. Ook gaven zij veelvuldig aan een deel 

van de opvoeding van hun kleinkinderen op zich te nemen, op hun kleinkinderen te passen, 

maaltijden te verzorgen en het scheidingsgezin financieel te ondersteunen. Soms leken ze niet 

goed te weten welke houding aan te nemen waardoor er bijvoorbeeld conflicten ontstonden met 

hun (schoon)zoon of (schoon)dochter. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de complexe 

situatie waarmee grootouders geconfronteerd worden als hun kind gaat scheiden. Hierdoor 

werd de constatering dat deze grootouders vaak geen deel uit zouden maken van hulpverlening 

bij (echt)scheiding en dat zij niet gezien of gehoord worden des te bevreemdender. In 

Nederland bleek deze groep nauwelijks aan wetenschappelijk onderzoek onderhevig te zijn 

geweest. Voor mij gaf dit aanleiding tot het uitvoeren van een zeer interessant onderzoek, 

waarbij zowel de generatie van de participanten en de transgenerationele dynamiek van 

families mij aansprak als de hevige en complexe situaties die scheiding met zich mee kan 

brengen. 

   Ik heb dit jaar ontdekt dat het ‘eigenhandig’ opzetten van een onderzoek onzekerheid 

kan geven, tot veelvuldig nadenken leidt, creativiteit vereist en bovenal prachtig kan zijn! Er 

zijn een aantal mensen die mij op verschillende manieren hebben geholpen. Ik wil dan ook 

allereerst alle respondenten bedanken die dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt, die de durf 

hadden zich open te stellen en die de moeite en tijd genomen hebben de vragenlijst in te vullen. 

Ik besef dat dit voor sommigen onder hen een grote opgave was. Daarnaast wil ik Inge van der 

Valk bedanken voor haar enthousiaste en zeer toegewijde begeleiding. Ik heb zeer veel aan 

haar expertise en haar ‘meedenken’ gehad. Ook wil ik Josee van Hooff- van der Mijl en  

Jacqueline van Swet bedanken voor het bieden van de mogelijkheid dit onderzoek tijdens deze 

stage uit te voeren en voor hun opbouwende vragen, opmerkingen en ideeën. Voorts wil ik 

Wim bedanken voor zijn eindeloze hulpvaardigheid. Ten slotte wil ik mijn ouders en zus 

bedanken. Allereerst omdat ze gedurende het hele jaar hebben meegedacht en meegelezen. 

Daarnaast heeft mijn vader een belangrijke bijdrage geleverd in de benadering van de 

participanten. Mijn moeder heeft de illustratie op het voorblad verzorgd die mijns inziens de 

intense symboliek reflecteert van ‘(Echt)scheiding en grootouders’.  
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Abstract 

 

Background: Grandparents are very important in several ways for their children and grandchildren during a 

divorce process. In addition grandparents experience various consequences as a result of the divorce. This study 

examines different problems (organizational, emotional, behavioural and financial) grandparents meet around the 

divorce of their children. Furthermore the changes, before and after the divorce, in quantitative (frequency) and 

qualitative (support) contact with their grandchildren will be examined. The role gender differences and the 

difference between maternal and paternal grandparents play regarding quantitative contact will also be explored. 

Besides, the differences in quantitative and qualitative contact considering the residential address of the 

grandchild will be examined. Method: This study is partly exploring and partly testing. Participants in this 

population-based sample were grandparents from different regions in the Netherlands whose children were 

divorced. The sample comprised 100 participants (42 grandfathers, 58 grandmothers - 46 paternal grandparents 

and 54 maternal grandparents). Existing instruments as well as self-composed instruments were used. Results: 

Grandparents seemed to have significantly more emotional, organizational and financial problems after the 

divorce of their children compared to the period before the divorce. The hypothesis that grandparents would have 

more behavioural problems after the divorce was falsified by the results; grandparents had significantly less 

behavioural problems after the divorce of their children compared to before the divorce. Grandparents’ frequency 

in contact with their grandchildren did not diminish after the divorce. But the frequency in contact of 

grandchildren with their paternal grandparents declined significantly after the divorce. Furthermore, grandparents 

supported their grandchildren and children significantly more after the divorce than before. Conclusion: 

Grandparents suffer after the divorce of their children. It affects their emotional health, requires financial 

contributions and leads to organizational adjustments and sacrifices. These findings underline the oddity of not 

drawing grandparents into psychological healthcare.  

 

Key words: grandparents, divorce, organizational, behavioural, emotional and financial problems, quantitative 

and qualitative contact 

 

Introductie 

 

We zitten samen op het trapje van haar huis in het prachtige Noorwegen. Een plekje waar we zo vaak 

zaten, genietend van het uitzicht over de fjord, de besneeuwde toppen in de verte en naast ons het geluid van de 

waterval. Ook nu zien en horen we hetzelfde, maar van binnen vreet de grote angst. ‘Oh, mam, als ik maar met de 

kinderen naar Nederland kan komen, hij heeft toch getekend.’ Het zo net in de brievenbus gevonden briefje, van 

de man die haar verlaten heeft, ligt nog op tafel: -ik zal zorgen dat je het land niet uitkomt- Een wekenlang 

gevecht zit in haar dodelijk vermoeide en gespannen lijf. 

 

Grootouders zijn een belangrijk onderdeel van de familiecyclus. Er is wetenschappelijke 

consensus dat grootouders en kleinkinderen vaak met elkaar interacteren, emotioneel hecht zijn 

en gezamenlijk een bevredigende relatie delen (Drew & Silverstein, 2007).  

Dit onderzoek is afkomstig uit de hulpverleningspraktijk. De auteur liep stage in een 

particuliere praktijk, Pedagogisch Perspectief te Breda, die sinds begin 2007 voornamelijk 
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gericht is op (echt)scheidingsproblematiek. Zowel kinderen die scheidingsgerelateerde 

emotionele of gedragsmatige problemen ervaren als mediations voor ouders vormen een 

belangrijk aandachtsgebied van deze praktijk. Het viel in de loop der tijd steeds meer op dat 

grootouders een belangrijke rol spelen rondom de scheiding en dat zij vaak een verzorgende rol 

krijgen voor de kinderen en kleinkinderen. Tevens blijkt dat deze grootouders veelal te kampen 

hebben met verdriet, rouw, schaamte, organisatorische en financiële problemen en zich vaak 

niet goed een houding weten te geven ten aanzien van hun (schoon)kinderen en kleinkinderen. 

Binnen de hulpverlening lijken deze grootouders een vergeten groep te zijn ondanks de 

problematische gevolgen die scheiding kan hebben voor deze mensen.  

Onlangs hebben Sikkel en Sikkel (2004) een boek geschreven voor grootouders en 

ouders die geconfronteerd worden met de scheiding van hun kinderen. De (echt)scheiding 

wordt hierin besproken aan de hand van theorie, praktische tips en voorbeelden vanuit de 

praktijk benaderd vanuit de positie van zowel de (groot)ouders als van de kinderen. Op 

wetenschappelijk gebied daarentegen is er nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de 

ervaringen, de rol en de diverse problematiek van grootouders met de scheiding van hun kind 

en met name in Nederland is dit op wetenschappelijk gebied een zeer onontgonnen terrein. Dit 

onderzoek is dus een eerste opstap naar meer kennis op het gebied van scheiding en de 

gevolgen voor grootouders.  

Hieronder volgt een theoretische onderbouwing van het onderzoek. Beschreven worden 

de feiten en cijfers met betrekking tot scheiding, de gevolgen ervan voor kinderen en hetgeen 

inmiddels wel op de empirie gestoeld is met betrekking tot de gevolgen van scheiding voor 

grootouders. Daarnaast worden stadia binnen het scheidingsproces uiteengezet en worden de 

maatschappelijke en theoretische relevantie van dit onderzoek beschreven. 

 

Feiten en cijfers 

 
Het is onbegrijpelijk dat men tegenwoordig zo gemakkelijk uit elkaar gaat. In dit geval heeft het erg veel 

verdriet bij mijn dochter veroorzaakt, maar daar is ze nu gelukkig overheen. 

 

Scheiding is een groeiend fenomeen, voornamelijk in de Westerse wereld. Onderzoek van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2007) wijst uit dat er in Nederland in 2005, evenals 

in 2006, ongeveer 31,7 duizend huwelijken door middel van echtscheiding zijn beëindigd. 

Daarnaast kozen 3,9 duizend echtparen voor een flitsscheiding. Het totale aantal flits- en 

echtscheidingen toonde een lichte daling in 2006. Sinds 2003 vinden er dus jaarlijks 31 tot 32 

duizend echtscheidingen plaats en dit betekent dat er van elke duizend echtparen per jaar negen 

scheiden. Er zijn jaarlijks ongeveer 35 duizend minderjarige kinderen bij betrokken (CBS, 
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2008). Over informele relatieontbindingen zijn geen exacte cijfers voorhanden maar geschat 

wordt dat er jaarlijks ongeveer 60 duizend informele scheidingen zijn (CBS, geciteerd in 

Spruijt, 2007). Wanneer formele en informele relatieontbindingen opgeteld worden, wordt 

geschat dat er jaarlijks ongeveer 57 duizend minderjarige kinderen bij scheiding betrokken zijn 

(Spruijt, 2007). In dit onderzoek wordt geen verschil gemaakt tussen formele en informele 

relatieontbindingen.  

 

Gevolgen van scheiding voor kinderen  

Onze relatie met J. bleef goed, ook al was hij soms best wel een beetje moeilijk in zijn gedrag. Het heeft 

natuurlijk invloed op zo’n kind. 

 

De gevolgen van ouderlijke scheiding zijn al veelvuldig onderzocht. Hieruit blijkt allereerst dat 

scheiding geen losstaande gebeurtenis is maar een proces dat, ook bij kinderen, jaren in beslag 

neemt (Van der Valk & Spruijt, 2004). Volgens Amato (2001) en Carr (2006) zijn kinderen 

van gescheiden ouders kwetsbaarder in vergelijking met hun leeftijdsgenoten met betrekking 

tot externaliserende (met name jongens) en internaliserende (met name meisjes) problematiek. 

Ook leerproblemen en relationele problemen komen meer voor bij deze kinderen, evenals een 

verminderd zelfvertrouwen (Amato, 2001; Carr, 2006). De probleemscores van kinderen met 

gescheiden ouders zijn ruim anderhalf keer zo hoog als die van kinderen uit intacte gezinnen, 

waarbij zich de grootste verschillen voordoen bij algemeen welbevinden, riskante gewoonten, 

delinquent gedrag en depressieve gevoelens (Spruijt, 2007). De aanpassing van kinderen na 

een ouderlijke scheiding is sterk afhankelijk van een scala van factoren, inclusief de ernst van 

de conflicten tussen de ouders voor en na de scheiding, de opvoedingskwaliteit van de 

verzorgende en de niet-verzorgende ouder, de veranderingen in de levensstandaard van 

kinderen en het aantal bijkomende factoren waaraan de kinderen blootgesteld worden, zoals 

verhuizen en veranderen van school (Amato, 2001; Van der Valk & Spruijt, 2004). Amato en 

Cheadle (2005) en Van der Valk en Spruijt (2004) beschrijven dat er zich ook op lange termijn 

een diversiteit aan problemen voordoet na een ouderlijke scheiding en de gevolgen ervan dus 

soms tot ver in de volwassenheid voortduren. Volwassenen met gescheiden ouders lijken 

gemiddeld genomen minder onderwijs te genieten, minder te verdienen, problematischer 

huwelijken te hebben, een zwakkere band met hun ouders te hebben en meer symptomen van 

psychologische stress te rapporteren (Amato & Cheadle, 2005). Scheiding is niet alleen maar 

schadelijk voor kinderen, want ze groeien doorgaans uit tot goed aangepaste volwassenen. 

Desalniettemin zijn de risico’s die gepaard gaan met ouderlijke scheiding niet gering en 
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sommige consequenties van ouderlijke scheiding, zoals een slechte vader-kindrelatie, zijn 

groot (Amato & Cheadle, 2005).  

Scheiding heeft belangrijke consequenties voor de familiestructuur en kinderen 

doorlopen daarbij een complexe opeenvolging van veranderingen: de scheiding van de ouders, 

het leven in een éénoudergezin, de veranderingen in de leefomgeving en de eventuele komst 

van nieuwe partners van de ouders (Ahrons, 2006; Bridges en Roe, 2007). Gezinnen moeten 

zich aan deze veranderingen aanpassen en gedeeltelijk speelt de steun van overige familieleden 

daarbij een grote rol. Veranderingen in de familiestructuur leiden onder andere tot 

veranderingen in het contact en de betrokkenheid van de grootouders in het leven van hun 

kleinkinderen (Bridges & Roe, 2007; Lussier, Deater-Deckard, Dunn & Davies, 2002). 

 

(Echt)scheiding en grootouders  
 

Ik wil mijn kleinkinderen met veel liefde en geborgenheid omringen, zodat ze met probleempjes altijd bij 

mij terecht kunnen. 

 

Grootouders spelen een belangrijke rol in het leven van hun kleinkinderen. De band tussen hen 

begint bij de geboorte van het kind en blijft in stand gedurende het hele leven van het kind, 

waarbij grootouders kleinkinderen een gevoel van continuïteit, identiteit en familiehistorie 

geven (Hilton & Macari, 1997). Grootouders geven hun kleinkinderen regelmatig een nieuwe 

stimulans en zijn vaak toleranter ten aanzien van het gedrag van hun kleinkinderen dan ouders 

zijn (Hilton & Macari, 1997).  

Na de scheiding van hun kind zijn grootouders vaak een belangrijke bron van 

zorgverlening, onder andere met betrekking tot de opvoeding, educatie en steun (Douglas & 

Ferguson, 2003; Hilton & Macari, 1997). Betrokkenheid van grootouders na scheiding van de 

ouders wordt geassocieerd met minder aanpassingproblemen (Lussier et al., 2002) en 

grootouders kunnen aanzienlijke emotionele steun verlenen en blijken belangrijke 

vertrouwenspersonen voor veel jonge kinderen te zijn (Hilton & Macari, 1997; Lussier et al., 

2002). Tweederde van de grootouders van moeders kant en eenderde van de grootouders van 

vaders kant blijken in het onderzoek van Douglas en Ferguson (2003) serieus met hun 

kleinkinderen in het gescheiden gezin te praten. Dit wordt door de kleinkinderen overigens niet 

bevestigd. Kinderen die hun grootouders niet als vertrouwenspersonen zien, denken dat hun 

grootouders geen dingen willen horen die privé zijn tussen de ouders en kinderen, en zij willen 

de neutraliteit tussen de ouders bewaren. Sommige kinderen rapporteren hun grootouders als 

niet responsief of hulpvaardig (Douglas & Ferguson, 2003). Overigens hebben de kinderen die 

hun grootouders als vertrouwenspersonen aanmerken, een hechte band met hen en zien hen als 
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veilige mensen om informatie mee uit te wisselen, niet alleen over de thuissituatie, maar ook 

over hun leven in het algemeen. Verder blijken grootouders een belangrijke steun op financieel 

gebied en op het gebied van het zorgen voor hun kleinkinderen, wat vaak intensieve en 

langdurige inspanning vraagt. Gedacht kan worden aan het brengen naar en halen van school, 

klaarmaken van maaltijden en oppassen gedurende de tijd dat de ouder naar het werk is 

(Douglas & Ferguson, 2003; Myers & Perrin, 1993; Schutter, Scherman & Carroll, 1997).     

 

Omtrent sekse 

 
Onze kleinzoon zei laatst: ‘Ik wil bij papa wonen.’ Dat doet pijn. 

 

De sekse van de grootouders speelt een rol in het kwalitatieve contact met hun kleinkinderen. 

Zo zouden grootmoeders meer betrokken zijn bij hun kleinkinderen dan grootvaders (Douglas 

& Ferguson, 2003). Uit het onderzoek van Mills, Wakeman en Fea (2001) blijkt dat 

grootmoeders in de perceptie van hun kleinkinderen meer affectie en consensus tonen. Verder 

karakteriseren Douglas en Ferguson (2003) het grootouderschap als ‘asymmetrisch’. Hier 

wordt mee bedoeld dat de grootouders van moeders kant een meer significante rol spelen in het 

leven van hun kleinkinderen dan die van vaders kant, zowel voor als na de scheiding. En 

grootouders, vooral van moeders kant, verlenen vaak een grote hoeveelheid steun (Douglas & 

Ferguson, 2003). De intensiteit van deze steun is zelfs zo groot dat grootouders hun eigen 

interesses en tijdverdrijf opofferen om zeker te stellen dat ze er voor hun kinderen en 

kleinkinderen zijn. Deze steun wordt niet als een wederkerige uitwisseling gezien, maar meer 

als een plicht die hoort bij het grootouderschap. Douglas en Ferguson (2003) beschrijven ook 

de tendens van moeders, kleinkinderen en grootmoeders van de kant van moeder om hechte 

allianties te vormen. Na een scheiding is het hoofdverblijf van het kind vaak bij de moeder en 

wordt de band met de grootouders van vaders kant veelal verbroken. Grootouders van vaders 

kant zouden relatief weinig contact hebben met hun kleinkinderen in intacte families en het 

contact wordt nog verder gereduceerd als het huwelijk van de ouders verbroken wordt 

(Douglas & Ferguson, 2003; Kruk & Hall, 1995). Nogmaals moet men binnen dit perspectief 

niet vergeten dat het contact met de grootouders afhankelijk is van het hoofdverblijf van het 

kind of wie de verzorgende ouder is. De relaties van kleinkinderen met de grootouders van de 

verzorgende ouder worden na de scheiding vaak versterkt, waar de relaties aan de kant van de 

niet-verzorgende ouder verzwakken (Kemp, 2007; Myers & Perrin, 1993).  
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Behoud en verlies van contact 

 
Ik had gehoopt dat mijn ex-schoondochter zich niet helemaal van ons had afgekeerd in belang van ons 

contact met ons kleinkind. Wij hadden haar ook graag willen helpen. 

 

Grootouders vinden een goede relatie met hun kleinkinderen erg belangrijk en plezierig. 

Desondanks is er een aanzienlijk aantal grootouders dat onvrijwillig het contact verliest door 

een (oncontroleerbare) gebeurtenis, zoals scheiding (Drew & Silverstein, 2007). Barth (2004) 

heeft met betrekking tot behoud van het kwalitatieve contact met de kleinkinderen een aantal 

tips en adviezen opgesteld. Zij adviseert ouders om dingen zoveel mogelijk hetzelfde te houden 

voor kinderen. Hierbij wordt gedacht aan het niet veranderen van school, kerk, dokter, huis et 

cetera. Ook voor grootouders geldt dat het niet veranderen van woning voor hun kleinkinderen 

een veilige plek waarborgt en een meer voorspelbaar leven in stand houdt. Daarnaast is 

geografische nabijheid zeer belangrijk om het contact met de kleinkinderen te behouden 

(Schutter et al., 1997). Hierop aansluitend geeft Creasey (1993) aan dat daadwerkelijk en 

telefonisch contact ook zeer belangrijk zijn om de relatie te behouden. Verder heeft Barth 

(2004) voor grootouders concreet de volgende tips opgesteld voor een blijvend goed contact 

met hun kleinkinderen na de scheiding van hun zoon of dochter: tracht goed om te gaan met 

rouw en boosheid, praat over uw betrokkenheid, bewaar een neutrale houding ten opzichte van 

de kleinkinderen, behoud een flexibele attitude, stel ten aanzien van uzelf en uw kleinkinderen 

nieuwe doelen op en zorg voor het behoud van contact.  

De consequenties van ongewild verlies van contact met de kleinkinderen kunnen 

emotioneel erg aangrijpend zijn (Drew & Silverstein, 2007). Het verliezen van een dergelijke 

waardevolle relatie kan de mentale en fysieke gezondheid geweld aandoen en als het verlies 

onverwacht is, een rouwreactie oproepen. Als een van de psychologische factoren die bijdraagt 

aan het verlies van contact wordt door Kruk en Hall (1995) het moment beschreven waarop de 

grootouders met de aanvang van het rouwproces en het actuele of dreigende verlies van deze 

belangrijke band geconfronteerd worden. Hun onderhandelingsdrang ten aanzien van de 

toegang tot hun kleinkinderen verzwakt, waardoor zij nog verder van hun kleinkinderen 

verwijderd raken (Kruk & Hall, 1995). Drew en Silverstein (2007) beschrijven een reeks 

negatieve gevolgen voor grootouders die het contact met hun kleinkind verliezen namelijk: 

chronische rouw, symptomen van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), een ernstige 

inbreuk op hun denken, geestelijke gezondheidsproblemen, depressie en verlaagde 

tevredenheid over het leven. Als er een totale ontwrichting is tussen de grootouder en het 

kleinkind kan er een reactie ontstaan van ‘ambigu verlies’. Grootouders die dit ervaren, rouwen 

in de voortdurende hoop dat ze herenigd worden met hun dierbare(n) en kunnen het 
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rouwproces moeilijk afsluiten (Drew & Silverstein, 2007). Onbeantwoorde verwachtingen, 

teleurstelling en de continue hoop op hereniging zijn een bron van verdriet en emotionele pijn 

wanneer ze hun rouw niet kunnen oplossen. Dit ambigue verlies is vaak hartverscheurend en 

werkt verlammend op de grootouder met verstrekkende effecten van rolverwarring (Ben ik nog 

steeds een grootouder?), hulpeloosheid, depressie en angst (Drew & Silverstein, 2007). Des te 

ouder de grootouder is die een dergelijk verlies ervaart, des te ernstiger is het effect op het 

psychisch welbevinden. De copingstrategieën die de grootouder hanteert, zijn een mediërende 

factor in de psychische problemen (Drew & Silverstein, 2007).  

 

Kwantitatief contact 

 
Ik heb mijn dochter geadviseerd om contact te houden met de kinderen en open te staan voor eventuele 

problemen. Ik ben namelijk zelf kind van gescheiden ouders. 

 

Wat betreft de kwantiteit, oftewel de frequentie van contact van grootouders met hun 

kleinkinderen voor en na de scheiding, blijkt uit het onderzoek van Douglas en Ferguson 

(2003) dat voor de scheiding de frequentie in contact met zowel de grootouders van vaders als 

van moeders kant ongeveer gelijk was. Na de scheiding was er echter een toename in het aantal 

grootouders van vaders kant dat hun kleinkinderen zelden of nooit meer zag. De frequentie van 

contact met grootouders van moeders zijde daarentegen steeg na de scheiding (Lussier et al., 

2002; Schutter et al., 1997). De grootouders van vaders kant zijn na de scheiding afhankelijk 

van de vader die als spil fungeert in het contact van de grootouders met hun kleinkinderen 

(Douglas & Ferguson, 2003). Uiteindelijk wordt in het onderzoek van Douglas en Ferguson 

(2003) geconcludeerd dat het karakter en de stijl van de relatie met de grootouders al voor de 

scheiding vastgelegd is en dat na de scheiding de rol sterk geaccentueerd wordt. Dus, de 

grootouders die voor de scheiding zeer hecht betrokken waren bij een gezin, raakten nog meer 

betrokken erna en de grootouders die voor de scheiding al meer op afstand waren, zijn dat nog 

meer erna. Ook de sekse van de grootouder is van belang: kinderen hadden frequenter contact 

met hun grootmoeders dan met hun grootvaders (Schutter et al., 1997; Bridges & Roe, 2007).  

 

Scheidingsfasen 

 
De scheidingsmelding was voor ons toch wel vrij onverwachts. Ik vond dat zo definitief. 

 

Een scheiding verloopt in een aantal in elkaar overlopende fasen. Hoefnagels (2000, zoals 

verwerkt in Van Swet, 2003) beschrijft de aanloop naar de (echt)scheiding in verschillende 

fasen: in de eerste fase groeien de ouders uit elkaar; daarop volgt een fase van veel ruzie en een 
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bedorven sfeer. Deze fase wordt gevolgd door een fase waarin de scheiding meer expliciet 

overwogen wordt en een partner de scheidingswens bekend maakt, waarna de 

scheidingsmelding wordt aanvaard en de scheiding door beide partners onder ogen gezien 

wordt. Ook de periode na de scheiding kan onderverdeeld worden in verschillende fasen. Na de 

eerste fase van de scheidingsmelding volgen het crisisstadium, het overgangsstadium en het 

stadium van de hernieuwde stabiliteit (van Swet, 2003). In van Swet (2004) zijn deze stadia 

voor kinderen inzichtelijk weergegeven. Overigens worden de fasen die doorlopen worden 

rondom een scheidingsprocedure door Hoefnagels (2000) in het boek van Sikkel en Sikkel 

(2004) als volgt verkort weergegeven: scheidingssignalen, scheidingsoverwegingstijd, 

scheidingsmelding en scheidingsaanvaarding. In het boek van Hoefnagels (2001) staat als 

aanvullende fase die van het scheidingsintermezzo, die ligt tussen scheidingsaanvaarding en de 

separatie, het feitelijk uiteengaan.  

 

Dit onderzoek 

 
Ik ben blij met de aandacht voor grootouders en hoop dat het onderzoek succes mag hebben. 

 

Relevantie 

Scheiding van ouders kan diverse aspecten van de band tussen grootouders en kleinkinderen 

veranderen, maar de liefde en de zorgbehoefte die grootouders voelen ten aanzien van de 

kleinkinderen verdwijnt niet door de scheiding en grootouders zijn vaak vertrouwenspersonen 

en bronnen van steun (Lussier et al., 2002). Uit onderzoek in de Verenigde Staten komt naar 

voren dat de twee belangrijkste vragen voor grootouders lijken te zijn: hoe kan ik mijn 

(schoon)dochter en/of (schoon)zoon zo goed mogelijk steunen en hoe vermijd ik het verlies 

van contact met mijn kleinkinderen? (Barth, 2004). Ondanks deze vragen komen grootouders,  

naar aanleiding van de scheiding van hun kind, in tegenstelling tot hun kinderen en 

kleinkinderen, veelal niet in aanraking met de hulpverlening. Ook worden ze niet tot 

nauwelijks betrokken bij de hulpverlening van hun kinderen en kleinkinderen. 

Het huidige onderzoek is daarmee zowel voor de praktijk van de hulpverlener als voor 

grootouders van belang. Dit onderzoek dient dus enerzijds een maatschappelijk relevant doel. 

Het is van belang en prettig voor grootouders zicht te krijgen op de problematiek die kan 

spelen rondom de scheiding van hun kinderen. Dit inzicht kan ervoor zorgen dat grootouders 

beter omgaan met de scheidingssituatie en zij kunnen daardoor hun (schoon)dochter, 

(schoon)zoon en, minstens zo belangrijk, hun kleinkinderen beter helpen met de veranderingen 

en de problemen die scheiding met zich meebrengt. Ook kan dit een voorwaarde zijn voor het 
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behoud van het contact met hun kleinkinderen, maar ook met hun (schoon)zoon en/ of 

(schoon)dochter. Tevens kan het vanuit een maatschappelijk oogpunt van belang zijn om 

inzicht te verkrijgen in het feit dat meerdere grootouders met deze problemen kampen en 

wellicht is in de toekomst contact met lotgenoten uiterst wenselijk. Ook kan het in de toekomst 

de taak van de hulpverlener zijn om grootouders meer te betrekken bij de hulpverlening aan 

hun kinderen en kleinkinderen in scheidingssituaties. 

Anderzijds dient dit onderzoek een theoretisch relevant doel, namelijk het in kaart 

brengen van  de beleving en de problematiek van grootouders rondom de scheiding van hun 

kinderen en van het contact met de kleinkinderen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Er is met 

name in Nederland nog erg weinig onderzoek gedaan naar deze doelgroep, terwijl scheiding 

een veel voorkomend fenomeen is. Dit onderzoek kan meer theoretische kennis verschaffen 

met betrekking tot deze doelgroep. Voortvloeiend uit deze theoretische relevantie is dit 

onderzoek dus voor de verdere ontwikkeling van zowel diagnostiek als behandeling van 

belang. Wellicht vormt het zodoende een eerste stap in de richting van een betere 

hulpverlening aan deze vergeten groep. 

 

Onderzoeksvragen 

Het huidige onderzoek is zowel explorerend en descriptief als toetsend. Het in kaart brengen 

van de problemen die de grootouders ervaren rondom de scheiding van hun kinderen geeft het 

explorerende en descriptieve karakter weer van het onderzoek. Aan de hand van de bestaande 

(buitenlandse) wetenschappelijke literatuur zijn de hypothesen opgesteld. Gekeken wordt of de 

uitkomsten in andere landen ook voor grootouders in Nederland gelden. Dit geeft het toetsende 

karakter aan het onderzoek.  

De, uit bovenstaande voortvloeiende, hoofdonderzoeksvraag is: welke problemen ervaren 

grootouders rondom de (echt)scheiding van hun kinderen op het emotionele, gedragsmatige, 

financiële en organisatorische gebied; welke waargenomen veranderingen vinden er plaats in 

kwantitatief en kwalitatief contact met hun kleinkinderen en speelt sekse van de grootouder, de 

familieband evenals het hoofdverblijf van het kleinkind hierin een rol?  

Op basis van deze hoofdonderzoeksvraag kunnen de volgende deelonderzoeksvragen  en 

bijbehorende hypothesen worden opgesteld:   

1. Wat hebben de grootouders ervaren op emotioneel gebied na de (echt)scheiding van hun  

kind in vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk intact was? De hypothese is dat 

emotionele problemen zoals angst hun kleinkinderen kwijt te raken, loyaliteitsconflicten en 
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woede, in grotere mate aanwezig zijn na de scheiding dan voor de scheiding (Drew & 

Silverstein, 2007; Schutter et al., 1997).  

2. Wat hebben de grootouders ervaren op gedragsmatig gebied na de (echt)scheiding van  

hun kind in vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk intact was? Hier is de 

hypothese dat de grootouders na de scheiding een grotere mate van gedragsmatige problemen 

ervaren, zoals: conflicten, vermijding, enzovoorts dan in de tijd dat het huwelijk intact was 

(Bridges & Roe, 2007; Lussier et al., 2002; Schutter et al., 1997).  

3. Wat hebben de grootouders ervaren op financieel gebied na de (echt)scheiding van hun  

kind in vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk intact was? Hier wordt verwacht 

dat financiële problemen na de scheiding in grotere mate een rol spelen dan voor de scheiding 

(Douglas & Ferguson, 2003; Schutter et al., 1997). 

4. Wat hebben de grootouders ervaren op organisatorisch gebied na de (echt)scheiding van  

hun kind in vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk intact was? De hypothese is 

dat er op organisatorisch gebied (onder andere: tijdsinvestering, het ter beschikking stellen van 

een tijdelijke woonplaats, oppassen), een grotere mate van problemen of betrokkenheid 

optreedt na de scheiding dan voor de scheiding (Douglas & Ferguson, 2003; Schutter, 1997). 

5. Welke veranderingen vinden er plaats in de frequentie van het contact van kleinkinderen  

met hun grootouders na een scheiding in vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk 

intact was?  

6. Is er een verschil tussen grootvaders en grootmoeders in de frequentie van contact met  

hun kleinkinderen na een scheiding in vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk 

intact was?  

7. Is er verschil in de frequentie van contact van kleinkinderen met de grootouders van  

vaders kant en met de grootouders van moeders kant na een scheiding in vergelijking met de 

tijd dat de relatie of het huwelijk intact was? Betreffende de drie bovenstaande 

deelonderzoeksvragen wordt verondersteld dat de frequentie in het contact met de 

kleinkinderen voor de scheiding voor alle vier grootouders ongeveer gelijk is (Douglas & 

Ferguson, 2003). Na de scheiding zal er meer contact zijn met de grootouders van moeders 

zijde en aanzienlijk minder contact met de grootouders van vaders zijde (Kruk & Hall, 1995; 

Lussier et al., 2002; Schutter et al., 1997). Zowel voor als na de scheiding zullen, wat betreft de 

sekse van de grootouder, de grootmoeders meer contact hebben met hun kleinkinderen dan 

grootvaders (Bridges en Roe, 2007; Douglas & Ferguson, 2003).  

8. Is het hoofdverblijf van het kleinkind bij de vader, de moeder, is er sprake van co- 
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ouderschap of woont het kleinkind elders en speelt dit een rol bij het hebben van kwalitatief 

(steun) en kwantitatief (frequentie van) contact? Verondersteld wordt dat het hoofdverblijf van 

het kleinkind een mediërend kenmerk is. Wanneer het kind bij de moeder woont is de kans 

groot dat grootouders van moeders zijde na de scheiding meer contact met hun kleinkind 

hebben dan grootouders van vaders zijde en hen daarmee ook meer steun bieden, zoals in 

bovenstaande hypothese wordt verwacht. Wanneer het kind bij vader woont is de kans groter 

dat het kleinkind ook na de scheiding nog evenveel of meer contact met de grootouders van 

vaders zijde heeft dan voor de scheiding (Bridges & Roe, 2007; Douglas & Ferguson, 2003; 

Schutter et al., 1997).  

9. Welke mate van steun hebben de grootouders getoond voor en na de scheiding van hun  

kinderen zowel ten aanzien van hun kind als ten aanzien van hun kleinkind? De hypothese is 

dat grootouders na de scheiding een grotere mate van steun bieden dan voor de scheiding. Deze 

assumptie wordt wel gecontroleerd door een aantal variabelen. Verondersteld wordt namelijk 

dat (afhankelijk van het hoofdverblijf van het kleinkind) de grootouders van moeders kant de 

meeste steun verlenen betreffende onder andere: zorg, educatie en emotionele steun aan hun 

kleinkind. Wat betreft de sekse van de grootouders zullen met name de grootmoeders de 

meeste steun verlenen en vooral de moeder van moeder (Douglas & Ferguson, 2003; Lussier et 

al., 2002). 

 

Methode 

 

Participanten 

De onderzoekspopulatie bestaat uit 100 grootouders. Aanvankelijk hebben 118 grootouders 

hun medewerking toegezegd van wie 100 daadwerkelijk een ingevulde vragenlijst 

geretourneerd hebben. Dit houdt een non-respons in van 15,25%. De grootouders zijn 

voornamelijk afkomstig uit de omgeving van Breda, uit Zuidwest Drenthe en uit enkele andere 

gebieden van Nederland. Deze grootouders hebben allemaal een scheidingssituatie van hun 

kinderen meegemaakt en er is sprake van kleinkinderen uit dit gebroken gezin. De populatie 

bestaat uit 42 grootvaders en 58 grootmoeders waarvan 46 van vaders kant en 54 van moeders 

kant. Zij variëren in leeftijd van 57 tot 93 jaar. 81 grootouders zijn getrouwd, 15 weduwe of 

weduwnaar, twee gescheiden en één hertrouwd. Onder hun kinderen zijn er 47 mannen en 53 

vrouwen die variëren in leeftijd van 30 tot 60 jaar. In dit onderzoek namen grootouders steeds 

één kleinkind in gedachten bij het invullen van de vragenlijst. Hun kleinkinderen bestaan uit 60 

jongens of mannen en 40 meisjes of vrouwen van twee tot 29 jaar.  
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 De meeste grootouders hebben twee of drie kinderen, maar de aantallen variëren van 

één tot tien kinderen en van één tot 20 kleinkinderen. De grootouders wonen variërend van 100 

meter tot 2000 kilometer bij hun kleinkind vandaan. De hoogst voltooide opleiding van de 

grootouders loopt van lager onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. Van 60% van de 

grootouders heeft de zoon of dochter een nieuwe partner gekregen, 39% van de kinderen heeft 

geen nieuwe partner en van 1% weet men het niet. Het initiatief om te scheiden is in 35% van 

de gevallen door de dochter genomen, in 19% door de zoon, in 16% door de schoondochter, in 

12% door de schoonzoon en in 12% van de gevallen was het een gezamenlijke beslissing. De 

scheiding is bij 64% van de respondenten langer dan twee jaar geleden, bij 22% één tot twee 

jaar geleden, bij 7% zes maanden tot een jaar geleden en bij 5% korter dan een half jaar 

geleden. Na de scheiding is er volgens de grootouders door 47% van de kinderen gebruik 

gemaakt van mediation en is dit reeds afgerond, 6% is er nog mee bezig en 44% heeft geen 

gebruik gemaakt van mediation.  

 Van de kleinkinderen woont 75% bij hun moeder, 2% bij hun vader, voor 9% is er een 

co-ouderschapsregeling getroffen en 14 % woont elders, bijvoorbeeld op kamers. Opvallend is 

dat de kleinkinderen veelal nooit of slechts één of twee dagen of nachten bij hun vader wonen; 

daarentegen woont 70% minstens vijf dagen en/of nachten bij hun moeder. Concluderend kan 

gezegd worden dat het een zeer heterogene groep grootouders betreft.  

 

Procedure 

Het onderhavige onderzoek is praktijkgestuurd. Het afnemen van een aselecte steekproef 

behoort niet tot de mogelijkheden in dit onderzoek en het gaat daardoor zowel om een 

doelgerichte als om een sneeuwbalsteekproef. Binnen het onderzoek wordt onder andere 

gebruik gemaakt van een bestaand administratief kader. De deelnemende grootouders komen 

grotendeels voort uit dossiers die op Pedagogisch Perspectief aanwezig zijn en uit het 

patiëntenbestand van een huisartsenpraktijk in Zuidwest Drenthe. Tevens is de folder 

‘(Echt)scheiding en grootouders’ (zie bijlage 1) verstrekt aan bijvoorbeeld een waarneemgroep 

van diverse huisartsen, een bejaardentehuis, een juridisch loket, een wijkverpleegster et cetera 

om de werving van grootouders te bevorderen. Daarnaast heeft er via e-mail aan diverse 

adressenbestanden verspreiding van folders plaatsgevonden.  

 

Meetinstrumenten 

In dit onderzoek is een vragenlijst door de onderzoeker samengesteld, bestaande uit een 

gestandaardiseerde lijst en een aantal open vragen (zie bijlage 2). Diverse schalen in deze lijst 
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zijn zelfstandig geconstrueerd, andere komen voort uit bestaande gestandaardiseerde 

vragenlijsten. In de gestandaardiseerde vragenlijst zijn de kernbegrippen uit de vraagstelling 

geoperationaliseerd om ze meetbaar te maken. Het gaat om de volgende kernbegrippen: diverse 

soorten ervaren problematiek (emotioneel, organisatorisch, financieel en gedragsmatig), de 

steun van de grootouders voor de kleinkinderen, de frequentie in contact voor en na de 

scheiding, sekse van de grootouder, grootouders van vaders of moeders zijde en het 

hoofdverblijf van de kleinkinderen. Naast de onderbouwing in de theoretische inleiding zijn de 

kenmerken als volgt geoperationaliseerd waarbij tevens naar de betrouwbaarheid en 

begripsvaliditeit van de verschillende schalen is gekeken.  

 Emotionele problematiek geeft de verschillende interne processen, gevoelens, emoties 

die de grootouders ervaren in de vier scheidingsfasen weer. Basale emoties zoals schaamte, 

verdriet, boosheid, angst et cetera, worden bevraagd. Voorbeelditems zijn: ‘Ik schaamde me ten 

opzichte van de buitenwereld’ en ‘Ik was boos’. De respondenten wordt gevraagd de schalen te 

beantwoorden voor de periode ‘voor de scheiding’ (α = .89) als ‘na de scheiding’ (α = .92). Uit 

de factoranalyse komen voor de schaal die ‘voor de scheiding’ meet twee factoren naar voren 

die samen 42,37% van de variantie verklaren. Hierbij lijkt de eerste factor negatieve emoties te 

meten en de tweede factor positieve emoties. Bij de periode ‘na de scheiding’ blijkt de schaal 

naar aanleiding van de factoranalyse niet consistent, omdat op basis van de verklaarde variantie 

van 37,81% en de Screeplot de keuze voor één factor voor de hand ligt.  

 Verder is met behulp van de Cantrilladder (Cantril, 1965) gevraagd naar het algemeen 

welbevinden van de grootouders en geven ze aan hoe goed ze zich voelen zoals het nu is, hoe 

ze zich voelden voor de scheiding en kort na de scheiding en hoe ze denken dat het met hun 

kind en kleinkind gaat. Daarbij moet een cijfer omcirkeld worden op een ladder, waarbij ’1’ 

betekent dat het erg slecht gaat en ‘10’ dat het erg goed gaat.  

 Gedragsmatige problematiek geeft de wijze van doen weer die de grootouders hanteren 

na de scheiding in vergelijking met voor de scheiding. Gekeken wordt naar gedragingen als: 

conflicten aangaan dan wel uit de weg gaan, attitude, communicatie. Voorbeelditems zijn: ‘Ik 

was hulpvaardig’ en ‘Ik bemoeide me met de opvoeding van mijn kleinkind’. Deze schaal had 

aanvankelijk een lage interne consistentie voor zowel de periode ‘voor de scheiding’ ( α = .55) 

als de periode ‘na de scheiding’ (α = .44). Na statistische en inhoudelijke analyse is besloten 

om de 16 items tellende schaal ‘voor de scheiding’ te reduceren tot 11 items (α = .62) en de 

schaal ‘na de scheiding’ te reduceren tot negen items (α = .71) waardoor de interne consistentie 

redelijk is. Uit de factoranalyse komt voor zowel voor de tijd ‘voor de scheiding’ als de tijd ‘na 

de scheiding’ één factor naar voren die respectievelijk 41,92% en 35,35% van de variantie 
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verklaart wat aangeeft dat alle items in de schaal indicatoren zijn van één onderliggende 

dimensie. 

 Financiële problematiek geeft de mate weer waarin geldzaken een rol spelen, zowel 

voor als na de scheiding. Gekeken wordt naar de financiële problemen die de grootouders zelf 

ondervonden naar aanleiding van de scheiding van hun zoon of dochter, in welke mate ze 

financiële hulp moesten verlenen en in hoeverre ze hun kleinkind van geld of middelen hebben 

voorzien. Voorbeelditems zijn: ‘Heeft u uw kleinkind geld gegeven?’ en ‘Heeft u aankopen op 

moeten geven door de scheiding van uw kind?’ De betrouwbaarheid van zowel de schaal die 

‘voor de scheiding’ meet (α = .85) als de schaal die ‘na de scheiding’ meet (α = .76) is goed. 

Naar aanleiding van de factoranalyse komt voor zowel ‘voor de scheiding’ als ‘na de 

scheiding’ één factor naar voren die respectievelijk 53,18% en 37,75% van de variantie 

verklaart.  

 Organisatorische problematiek geeft de mate weer waarin de grootouders 

ondersteuning boden aan en zaken regelden voor hun kleinkinderen en (schoon)kinderen zoals 

oppassen, het ter beschikking stellen van een tijdelijke woonplaats, tijdsinvestering et cetera. 

Een voorbeelditem is: ‘In welke mate heeft u de opvoeding van uw kleinkind op zich genomen?’ 

Deze schaal heeft daarmee voor ‘voor de scheiding’ een redelijke betrouwbaarheid (α = .60) en 

‘na de scheiding’ een hoge betrouwbaarheid (α = .79). Uit de factoranalyse komen twee 

factoren naar voren die tezamen 45,47% van de variantie verklaren. Hierbij lijkt de eerste 

factor weer te geven in welke mate grootouders voor hun (klein)kind gezorgd hebben en de 

tweede factor of ze er daadwerkelijk dingen voor moesten opgeven.  Deze factoroplossing 

komt overeen met de verwachting. Bij de periode ‘na de scheiding’ komt de factoranalyse niet 

overeen met de verwachting, omdat op basis van de verklaarde variantie van 42,24% en de 

Screeplot de keuze voor één factor voor de hand ligt.  

 De schalen emotionele problematiek, gedragsmatige problematiek, financiële 

problematiek en organisatorische problematiek worden gemeten aan de hand van 

antwoordmogelijkheden op een vijfpunts Likertschaal van ‘weinig of niet’ tot ‘meer kan niet’. 

  

 Frequentie in contact Hier wordt gekeken naar de hoeveelheid contact die de 

grootouder met het kleinkind heeft en vergelijkt de tijd voor en de tijd na de scheiding. Het 

gaat hier dus om het kwantitatieve contact. Deze items zijn zelfstandig opgesteld door de 

onderzoeker en luiden: ‘Hoe vaak had u contact met uw kleinkind voor de scheiding?’en ‘Hoe 

vaak had u contact met uw kleinkind na de scheiding?’. 
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 Hoofdverblijf De vraag wordt beantwoord of het kleinkind bij de moeder woont, bij de 

vader woont, of er sprake is van co-ouderschap of dat het kleinkind elders woont.  

 Steun geeft het kwalitatieve contact weer waaronder wordt verstaan: de morele hulp die 

grootouders aan hun kinderen en kleinkinderen verlenen tijdens het echtscheidingsproces in de 

vorm van bemoediging, ondersteuning enzovoort. In dit onderzoek worden er voor de variabele 

steun zelfstandig items geconstrueerd als: ‘In hoeverre besprak u de (echt)scheiding met uw 

(klein)kind?’. Er wordt gebruik gemaakt van een vijfpunts Likertschaal met 

antwoordmogelijkheden van ‘weinig of niet’ tot ‘meer kan niet’. Daarnaast wordt er gebruik 

gemaakt van de Network of Relationship Inventory (NRI), waarbij de vragen aangepast zijn tot 

vragen aan grootouders over de steun die zijn verleenden aan hun kleinkinderen. Uit de NRI 

zijn twee dimensies overgenomen, namelijk steun en conflict die tot een van de kwaliteiten 

behoren binnen sociale netwerken van kinderen (Furman & Buhrmester, 1985). Het gaat hier 

eveneens om een vijfpuntsschaal voor ‘weinig of niet’ tot ‘meer kan niet’. Voorbeelditems zijn: 

‘In welke mate leerde u uw (klein)kind  om zelf dingen uit te zoeken en op te lossen?’ en ‘Vindt 

u het de moeite waard om naar uw kleinkind te luisteren?’. De schaal die de steun met 

betrekking tot het kleinkind meet heeft een hoge interne consistentie zowel ‘voor de scheiding’ 

(α = .88) als ‘na de scheiding’ (α = .86). De steun die de grootouders hun kind hebben geboden 

‘voor de scheiding’ heeft na verwijdering van één item een Cronbach’s alpha van .84 en ‘na de 

scheiding’ na verwijdering van één item een Cronbach’s alpha van .83. Hiermee hebben de 

gecorrigeerde schalen een hoge betrouwbaarheid.  

 Uiteindelijk zijn van de verschillende schalen gemiddelde scores berekend in SPSS om 

de toetsen uit te voeren.  

 

Analyseprocedure 

Deelonderzoeksvraag één tot en met vijf en negen kunnen worden beantwoord door middel van 

een t-toets voor gepaarde waarnemingen. Er is steeds sprake van twee meetmomenten: ‘voor 

de scheiding’ en ‘na de scheiding’. Voor deze twee meetmomenten wordt de mate berekend 

waarin de grootouders emotionele, gedragsmatige, financiële en organisatorische problemen 

hebben ervaren, wat de frequentie in contact is van grootouders met hun kleinkinderen en in 

welke mate grootouders hun kind en kleinkind steun hebben geboden. Deze testvariabelen 

worden gemeten op interval meetniveau. Ook wordt er gekeken naar de correlatie (r) tussen de 

periode voor de scheiding en de periode na de scheiding. Vervolgens wordt de effectgrootte 

berekend door de gemiddelde verschilscore te delen door de spreiding in verschilscores wat 

resulteert in een d-waarde. 



Thesis Master Orthopedagogiek 2007-2008 ‘(Echt)scheiding en grootouders’ 

 

 20

Deelonderzoeksvraag zes en zeven zijn tevens verschilonderzoeksvragen. Vraag zes 

bevat de variabele sekse (nominale splitsingsvariabele) en frequentie in contact (dus het 

kwantitatieve contact) is de testvariabele (interval meetniveau). Vraag zeven bevat de variabele 

grootouders van moeders zijde respectievelijk van vaders zijde en is daarmee een nominale 

splitsingsvariabele en frequentie in contact (dus het kwantitatieve contact) is de testvariabele 

en gemeten op interval meetniveau. Wederom worden de gemiddelden van de testvariabelen 

vergeleken met de twee meetmomenten: ‘voor de scheiding’ en ‘na de scheiding’. Door de 

juiste respondenten te selecteren met ‘select cases’ kunnen de toetsen voor grootvaders, 

grootmoeders, grootouders van vaders zijde en grootouders van moeders zijde apart berekend 

worden. De t-toets voor gepaarde waarnemingen is ook hier een passende toets.  

Bij deelonderzoeksvraag acht gaat het om een tweetal verschillende toetsen waarbij 

gekeken wordt of het hoofdverblijf van het kleinkind een rol speelt bij zowel het kwalitatieve 

(steun) als het kwantitatieve contact (frequentie in contact) na de scheiding. De testvariabelen 

zijn van een interval meetniveau. De splitsingsvariabele ofwel factor hoofdverblijf is een 

nominale variabele. Bij de vragen wordt gebruik gemaakt van de enkelvoudige 

variantieanalyse (enkelvoudige ANOVA) om na te gaan of de gemiddelden op de testvariabele 

steun van drie niet-gekoppelde steekproeven (hoofdverblijf kind: moeder, vader of co-

ouderschap) significant van elkaar verschillen.  
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Resultaten 

 

Voor de beschrijving van de resultaten zijn allereerst de voor dit onderzoek van belang zijnde 

beschrijvende statistieken samengesteld (zie Tabel 1).  

 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken van de schalen die in dit onderzoek gebruikt zijn 

  N Gemiddelde SD 

Emotionele problematiek 

 

 

Welbevinden grootouders 

 

 

Huidige welbevinden 

kleinkind (verondersteld) 

Huidige welbevinden kind 

(verondersteld) 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

 

Huidig welbevinden 

Voor de scheiding 

Kort na de scheiding 

 

93 

93 

 

92 

93 

93 

 

93 

 

92 

2.33 

2.47 

 

7.20 

6.93 

5.03 

 

7.15 

 

7.56 

0.62 

0.41 

 

1.46 

1.60 

1.20 

 

1.78 

 

1.74 

     

Gedragsmatige problematiek 

 

 

Financiële problematiek 

 

 

Organisatorische 

problematiek 

 

Frequentie in contact 

 

Grootvaders 

 

Grootmoeders 

 

Grootouders vaders zijde 

 

Grootouders moeders zijde 

 

 

Bespreken van de scheiding 

met kleinkind 

 

Bespreken van de scheiding 

met kind 

 

Steun kleinkind 

 

 

Steun kind 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

 

Voor de scheiding 

Na de scheiding 

100 

100 

 

92 

92 

 

90 

90 

 

97 

100 

41 

41 

56 

56 

44 

44 

53 

53 

 

93 

88 

 

92 

85 

 

94 

90 

 

92 

88 

2.54 

2.25 

 

1.21 

1.34 

 

1.50 

1.67 

 

3.73 

3.61 

3.68 

3.63 

3.77 

3.63 

3.64 

3.32 

3.81 

3.89 

 

1.29 

1.53 

 

2.82 

2.96 

 

3.05 

3.18 

 

3.56 

3.68 

0.69 

0.73 

 

0.37 

0.41 

 

0.45 

0.37 

 

0.65 

0.90 

0.57 

0.92 

0.71 

0.89 

0.65 

0.86 

0.65 

0.85 

 

0.67 

0.67 

 

1.25 

1.07 

 

0.64 

0.59 

 

0.59 

0.67 

     

 

Voor de beantwoording van de deelonderzoeksvragen dienen afzonderlijke toetsen te worden 

uitegevoerd die hieronder besproken worden. Tabel 2 bevat de resultaten van de t-toetsen voor 

gepaarde waarnemingen voor de eerste vier deelonderzoeksvragen. 
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Emotionele, gedragsmatige, financiële en organisatorische problemen  

De eerste onderzoeksvraag luidt: wat hebben de grootouders ervaren op emotioneel gebied na 

de (echt)scheiding van hun kind in vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk intact 

was? Om te onderzoeken of er een verschil bestaat tussen de mate van emotionele problemen 

voor en na de scheiding is er een t-toets voor gepaarde waarnemingen uitgevoerd. Gemiddeld 

genomen hebben grootouders na de scheiding meer emotionele problemen dan voor de 

scheiding (zie Tabel 1). In Tabel 2 is te zien dat dit verschil significant is (t = -2,35; df = 90; p 

< .05) en het effect van de scheiding op hun emotionele problemen is klein (d = 0,25). Deze 

kleine effectgrootte is te wijten aan de geringe power van de steekproef. Er is een positieve 

middelmatige samenhang (r = .46 ; p = .00) tussen emotionele problemen voor de scheiding en 

na de scheiding, dus naarmate een grootouder voor de scheiding meer emotionele problemen 

had, heeft deze die na de scheiding ook vaak.  

 Verder is aan de hand van de Cantrilladder het huidige welbevinden van grootouders, 

het welbevinden voor en kort na de scheiding gemeten. In Tabel 1 is te zien dat het beeld uit de 

eerste deelonderzoeksvraag bevestigd wordt; het welbevinden van grootouders is kort na de 

scheiding beduidend lager (gemiddelde = 5,03; sd = 1,20) dan voor de scheiding (gemiddelde = 

6,93; sd = 1,60). Uiteindelijk lijkt er stabilisatie op te treden gezien hun huidige welbevinden 

dat zelfs hoger is dan voor de scheiding (gemiddelde = 7,20; sd = 1,46).  

 

De tweede onderzoeksvraag luidt: wat hebben de grootouders ervaren op gedragsmatig gebied 

na de (echt)scheiding van hun kind in vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk 

intact was? De schaal gedragsmatige problemen is andersom omgepoold dan de overige 

schalen. Uit de t-toets blijkt dat grootouders na de scheiding gemiddeld minder gedragsmatige 

problemen hebben dan ervoor, ofwel ze stellen zich positiever op ten opzichte van hun 

kinderen en kleinkinderen (zie Tabel 1). In Tabel 2 is te zien dat dit verschil significant is (t = 

4,95; df = 99; p = .00) en het effect van de scheiding op hun gedragsmatige problemen 

gemiddeld is (d = 0,50). Er is een sterke samenhang (r = .67 ; p = .00) tussen gedragsmatige 

problemen voor de scheiding en na de scheiding: dus naarmate een grootouder voor de 

scheiding meer gedragsmatige problemen had, heeft deze die na de scheiding ook.  

 

Betreffende de derde onderzoeksvraag: wat hebben de grootouders ervaren op financieel 

gebied na de (echt)scheiding van hun kind in vergelijking met de tijd dat de relatie of het 

huwelijk intact was? blijkt uit de t-toets voor gepaarde waarnemingen dat grootouders 
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gemiddeld meer financiële problemen hebben ofwel meer financieel bijdragen na de scheiding 

dan ervoor (zie Tabel 1). In Tabel 2 is te zien dat dit verschil significant is (t = -5,26; df = 89; p 

= .00) en het effect van de scheiding op hun financiële problemen is gemiddeld (d = 0,56). Er 

is een sterke samenhang (r = .70 ; p = .00) tussen financiële problemen voor en na de 

scheiding, dus naarmate een grootouder voor de scheiding meer financiële problemen had, 

heeft deze die na de scheiding ook.  

 

De vierde onderzoeksvraag luidt: wat hebben de grootouders ervaren op organisatorisch 

gebied na de (echt)scheiding van hun kind in vergelijking met de tijd dat de relatie of het 

huwelijk intact was? Uit de t-toets voor gepaarde waarnemingen komt naar voren dat 

grootouders gemiddeld meer organisatorische problemen hebben na de scheiding dan voor de 

scheiding (zie Tabel 1). Dit verschil is significant (t = -4,07; df = 87; p = .00; zie Tabel 2) en 

het effect van de scheiding op hun organisatorische problemen is klein (d = 0,44). Er is een 

sterke samenhang (r = .62 ; p = .00) tussen organisatorische problemen voor de scheiding en 

na de scheiding, dus naarmate een grootouder voor de scheiding meer organisatorische 

problemen had, heeft deze die na de scheiding ook.  

 

Tabel 2. t-toetsen voor gepaarde waarnemingen emotionele, gedragsmatige, financiële en organisatorische 

problemen voor en na de scheiding 

* p = .00 en ** p < .05 

 

Frequentie in contact 

Ten aanzien van de vijfde onderzoeksvraag: welke veranderingen vinden er plaats in de 

frequentie van het contact van kleinkinderen met hun grootouders na een scheiding in 

 gemiddelde SD t df 

Emotionele problemen voor - 

emotionele problemen na 

 

-0.16 

 

0.64                     -2.35**                             90 

Gedragsmatige problemen voor -

gedragsmatige problemen na  

 

0.29 

 

0.58 4.95*                99 

Financiële problemen voor - 

financiële problemen na 

 

-0.17 

 

0.30 -5.26*                              89 

Organisatorische problemen voor - 

organisatorische problemen na 

-0.21 0.47 -4.07*                              87 
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vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk intact was? blijkt uit de t-toets voor 

gepaarde waarnemingen dat grootouders gemiddeld minder frequent contact hebben met hun 

kleinkinderen na de scheiding dan ervoor (zie Tabel 1). In Tabel 3 is te zien dat dit verschil niet 

significant is (t = 1,18; df = 96; p = .24) en er geen effect is van de scheiding op het contact (d 

= 0,12). Er is een positieve middelmatige samenhang (r = .42 ; p = .00) tussen kwantitatief 

contact voor de scheiding en na de scheiding, dus naarmate een grootouder voor de scheiding 

meer contact had, heeft deze dat niet per definitie na de scheiding.  

 

De zesde en zevende deelonderzoeksvraag luiden: is er een verschil tussen grootvaders en 

grootmoeders in de frequentie van contact met hun kleinkinderen na een scheiding in 

vergelijking met de tijd dat de relatie of het huwelijk intact was? En: is er verschil in de 

frequentie van contact van kleinkinderen met de grootouders van vaders kant en met de 

grootouders van moeders kant na een scheiding in vergelijking met de tijd dat de relatie of het 

huwelijk intact was? Uit bovenstaande deelonderzoeksvraag blijkt dat grootouders na de 

scheiding niet minder contact hebben in vergelijking met de tijd dat het huwelijk intact was. 

Nu wordt er gekeken naar de invloed van de sekse van de grootouder en of het een rol speelt 

wanneer de grootouder van moeders zijde dan wel van vaders zijde is. De t-toets voor gepaarde 

waarnemingen is voor beide deelonderzoeksvragen uitgevoerd met steeds een verschillende 

selectie van groepen grootouders aan de hand van het item Welke grootouder bent u? waarbij 

de antwoordmogelijkheden zijn: vader van vader, vader van moeder, moeder van vader en 

moeder van moeder. Gemiddeld verschilt de frequentie in contact voor grootvaders nauwelijks 

voor de periode voor de scheiding en die na de scheiding (zie Tabel 1). In Tabel 3 is te zien dat 

dit verschil niet significant is (t = 0,32; df = 40; p = .75) en het effect van de scheiding op het 

contact is klein (d = 0,05). Er is een kleine samenhang (r = .20 ; p = .20) tussen frequentie in 

contact voor de scheiding en na de scheiding.  

Grootmoeders hebben na de scheiding gemiddeld iets minder contact met hun kleinkind 

dan voor de scheiding (zie Tabel 1), maar dit verschil is niet significant (t = 1,38; df = 55; p = 

.17) zoals te zien is in Tabel 3. Het effect van de scheiding op de mate van contact is klein (d = 

0,18). Er is een redelijk sterke samenhang (r = .55 ; p = .00) tussen de hoeveelheid contact 

voor de scheiding en na de scheiding, dus naarmate grootmoeders voor de scheiding meer 

contact hadden, hebben ze dat na de scheiding ook vaak.  

Grootouders van vaders zijde hebben na de scheiding gemiddeld minder contact met 

hun kleinkinderen dan voor de scheiding (zie Tabel 1). In Tabel 3 is te zien dat dit verschil 

significant is (t = 2,46; df = 43; p < .05) en er is een klein effect van de scheiding op het 
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contact dat grootouders van vaders zijde met hun kleinkinderen hebben (d = 0,37). Er is een 

positieve middelmatige samenhang (r = .38 ; p < .05) tussen de hoeveelheid contact voor de 

scheiding en na de scheiding, dus naarmate grootouders van vaders zijde voor de scheiding 

meer contact hadden, hebben ze dat soms ook na de scheiding.  

Grootouders van moeders zijde hebben daarentegen gemiddeld iets meer contact na de 

scheiding dan voor de scheiding (zie Tabel 1), maar in Tabel 3 is te zien dat dit verschil niet 

significant is (t = -0,66; df = 52; p = .51). Er is geen effect van de scheiding op het contact dat 

grootouders van moeders zijde met hun kleinkinderen hebben (d = 0,10). Er is een 

middelmatige samenhang (r = .41 ; p < .01) tussen de hoeveelheid contact voor de scheiding en 

na de scheiding, dus naarmate grootouders van moeders zijde voor de scheiding meer contact 

hadden, hebben ze dat soms ook na de scheiding.  

 

Tabel 3. t-toetsen voor gepaarde waarnemingen frequentie in contact alle grootouders, grootvaders, 

grootmoeders, grootouders van vaders zijde en grootouders van moeders zijde 

* p < .05 

 

Hoofdverblijf en kwalitatief en kwantitatief contact 

De achtste deelonderzoeksvraag luidt: is het hoofdverblijf van het kleinkind bij de vader, de 

moeder, is er sprake van co-ouderschap of woont het kleinkind elders en speelt dit een rol bij 

het hebben van kwalitatief (steun) en kwantitatief (frequentie van) contact? Uiteindelijk is 

gebleken dat er niet aan de voorwaarden voor een ANOVA wordt voldaan omdat de 

afzonderlijke steekproeven niet alle drie tenminste 25 respondenten bevatten. Hierbij is vooral 

opvallend dat slechts twee kleinkinderen bij hun vader woonachtig zijn. Daarnaast is er bij 9 

kleinkinderen sprake van co-ouderschap. Deze kleine ‘power’ in de steekproef maakt dat geen 

enkel verschil significant bevonden wordt.  

 

  gemiddelde                                              SD                          t                   df            

Frequentie in contact 

voor de scheiding  - 

frequentie in contact  

na de scheiding 

                            

Alle grootouders 

grootvaders                

grootmoeders              

grootouders van 

vaders zijde               

grootouders van 

moeders zijde 

0.10 

       0.05 

0.14                   

 

0.32 

 

-0.08 

       0.86                 1.18                96 

      0.97                 0.32                41 

      0.77                 1.38                55 

 

      0.86                 2.46*              43 

 

      0.83                -0.66                52 
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De negende deelonderzoeksvraag luidt: welke mate van steun hebben de grootouders getoond 

voor en na de scheiding van hun kinderen zowel ten aanzien van hun kind als ten aanzien van 

hun kleinkind? Allereerst is met behulp van de t-toets voor gepaarde waarnemingen gekeken of 

de mate verschilt waarin de grootouders hun kind gesteund hebben na de scheiding in 

vergelijking met de tijd dat het huwelijks of de relatie intact was. Gemiddeld steunen 

grootouders hun kind na de scheiding meer dan ervoor (zie Tabel 1). In Tabel 4 is te zien dat 

dit verschil significant is (t = -2,33; df = 87; p < .05) en het effect van de scheiding op hun 

organisatorische problemen is klein (d = 0,28). Er is een sterke samenhang (r = .76; p = .00) 

tussen geboden steun voor de scheiding en erna, dus naarmate een grootouder voor de 

scheiding meer steun bood, heeft deze dat na de scheiding ook gedaan.  

Het verschil tussen de periode voor de scheiding en erna met betrekking tot de mate 

waarin de grootouders hun kleinkind gesteund hebben, is eveneens met de t-toets voor 

gepaarde waarnemingen berekend. Gemiddeld steunen grootouders hun kleinkind na de 

scheiding meer dan voor de scheiding (zie Tabel 1). Zoals in Tabel 4 te zien is, is dit verschil 

significant (t = -3,20; df = 89; p < .01) en het effect van de scheiding op hun organisatorische 

problemen is klein (d = 0,34). Er is een sterke samenhang (r = .86; p = .00) tussen steun voor 

de scheiding en na de scheiding, dus naarmate een grootouder voor de scheiding meer steun 

geboden heeft, heeft deze dat na de scheiding ook gedaan.  

 

Tabel 4. t-toetsen voor gepaarde waarnemingen steun kind en kleinkind 

* p < .01 en ** p < .05 

 

Conclusie 

 

In dit onderzoek is gekeken naar de emotionele, gedragsmatige, financiële en organisatorische 

problemen die de grootouders ervaren rondom de scheiding van hun kinderen. Ook is 

onderzocht of er een verschil is in het kwalitatieve (steun) en kwantitatieve (frequentie) contact 

dat de grootouders voor en na de scheiding met hun kleinkinderen hebben en of dit verschilt 

voor de sekse van de grootouder en de ouder en het hoofdverblijf van het kleinkind. 

In dit onderzoek is allereerst gekeken naar de emotionele gevolgen die een scheiding 

van kinderen heeft voor grootouders. De hypothese dat de scheiding van hun kinderen een 

 gemiddelde                   SD                           t                df                                           

Steun kind voor –  

steun kind na 

 

Steun kleinkind voor –  

steun kleinkind na 

-0.11 

 

 

-0.11 

    0.43                      -2.33**                         87 

 

 

   0.32                      -3.20*                           89 
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negatieve impact heeft op hun emotionele gezondheid, zoals bleek uit onderzoek van Drew en 

Silverstein (2007), is bevestigd. Grootouders blijken na de scheiding van hun kinderen 

emotioneel meer te lijden dan in de tijd dat het huwelijk intact was. Met name kort na de 

scheiding is hun welbevinden lager dan voor de scheiding. Ze zijn boos, verdrietig, ze rouwen 

en begrijpen de nieuwe situatie vaak niet goed. Ze zijn bang hun kleinkinderen kwijt te raken 

en voelen zich machteloos. Ook geven grootouders aan dat ze angstiger, onzekerder en 

nerveuzer zijn na de scheiding. Sommige grootouders schamen zich voor de buitenwereld. Er 

zijn ook grootouders die opgelucht zijn over de scheiding en zich er juist prettiger door voelen. 

Deze groep heeft een nivellerend effect op de intensiteit van de gerapporteerde problemen.   

Ook is er gekeken naar de organisatorische aanpassingen die grootouders maken naar 

aanleiding van de scheiding van hun kind. Verondersteld werd dat zij na de scheiding meer tijd 

investeren in het scheidingsgezin, een tijdelijke woonplaats ter beschikking stellen, meer 

oppassen, meer betrokken raken bij de opvoeding et cetera (Douglas & Ferguson, 2003; 

Schutter et al., 1997). Deze veronderstelling wordt in dit onderzoek bevestigd. Grootouders 

voelen zich geroepen zich organisatorisch aan te passen aan de nieuwe situatie, wat betekent 

dat zij hun eigen bezigheden enigszins moeten beperken ten behoeve van hun gescheiden 

kinderen en hun kleinkinderen.  

Verder is gekeken of grootouders op financieel gebied hinder ondervinden van de 

scheiding, waarbij verwacht werd dat dit bevestigd zou worden (Douglas & Ferguson, 2003; 

Schutter et al., 1997). Inderdaad is gebleken dat grootouders financieel meer ondersteuning 

willen of moeten bieden aan hun kind en/of kleinkind(eren) en dat betekent ook dat zij zelf 

soms gewenste aankopen moeten uitstellen of opgeven.  

Op gedragsmatig gebied werd verwacht dat de grootouders na de scheiding een grotere  

mate van gedragsmatige problemen ervaren dan ervoor, zoals conflicten, communicatie, 

overbeschermend gedrag richting kinderen en kleinkinderen, vermijding enzovoorts dan in de 

tijd dat het huwelijk intact was (Bridges & Roe, 2007; Lussier et al., 2002; Schutter et al., 

1997). Deze hypothese is verworpen en naast alle bovenstaande problemen blijken grootouders 

zich meer bij het scheidingsgezin en hun dagelijkse routine betrokken te voelen. Zo praten ze 

meer met hun kinderen en kleinkinderen en hebben de neiging zich beschermend op te stellen. 

Ze zijn hulpvaardiger, vriendelijker en gaan minder met hun kinderen en kleinkinderen in 

conflict na de scheiding vergeleken met ervoor.  

Bovenstaand beeld van het gedrag van grootouders wordt bevestigd door de mate van 

steun die de grootouders hebben getoond voor en na de scheiding van hun kinderen zowel ten 

aanzien van hun kind als ten aanzien van hun kleinkind. De verwachting dat grootouders na de 
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scheiding een grotere mate van steun bieden dan voor de scheiding (Douglas & Ferguson, 

2003; Lussier et al., 2002) wordt in dit onderzoek bevestigd. Ze bieden na de scheiding zowel 

hun kind als hun kleinkind duidelijk meer steun. Daarnaast blijkt dat grootouders de scheiding, 

zowel in de periode ervoor als erna, minder bespreken met hun kleinkinderen dan met hun 

kinderen. Wel wordt er na de scheiding met zowel de kleinkinderen als met de kinderen meer 

gesproken dan voor de scheiding. 

Betreffende het kwantitatieve contact ofwel de frequentie in contact dat de grootouders 

met hun kleinkinderen hebben na de scheiding in vergelijking met de tijd dat het huwelijk 

intact was, werd verondersteld dat de frequentie in het contact met de kleinkinderen voor de 

scheiding voor alle vier grootouders ongeveer gelijk is (Douglas & Ferguson, 2003). Na de 

scheiding zou er meer contact zijn met de grootouders van moeders zijde en aanzienlijk minder 

contact met de grootouders van vaders zijde (Kruk & Hall, 1995; Lussier et al., 2002; Schutter 

et al., 1997). Verder zouden de grootmoeders meer contact hebben met hun kleinkinderen dan 

grootvaders (Bridges en Roe, 2007; Douglas & Ferguson, 2003). Uit dit onderzoek blijkt niet 

dat het contact tussen grootouders en kleinkinderen na de scheiding afneemt vergeleken met 

ervoor, met uitzondering van de grootouders van vaders zijde. Zij hebben duidelijk minder 

contact met hun kleinkinderen na de scheiding dan voor die tijd. Wellicht komt dit doordat de 

meeste kleinkinderen bij hun moeder gaan wonen en hun vader nog relatief weinig zien.  

Ten slotte is er gekeken of het hoofdverblijf van het kleinkind een rol speelt bij het 

hebben van kwalitatief (steun) en kwantitatief (frequentie van) contact. Verondersteld werd dat 

het hoofdverblijf van het kleinkind een mediërend kenmerk zou zijn. Verondersteld werd 

voorts dat wanneer het kind bij de moeder woont, de kans groot zou zijn dat grootouders van 

moeders zijde na de scheiding meer contact met hun kleinkind zouden hebben dan grootouders 

van vaders zijde en hen daarmee ook meer steun zouden bieden. Wanneer het kind bij vader 

woont, zou de kans groter zijn dat het kleinkind ook na de scheiding nog evenveel of meer 

contact met de grootouders van vaders zijde zou hebben dan voor de scheiding (Bridges & 

Roe, 2007; Douglas & Ferguson, 2003; Schutter et al., 1997). Na de dataverzameling bleek 

echter dat de steekproef dermate ongelijk verdeeld was dat er slechts twee kleinkinderen bij 

hun vader wonen, 75 bij hun moeder en er in negen gevallen sprake was van co-ouderschap. 

De afzonderlijke steekproeven hadden dus niet het gewenste aantal van minimaal 25 

respondenten om een enkelvoudige variantieanalyse uit te voeren. 

Uit het onderzoek is duidelijk gebleken dat grootouders in de letterlijke zin van het 

woord mede-lijdend zijn bij de scheidingsgevolgen van hun kinderen en kleinkinderen. Zij zijn 

bereid zichzelf dingen te ontzeggen als dat in het voordeel van hun kinderen en hun 
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kleinkinderen is. Daarom is het des te vreemder dat deze grootouders zo weinig bij de 

hulpverlening betrokken worden. Ondanks het feit grootouders geen wettelijk recht op contact 

met hun kleinkinderen hebben, doet dat niets af aan hun betrokkenheid. 

 

Discussie 

 

Allereerst kan gezegd worden dat met dit onderzoek een eerste stap is gezet in de richting van 

het in kaart brengen van de verschillende problemen die Nederlandse grootouders ervaren als 

hun kind gaat scheiden. Uiteraard zijn er een aantal beperkingen en sterke kanten van het 

onderzoek die de aandacht verdienen.  

De dataverzameling heeft op aselecte wijze plaatsgevonden. Het is mogelijk dat 

daarmee bepaalde ‘probleemgevallen’, zoals grootouders die geen contact meer hebben met 

hun kinderen en kleinkinderen, moeilijker of niet bereikt zijn door dit onderzoek. Verder 

bleken er een aantal ‘weigeraars’ te zijn die het onderzoek bijvoorbeeld te persoonlijk vonden, 

die van hun kind niet mee mochten werken aan het onderzoek of die zoveel moeite hadden met 

de situatie dat ze het invullen van de vragenlijst een te grote belasting vonden. De 

‘probleemgevallen’ die niet bereikt zijn en de ‘weigeraars’ kleuren mogelijk de resultaten van 

het onderzoek. Verder werd de vragenlijst door sommige respondenten erg lang gevonden. Een 

aantal grootouders bleek zo intensief met de vragen en de beantwoording bezig dat zij ettelijke 

uren hebben besteed aan het invullen. Het was voor enkelen dan ook een grote opgave. 

Anderzijds bracht het soms gesprekken en discussies in de familie op gang en leken 

grootouders het aangenaam te vinden hun verhaal op deze wijze kwijt te kunnen. Ook dient 

opgemerkt te worden dat de vragenlijst de pretentie heeft een aantal complexe constructen te 

meten. De vraag is of de schalen complexe begrippen als ‘gedrag’ genoeg dekken (Landsheer, 

’t Hart, de Goede en van Dijk, 2003). Anderzijds bleken de schalen over het algemeen 

voldoende tot zeer betrouwbaar. Betreffende de dataverzameling zijn de tijdsaanduidingen 

‘voor de scheiding’ en ‘na de scheiding’ rekbare begrippen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat 

dit door de grootouders op verschillende manieren is geïnterpreteerd. 

  

Het precieze aantal grootouders met gescheiden kinderen in Nederland is moeilijk te schatten. 

Met een populatie van ongeveer 3.345.000 kan ervan uitgegaan worden dat de populatie 

grootouders met gescheiden kinderen ongeveer 1.000.000 is. De steekproefgrootte in dit 

onderzoek is te klein om de resultaten te generaliseren naar de totale populatie. Met deze 

onderzoeksgegevens worden dus alleen uitspraken gedaan over grootouders bij wie de 
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vragenlijst daadwerkelijk is afgenomen (Baarda & de Goede, 2001). Desalniettemin betreft het  

een zeer heterogene en behoorlijke groep grootouders, afkomstig uit diverse gebieden van 

Nederland, met een evenredige verdeling van grootvaders, grootmoeders, grootouders van 

vaders zijde en grootouders van moeders zijde. Een tekortkoming van de huidige steekproef is 

de verdeling met betrekking tot het hoofdverblijf van de kleinkinderen. Het geringe aantal 

kleinkinderen dat bij hun vader woont en het kleine aantal co-ouderschapssituaties, hebben 

gemaakt dat de deelonderzoeksvraag met betrekking tot hoofdverblijf niet beantwoord kon 

worden. Verder is er in deze steekproef geen onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën 

waarin kleinkinderen zijn ingedeeld. Wellicht is de leeftijd van het kleinkind van invloed op 

het kwantitatieve en het kwalitatieve contact dat grootouders met hun kleinkinderen hebben. 

 

Het onderzoek heeft waardevolle gegevens opgeleverd. Het is dan ook van belang dat 

hulpverleners die zich bezighouden met scheidingsproblematiek deze vergeten groep 

grootouders meer betrekken bij hulpverlening. Ook dient men in ogenschouw te nemen dat 

voor deze grootouders de scheiding van een kind impact heeft op hun emotionele en financiële 

welzijn. Wellicht is het daarom van belang dat er lotgenotengroepen worden opgericht voor 

grootouders die zich in een dergelijke situatie bevinden, bijvoorbeeld via de verschillende 

instellingen van Stichting Welzijn die Nederland telt. In aanvulling hierop kan gedacht worden 

aan het organiseren van Eigen Kracht-conferenties, waarbij het gehele systeem (familie en 

omgeving), dat lijdt onder de scheidingssituatie of oplossingen kan bieden, betrokken wordt. 

Zo kunnen grootouders meewerken aan het opstellen van een plan met oplossingen. Deze vorm 

van hulpverlening draagt bij aan de ‘empowerment’-gedachte die tegenwoordig door 

verschillende hulpverleningsinstanties wordt voorgestaan. Spinder, Joanknecht, van Hout en 

van Pagée (2007) beschrijven de filosofie achter deze vorm van vraaggericht werken. Via 

dergelijke wegen kan bijvoorbeeld laagdrempelige hulp geboden worden.  

Uit het onderzoek bleek dat van de scheidingsfasen ongeveer 40% van de grootouders 

de derde fase, de scheidingsmelding, het moeilijkst te vinden. Hiermee wordt het moment 

bedoeld dat de grootouders te horen krijgen dat hun (schoon)zoon en (schoon)dochter gaan 

scheiden. In vergelijking met de grootouders die de scheidingssignalen (ongeveer 15%), de 

scheidingsoverwegingstijd (ongeveer 10%) en de scheidingsaanvaarding (ongeveer 10%) als 

moeilijkste fase rapporteerden is dit een groot aantal. Grootouders ervoeren het veelal als ‘een 

donderslag bij heldere hemel’. De hulpverlening kan wellicht aansluiten bij het ‘schokeffect’ 

dat de melding vaak bij deze grootouders teweeg kan brengen en het heftige verwerkingsproces 

dat zij daarna doormaken.  
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Ook is het van belang dat er gerichte (wetenschappelijk verantwoorde) tips en adviezen worden 

opgesteld die grootouders verder kunnen helpen bij de omgang met het scheidingsproces en het 

contact met hun kinderen en kleinkinderen. Ook lijkt psycho-educatie (Carr, 2006) met 

betrekking tot (echt)scheidingsproblematiek een welkome aanvulling die bijvoorbeeld kan 

geschieden via een informatieve website voor deze groep grootouders. Een dergelijke website 

zou ook preventief hulp kunnen verschaffen. Met betrekking tot de financiële problematiek kan 

er ook gekeken worden of de overheid maatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

stimuleringsbijdrage, kan treffen voor grootouders die veel in het scheidingsgezin investeren.  

 

Zoals wetenschappelijk onderzoek betaamt, levert dit onderzoek een aanzienlijke hoeveelheid 

nieuwe vragen op. Een aantal onderwerpen die voor toekomstig onderzoek interessant kan zijn, 

wordt hierna uiteengezet.  

Allereerst is het van belang in de toekomst een grotere steekproef te hanteren om 

resultaten te kunnen generaliseren naar de totale populatie. 

Nu gebleken is dat grootouders van vaders zijde na de scheiding minder contact hebben 

met hun kleinkinderen dan ervoor kan gekeken worden of zij emotioneel nog meer lijden na de 

scheiding dan de grootouders van moeders zijde.  

Verder zijn er in het buitenland diverse onderzoeken geweest naar de vraag of 

grootouders wettelijk recht zouden moeten hebben op contact met hun kleinkinderen (Giles-

Sims & Lockhart, 2006). Grootouders hebben niet automatisch recht op omgang met hun 

kleinkind. Ze kunnen erom vragen bij de rechtbank, maar dan moet er wel sprake zijn van een 

‘nauwe persoonlijke relatie’. De overheid tracht sedert enige jaren betere mogelijkheden te 

creëren voor grootouders om aanspraak te maken op omgangsrecht (Heida, 2006). In het 

huidige onderzoek is de vraag gesteld: ‘Vindt u dat grootouders, net als ouders, wettelijk recht 

moeten hebben op contact met hun kleinkinderen?’ en grootouders blijken in 79% van de 

gevallen te vinden dat zij recht zouden moeten hebben op omgang met hun kleinkind of in 

ieder geval dat het in sommige gevallen wenselijk is. Toekomstig wetenschappelijk onderzoek 

zou hier dieper op in kunnen gaan.  

Met betrekking tot de Nederlandse cultuur is het verder interessant om te onderzoeken 

of culturele verschillen, leeftijd, geloofs- en generatieverschillen een rol spelen bij de mate 

waarin grootouders behoefte aan externe hulp hebben. Uit het buitenland blijkt bijvoorbeeld 

dat des te ouder de grootouder is die het verlies van (klein)kinderen ervaart, des te ernstiger het 

effect is op het psychisch welbevinden (Drew & Silverstein, 2007). Ook is het interessant om 

de copingstrategieën die grootouders hanteren, in kaart te brengen en te kijken of deze een 
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mediërende factor zijn in de mate van psychische problemen (Drew & Silverstein, 2007). 

Tenslotte kan gekeken worden of het opleidingsniveau een rol speelt in de gehanteerde 

copingstrategieën. 

Het huidige onderzoek heeft diverse interessante resultaten en nieuwe vragen 

opgeleverd. Hopelijk wordt het onderwerp in de toekomst door meerdere onderzoekers 

aangegrepen omdat het zowel een grote maatschappelijke als theoretische relevantie kent. 
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Bijlage 1. Folder (Echt)scheiding en grootouders 

Bijlage 2. Vragenlijst (Echt)scheiding en grootouders 

Bijlage 3. Ter illustratie: beantwoording open vragen 
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(Echt)scheiding en grootouders  
 

Welke problemen hebben grootouders ervaren 
rondom de scheiding van hun kinderen? Welke 

invloed heeft de scheiding gehad op het contact 
met hun kleinkinderen? 

 
 
 
 
 

Informatie voor grootouders  

met een gescheiden zoon of dochter  

 
 
 
 
 

Dit onderzoek wordt begeleid door: Pedagogisch Perspectief te Breda en 
de Faculteit Sociale Wetenschappen van Universiteit Utrecht 

Geachte grootouder, 
 
Mijn naam is Marieneke Ganzinga. Ik studeer Orthopedagogiek 
aan de Universiteit van Utrecht en ben met het laatste jaar bezig. 
Dit jaar bestaat grotendeels uit een stage en onderzoek. Mijn 
stage vindt plaats op een particuliere praktijk, Pedagogisch 
Perspectief, te Breda die sinds begin 2007 vooral gericht is op 
(echt)scheidingsproblematiek. Mijn onderzoek is uit de praktijk 
voortgekomen omdat we ontdekten dat grootouders een 
belangrijke maar toch vergeten groep lijken te zijn als het gaat 
om scheidingsproblematiek.  Sinds september 2007 ben  ik een 
onderzoek gestart naar grootouders die een (echt)scheiding van 
hun zoon of dochter hebben meegemaakt. Het is een bijzonder 
onderzoek, omdat dit in Nederland nog niet eerder gedaan is. In 
totaal zullen er ongeveer honderd grootouders aan dit 
onderzoek deelnemen. Via deze folder wil ik graag ook uw 
medewerking vragen.  
 
Naar wie ben ik op zoek?  
Ik ben op zoek naar opa’s en oma’s die een scheiding van hun 
zoon of dochter hebben meegemaakt en een kleinkind of 
kleinkinderen hebben uit dit ‘scheidingsgezin’. Voor dit onderzoek 
worden mensen op verschillende manieren benaderd, zoals via: 
psychologiepraktijken, apotheken, orthopedagogiekpraktijken,  
huisartsen, tehuizen, internet,  van mond tot mond reclame, 
enzovoorts. Deze instellingen staan los van het onderzoek en 
hebben geen inzage in de onderzoeksgegevens. De gegevens 
van het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt en uw privacy 
blijft gewaarborgd.  
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Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?  
Het onderzoek wordt gedaan door middel van een vragenlijst 
die ik aan de grootouders toestuur. In deze lijst komen 
verschillende thema’s aan de orde. Er worden vragen gesteld 
over u, uw kleinkind, uw (schoon)zoon of (schoon)dochter, de 
scheiding, het contact met uw kleinkinderen, etc. Het invullen 
van de vragenlijst zal ongeveer 45 minuten kosten.  
 
Reden en doel van dit onderzoek 
In Nederland is er nog erg weinig onderzoek gedaan naar de 
gevolgen voor grootouders wanneer hun kind is gescheiden 
terwijl (echt)scheiding, ook voor grootouders, zeer ingrijpend 
en moeilijk is. Gekeken wordt of het contact met de 
kleinkinderen verandert bij een scheiding, in welke mate 
grootouders hun kinderen en kleinkinderen hebben kunnen 
steunen en welke problemen grootouders ervaren tijdens 
verschillende fasen van de scheiding. Te denken valt aan 
problemen als verdriet, schuldgevoel, angst voor verlies, 
boosheid, teleurstelling, schaamte, geen houding weten te 
geven, financiële en organisatorische problemen. 
Ik hoop dat dit onderzoek leidt tot meer inzicht, theoretische 
en praktische kennis voor de hulpverlening. Uiteindelijk is het 
doel dat dit onderzoek grootouders, ouders en kleinkinderen 
in scheidingssituaties zal helpen.  
 
Deelname aan het onderzoek 
Ik begrijp heel goed dat dit een moeilijk of pijnlijk onderwerp 
kan zijn. Daarom stel ik het des te meer op prijs als u mee wilt 
werken aan dit onderzoek. Het zal de geestelijke 
gezondheidszorg weer een stapje verder helpen in de 
ontwikkeling van haar kennis en uiteindelijk in de kwaliteit van 
de hulpverlening. 

 

Als u benaderd wilt worden om aan dit onderzoek deel te nemen 
dan kunt u dit aangeven door te mailen (dit heeft de voorkeur), 
te faxen of te bellen naar: 
 
grootouderonderzoek@gmail.com 
 
Pedagogisch Perspectief 
t.a.v. Marieneke Ganzinga  
Wilhelminapark 16   
4818 SM Breda 
Tel: 076-5310680 / Fax: 076-5220231 
 
Wilt u in uw aanmelding het volgende vermelden: 

- naam 
- geslacht (man/vrouw) 
- adres 
- postcode 

- woonplaats 
- telefoonnummer 
- emailadres 
- voor- en achternaam kleinkind 

 
Vragen 
Wanneer u vragen heeft over het onderzoek kunt u die stellen 
aan de onderzoekster Marieneke Ganzinga. Ik ben op maandag, 
dinsdag en woensdag te bereiken via bovenstaand e-mailadres 
of telefoonnummer. Bij afwezigheid graag de voicemail 
inspreken.  
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(Echt)scheiding en grootouders  
 

Welke problemen hebben grootouders ervaren rondom de scheiding 
van hun kinderen? Welke invloed heeft de scheiding gehad op het 

contact met hun kleinkinderen? 

 
 
 
 

Vragenlijst voor grootouders 

 

 

 
 
 
 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Marieneke Ganzinga onder begeleiding van  
Pedagogisch Perspectief te Breda en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de 
Universiteit Utrecht. 

 

 

Nr:  

Bijlage 2. Vragenlijst (Echt)scheiding en grootouders 
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Geachte grootouder, 
 
Ik stel het heel erg op prijs dat u bereid bent om de vragenlijst in te vullen! 
 
Dit is een vragenlijst voor grootouders die te maken hebben gehad met de scheiding van 
een van hun kinderen. Een voorwaarde voor deelname aan dit onderzoek is dat er sprake is 
van tenminste één kleinkind dat bij de scheiding betrokken is. In deze vragenlijst zult u, naast 
enkele algemene persoonlijke vragen, ook vragen gaan beantwoorden over het contact 
met uw kleinkind, over de scheiding van uw zoon of dochter en de daaruit voortvloeiende 
veranderingen en problemen.  
Als ik het in de vragenlijst heb over ‘uw kind’ dan bedoel ik uw zoon of dochter die 
gescheiden is. Hebt u meerdere kinderen die gescheiden zijn, neemt u er dan alstublieft één 
in gedachten. Als ik het in de vragenlijst heb over ‘uw kleinkind’ dan bedoel ik het kind van 
uw zoon of dochter die gescheiden is. Als er bij de scheiding meerdere kleinkinderen 
betrokken waren, neemt u er dan alstublieft één in gedachten. 
 
Ik wil u vragen deze lijst volledig in te vullen en geen vragen over te slaan. Uw antwoorden 
worden vertrouwelijk verwerkt. Bij de meeste vragen staat een aantal antwoord-
mogelijkheden met vakjes. Kruis het vakje aan bij het antwoord van uw keuze. Meestal kunt u 
maar één vakje aankruisen. Als u meer vakjes aan kunt kruisen, dan staat dat erbij. Als u een 
vakje heeft aangekruist en u wilt dit veranderen, dan moet u het foute vakje helemaal zwart 
maken. U kunt dan gewoon weer een ander vakje aankruisen. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Hoe vaak wandelt u per week?     

 
      
     
      
 
Stel dat u het vakje ‘tweemaal’ heeft aangekruist terwijl u eigenlijk ‘nooit’ had willen 
aankruisen. Dan kunt u dit als volgt verbeteren: 
 
Hoe vaak wandelt u per week? 
 
 
 
 

Overleg tijdens het invullen niet met anderen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Het gaat uitsluitend om uw situatie of mening. 

 
 

Alvast hartelijk dank voor het invullen! 
 
 
NB. Sommige vragen uit deze vragenlijst kunnen moeilijk zijn om in te vullen en/of pijnlijke 
gevoelens naar boven brengen. Mocht u naar aanleiding daarvan de behoefte hebben om 
hierover te praten, of andere vragen hebben over het onderzoek of de vragenlijst, dan kunt 
u mailen naar de onderzoekster van dit project:  
 
grootouderonderzoek@gmail.com  
 
U kunt ook contact opnemen via:  
 

□ nooit  
□ één maal 
□ tweemaal 
□ driemaal of vaker 

 

□ nooit  
□ één maal 
□ tweemaal 
□ driemaal of vaker 

 

Pedagogisch Perspectief 
t.a.v. Marieneke Ganzinga  
Wilhelminapark 16   
4818 SM Breda 
Tel: 076-5310680 / Fax: 076-5220231 
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Algemene vragen  

Welke grootouder bent u?  □ vader van vader 
□ vader van moeder 
□ moeder van vader 
□ moeder van moeder  

Wat is uw geboortedatum? _________/__________/_________        (dag/maand/jaar) 

Wat is uw huwelijkse staat? □ gehuwd 
□ samenwonend 
□ gescheiden 
□ hertrouwd 
□ weduwe/ weduwnaar 

Vult u alstublieft  het geslacht, 
de leeftijd en de naam in van 
het kind en het kleinkind dat 
u voor deze vragenlijst in 
gedachten heeft. 
 

Kind 
Naam: 
 
Leeftijd: 
 
Geslacht: 
 

Kleinkind 
Naam: 
 
Leeftijd: 
 
Geslacht: 

Hoeveel kinderen heeft u?      ______________ 

Hoeveel kleinkinderen heeft u?      ______________ 

Wat is ongeveer de afstand in kilometers van uw 
huis tot het huis van uw kleinkind? 

 
     ______________  kilometer 

Wat is uw hoogst voltooide 
opleiding? 

□ Lager Onderwijs (ook met LAVO, VGLO) 
□ Lager Beroepsonderwijs (LBO, LEAO, LTS, VBO) 
□ Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO, IVO, 

Middenschool) 
□ Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO, MTS, MHNO, MBA, MLS) 
□ Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO, VWO, Atheneum, 

Gymnasium) 
□ Hoger Beroepsonderwijs (HBO) 
□ Wetenschappelijk Onderwijs (WO, Universiteit) 

  

De volgende vragen gaan over de scheiding van uw zoon of dochter 
 

 

Heeft uw zoon of dochter na de scheiding een 
nieuwe partner gekregen? 

□ ja 
□ nee 
□ weet ik niet 

Wie nam het initiatief tot de scheiding?  □ uw zoon 
□ uw dochter 
□ uw schoonzoon 
□ uw schoondochter 
□ beide 

Kunt u aangeven hoe lang het geleden is dat er 
besloten is om te gaan scheiden? 
 

□ korter dan een half jaar geleden 
□ 6 maanden tot een jaar geleden 
□ 1 tot 2 jaar geleden 
□ Langer dan 2 jaar geleden 

Is er bij of na de scheiding gebruik gemaakt van 
mediation? (scheidingsbemiddeling) 

□ Ja, dit is al afgerond 
□ Ja, hier zijn ze nog mee bezig 
□ Nee 

Wat is het hoofdverblijf van uw kleinkind?  □ woont bij moeder 
□ woont bij vader 
□ co-ouderschap 
□ ergens anders, namelijk _____________________ 
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De volgende vragen gaan over het contact met uw kleinkind                                                             
 

nooit          zelden         soms          vaak      heel erg   
                                                                             vaak 

Hoe vaak had u contact met uw kleinkind voor de 
scheiding? 

□ □ □ □ □ 

Hoe vaak heeft u contact met uw kleinkind na de 
scheiding? 

□ □ □ □ □ 

Hoe vaak heeft u uw kleinkind de laatste 3 
maanden persoonlijk gesproken? 

□ □ □ □ □ 

Hoe vaak heeft u uw kleinkind de laatste 3 
maanden telefonisch gesproken? 

□ □ □ □ □ 

Hoe vaak heeft u de laatste 3 maanden schriftelijk 
contact gehad met uw kleinkind? (per brief, kaart 
of computer, bijvoorbeeld per email of msn) 

□ □ □ □ □ 

Is het contact met uw kleinkind na de scheiding 
veranderd?  

□ Ja, we hebben nu vaker contact 
□ Nee, we hebben minder contact 
□ Het contacten gelijk gebleven 
□ We hebben geen contact meer 

helemaal 
niet 

niet een 
beetje  

erg heel 
erg 

Ik ben tevreden met het contact met mijn kleinkind □ □ □ □ □ 

Ik zou willen dat ik mijn kleinkind vaker zag □ □ □ □ □ 

Ik zou me meer met mijn kleinkind willen bemoeien □ □ □ □ □ 

Ik vind dat ik genoeg contact heb met mijn 
kleinkind 

□ □ □ □ □ 

Ik zou minder vaak contact willen met mijn kleinkind □ □ □ □ □ 

Ik ben tevreden met het contact van mijn kleinkind 
met zijn/ haar ouders  

□ □ □ □ □ 

Ik zou willen dat mijn kleinkind zijn/ haar ouders 
vaker zag  

□ □ □ □ □ 

Ik zou willen dat zijn/ haar ouders zich meer met mijn 
kleinkind bemoeiden  

□ □ □ □ □ 

Kunt u aangeven hoeveel 
dagen en nachten uw 
kleinkind gemiddeld per week 
bij zijn vader of moeder is. 
(vul in zoals het meestal is) 
 
 
 
 

bij moeder: 
□ 1 dag en/of nacht per week 
□ 2 dagen en/of nachten 
□ 3 dagen en/of nachten 
□ 4 dagen en/of nachten 
□ 5 dagen en/of nachten 
□ 6 dagen en/of nachten 
□ 7 dagen en/of nachten 
□ nooit 

bij vader: 
□ 1 dag en/of nacht per week 
□ 2 dagen en/of nachten 
□ 3 dagen en/of nachten 
□ 4 dagen en/of nachten 
□ 5 dagen en/of nachten 
□ 6 dagen en/of nachten 
□ 7 dagen en/of nachten 
□ nooit 

Zou u kunnen aangeven in hoeverre u betrokken 
bent bij de volgende zaken omtrent uw kleinkind? 

helemaal 
niet 

niet een 
beetje 

erg heel 
erg 

Kleding/ uiterlijke verzorging □ □ □ □ □ 

Religie/ moraliteit (hoe het hoort) □ □ □ □ □ 

Boodschappen □ □ □ □ □ 

Vieren van feestdagen □ □ □ □ □ 

Belangrijke gebeurtenissen □ □ □ □ □ 

School □ □ □ □ □ 

Kerk □ □ □ □ □ 

Recreatie □ □ □ □ □ 

Bespreken van problemen □ □ □ □ □ 

Vakantie □ □ □ □ □ 

Opvoeding □ □ □ □ □ 



Thesis Master Orthopedagogiek 2007-2008 ‘(Echt)scheiding en grootouders’ 

 

43 

 

  

      voor de scheiding        na de scheiding 

Beantwoord nu de onderstaande vragen  
over de relatie die u heeft met uw kleinkind en uw kind 

Geef per vraag aan in welke mate iets voorkwam voor en 

na de scheiding. 

Kruis bij de volgende vragen  

één van deze antwoorden aan:  

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet  

Kruis bij de volgende vragen  

één van deze antwoorden aan:  

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet  

In hoeverre bespreekt u de scheiding met uw kleinkind? 
 
En met uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
Ergeren u en uw kleinkind zich aan elkaar en worden jullie 
boos op elkaar? 
En u en uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Werken u en uw kleinkind op elkaars zenuwen? 
 
En u en uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
Bewondert en respecteert u uw kleinkind? 
 
En uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Hoe zeker bent u ervan dat de relatie met uw kleinkind zal 
blijven bestaan, wat er ook gebeurt? 
En met uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
Hoeveel trekt u op en maakt u plezier met uw kleinkind? 
 
En met uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Hoe vaak is uw kleinkind het oneens met u en maken jullie 
ruzie? 
En uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
In welke mate leert u uw kleinkind om dingen zelf uit te 
zoeken en op te lossen? 
En uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ergeren u en uw kleinkind zich aan elkaars gedrag? 
 
En u en uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
Deelt uw kleinkind geheimen en persoonlijke gevoelens 
met u? 
En uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Hoeveel geeft u echt om uw kleinkind? 
 
En om u kind? 
 
 
 
 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
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Onderstaande vragen gaan over ruzie of onenigheid tussen uw kind en zijn/haar ex-partner, dus de 
ouders van uw kleinkind. Wanneer uw kind en zijn/haar ex-partner geen contact meer met elkaar 
hebben, kunt u de onderstaande vragen overslaan. 

 

Beantwoord de volgende vragen over de huidige situatie, 
dus hoe het nu is  

 

nooit 

 

zelden 

 

soms 

 

vaak 

 

voort-
durend 

Hoe vaak maken uw kind en ex-partner - voor zover u weet 
-  ruzie over geld? 

□ □ □ □ □ 

Hoe vaak maken uw kind en ex-partner - voor zover u weet 
- ruzie over de opvoeding? 

□ □ □ □ □ 

Hoe vaak maken uw kind en ex-partner - voor zover u weet 
- ruzie over de omgangsregeling? 

□ □ □ □ □ 

Hoe vaak zijn uw kind en ex-partner - voor zover u weet - 
het niet eens met elkaar? 

□ □ □ □ □ 

Hebben uw kind en ex-partner - voor zover u weet - wel 
eens ernstige conflicten? 

□ □ □ □ □ 

 
 
 
 
 
 

       voor de scheiding        na de scheiding 

In welke mate laat u uw kleinkind merken dat hij/zij veel 
dingen goed kan? 
En uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Hoe vaak zitten u en uw kleinkind te bekvechten en ruzie 
te maken? 
En u en uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
Zitten uw kleinkind en u elkaar dwars en vitten jullie op 
elkaar? 
En uw kind en u? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Geeft uw kleinkind om u? 
 
En geeft uw kind om u? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
Waardeert u dingen die uw kleinkind doet? 
 
En de dingen die uw kind doet? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Vindt u het de moeite waard om naar uw kleinkind te 
luisteren? 
En naar uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
Vindt u dat uw kleinkind goede ideeën heeft? 
 
En uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Vindt u dat u veel van uw kleinkind kan leren? 
 
En van uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
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Mensen reageren vaak verschillend op problemen of vervelende gebeurtenissen. Wat men in een 
bepaalde situatie doet, hangt erg af van de aard van het probleem of de gebeurtenis en de ernst 
ervan. Men reageert over het algemeen wat meer op de ene dan op de andere manier. Hieronder 

staan beschrijvingen die op u naar aanleiding van de scheiding van toepassing kunnen zijn. Wilt u 
achter iedere zin aangeven hoe vaak u op de beschreven manier reageerde. 
                                                                  

 zelden 
of nooit 

soms vaak zeer 
vaak 

Bedenken dat er nog wel ergere dingen kunnen gebeuren □ □ □ □ 

Proberen te ontspannen □ □ □ □ 

Volledig afzonderen van anderen □ □ □ □ 

Uw ergernis laten blijken □ □ □ □ 

De zaken somber inzien □ □ □ □ 

Met andere dingen bezig zijn om niet aan de problemen te 
hoeven denken 

□ □ □ □ 

Laten zien dat u kwaad bent op degene die verantwoordelijk is 
voor het probleem 

□ □ □ □ 

Toegeven om moeilijke situaties te vermijden □ □ □ □ 

U neerleggen bij de gang van zaken □ □ □ □ 

Uw zorgen met iemand delen □ □ □ □ 

Direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn □ □ □ □ 

Tegen uzelf zeggen dat het allemaal wel mee zal vallen □ □ □ □ 

Problemen als een uitdaging zien □ □ □ □ 

Uw zorgen tijdelijk verdrijven door er even uit te gaan □ □ □ □ 

De kat uit de boom kijken □ □ □ □ 

Spanningen proberen te verminderen door bijvoorbeeld meer te 
roken, drinken, eten of bewegen 

□ □ □ □ 

Afleiding zoeken □ □ □ □ 

Een probleem van alle kanten bekijken □ □ □ □ 

Moeilijke situaties zoveel mogelijk uit de weg gaan □ □ □ □ 

Optimistisch blijven over de toekomst □ □ □ □ 

Kalm blijven in moeilijke situaties □ □ □ □ 

Verschillende mogelijkheden bedenken om de problemen op te 
lossen 

□ □ □ □ 

Doelgericht te werk gaan om de problemen op te lossen □ □ □ □ 

Piekeren over het verleden □ □ □ □ 

Opgewekt gezelschap zoeken als u zich zorgen maakt of van 
streek bent 

□ □ □ □ 

U probeert zich te onttrekken aan een situatie □ □ □ □ 

Uw spanningen afreageren □ □ □ □ 

Wachten op betere tijden □ □ □ □ 

Iemand om hulp vragen □ □ □ □ 

Rustgevende middelen gebruiken als u zich gespannen voelt of 
nerveus bent 

□ □ □ □ 

Wegvluchten in fantasieën □ □ □ □ 

De zaken eerst op een rij zetten □ □ □ □ 

U geheel en al in beslag laten nemen door de problemen □ □ □ □ 

Aan andere dingen denken die niet met het probleem te maken 
hebben 

□ □ □ □ 

U probeert zich op de een of andere manier wat prettiger te 
voelen 

□ □ □ □ 

Bedenken dat anderen het ook wel eens moeilijk hebben □ □ □ □ 

Bedenken dat na regen zonneschijn komt □ □ □ □ 

Uw gevoelens tonen □ □ □ □ 
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 zelden 
of nooit 

soms vaak zeer 
vaak 

Troost en begrip zoeken □ □ □ □ 

Moeilijkheden over u heen laten komen □ □ □ □ 

De humoristische kant van een probleem zien □ □ □ □ 

Laten merken dat u ergens mee zit □ □ □ □ 

Met vrienden of familie het probleem bespreken □ □ □ □ 

De zaak op z’n beloop laten □ □ □ □ 

U maakt zich niet druk: meestal komt alles op z’n pootjes terecht □ □ □ □ 

U voelt zich niet in staat om iets te doen □ □ □ □ 

Uzelf moed inspreken bij moeilijkheden □ □ □ □ 

voor de scheiding na de scheiding 

Problemen rondom de scheiding  

Geef per vraag aan in welke mate iets voorkwam 

voor en na de scheiding. 

Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

 

In welke mate heeft u steun gehad van vrienden 
of kennissen?  

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

In welke mate heeft u de scheiding met de andere 
grootouders besproken?  

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Organisatorische aspecten    

In welke mate heeft u de opvoeding van uw 
kleinkind op zich genomen?  

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Heeft u op uw kleinkind gepast? □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Heeft u uw kleinkind naar school gebracht of van 
school gehaald?  

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

In hoeverre heeft u hobby’s moeten opgeven om 
tijd aan het ‘scheidingsgezin’ te besteden? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

In welke mate heeft de scheiding een invloed 
gehad op uw tijdbesteding? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Heeft u uw huis (tijdelijk) ter beschikking gesteld 
aan uw kind of kleinkind(eren)? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

In hoeverre heeft u een vakantie of vakanties voor 
het ´scheidingsgezin´opgegeven? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

In hoeverre heeft u maaltijden verzorgd? □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
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 voor de scheiding na de scheiding 

 
Emoties  
Geef hieronder aan in welke mate de 

beschrijving van toepassing is op u voor en na 
de scheiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

Ik was opgelucht □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was boos □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was verbaasd □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was machteloos □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik begreep niets van de situatie □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik schaamde me ten opzichte van de 
buitenwereld 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

voor de scheiding na de scheiding 

Problemen rondom de scheiding  

Geef per vraag aan in welke mate iets voorkwam 

voor en na de scheiding. 

Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

 

Financiële aspecten   

In hoeverre heeft u zelf financiële problemen 
ervaren?  

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

In welke mate heeft u financieel bijgedragen aan 
uw zoon of dochter? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

In welke mate heeft u financieel bijgedragen aan 
uw kleinkind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

In welke mate heeft u schulden overgehouden 
door de scheiding van uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Heeft u uw kleinkind geld gegegeven?  □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Heeft u uw zoon of dochter geld gegeven?  □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Heeft u uw schoonzoon of schoondochter geld 
gegeven? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Heeft u aankopen op moeten geven door de 
scheiding van uw kind? 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
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 voor de scheiding na de scheiding 

 Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

Ik was bang om mijn kleinkinderen kwijt te raken □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was somber □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was woedend □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was verdrietig 
 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik moest huilen □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik maakte me zorgen over mijn dochter of zoon. □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik maakte me zorgen over mijn schoondochter of 
schoonzoon 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik maakte me zorgen over mijn kleinkind(eren) □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik voelde me schuldig □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was verward over de toekomst □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was aan het rouwen over de scheiding □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was angstig □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was prikkelbaar □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik voelde me prettig □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was snel geraakt □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was nerveus □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik voelde me krachtig □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik kon genieten □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik voelde innerlijke rust □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik voelde me onzeker □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
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voor de scheiding 

 
na de scheiding 

Gedrag  
Geef hieronder aan in welke mate de 

beschrijving van toepassing is op u voor en na 
de scheiding. 

Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

Kruis bij de volgende vragen één  

van deze antwoorden aan:   

□  1. weinig of niet  

□  2. een beetje  

□  3. veel  

□  4. heel erg veel   

□  5. meer kan niet 

 

Ik praatte met mijn kleinkind  □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik praatte met mijn zoon of dochter □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik praatte met mijn schoonzoon of 
schoondochter 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik ging de problemen uit de weg □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik reageer erg emotioneel op de situatie □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik bemoeide me met de opvoeding van mijn 
kleinkind 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was beschermend naar mijn kleinkind □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was beschermend naar mijn zoon of dochter □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was beschermend naar mijn schoonzoon of 
schoondochter 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik wist me geen houding te geven □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik ging met mijn zoon of dochter in conflict □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik ging met mijn schoonzoon of schoondochter in 
conflict 

□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik ging met mijn kleinkind(eren) in conflict □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was terughoudend □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was hulpvaardig □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 

Ik was vriendelijk □  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
□  □  □  □  □ 

1  2  3  4  5 
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Scheidingsfasen 
 
Let op! Wilt u eerst deze uitleg lezen alvorens u aan de vraag begint? 
 
Een scheiding, zoals die van uw kind, verloopt meestal  in een aantal (in elkaar overlopende) fasen. De 

fasen rondom een scheiding zijn de volgende:  

Fase 1. scheidingssignalen 

Scheidingssignalen zijn de eerste aanwijzingen of tekenen dat het niet goed gaat met de relatie.  

Fase 2. scheidingsoverwegingstijd 

Dan volgt de scheidingsoverwegingstijd. Dit is vaak de meest hevige fase waarin er op een verkeerde 

manier gecommuniceerd kan worden. Dit wordt ook wel de stormfase genoemd. Dit is tevens de 

periode waarin eventueel nog gekeken kan worden of het huwelijk nog gered kan worden.  

Fase 3. scheidingsmelding   

Dan volgt de scheidingsmelding. Dit is de boodschap te willen scheiden die een van de partners op 

een dag duidelijk uitspreekt. De tijd tussen de scheidingsmelding en de feitelijke scheiding kan worden 

gekenmerkt door  veel conflicten, onbegrip, onvoorspelbare situaties en verwarring over de toekomst.  

Fase 4. scheidingsaanvaarding  

Uiteindelijk is er meestal de scheidingsaanvaarding. Hierin vindt het proces van acceptatie plaats. 

Verhuizing en het krijgen van nieuwe partners maken ook deel uit van deze fase.  

 

Kunt u vertellen welke van deze fasen u als 

het moeilijkst heeft ervaren? Kunt u daar iets 

over opschrijven? 
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Bij de volgende vragen is het de bedoeling dat u uw antwoord aangeeft door een cijfer te omcirkelen. 
Een ‘10’ betekent dat het erg goed gaat, een ‘1’ betekent dat het erg slecht gaat. 

 

Ik wil graag weten hoe u zich de laatste tijd voelt.  

Slecht                            Wilt u het cijfer omcirkelen dat het meest op u  van toepassing is?                            Goed 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Ik wil graag weten hoe u zich voor de scheiding van uw kind voelde.  

Slecht                            Wilt u  het cijfer omcirkelen dat het meest op u van toepassing is?                            Goed 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Ik wil graag weten hoe u zich kort na de scheiding van uw kind voelde.  

Slecht                           Wilt u het cijfer omcirkelen dat het meest op u van toepassing is?                              Goed 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Hoe denkt u dat het nu met uw kleinkind gaat?  

Slecht                      Wilt u het cijfer omcirkelen dat het meest op uw kleinkind van toepassing is?                 Goed 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Hoe denkt u dat het nu met uw kind gaat?  

Slecht                        Wilt u het cijfer omcirkelen dat het meest op uw kind van toepassing is?                       Goed 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 
De volgende vragen dienen om een inzicht te krijgen in uw 
gezondheidstoestand. Antwoord alstublieft steeds met ja of nee.  

ja nee 

Hebt u nogal eens een opgezet of drukkend gevoel in de maagstreek? □ □ 

Bent u snel kortademig? □ □ 

Heeft u nogal eens pijn in de borst of hartstreek? □ □ 

Heeft u nogal eens klachten over pijn in botten en spieren? □ □ 

Heeft u vaak een gevoel van moeheid? □ □ 

Heeft u nogal eens last van hoofdpijn? □ □ 

Heeft u nogal eens last van rugpijn? □ □ 

Is uw maag nogal eens van streek? □ □ 

Heeft u wel eens tintelingen in de ledematen of een verdoofd gevoel? □ □ 

Voelt u zich meer moe dan u normaal acht? □ □ 

Ben u nogal eens duizelig? □ □ 

Voelt u zich nogal eens lusteloos? □ □ 

Staat u in de regel ’s ochtends moe en niet uitgerust op? □ □ 
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De volgende vragen gaan over uw 
tevredenheid over uw leven 

 
 

helemaal 
niet mee 

eens 

 
 

niet mee 
eens 

 
 

enigszins 
niet mee 

eens 

 
 

niet mee 
eens/ niet 

mee 
oneens 

 
 

enigszins 
mee eens 

 
 

mee eens 

 
 

helemaal 
mee 
eens 

Mijn leven komt in het algemeen dicht 
bij het ideaal 

□ □ □ □ □ □ □ 

Mijn leven ziet er prima uit  □ □ □ □ □ □ □ 

Ik ben tevreden met mijn leven □ □ □ □ □ □ □ 

Tot nu toe heb ik de belangrijkste 
dingen die ik in het leven wil ook 
gekregen 

 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

□ 

Als ik mijn leven over kon doen, zou ik 
er vrijwel niets aan veranderen 

□ □ □ □ □ □ □ 

 

Wilt u de volgende vragen in eigen woorden 
beantwoorden? 

 

Hoe denkt of hoopt u dat u een rol zou 
kunnen spelen betreffende de 
scheidingssituatie?  
Bijvoorbeeld: Wat voor invloed zou u willen 
hebben? Wat zou u willen bereiken? In 
hoeverre lukt u dat?  
Kunt u daar iets over opschrijven? 
 
 

 

Heeft deze vragenlijst nog discussie met 
vrienden, bekenden, enzovoorts opgeleverd? 
Kunt u daar iets over opschrijven? 
 
 
 
 
 

 

Praat u wel eens met uw (schoon)zoon en/ of 
(schoon)dochter over de scheiding en de 
consequenties voor de kinderen? Kunt u daar 
iets over vertellen? 
 
 
 
 
 
 

 

Praat u wel eens met uw kleinkind over de 
scheiding? Kunt u daar iets over opschrijven? 
 
 
 
 
 
 

 

Vindt u dat grootouders, net als ouders, 
wettelijk recht moeten hebben op contact 
met hun kleinkinderen?  
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Zorgt de uitvoering van de omgangsregeling 
voor problemen? Heeft u daar last van 
gehad? Hoe gaat u ermee om? Wat doet u 
dan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wellicht heeft uw zoon, dochter, schoonzoon 
of schoondochter inmiddels een nieuwe 
partner. Zo ja, heeft dit tot problemen geleid, 
danwel tot verbetering de situatie? Kunt u 
hier iets over opschrijven? 
 
 
 
 
 

 

Wilt u zelf nog dingen kwijt ten aanzien van 
de scheiding?  
 
 
 
 
 
 
 

 

Wilt u zelf nog dingen kwijt ten aanzien van 
de relatie of het contact met uw kleinkind?  
 
 
 
 
 
 
 

 

Indien u meerdere kleinkinderen heeft: 
heeft u ervaren dat het ene kleinkind 
ontvankelijker was voor uw steun dan het 
andere? Kunt u hier meer over vertellen?    
 
 
 
 
 

 

Wilt u hier uw eventuele vragen, op- of 
aanmerkingen ten aanzien van dit onderzoek 
noteren?  
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Hartelijk dank voor uw medewerking!  
 
Als u geïnteresseerd bent in de resultaten van het onderzoek, vul dan hieronder uw gegevens in. Deze 
gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.   

 
 
Naam:  
 
Adres: 
 
Postcode: 
 
Woonplaats: 

 
Telefoonnummer: 
 
E-mailadres:  
 

 
 
 
 
Wilt u na het invullen van de vragenlijst deze zo spoedig mogelijk terugsturen in de bijgevoegde  
antwoordenvelop of deze terugbrengen naar de praktijk of instelling waarvan u de lijst gekregen hebt. 
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Ter illustratie: Beantwoording open vragen 

 

Ter illustratie en verrijking bij dit onderzoek is aan de grootouders een elftal open vragen 

gesteld. Hieronder zijn enkele (geanonimiseerde) citaten opgenomen. 

 

Ik realiseer me dat mijn situatie niet doorsnee is. Het aanzien van en de 

machteloosheid van grootouders geeft veel verdriet. Erkenning kan steun geven.  

 

Mijn ex-schoonzoon probeert continu het gezin op geraffineerde wijze te verstoren: 

huilen door de telefoon, valse beloftes, stoken tussen de kinderen (een wel geld, ander niet). 

Ik steun mijn dochter in haar meestal wijze manier van vechten voor rust. Blijf zelf, op 

dochters verzoek, gezellige oma. 

 

Op de vraag of de grootouder denkt of hoopt een rol te kunnen spelen in de scheidingssituatie 

schrijft een grootvader: We spelen geen rol in deze situatie, zeker niet gezien het karakter van 

onze dochter. Ze doet het op haar manier en daar kunnen we, bijv. in een rustig gesprek onze 

mening over geven, maar meer niet. We willen daar zelf geen rol in spelen. 

 

In de scheidingstijd toen wij onze kleinzoon een half jaar hebben verzorgd, hebben wij 

er wel voor gewaakt dat de andere kleinkinderen geen aandacht tekort zouden komen. 

 

Ik mis mijn kleinzoon heel erg. 

 

Schoondochter had onmiddellijk een tweede nieuwe partner (degene waar ze verliefd 

op was geworden, bleef bij zijn vrouw). Deze nieuwe partner is gelukkig erg aardig voor de 

kinderen. Ik ben daar blij mee voor de kinderen en houd dat steeds voor ogen. 

 

Op de vraag of er wel eens met het kleinkind over scheiding gepraat wordt, schrijft een 

grootmoeder: Niet rechtstreeks, ik probeer wel op signalen te reageren. Ze zijn nog te klein 

om rechtstreeks vragen te stellen. Ik denk dat mijn functie nu is ze rust en vertrouwen te 

geven. 

 

Ik heb veel emotionele pijn gehad om de pijn van mijn zoon die het zo moeilijk had en 

alles heeft gedaan het voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te doen. 

Bijlage 3. Ter illustratie: beantwoording open vragen 



Thesis Master Orthopedagogiek 2007-2008 ‘(Echt)scheiding en grootouders’ 

 

56 

 

 

 

Toch was het bericht van de scheiding vreselijk. Mijn man heeft veel moeite gedaan 

om het huwelijk te redden, maar was tevergeefs. Hoop het contact met schoondochter te 

behouden daar het als een dochter voelde. 

 

Onze zoon zijn relatie met ons is zeer slecht. 

 

Op de vraag of de vragenlijst nog discussie met vrienden of bekenden heeft opgeleverd, 

antwoorden veel grootouders in de trant van: Niemand anders in gekend. en Nee, dit is een 

privé-aangelegenheid, geen discussie. 

 

Ik praat wel met mijn dochter over de scheiding, maar niet over de consequenties. Dat 

ligt allemaal in de schoot der toekomst verborgen. 

 


