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Triple P en Opvoedingsstress in de Jeugdgezondheidszorg.  
Bregje de Saint Aulaire 

             
 

Abstract 

Objectives: The current study examines the stress parents experience during the first four years of child 

rearing and the effect Triple P has on this stress.  Also the differences in stress parents have, who receive 

and who do not receive this support, will be studied. The study takes place in an infant welfare centre and 

immediately investigates the expectation parents have and the satisfaction they feel about the primary care 

they receive and the feeling of empowerment they experience after the child rearing support. Methods: In 

total 69 parents of children between eleven months and four years old participated in this study. 61 parents 

were included in the pre-measures, 25 in the post-measures. Of these 25 parents only 17 participated in the 

pre-measures. Results: Results show that parents are satisfied about the infant welfare centre and that they 

discussed more subjects during the consultation then they expected on forehand. Significant differences in 

stress were found between parents who receive the child rearing support and the parents who do not. 

Although after the support these differences have almost disappeared, significant differences between the 

pre- en post-measures weren’t found. Finally the parents who received the child rearing support claim to 

feel more empowered afterwards and are very satisfied with Triple P provided by the visiting nurses. 

Conclusions: Parents are very satisfied with the infant welfare centre. The nurses in the child welfare 

centre recognize the parents who experience more child rearing stress, and offer support when needed. 

Effects of Triple P on the child rearing stress weren’t found in this study. 
            

      

Inleiding 

 

De eerste jaren in het leven van een kind kenmerken zich door veel en snelle ontwikkelingen op 

zowel cognitief, motorisch als sociaal-emotioneel gebied. In vier jaar tijd leert het kind kruipen, 

lopen, praten, puzzeltjes oplossen, tellen en nog vele andere dingen. Tijdens die ontwikkeling 

gaat het kind door verschillende fases die voor de ouder stressvol kunnen zijn. Zo kunnen ouders 

van baby’s te maken hebben met excessief huilen of problemen in het slaappatroon van hun kind. 

Ouders van peuters kunnen moeilijkheden ondervinden aan driftbuien of ongehoorzaamheid 

(Östberg & Hagekull, 2000). In de overgang van baby naar peuter breiden mobiliteit en het 

taalvermogen van kinderen zich uit en is er ook een toename van negatief of oppositioneel 

gedrag. Deze gedragingen markeren het begin van de weg naar onafhankelijkheid. In deze 

overgangsfase wordt van ouders verwacht dat ze hun rol aanpassen van verzorgen en voeden van 

hun baby naar het stellen van regels en grenzen en het begeleiden van de ontwikkeling van hun 
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peuter (Verhoeven, Junger, van Aken, Dekoviç & van Aken, 2007). Vanaf de peuterleeftijd breidt 

de belevingswereld van het kind zich uit en leren ze steeds nieuwe dingen over hun omgeving. 

Daarbij hoort ook het zoeken van de grenzen in de omgang met andere kinderen en volwassenen. 

Ongehoorzaam gedrag is daardoor ook iets wat veel voorkomt bij kinderen in de peuter- en 

kleuterleeftijd (Östberg & Hagekull, 2000). Bijna alle ouders van kinderen in deze leeftijd 

ervaren op een gegeven moment een bepaalde mate van stress. Ook de overgang van peuter naar 

kleuter kan voor stress zorgen. Kinderen in deze leeftijd (ongeveer tussen twee en vijf jaar) 

ontwikkelen steeds meer autonomie en gaan verder op zoek naar grenzen. Van de ouder wordt op 

dit moment een bepaalde mate van autoriteit verwacht (Mazur, 2006).  

 Ouders die aangeven moeite te hebben met deze taken kunnen terecht bij het 

consultatiebureau. Opvoedingsondersteuning is binnen de Wet Collectieve Preventie 

Volksgezondheid (VWS, 2004) namelijk één van de wettelijk vastgelegde taken van de 

jeugdgezondheidszorg waardoor elk consultatiebureau hier een aanbod in moet hebben (Prinsen 

& Koch, 2001). Een voorbeeld van een programma dat hiervoor ingezet kan worden is Triple P 

(Positief Pedagogisch Programma) (Sanders, 1999). Dit programma heeft als doel het voorkomen 

van ernstige gedrags-, emotionele en ontwikkelingsproblemen bij kinderen door kennis, 

vaardigheden en zelfvertrouwen bij de ouders te vergroten. Dit programma bestaat uit vijf 

verschillende interventieniveaus die van mediacampagnes (niveau 1) oplopen tot intensieve 

individuele gezinsbegeleiding (niveau 5). Op de consultatiebureaus wordt gewerkt met niveau 2 

(eenmalig adviesgesprek over een bepaald probleem) en niveau 3 (competentie en vaardigheden 

versterkend programma van vier sessies) (Sanders, 1999). 

In deze studie onderzoeken we de opvoedingsstress van ouders die op het 

consultatiebureau komen en kinderen hebben ouder dan elf maanden. Er wordt gekeken naar het 

verschil in opvoedingsstress tussen ouders die wel opvoedingsondersteuning krijgen volgens 

Triple P en ouders die dat niet krijgen. Daarnaast wordt ook naar de verwachtingen van ouders 

over het consult gevraagd en achteraf naar de tevredenheid daarover. Ten slotte wordt onderzocht 

wel effect Triple P heeft gehad op de opvoedingsstress bij ouders en of ouders zich empowered 

voelen na de ondersteuning. 

 

Opvoedingsstress  

 

Bijna alle ouders ervaren gedurende de opvoeding van kinderen op een gegeven moment een 

bepaalde mate van stress. Deze stress ontstaat wanneer er een verschil bestaat tussen de taken die 

horen bij het ouderschap en de middelen die ouders beschikbaar hebben om aan deze taken te 
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voldoen (Williford, Calkins & Keane, 2007). Het beeld dat ouders hebben van het gedrag van hun 

kind en het gevoel van competentie in het ouderschap zijn essentiële elementen in deze definitie 

(Deater-Deckard & Scarr, 1996). Opvoedingsstress kan daardoor als volgt gedefinieerd worden: 

‘Een negatieve mentale respons van de ouder naar zichzelf of naar het kind toe, ontstaan door een 

aantal waardebepalingen door de ouder gemaakt in de context van zijn of haar niveau van 

betrokkenheid bij de ouderrol’ (Williford et al., 2007).  

 Een dergelijk verschil in taken en middelen kan ontstaan wanneer ouders een te grote 

draaglast ervaren, maar ook weinig veerkracht kan een oorzaak zijn van opvoedingsstress (Bakel 

& Riksen-Walraven, 2002). Veerkracht wordt beschouwd als een algemene capaciteit om je 

flexibel en vindingrijk aan te passen aan interne en externe stressoren. Ouders die veerkrachtig 

zijn kunnen makkelijker een beroep doen op hun probleemoplossend vermogen en hebben ook de 

mogelijkheid stabiel te zijn onder stressvolle omstandigheden. Deze ouders zijn daardoor beter in 

staat stabiele leefomstandigheden en een harmonieuze thuissituatie te creëren voor hun kinderen. 

Veerkracht hangt samen met veilige gehechtheid en de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen 

(Bakel & Riksen-Walraven, 2002).  

 

Stressmodel 

Abidin (1992) laat in een model (zie figuur 1) zien welke factoren invloed hebben op de 

opvoedingsstress en hoe, aan de hand van deze factoren, het oudergedrag te voorspellen is. In dit 

model wordt opvoedingsstress als motiverende variabele gezien die ouders stimuleert gebruik te 

maken van de middelen die ze beschikbaar hebben om zich te ondersteunen in de opvoeding. Aan 

de ene kant staan in dit model de stressoren voor ouders en de manier waarop de ouder deze 

stressoren beoordeelt. Dit laatste wordt bepaald door het interne werkmodel van de ouder die de 

stressoren tegenover zijn of haar opvattingen en overtuigingen over het opvoeden zet. Hoe de 

stressoren worden beoordeeld heeft weer te maken met de draagkracht en de veerkracht van de 

ouder. Ouders die zich flexibel kunnen aanpassen aan interne en externe stressoren zullen minder 

last hebben van opvoedingsstress (Bakel & Risken-Walraven, 2002). Aan de andere kant van het 

model staan de middelen die ouders beschikbaar hebben voor ondersteuning. Deze middelen zijn 

bepalend in de mate waarop de opvoedingsstress invloed heeft op het gedrag van de ouder. Het 

model laat zien dat ouders met opvoedingsstress niet per se negatief opvoedingsgedrag laten zien 

wanneer ze beschikken over bijvoorbeeld voldoende opvoedingsvaardigheden of sociale steun 

(Abidin, 1992). 
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Figuur 1. Opvoedingsstressmodel (Abidin, 1992)  
 

Zoals in het model te zien is, zijn er veel factoren die tot opvoedingsstress kunnen leiden. 

De stressoren kunnen variëren van vervelende gebeurtenissen tot een subjectief gevoel van de 

ouders (Brock, Vermulst, Gerris & Abidin, 1992). De aard van de opvoedingsstress kan in drie 

verschillende domeinen liggen, namelijk in de opvoederkenmerken, de kindkenmerken of 

stressvolle gebeurtenissen in de omgeving (Bakel & Riksen-Walraven, 2002).  

Gebrek aan veerkracht is één van de opvoederkenmerken die opvoedingsstress zouden 

kunnen vergroten. Daarnaast staan armoede en depressie bij de ouder ook in verband met 

ouderlijke stress (Östberg, 1998; Deater-Deckard & Scarr, 1996). Depressie heeft invloed op 

opvoedingsstress omdat een negatieve stemming een verstoord beeld geeft aan hoe ouders het 

gedrag van hun kinderen interpreteren (Belsky, Crnic & Woodworth, 1995) en over hoe ze hun 

eigen functioneren beoordelen. Deze negatieve attributie zorgt voor een verminderd 

psychologisch welzijn en opvoedingsstress (Mazur, 2006). Kindkenmerken die kunnen leiden tot 

opvoedingsstress zijn onder anderen lastig temperament (Verhoeven et al., 2007; Coplan, Bowker 
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& Cooper, 2003), negatief gedrag zoals ongehoorzaamheid (Calkins, 2002), of gedragsproblemen 

en aandachtsstoornissen (Creasey & Reese, 1996).  

 

Dagelijkse stress 

 De prevalentie van stressvolle gebeurtenissen in het leven van een persoon hangt positief 

samen met psychologische symptomen zoals depressieve klachten en angsten (Creasey & Reese, 

1996). Bij stressvolle gebeurtenissen denkt men snel aan ernstige dingen zoals het overlijden van 

een familielid of het scheiden van de ouders. Het blijkt echter dat juist de dagelijkse dingen waar 

ouders mee te maken krijgen en die ze als stressvol ervaren (dagelijkse stress), sterker 

samenhangen met opvoedingsstress dan de grote stressvolle gebeurtenissen (Coplan et al., 2003). 

Dagelijkse stress kan worden beschouwd als de vervelende dingen die bij een persoon in het 

dagelijkse leven voorkomen in interactie met de omgeving (bijvoorbeeld een slechte 

huwelijksrelatie, onvrede op het werk of files). Ook het hebben van kinderen is een factor die 

voor stress zorgt bij veel ouders (Creasey & Reese, 1996). Dagelijkse stress in de opvoeding kan 

veroorzaakt worden door uitdagend gedrag van het kind maar ook door de algemene dagelijkse 

zaken die met het ouderschap te maken hebben, zoals het brengen en halen naar het 

kinderdagverblijf, het koken of het naar bed brengen van de kinderen. De dagelijkse stress die 

wordt veroorzaakt door het uitdagende gedrag van het kind hangt sterker samen met 

opvoedingsstress dan dagelijkse stress veroorzaakt door algemene ouderlijke taken (Coplan et al., 

2003). De frequentie en intensiteit van dagelijkse opvoedingsstress is namelijk een belangrijke 

determinant van het psychologisch welzijn van moeders en de opvoedingstress en tevredenheid 

van ouders (Mazur, 2006). Wanneer kleine stressoren cumuleren kan dit negatieve gevolgen 

hebben voor de kwaliteit van het ouderschap en de relatie tussen de ouder en het kind (Deater-

Deckard & Scarr, 1996).  

Door de wisselwerking van verschillende factoren is het moeilijk te zeggen welke 

factoren juist een oorzaak of een gevolg van de opvoedingstress zijn. Ouderlijke stress heeft in 

ieder geval invloed op het gedrag van de ouders en wordt gezien als determinant van 

disfunctioneel ouderschap (Östberg & Hagekull, 2000), er is echter geen lineair verband aan te 

tonen tussen de twee variabelen (Abidin, 1992). Daarnaast hangt oudergedrag samen met 

kinduitkomsten, waardoor er een indirect verband bestaat tussen opvoedingsstress en het gedrag 

van kinderen (Coplan et al., 2003). De negatieve gevolgen van opvoedingsstress staan met elkaar 

in verband. Ouders die meer stress ervaren geven aan een meer autoritaire en disciplinaire 

opvoeding te hanteren (Deater-Deckard & Scarr, 1996). Stress bij ouders leidt tot een slechtere 

kwaliteit van de ouder-kind interactie, wat weer kan leiden tot een onveilige gehechtheid van het 
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kind (Morgan, Robinson & Aldridge, 2002; Östberg & Hagekull, 2000; Webster-Stratton, 1990). 

Andersom is het ook mogelijk dat juist de slechte gehechtheid indirect leidt tot een hogere mate 

van stress doordat gehechtheid in verband staat met een lagere veerkracht bij de ouders en 

veerkracht weer met de mate van stress (van Bakel & Riksen-Walraven, 2002). Hierdoor kunnen 

ouder en kind in een negatieve spiraal terecht komen. Kinderen met een lastig temperament 

lokken negatief gedrag van de opvoeder uit waardoor het moeilijke gedrag in stand wordt 

gehouden (Verhoeven et al., 2007; Coplan et al., 2003; Patterson, 1982). Het blijkt dat stress bij 

ouders een grotere kans op gedragsproblemen bij het kind met zich mee brengt (Barry, Dunlap, 

Cotten, Lochman & Wells, 2005; Crnic & Greenberg, 1990) en voor de ouders een grotere kans 

op depressies (Cairney, Boyle, Offord & Racine, 2003).  

   

Triple P 

 

Triple P (Positief Pedagogisch Programma) is een programma voor opvoedingsondersteuning 

voor ouders van kinderen van nul tot zestien jaar oud. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten 

aan de behoeften van de ouders, bestaat Triple P uit vijf verschillende interventieniveaus. Niveau 

1 is de universele aanpak die zich op alle ouders richt die geïnteresseerd zijn in informatie over 

opvoeding. Selectieve Triple P (niveau 2) is voor de ouders die een specifieke opvoedingsvraag 

hebben, meestal gericht op de verschillende ontwikkelingsfases. Hier wordt met een kort 

adviesgesprek op ingegaan en vind op het consultatiebureau tijdens het consult plaats. Triple P 

niveau 3 (basiszorg) is voor ouders die op een specifiek gebied in de opvoeding bepaalde zorgen 

hebben en waarbij het nodig is opvoedingsvaardigheden aan te leren. Deze interventie duurt vier 

bijeenkomsten op het bureau maar bij voorkeur bij de ouders thuis. Niveau 4 (standaard of groep) 

en 5 (Triple P plus) zijn intensievere interventies voor families waar sprake is van iets ernstigere 

problematiek. Deze twee niveaus bestaan uit acht tot achttien sessies en vinden individueel of in 

een groep (alleen bij niveau 4) plaats. Ouders oefenen in deze sessies actief de verschillende 

opvoedingsvaardigheden en leren deze vaardigheden toe te passen in hun eigen situatie (Sander, 

1999). Triple P heeft als doel het voorkomen van ernstige gedrags-, emotionele en 

ontwikkelingsproblemen bij kinderen door kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen bij de ouders 

te vergroten (Speentjens, de Graaf & Blokland, 2007; Sanders, Cann & Markie-Dadds, 2003; 

Sanders, 1999). Om dit doel te kunnen behalen houdt het programma vijf basisprincipes aan voor 

positief opvoeden. Deze principes zijn het zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving, het 

creëren van een positieve leeromgeving, het gebruiken van aansprekende discipline, realistische 
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verwachtingen hebben van je kind en goed voor jezelf zorgen als ouder (Speentjens et al., 2007; 

Sanders et al., 2003).  

De sociale leertheorie (Bandura, 1977) en het sociale interactieperspectief (Patterson, 

1982) liggen ten grondslag aan het programma. Triple P leert de ouders verschillende 

opvoedingsvaardigheden om harmonie in de familie te bevorderen terwijl de negatieve familie-

interacties worden verminderd. Zelfredzaamheid, zelfregulatie en zelfsturing ligt ten grondslag 

aan de werkwijze van dit programma (Speentjens et al., 2007). Er wordt gebruik gemaakt van 

effectieve technieken voor gedragsveranderingen, zoals het geven van positieve aandacht en 

complimenten bij gewenst kindgedrag. Het is gebleken dat kinderen die goede taalkennis hebben 

en meer controle over impulsen hebben, minder kans hebben om gedragsproblemen te 

ontwikkelen. Ouders leren, door in te spelen op de alledaagse activiteiten, hun kinderen sociale 

vaardigheden en taal- en probleemoplossende vaardigheden aan te leren (Sanders, 1999). Triple P 

richt zich ook op het reguleren van de emotionele reacties van de ouders, zoals depressie, woede, 

angst en hoge mate van stress en is effectief gebleken voor het verminderen van 

gedragsproblemen bij kinderen en depressies bij ouders (Sanders et al., 2003; Sanders, 1999). Het 

sociale informatieverwerkingsmodel speelt in op de opvattingen van ouders over het ouderschap. 

Verwachtingen en overtuigingen worden besproken en zelfredzaamheid, besluitvaardigheid en 

zelfvertrouwen van ouders worden vergroot. (Sanders et al., 2003; Sanders, 1999).  

 

Effectiviteit van Triple P 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat Triple P een positief effect heeft op de 

opvoedingsstijl van ouders, de tevredenheid van ouders over de opvoeding, het zelfvertrouwen 

van de ouders en op de ouder-kind interactie (Speentjens et al., 2007). Ook heeft onderzoek 

aangetoond dat de groepstrainingen van Triple P (niveau 4) effect hebben op vermindering van 

depressie bij ouders en probleemgedrag bij kinderen. Deze resultaten bleken na zes maanden of 

langer alleen nog maar te verbeteren (Speentjens et al., 2007; Sanders, 1999). In het eerder 

besproken stressmodel van Abidin (1992) is te zien dat deze kenmerken beiden invloed hebben 

op de opvoedingsstress. Daarnaast wordt in het model sociale ondersteuning aangeduid als een 

beschermende factor voor de invloed van de opvoedingsstress. De impact van de stress op 

kinderen hangt ook af van de kwaliteit en sensitiviteit van de ouder-kind interactie (Webster-

Stratton, 1990). Triple P stimuleert deze kwaliteit en sensitiviteit en biedt sociale ondersteuning. 

Vanuit het model van Abidin (1992) zou je daarom kunnen verwachten dat Triple P ervoor zorgt 

dat de opvoedingsstress bij ouders afneemt.  
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In Nederland is geen onderzoek bekend naar de kosteneffectiviteit van Triple P. Het 

programma gaat wel van kosteneffectiviteit uit omdat het aanbod zo breed is dat ouders niet meer 

en ook niet minder ondersteuning krijgen dan ze nodig hebben. Ook de universele aanpak van 

Triple P niveau 1 is kosteneffectief omdat het populatiegericht is en veel mensen tegelijkertijd 

bereikt (Blokland & de Graaf, 2006). 

  

Opvoedingsondersteuning 

 

Er bestaat in Nederland een groot en gevarieerd aanbod aan opvoedingsondersteunende 

programma’s die ingaan op een breed domein van opvoedingsvragen (Prinsen & de Vries, 2005; 

Prinsen & Koch, 2001). Opvoedingsondersteuning kent zes functies: informatie en voorlichting, 

pedagogische advisering en lichte hulp, signalering, praktische steun, sociale steun en zelfhulp en 

ten slotte bevorderen van stimulerende pedagogische omgeving (Prinsen & de Vries, 2005). Er 

wordt binnen de opvoedingsondersteuning onderscheid gemaakt tussen vier categorieën 

opvoedingsvragen. De eerste categorie betreft de vragen die ontstaan in een gewone 

opvoedingssituatie en die vooral gaan over fasegebonden ontwikkeling. Tot de tweede categorie 

horen de vragen die worden gesteld in een opvoedingssituatie die iets meer gespannen is en 

waarbij ouders iets minder zeker zijn over hun eigen competenties. De problemen duren hierbij al 

wat langer en lossen zich niet meer vanzelf op. Bij deze twee categorieën kan de 

jeugdgezondheidszorg de opvoedingsondersteuning aanbieden. Wanneer er sprake is van vragen 

in de derde of vierde categorie, bijvoorbeeld bij een crisis en wanneer al bestaande problemen 

verder escaleren, of wanneer er sprake is van langdurige en complexe problematiek, heeft de 

jeugdgezondheidszorg een signalerende en verwijzende taak (Prinsen & Koch, 2001). 

 

Empowerment en vraaggerichte hulp 

Binnen de jeugdgezondheidszorg is de opvoedingsondersteuning steeds meer op 

empowerment gericht en wordt zoveel mogelijk vraaggericht aangeboden (Prinsen & Koch, 

2001). Onder empowerment verstaan we het vergroten van kennis van ouders, vaardigheden, 

competenties en bronnen wat leidt tot een vergroot gevoel van controle over eigen leven. De 

hulpverlening moet dan op een manier geleverd worden die ouders stimuleert actief te 

participeren en die streeft naar een zo groot mogelijke ‘self-efficacy’ (Cunningham, Henggeler, 

Brondino en Pickrel, 1999). Kinderen van ouders die een hoger gevoel van competentie hebben, 

functioneren beter. Daarom wordt empowerment van gezinnen gezien als een essentieel 

component binnen efficiënte geestelijke gezondheidszorg (Resendez, Quist en Matshazi, 2000). 
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Vraaggerichte hulpverlening is zorg die naar opvatting van de cliënt optimaal bijdraagt 

aan het oplossen van de ervaren problemen. Ouders beoordelen zelf of ze gebruik maken van de 

informatie en adviezen die ze krijgen. Dit vraagt van de hulpverlener een goed anticiperende 

gespreksvoering. Een goede gespreksmethodiek kan hulpverleners ondersteunen in het voeren 

van opvoedingsondersteunende gesprekken (Prinsen en Koch, 2001).  

 

Verschillende opvoedingsondersteunende programma’s 

 Deze studie richt zich op Triple P, uitgevoerd op het consultatiebureau bij ouders van 

kinderen vanaf elf maanden. Voorafgaand aan het onderzoek vergelijken we de methodiek met 

andere opvoedingsondersteunende programma’s die zich richten op dezelfde doelgroep en 

hetzelfde doel nastreven, namelijk het voorkomen van gedrags- of emotionele problemen bij 

kinderen en het vergroten van de competentie bij ouders (Sanders, 1999). Deze programma’s zijn 

Home-Start, Voorzorg en Stevig Ouderschap.  

 Home-Start is een programma waarin getrainde vrijwilligers sociale ondersteuning en 

praktische hulp bieden aan jonge gezinnen die leven in stressvolle situaties. Het doel is het 

voorkomen van familiecrises en escalaties en is gericht op gezinnen waar ten minste één kind is 

die jonger is dan zes jaar. Ouders kunnen naar dit programma worden doorverwezen door een 

hulpverlener maar kunnen zichzelf ook aanmelden. Gemiddeld duurt deze ondersteuning zes 

maanden en komen de vrijwilligers drie tot vier uur per week in het gezin. Het programma kent 

goede resultaten op de verandering van oudergedrag. Het blijkt dat de resultaten het grootst zijn 

bij de gezinnen in de laagste risicogroep en dat een lagere intensiteit van het programma beter 

effect heeft dan een hoge intensiteit (Asscher, Hermanns, Dekoviç & Reitz, 2007). 

 Voorzorg richt zich op jonge ouders met een laag inkomen. De hulpverlening bestaat uit 

wekelijkse of tweewekelijkse huisbezoeken door een verpleegkundige. Deze huisbezoeken 

beginnen al tijdens de zwangerschap en lopen door tot het kind twee jaar oud is. Het doel van het 

programma is het verbeteren van de zwangerschapsuitkomsten, de gezondheid en de 

ontwikkeling van het kind en de economische zelfstandigheid van de ouders. Voorzorg blijkt 

goed effect te hebben op de preventie van huiselijk geweld en emotionele problemen of 

stoornissen (O’Brien, 2005). 

 Stevig Ouderschap is voor ouders met pasgeboren kinderen, die te maken hebben met een 

aantal risicofactoren. Een hulpverlener komt, tot het kind achttien maanden is, een aantal keer in 

het gezin en richt zich bij de ouders op het hanteren van de eigen ontwikkelingsgeschiedenis, de 

beleving van het ouderschap, de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind, 

sociale steun en eventuele verwijzingen naar juiste voorzieningen. Er wordt tijdens de 
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huisbezoeken vooral gebruik gemaakt van methodische gespreksvoering, voorlichting, advisering 

en positieve bekrachtiging. Ook door samen te kijken naar het gedrag van het kind kunnen 

bepaalde opvoedingsvaardigheden geoefend worden (Kooijman, 2006). De interventie heeft 

positieve effecten op de ouderlijke verwachtingen over hun kinderen en op de fysieke en 

psychische ontwikkeling van de kinderen. Ook neemt het risico op kindermishandeling 

significant af (Bouwmeester-Landweer, 2006). 

 Deze programma’s zijn op de ouders gerichte gedragsinterventies. Ouders worden 

getraind om op een effectievere manier met hun kinderen om te gaan. Deze gedragsinterventies 

zijn effectief gebleken bij families met kinderen die gedragsproblemen vertonen, hyperactief zijn 

of aandachtsstoornissen hebben. De familie-interventie vermindert agressie en stress en het 

verbetert de opvoedingsvaardigheden. Ouders die een dergelijke interventie ontvingen hebben 

minder opvoedingsstress, een verbeterde communicatie, een vergroot conflictoplossend vermogen 

en een betere huwelijksrelatie. De interventies blijken het meeste effectief voor families met 

jonge kinderen (Taylor & Biglan, 1998). 

 Een tweede overeenkomst tussen de vier programma’s is dat ze allemaal werken met 

huisbezoeken. Programma’s waar mensen thuis worden bezocht delen het geloof dat het gedrag 

van de kinderen via de ouders kan veranderen. De meeste van deze programma’s zijn daarom niet 

direct op kinderen gericht maar juist op de ouders om ze te trainen hoe ze met hun kinderen om 

moeten gaan. Ook voor huisbezoeken geldt dat deze het meeste effectief zijn wanneer de 

kinderen nog jong zijn. Daarnaast krijg je het beste resultaat wanneer de interventie op beide 

ouders is gericht. Programma’s die bij ouders thuis worden uitgevoerd blijken effectief op de 

verandering van opvoedingsgedrag en houding van de ouders. Ook de cognitieve en sociaal-

emotionele uitkomsten van het kind zijn hoger en er bestaat minder kans op kindermishandeling 

(Sweet & Appelbaum, 2004).  

 

Deze studie 

Op het consultatiebureau kunnen ouders van jonge kinderen terecht met hun vragen en 

problemen. De consultatiebureaus vallen onder de jeugdgezondheidszorg en die hebben een 

aantal wettelijke taken, namelijk monitoring en signalering, het vaststellen van zorgbehoeften, 

screening en vaccinaties, het geven van voorlichting, adviezen en begeleiding, het beïnvloeden 

van gezondheidsbedreigingen en het samenwerken rond zorgsystemen en netwerken (Prinsen en 

Koch, 2001). De opvoedingsondersteuning valt hier onder het geven van begeleiding. In deze 

studie onderzoeken we het effect van de methodiek voor opvoedingsondersteuning Triple P op de 

opvoedingsstress die ouders van peuters ervaren.  
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Triple P wordt op het consultatiebureau in Boxtel grotendeels vraaggericht aangeboden. 

De interventie wordt voornamelijk ingezet wanneer de ouders daarom vragen. Daarom kan de 

hypothese worden gesteld dat er verschillen zijn tussen de opvoedingsstress van ouders die 

ondersteund worden met Triple P en de stress bij ouders die dit programma niet krijgen. De 

verwachting is namelijk dat de ouders die aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning, ook 

een hogere opvoedingsstress ervaren. 

 Naast het meten van de opvoedingsstress zal ook bij alle respondenten de verwachtingen 

en tevredenheid over het consultatiebureau worden gemeten. Bij de ouders die Triple P ontvingen 

is een vragenlijst empowerment afegnomen om te meten of ouders zich na Triple P meer 

empowered voelen dan daarvoor.  

 

Methoden 

 

Respondenten en procedure  

In deze studie onderzoeken we welk effect de opvoedingsondersteuning volgens Triple P 

op niveau 2 en 3 heeft op de vermindering van opvoedingsstress bij ouders van peuters. 

Tegelijkertijd onderzoeken we de verschillen in opvoedingsstress tussen de ouders die wel met 

Triple P worden ondersteund en de ouders die niet op deze manier ondersteuning krijgen. Ook 

worden de verwachtingen en de tevredenheid van ouders onderzocht over de basiszorg op het 

consultatiebureau. Ten slotte wordt het gevoel van empowerment na Triple P gemeten. 

De respondenten voor de voormeting zijn geselecteerd door alle ouders van peuters 

(vanaf elf maanden oud) die in de maand maart 2008 bij de wijkverpleegkundige op het 

consultatiebureau in Boxtel (Noord-Brabant) kwamen te vragen drie vragenlijsten in te vullen, 

twee lijsten voor het consult en één achteraf. De ouders zijn voor het consult gebeld om te vragen 

of ze mee wilden werken en of ze iets eerder op het bureau aanwezig wilden zijn om de lijsten in 

te vullen. Van de ouders die telefonisch zijn bereikt wilde iedereen meewerken, op twee ouders 

na. Deze ouders gaven aan geen tijd te hebben om eerder te komen of het te druk te hebben om na 

het consult nog langer te blijven. Van de ouders die toezegden mee te werken zijn uiteindelijk 

nog drie ouders afgevallen omdat ze, door onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, de 

lijsten niet in konden vullen. Ouders die niet telefonisch bereikt konden worden, werden wanneer 

er tijd was op het bureau zelf gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 61 

ouders de vragenlijsten in de voormeting ingevuld. Aan de vier wijkverpleegkundigen die op het 

consultatiebureau werkzaam zijn werd gevraagd per consult een kort vragenlijstje in te vullen 

waar onder andere op bijgehouden werd of ze tijdens het consult volgens Triple P hadden 
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gewerkt, of dat ze een afspraak hadden gemaakt voor Triple P. Aan de twaalf ouders die met 

Triple P op niveau twee of drie waren ondersteund is in april gevraagd vragenlijsten in te vullen 

voor de nameting. Dit waren twee lijsten waarvan één dezelfde als tijdens de voormeting was 

over opvoedingsstress en een andere vragenlijst over het gevoel van empowerment en de 

tevredenheid na de ondersteuning. Van de twaalf ouders werkten er uiteindelijk zeven mee. De 

reden dat vijf ouders afvielen, was omdat ze niet meer te bereiken waren of omdat ze niet meer 

wensten mee te werken. Daarnaast is naar vijftien ouders die geen ondersteuning hebben 

gekregen de vragenlijst over opvoedingsstress nogmaals gestuurd om te dienen als controlegroep. 

Van deze controlegroep kwamen tien lijsten terug. 

Omdat er slechts zeven vragenlijsten terugkwamen in de nameting, is er voor gekozen om 

ook ouders die eerder al Triple P ontvingen een nameting te sturen. Dit betrof tien ouders die niet 

aan de voormeting hadden deelgenomen. Van deze tien ouders hebben acht ouders de 

vragenlijsten teruggestuurd waarmee het aantal respondenten dat Triple P heeft gekregen en een 

nameting heeft ingevuld uitkomt op vijftien en het totaal aantal respondenten over het algemeen 

op 69. In tabel 1 staat overzichtelijk weergegeven hoeveel respondenten per meting hebben 

meegedaan. 

 
Tabel 1 Aantal en percentage respondenten met Triple P 

 

Werkwijze Consultatiebureau Boxtel 

Alle kinderen worden, zodra ze zijn geboren, ingeschreven voor het consultatiebureau. 

De inschrijving gebeurt tijdens een huisbezoek van de wijkverpleegkundige waarbij het kind 

wordt gewogen en gemeten, en de ouders een aantal vragen beantwoorden over hun achtergrond 

en leefsituatie. Aan de hand van dit huisbezoek kunnen al een aantal aandachtspunten voor het 

consultatiebureau worden opgeschreven. Alle gegevens komen in het elektronisch kinddossier die 

het consultatiebureau beheert tot het kind vier jaar is geworden. De eerste vier maanden komt het 

kind maandelijks op het bureau. Daarna zit er langere perioden tussen. Op het bureau wordt de 

groei bijgehouden, wordt lichamelijk onderzoek gedaan en worden de vaccinaties gegeven. 

Tijdens het consult loopt de arts of verpleegkundige de onderwerpen van de Van Wiechen-schaal 

Triple P Totaal aantal Percentage Voormeting Nameting Voor- en nameting 

Geen Triple P 49 71 49 10 10 

Wel Triple P 20 29 12 15 7 

Totaal 69 100 61 20 17 
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langs. In deze schaal staat weergegeven hoe ver het kind op een bepaalde leeftijd in zijn 

ontwikkeling moet zijn. Aan de hand van deze schaal worden aandachtspunten genoteerd zodat 

problemen in de ontwikkeling tijdig gesignaleerd kunnen worden. 

 Tijdens het consult, tijdens inloopspreekuren of telefonisch kunnen ouders ook vragen 

stellen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Wanneer ouders problemen 

ondervinden in de opvoeding van het kind kan er vanuit het consultatiebureau Triple P 

aangeboden worden op niveau twee of drie. De wijkverpleegkundigen kunnen een afspraak 

maken met de ouder voor opvoedingsondersteuning volgens Triple P. Triple P valt dus onder het 

maatwerkdeel van de jeugdgezondheidszorg en wordt aanvullend op het basispakket aangeboden.  

 

Onderzoeksinstrument 

Het onderzoeksinstrument bestaat uit vier vragenlijsten. Een vragenlijst voor het meten 

van opvoedingsstress, een lijst voor de verwachtingen die de ouders hebben over het 

consultatiebureau, een tevredenheidlijst over het consultatiebureau en een tevredenheid- en 

empowermentlijst na opvoedingsondersteuning volgens Triple P.  

Voor het onderzoeken van de opvoedingstress bij ouders is een aangepaste versie van de 

NOSI (Nijmeegse Ouderlijke Stress Index) gebruikt (Brock et al., 1992). Deze vragenlijst is de 

Nederlandse versie van de PSI (Parenting Stress Index) van Abidin (1992).  In deze vragenlijst 

worden voor het meten van opvoedingsstress twee domeinen onderscheiden, namelijk het ouder- 

en het kinddomein. Beide domeinen bestaan uit een aantal schalen die opvoedingsstress 

aanduiden. Bij elke schaal horen een aantal stellingen waarbij ouders op een schaal van 1 (sterk 

mee oneens) tot 4 (sterk mee eens) kunnen aangeven in hoeverre zij het ermee eens zijn (Brock et 

al., 1992). Omdat er voor het consult weinig tijd is, en omdat ouders met hun kinderen op het 

bureau zitten, zijn een beperkt aantal schalen afgenomen om de lijst zo kort mogelijk te houden. 

Ook zijn er een aantal vragen verwijderd die niet pasten bij de peuterleeftijd. Binnen het 

ouderdomein worden de volgende schalen gebruikt die direct betrekking op de opvoeding 

hebben: Competentie (‘Ik heb vaak het gevoel dat ik dingen niet zo goed aankan’), rolrestrictie 

(‘Vanwege mijn kind kan ik andere dingen minder doen dan ik zou willen’), hechting (‘Mijn kind 

en ik hebben een slechte band met elkaar’) en depressie (‘Vaak heb ik zin het bijltje erbij neer te 

gooien’) (Brock et al., 1992).  

De schalen binnen het kinddomein gaan over hoe de ouder het gedrag van het kind 

interpreteert. De schalen die hier worden onderscheiden zijn: stemming (‘Mijn kind is vaak 

humeurig’), afleidbaarheid/hyperactiviteit (‘Mijn kind doet vaak van alles tegelijk’), 

veeleisendheid (‘Mijn kind eist vaak meer aandacht van me op dan ik kan geven’), positieve 
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bekrachtiging (‘Soms heb ik het gevoel dat mijn kind me niet lief vindt’) en acceptatie (‘Mijn 

kind is nogal eens lastig, en dan valt het niet mee om zo’n kind te hebben’) (Brock et al., 1992). 

De Brock et al. (1992) vinden voor deze schalen een betrouwbaarheid tussen α=.55 en α=.80. In 

dit onderzoek is de betrouwbaarheid voor de totale stress α=.80 (N=69). 

De vragenlijst die voor het consult wordt ingevuld vraagt naar de verwachtingen die de 

ouders hebben over het consult en is op basis van vooronderzoek op het consultatiebureau 

opgesteld. In dit vooronderzoek zijn observaties gemaakt van ongeveer 80 consulten bij twee 

verschillende wijkverpleegkundigen. Uit deze observaties kwamen een aantal onderwerpen waar 

op het consultatiebureau veel over wordt gesproken. De respondenten kunnen in de vragenlijst 

over de verwachtingen kiezen uit de onderwerpen voeding, groei, motorische ontwikkeling, 

gezondheid, slapen, opvoeding of anders. Na het consult krijgen de ouders een vragenlijst die de 

tevredenheid van de ouder over het consult meet. Om te meten of het consult aan de 

verwachtingen van de ouders voldeed wordt gevraagd naar de onderwerpen die tijdens het consult 

zijn besproken. Hier kunnen ouders weer uit dezelfde onderwerpen kiezen als voor het consult. 

Daarnaast wordt naar de tevredenheid van de ouder gevraagd, door op zeven stellingen op een 

schaal van één tot vier aan te geven of ze het er ‘helemaal niet mee eens’ (score 1) tot ‘helemaal 

mee eens’ (score 4) zijn. Een voorbeeld voor een dergelijke stelling is ‘Ik voelde me op mijn 

gemak tijdens het consult”. Ten slotte geven de ouders nog een algemeen rapportcijfer van 1 tot 

10 aan het consultatiebureau. Om de betrouwbaarheid van de tevredenheidlijst over het 

consultatiebureau te meten is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De Cronbach’s Alpha van 

deze vragenlijst is 0,87 (7 items, N=61). Dit meetinstrument heeft dus een goede 

betrouwbaarheid.  

Voor het meten van het gevoel van empowerment na de opvoedingsondersteuning met 

Triple P is een vragenlijst samengesteld gebaseerd op de retrospectieve versie van de ‘vragenlijst 

empowerment’ van Damen en Veerman (2005). De vragen zijn gehaald uit het tweede deel van 

de lijst, waarin wordt gevraagd naar de versterking van de cliënt als opvoeder (Damen & 

Veerman, 2005). Ook in deze vragenlijsten stonden een aantal stellingen over de ondersteuning 

waarbij ouders konden aangeven of ze het er mee eens waren. Een 1 staat voor helemaal niet mee 

eens en een 4 voor helemaal mee eens. Tevens konden ouders met een rapportcijfer aangeven in 

hoeverre ze tevreden waren over de opvoedingsondersteuning. Een betrouwbaarheidsanalyse van 

deze lijst geeft een Cronbach’s Alpha van 0,87 (19 items, N=14) dus ook deze lijst heeft een 

goede betrouwbaarheid.  
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Resultaten 

 

Verwachtingen consultatiebureau 

Om te meten welke verwachtingen ouders hebben over het consultatiebureau, werd voor 

het consult door de ouders een vragenlijst ingevuld waarin ze konden aangeven waarover ze het 

dachten te hebben tijdens het consult. Ze konden kiezen uit de volgende onderwerpen: Voeding, 

gezondheid, groei, slapen, motorische ontwikkeling, opvoeding of een ander onderwerp. Na het 

consult werd opnieuw een vragenlijst ingevuld waarin aangegeven kon worden waarover ze het 

hebben gehad.  

De ouders op het consultatiebureau hadden bij de voormeting maximaal drie vragen 

(6,6%) van te voren waarover ze het tijdens het consult wilden hebben. Het grootste gedeelte 

(39,3%) had slechts één vraag van te voren bedacht en 32,8% had van te voren geen vragen (zie 

tabel 2). In tabel 2 staat het aantal vragen per onderwerp weergegeven.  
 
Tabel 2 Aantal vragen voor consult en behandeld tijdens consult (N=61) 

 
 

Uit de nameting blijkt dat er meer onderwerpen behandeld worden tijdens het consult dan 

de ouders van te voren verwachtten. Het komt voor dat tijdens het consult alle zeven onderwerpen 

aan bod komen maar in de meeste gevallen (23%) werden er twee onderwerpen behandeld. Het 

grootste gedeelte van de respondenten (72,2%) heeft tussen de één en vier onderwerpen 

besproken tijdens het consult.  

Het onderwerp waar de meeste vragen over waren was het onderwerp ‘voeding’ (bij 16 

ouders). Daarnaast waren ook over gezondheid (12) en groei (11) bij veel ouders vragen. Groei is 

het onderwerp dat tijdens de consulten het meest is besproken, namelijk 36 keer (59% van de 

ouders). Over gezondheid werd 26 gesproken en voeding werd 31 keer behandeld. Er is een groot 

Aantal vragen Aantal respondenten Percentage Cumulatief percentage 

  Voor Na   Voor Na   Voor Na  

0  20 6   32,8 9,8   32,8 9,8  

1  24 10   39,3 16,4   72,1 26,2  

2  13 14   21,3 23,0   93,4 49,2  

3  4 10   6,6 16,4   100,0 65,6  

4  0 10   0 16,4   100,0 82,0  

5  0 4   0 6,6   100,0 88,6  

6  0 6   0 9,8   100,0 98,4  

7  0 1   0 1,6   100,0 100,0  



 16

verschil te zien tussen het aantal keer dat een onderwerp bij de verwachtingen werd genoemd en 

het aantal keer dat een onderwerp tijdens het consult is besproken. Om dit verschil per onderwerp 

te meten is een Wilcoxon paired test uitgevoerd en daaruit bleek dat elk onderwerp significant 

meer werd behandeld dan de ouder voor het consult verwachtte (zie tabel 3). 
 

Tabel 3 Verwachting te behandelen onderwerpen voor consult en behandeld tijdens consult. (N=61) 

Onderwerp Aantal vragen Percentage Wilcoxon paired test 

  Voor Na   Voor Na   Z p  

Voeding  16 31  26,2 50,8  -3,77 ,000  

Gezondheid  12 26  19,7 42,6  -3,77 ,000  

Groei  11 36  18,0 59,0  -4,81 ,000  

Slapen  4 18  6,6 29,5  -3,74 ,000  

Motorische ontwikkeling  6 24  9,8 39,3  -4,03 ,000  

Opvoeding  5 20  8,2 32,8  -2,67 ,008  

Anders  8 16  13,1 26,2  -2,83 ,005  

 

Ook is gekeken of de ouders die voor het consult over bepaalde onderwerpen vragen 

hadden, dit onderwerp tijdens het consult hebben behandeld. Voor het grootste deel zijn alle 

vragen die de ouders voor het consult hadden, tijdens het consult behandeld. De resultaten staan 

weergegeven in tabel 4. 
 

Tabel 4 Percentage onderwerpen dat besproken werd als ouders daar vragen over hadden voor het consult 

Onderwerp Aantal vragen Besproken Aantal Besproken Percentage 

   Wel Niet   Wel Niet  

Voeding 16  14 2   87,5 12,6  

Gezondheid 12  9 3   75,0 25,0  

Groei 11  10 1   90,9 9,1  

Slapen 4  4 0   100,0 0,0  

Motorische ontwikkeling 6  5 1   83,3 16,7  

Opvoeding 5  4 1   80,0 20,0  

Anders 8  8 0   100,0 0,0  

 

Tevredenheid consultatiebureau 

Om de tevredenheid over het consultatiebureau onder de ouders te onderzoeken bij de 

nameting van het consult, een aantal vragen opgenomen die op de tevredenheid zijn gericht. 



 17

Daarnaast werd aan de ouders gevraagd een rapportcijfer te geven aan het consultatiebureau. Het 

gemiddelde cijfer dat is gegeven aan het consultatiebureau is een 8,50 (SD=0,73). De vragen over 

het consult werden beantwoord met gemiddeld een 3,47 tot 3,84. De gemiddelde score op de 

tevredenheidlijst is 3,65 (SD=0,36). De ouders zijn het gemiddeld eens tot helemaal eens met de 

stellingen over het consult (zie tabel 5), wat wil zeggen dat ze over het algemeen tevreden zijn 

over het consultatiebureau. Er zijn geen significante verschillen tussen de beoordelingen van de 

ouders die Triple P kregen en de ouders die dat niet kregen. Opvallend is dat de rapportcijfers 

laag, maar wel significant, correleren met de tevredenheidschaal terwijl beide wel hoog scoren 

(Spearman’s r=.37, p=.004). 
 

Tabel 5 Beoordeling consult (N=57)  

 Vragen M SD 

Ik voelde me op mijn gemak 3,84 ,36 

Ik voelde me serieus genomen 3,82 ,38 

Ik ben gerustgesteld door gesprek 3,49 ,63 

Ik heb vertrouwen in de verpleegkundige 3,70 ,46 

De verpleegkundige is goed in haar werk 3,60 ,49 

Ik heb antwoord gekregen op mijn vragen 3,61 ,49 

Ik kom terug als ik opnieuw vragen heb 3,47 ,50 

Gemiddelde tevredenheid 3,65 ,36 

Cijfer Constultatiebureau 8,50 ,73 

 

Opvoedingsstress 

De vragenlijst over opvoedingsstress, een bewerkte versie van de NOSI (Brock et al., 

1992), werd afgenomen voor het consult bij alle ouders die aan het onderzoek deelnamen. Dit 

waren 61 respondenten, hiervan kregen 12 respondenten ondersteuning met Triple P. In tabel 6 is 

te zien hoe per schaal op de opvoedingsstress is gescoord.  

Om te kijken wat de verschillen zijn in opvoedingsstress bij ouders die Triple P krijgen 

op het consultatiebureau en de ouders die dat niet krijgen, is een Mann Whitney U-test 

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat zowel op het ouder- als het kinddomein significant hoger wordt 

gescoord door ouders die Triple P krijgen dan ouders die dat niet krijgen (p=.002 respectievelijk 

p=.046). De schalen die significant hoger zijn bij de ouders die Triple P krijgen zijn: hechting 

(p=.03), stemming (p=.003), acceptatie (p=.04) en afleidbaarheid/hyperactiviteit (p=.01). 

Wanneer de schalen worden opgeteld hebben de ouders die Triple P krijgen ook een significant 

hogere score op opvoedingsstress dan de controlegroep (p=.005). De ouders die 
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opvoedingsondersteuning krijgen hebben dus een significant hogere opvoedingsstress. Net niet 

significant maar wel een hogere score hebben de ouders die Triple P krijgen ook op de schaal 

‘competentie’ (p=.065). Ook deze resultaten zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Tabel 6 Gemiddelden opvoedingsstress en verschillen tussen wel en geen Triple P in de voormeting. 

 Geen Triple P 

(N=49) 

Wel Triple P 

(N=12) 

Totaal 

(N=61) 

Mann-Whitney U 

(N=61) 

Schaal M SD M SD M SD U Sig 

Ouderdomein 34,78 6,80 39,67 8,07 35,74 7,26 122,50 ,002 

Depressie 9,98 2,38 11,08 2,54 10,20 2,43 214,50 ,13 

Competentie 7,98 1,35 9,42 2,54 8,26 1,72 199,00 ,065 

Hechting 5,73 1,06 7,17 2,25 6,02 1,47 182,50 ,03 

Rolrestrictie 11,08 3,98 12,00 3,54 11,26 3,87 250,00 ,42 

      

Kinddomein 39,67 7,79 49,0 9,31 41,51 8,86 184,00 ,05 

Bekrachtiging 5,57 1,12 6,50 1,73 5,75 1,30 218,00 ,11 

Acceptatie 5,98 1,25 7,25 2,14 6,23 1,53 191,00 ,04 

Stemming 8,08 2,44 10,33 1,97 8,52 2,51 130,50 ,003 

Veeleisendheid 7,24 1,98 8,42 2,91 7,48 2,22 209,50 ,10 

Afleidbaarheid 12,80 4,13 16,50 4,10 13,52 4,35 157,00 ,01 

      

Totale Stress 74,45 12,73 88,67 15,97 77,25 14,46 138,50 ,005 

 

Nameting Triple P  
 In de nameting hebben 25 respondenten de vragenlijst ingevuld. Hiervan ontvingen 

vijftien ouders Triple P en tien ouders vormden de controlegroep. Zeven van de vijftien ouders 

die Triple P ontvingen hebben de vragenlijst alleen in de nameting ingevuld en niet in de 

voormeting. De overige achttien respondenten hebben aan beide metingen meegedaan. Ook op 

deze resultaten is een Mann Whitney-U test uitgevoerd. In de nameting blijkt dat alleen de schaal 

‘stemming’ bij de ouders die Triple P hebben gekregen significant hoger is dan bij de ouders die 

dat niet kregen (p=.006). Opvallend is dat het kinddomein ook significant hoger blijft (p=.01). 

Ook wanneer alleen op de resultaten wordt getest van de respondenten die zowel de voor- als 

nameting hebben ingevuld is er alleen bij de schaal ‘stemming’ een significant verschil (p=.04), 

ook hier is het kinddomein significant hoger bij de ouders die Triple P hebben gekregen (p=.002). 

Binnen het ouderdomein verschillen ouders die opvoedingsondersteuning kregen niet meer met 



 19

de andere ouders. Dit betekent dat ouders die Triple P krijgen in de nameting minder verschillen 

in opvoedingsstress met ouders die geen opvoedingsondersteuning krijgen dan in de voormeting. 

Deze resultaten staan weergegeven in tabel 7. De Mann Whitney U A in de tabel staat voor de 

test op de resultaten van alle nametingen, B is wanneer er alleen getoetst wordt op de resultaten 

van de respondenten die zowel de voor- als de nameting hebben ingevuld. 

 

Effect Triple P  
 Om te meten of Triple P effect heeft gehad op de opvoedingsstress van ouders zijn 

nieuwe schalen samengesteld die het verschil weergeven tussen de voor- en nameting van de 

opvoedingsstress. Op deze nieuwe schalen is wederom de Mann Whitney U-test uitgevoerd. Uit 

deze test bleken geen significante verschillen te zijn in het verschil tussen voor- en nameting 

tussen ouders die wel opvoedingsondersteuning kregen volgens Triple P en ouders die dat niet 

kregen. Ook een Wilcoxon paired test op de voor- en nameting toonde geen significante 

verschillen in opvoedingsstress aan tussen ouders die Triple P hadden ontvangen.  
 

Tabel 7 Gemiddelden opvoedingsstress en verschillen tussen wel en geen Triple P in de nameting. 

 Geen Triple P 

(N=10) 

Wel Triple P 

(N=15) 

Mann Whitney U A 

(N=25) 

Mann Whitney U B 

(N=18) 

Schaal M SD M SD U p U p 

Ouderdomein 37,10 6,59 41,72 11,43 58,50 ,36 38,00 ,86 

Depressie 9,70 1,64 12,73 4,04 41,50 ,06 32,00 ,47 

Competentie 8,30 1,89 10,87 3,93 44,00 ,08 24,50 ,15 

Hechting 5,30 0,67 6,20 1,74 53,00 ,15 36,00 ,63 

Rolrestrictie 13,80 4,73 11,93 3,49 55,00 ,27 27,00 ,25 

       

Kinddomein 38,40 6,77 48,63 10,32 12,00 ,01 122,50 ,002 

Bekrachtiging 5,30 0,67 6,60 1,92 45,50 ,06 25,50 ,12 

Acceptatie 6,10 1,29 7,20 2,11  51,50 ,18 32,50 ,49 

Stemming 7,90 3,00 10,80 3,59 26,50 ,006 18,00 ,04 

Veeleisendheid 7,10 2,51 10,07 3,75 31,50 ,12 22,50 ,09 

Afleidbaarheid 13,00 4,45 14,73 5,20 61,00 ,27 30,00 ,37 

       

Totale Stress 76,50 14,26 91,13 23,48 45,50 ,10  29,00 ,33 

Mann-Whitney U A= U-test op alle respondenten die een nameting hebben ingevuld 

Mann-Whitney U B=U-test alleen op de respondenten die ook aan de voormeting hebben meegedaan 
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Empowerment Triple P 

Om te onderzoeken of ouders zich empowered voelden na Triple P is er gekeken naar de 

scores van de verschillende items van de vragenlijst empowerment.  

  Ouders antwoorden over het algemeen positief (zie tabel 9). Alle antwoorden zijn 

gemiddeld boven de twee wat betekent dat ze het met alle stellingen eens zijn. De gemiddelde 

empowerment is 3,23 (SD=0,40), met een maximum van 4 dus ouders zijn het over het algemeen 

eens met de stellingen.  

  
Tabel 9 Empowerment na Triple P (N=14) 

 Stellingen M SD 

Het aantal gesprekken was voldoende 3,64 0,49 

Ik heb veel gehad aan de ondersteuning 3,42 0,64 

Ik pas de gegeven adviezen nog steeds toe 3,57 0,51 

Ik kan het probleem beter hanteren 3,42 0,51 

Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen 3,42 0,64 

Ik begrijp mijn kind beter 3,14 0,77 

Ik heb meer controle over het gedrag van mijn kind 3,21 0,57 

Mijn kind gedraagt zich vaker zoals ik wil 3,14 0,66 

Ik heb de opvoeding beter in de hand 3,42 0,64 

Ik kan beter omgaan met mijn kind 3,35 0,74 

Ik vraag makkelijker om raad over opvoeding 3,14 0,77 

Ik praat vaker met anderen over opvoeding 2,71 0,99 

Ik zoek vaker informatie over gedrag van mijn kind 2,64 1,15 

Ik ben vaker in staat het gedrag van mijn kind te sturen 3,42 0,64 

Ik grijp vaker in bij problemen met mijn kind 3,07 0,82 

Ik leg me minder snel neer als mijn kind iets doet wat ik niet wil 3,42 0,64 

Ik zoek zelf eerder naar een oplossing bij problemen met mijn kind 3,21 0,69 

Ik vraag vaker praktische steun aan anderen 2,42 0,85 

Ik vind mezelf een betere opvoeder 3,00 0,87 

Gemiddelde empowerment 3,23 0,40 

Rapportcijfer 7,79 0,80 

 

Opvallend waren de punten waar ouders iets minder hoog op scoorden. Dit zijn de items 

die allemaal iets met steun van buitenaf te maken hebben, namelijk ‘Na de 

opvoedingsondersteuning praat ik makkelijker met anderen over opvoeding’, ‘Na de 
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opvoedingsondersteuning zoek ik vaker informatie over opvoeding’ en ‘Na de 

opvoedingsondersteuning vraag ik vaker praktische steun aan anderen’. Het gemiddelde 

rapportcijfer dat de moeders aan de ondersteuning gaven was een 7,79 (SD=0,80, N=14). Er 

bestaat geen correlatie tussen het rapportcijfer over de ondersteuning en het gevoel van 

empowerment bij de moeders. 

 

Discussie 

 

Deze studie onderzocht de verwachtingen en tevredenheid van ouders van peuters vanaf elf 

maanden die op het consultatiebureau kwamen. Daarnaast werd de opvoedingsstress van deze 

ouders gemeten en werd gekeken naar het verschil in stress tussen ouders die op het bureau Triple 

P kregen en ouders die dat niet kregen. In een nameting werd onderzocht of ouders minder stress 

hadden na Triple P en of er verschil was tussen de ouders die geen opvoedingsondersteuning 

ontvingen. Ten slotte werd een vragenlijst empowerment afgenomen bij de ouders die de 

ondersteuning hadden ontvangen.  

 Bij het meten van de verwachtingen bleken ouders minder vragen te hebben voor het 

consult dan ze tijdens het consult behandelden. Ze gaven aan maximaal drie van de zeven 

onderwerpen die ze aan konden kruisen te willen behandelen en na het consult bleken maximaal 

zeven onderwerpen behandeld te zijn. Van de ouders had 32,8% geen vragen voor het consult. Na 

het consult gaf 72,2% van de ouders aan tussen één en vier onderwerpen behandeld te hebben. 

Een verklaring voor het feit dat er meer onderwerpen worden behandeld tijdens het consult dan 

ouders van te voren verwachten, zou kunnen liggen aan een afwachtende houding van de ouders 

voor ze het consult ingaan, maar kan ook te maken hebben met de werkwijze van het 

consultatiebureau. Door de van Wiechen-schaal, waar op het bureau mee gewerkt wordt, komen 

alle onderwerpen even kort aan bod om te kijken of de ontwikkeling van het kind goed verloopt. 

Wel opvallend is dat de ouders, waarbij de metingen zijn verricht, al vaker op het bureau waren 

geweest en de werkwijze zouden moeten kennen. Toch geeft geen ouder aan voor het consult dat 

ze verwacht alle onderwerpen te bespreken.  

Opvoeding staat niet specifiek vermeld in de van Wiechen-schaal. Voor het consult geven 

vijf ouders aan het daarover te willen hebben, achteraf blijken 20 ouders tijdens het consult over 

opvoeding gesproken te hebben. Dat kan betekenen dat ouders tijdens het consult bedenken een 

vraag over de opvoeding te hebben, of dat de wijkverpleegkundige zelf het onderwerp inbrengt 

tijdens het consult. Een kanttekening die bij deze resultaten geplaatst kan worden, is dat de ouders 
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de vragenlijst invullen vlak voor ze het consult ingaan. Ouders hebben hun kinderen bij zich en 

kunnen op dat moment afgeleid zijn. Daardoor zou er een bias in de resultaten kunnen zitten. 

De resultaten van de tevredenheid over het consultatiebureau zien er goed uit. Het 

gemiddelde cijfer dat door de ouders wordt toegekend is een 8,50 (SD=0,73) en de 

tevredenheidschaal scoort gemiddeld 3,65 (SD=0,36) met een maximum van 4. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat ouders over het algemeen erg tevreden zijn over het consultatiebureau 

en de manier waarop het consult door de wijkverpleegkundige is gevoerd. Opvallend is dat de 

rapportcijfers laag, maar wel significant, correleren met de tevredenheidschaal terwijl beide wel 

hoog scoren (Spearman’s r=.37, p=.004). Dit betekent dat het rapportcijfer en de 

tevredenheidschaal beide iets anders meten. Met alleen een rapportcijfer heb je dus nog niet een 

volledig beeld van de tevredenheid van de ouders.  

De opvoedingsstress bleek op verschillende schalen, zowel in het ouder- als het 

kinddomein, bij de ouders die Triple P kregen significant hoger te zijn dan bij de ouders die geen 

opvoedingsondersteuning kregen. Ook op de totale stress scoorden ouders die Triple P kregen 

significant hoger. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat wanneer ouders meer stress 

ervaren, zij op het consultatiebureau ondersteuning krijgen. Dit kan doordat de ouders zelf 

aangeven ondersteuning nodig te hebben, maar ook doordat de wijkverpleegkundige tijdens het 

consult aanvoelt dat de ouder wat extra zorg nodig heeft. Voor het consult waren er slechts vijf 

ouders die een vraag over opvoeding hadden, en uiteindelijk kregen twaalf ouders Triple P 

aangeboden. Daaruit ontstaat het vermoeden dat de wijkverpleegkundige tijdens het consult 

zodanig anticiperend te werk gaat, dat de ouders met een verhoogde opvoedingsstress eruit 

worden gehaald en ondersteuning aangeboden krijgen.  

In de nameting blijkt de totale opvoedingsstress van de ouders niet meer significant te 

verschillen met de controlegroep. Alleen binnen het kinddomein is nog één schaal significant 

hoger, namelijk stemming. Het kinddomein zelf blijft ook significant hoger bij ouders die Triple 

P ontvingen. Het ouderdomein is wel gelijk aan de controlegroep. Dat kan beteken dat ouders die 

Triple P hebben ontvangen zich competenter voelen in het ouderschap, en beter de ouderrol 

aankunnen, maar dat ze nog wel het gevoel hebben dat hun kind een lastiger temperament heeft 

dan andere kinderen. Een kanttekening die hierbij geplaatst dient te worden is dat de 

controlegroep erg klein is (N=10), dus dat het moeilijk is op basis daarvan conclusies te trekken. 

Wanneer je kijkt naar het effect van Triple P per ouder, zijn er geen significante verschillen in de 

voor- en nameting te vinden.  

Het vermoeden dat ouders zich wel competenter voelen in de ouderrol kan onderbouwd 

worden door de empowerment die naast de opvoedingsstress bij de ouders is gemeten. Het 
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gemiddelde dat ouders scoorden op de empowerment was 3,23 (SD=0,40) met een maximum van 

4, wat betekent dat ouders zich empowered voelen na de ondersteuning. Opvallend was dat de 

ouders op een aantal schalen binnen eenzelfde categorie lager scoorden, namelijk ‘Na de 

opvoedingsondersteuning praat ik makkelijker met anderen over opvoeding’, ‘Na de 

opvoedingsondersteuning zoek ik vaker informatie over opvoeding’ en ‘Na de 

opvoedingsondersteuning vraag ik vaker praktische steun aan anderen’. Een verklaring zou 

kunnen zijn dat ouders het gevoel hebben het zelf goed op te kunnen lossen na  de ondersteuning, 

maar het kan ook betekenen dat ouders voor de ondersteuning al hulp zochten en spraken over de 

opvoeding en dat ze daardoor op het consultatiebureau Triple P aangeboden hebben gekregen. 

Voor de ondersteuning gaven de ouders een rapportcijfer om aan te duiden hoe tevreden ze 

hierover waren. Hier kwam gemiddeld een 7,8 uit. 

 

 Voor het consultatiebureau zijn dit gunstige resultaten. Het blijkt dat ouders zeer tevreden 

zijn over het consult en dat de ouders die een verhoogde opvoedingsstress hebben de juiste 

ondersteuning krijgen van de wijkverpleegkundige. Dit kan duiden op een zekere expertise van de 

verpleegkundigen van het consultatiebureau en een goede vraaggerichte en anticiperende 

werkwijze tijdens het consult. Ook een positief resultaat is dat de opvoedingsstress in de 

nameting zo goed als gelijk is getrokken met de controlegroep. Opvallend is wel dat er geen 

significante verschillen te vinden zijn tussen de voor- en nameting bij de ouders die Triple P 

hebben gekregen. Van een effect van Triple P op de vermindering van opvoedingsstress van 

ouders kan dus niet worden gesproken. Wel voelden ouders zich empowered na Triple P en gaven 

een hoge beoordeling aan de opvoedingsondersteuning. Onderzoek naar sociaal wenselijke 

antwoorden in deze lijst is echter niet gedaan.  

Het is aan te bevelen dat, wanneer er meer onderzoek gedaan wordt naar de effecten van 

Triple P op de opvoedingsstress bij ouders, er een grotere experimentele en controlegroep wordt 

gehanteerd. Uit dit onderzoek bleek dat je met een redelijke onderzoekspopulatie in de 

voormeting, niet voldoende overhoudt om goed onderbouwde conclusies te trekken over de 

nameting. Wanneer resultaten over een langere periode worden verzameld, kan er makkelijker 

een grotere steekproef in de nameting worden genomen.  
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Samenvatting 

 

Doelstellingen: In deze studie wordt de stress onderzocht die ouders tijdens de eerste vier jaren van het 

opvoeden van hun kind ervaren en het effect dat Triple P heeft op deze stress. Ook de verschillen in stress 

die ouders hebben die opvoedingsondersteuning krijgen, en de ouders die dat niet krijgen worden 

onderzocht. Het onderzoek vindt plaats op een consultatiebureau en bestudeert tegelijkertijd de 

verwachtingen en tevredenheid die ouders hebben over de primaire zorg die ze op het bureau ontvangen en 

het gevoel van empowerment dat ouders ervaren na de opvoedingsondersteuning. Methoden: In het totaal 

participeerden 69 ouders van kinderen tussen de elf maanden en vier jaar oud aan het onderzoek. 61 ouders 

deden mee aan de voormeting, 25 aan de nameting. Van deze 25 ouders participeerden slechts 17 ook in de 

voormeting. Resultaten: Ouders zijn tevreden over het consultatiebureau. Ze bespreken meer onderwerpen 

tijdens het consult dan ze vooraf verwachtten. Significante verschillen in opvoedingsstress werd gevonden 

tussen ouders die Triple P kregen en ouders die dat niet kregen. Ondanks dat, na de ondersteuning, de 

verschillen bijna zijn verdwenen, werden er geen significante verschillen gevonden in de voor- en nameting 

van opvoedingsstress bij ouders. Ten slotte rapporteerden ouders die Triple P kregen zich meer empowered 

te voelen en erg tevreden te zijn met de ondersteuning van de wijkverpleegkundigen. Conclusies: Ouders 

zijn erg tevreden met het consultatiebureau. De wijkverpleegkundigen op het consultatiebureau herkennen 

de ouders die meer opvoedingsstress ervaren en bieden waar nodig opvoedingsondersteuning. Effecten van 

Triple P op de opvoedingsstress werden niet gevonden.  
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