
 

 

 

 

 

 

 

 

OPVOEDCURSUS ‘OPKIKKERTJE:’ 

DOELGROEP EN EFFECTIVITEIT 

In het bijzonder gericht op depressieve moeders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus:    Masterthesis orthopedagogiek 2007/2008 

Werkveld:  Preventie en opvoedingsondersteuning 

Onderwijsinstelling: Universiteit van Utrecht 

Begeleider:   M. van Londen-Barentsen 

Student:    V. Sijtsma - 3127605 

Datum:   Juni 2008  

 

 



 2 

Abstract 

Objective: The course 'Opkikkertje' was created by a preventive department of mental health organisation for 

the target group, namely, mothers with psychiatric problems, mothers who experience parenting stress and/or 

multi problem families. The course is suitable for children from 1-5 years who are at risk for emotional, 

behavioural, psychiatric, cognitive as well as social problems. The aim of the present research is to 

investigate, whether the parenting course 'Opkikkertje' reaches the target group that it proclaims to reach ánd 

whether the parenting course has been effective for that group. Method: The intervention was carried out among 

21 mothers. Before the intervention started as well as afterwards, all participants completed a questionnaire. The 

comparison group of 20 mothers rated the same questionnaire once. Results: ‘Opkikkertje’ reached mothers with 

psychiatric problems, including mothers with severe depressive symptoms, mothers who experienced parenting 

stress ánd who reported child behaviour problems. The results of the present investigation showed that the 

mothers improved on general health, including decrease of severe depression. There also have been found an 

increase of raising skills and a decrease of parenting stress and reported child behaviour problems. Conclusions: 

Positive results of the course ‘Opkikkertje’ have been found. However, longitudinal RCT is needed to assure the 

effectiveness of the course. Effective interventions for depressed mothers may prevent their children of become 

depressive as well. Keywords: effectiveness parenting course, psychiatric problems, maternal depression, 

parenting stress, multi problem families. 

 

Introductie 

De cursus ‘Opkikkertje’ werd in opdracht van GGNet team preventie ontwikkeld. Boeder (2006) 

toonde via literatuurstudie en praktijkonderzoek aan dat er behoefte was aan opvoedingsondersteuning 

voor moeders met psychische problemen, moeders die opvoedingsstress ervaren en/of multiprobleem 

gezinnen en hun kind(eren) in de leeftijd van 1-5 jaar. Voor deze specifieke doelgroep bleek nog geen 

interventie te bestaan. Boeder (2006) heeft daartoe een preventieve groepsinterventie ontwikkeld om 

deze moeders te ondersteunen in de opvoeding, om (latere) problemen bij hun kinderen te voorkomen 

of te verminderen. De cursus is gebaseerd op de draaiboeken van ‘De moeder-peutergroep 

KOPP/KVO’ (Verdoold, 2003), ‘PIEP zei de muis’ (Mostert & Braaksma, 2006), ‘Problemen met 

jezelf en toch actief ouder blijven’ (Petilon, Croese & Liefers, 2001), ‘Praten over peuters’ (Stichting 

spel- en opvoedingsvoorlichting, 1990), ‘Peuters, lief maar lastig’ (Stichting spel- en 

opvoedingsvoorlichting, 1991) en ‘Opvoeden: Zó’ (Bakker & Janssen, 1993). 

Uit bevindingen van cursusbegeleidsters blijkt dat depressie veel voorkomt onder 

deelnemende moeders. Een aantal van de deelnemende moeders maakt gebruik van medicatie voor 

depressie. Deze studie richt zich daarom in het bijzonder op moeders met depressieve klachten.  

Het eerste doel van deze studie is onderzoeken of opvoedcursus ‘Opkikkertje’ de doelgroep 

bereikt die het zegt te bereiken. Daarmee worden moeders met psychische problemen, moeders die 

opvoedingsstress ervaren en/of multiprobleem gezinnen bedoeld. Het tweede doel is na te gaan of de 

opvoedcursus effectief is gebleken voor de doelgroep.  
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Prevalentie depressieve moeders met een kind onder de 6 jaar  

Depressie wordt gekenmerkt door een abnormale depressieve stemming en een verlies van plezier in 

bijna alle activiteiten (Smit, 2007). De afgevlakte stemming is het grootste deel van de dag aanwezig. 

Het veroorzaakt gebrek aan motivatie. Daarnaast zijn er meerdere klachten die het functioneren 

verstoren, zoals een onregelmatige slaap, energiegebrek, concentratieproblemen, verlies of toename 

van eetlust, misplaatste gevoelens van waardeloosheid en intensief terugkerende gedachten over dood 

en suïcide. In Nederland kampen jaarlijks 738.000 personen uit de leeftijdsgroep 12-75 jaar met een 

depressie. Bij volwassenen (18-65 jaar) is de prevalentie van depressie 5.8 procent. Vrouwen lopen 

twee keer zoveel risico op depressie als mannen (Smit, 2007). Wereldwijd staat depressie op de vijfde 

plaats van aandoeningen met de hoogste ziektelast (Ruiter, Bohlmeijer & Blekman, 2005). De 

verwachting is dat depressie snel zal stijgen naar de eerste plaats.  

Op jaarbasis telt de Nederlandse bevolking 864.000 ouders met een psychiatrische diagnose 

volgens DSM-III-R as I (Bool, Smit, Bohlmeijer & van Sambeek, 2007). Daarbij gaat het om 

stemmingsstoornissen (depressie, bipolaire stoornis, dysthymie), angststoornissen, eetstoornissen, 

schizofrenie en stoornissen die samenhangen met middelengebruik (alcohol- en drugsmisbruik en -

afhankelijkheid). De jaarlijkse kosten van psychiatrische stoornissen worden in Nederland geschat op 

minimaal 1.7 miljard euro (Smit, Bohlmeijer & Cuijpers, 2003).  

Psychiatrische stoornissen spelen een rol bij het ontstaan van psychopathologie bij kinderen 

(Bool et al., 2007). In totaal hebben ouders met een psychiatrische diagnose 1.6 miljoen kinderen 

onder de 22 jaar, waarvan een kleine 900.000 kinderen onder de 12 jaar en een ruime 400.000 

kinderen onder de 6 jaar. Ten opzichte van het totaal aantal kinderen in Nederland gaat het om 38.5 

procent (<22 jaar), 35.6 procent (<12) en 35.3 procent (<6). Absoluut en relatief gaat het om een grote 

groep. Van belang is dat er manieren gevonden dienen te worden om deze kinderen te bereiken.  

Bool en collega’s (2007) spreken niet specifiek over de prevalentie van depressieve moeders 

met een kind onder de 6 jaar. Waarschijnlijk zal deze groep van grote omvang zijn, depressie is 

namelijk één van de meest voorkomende psychiatrische problematiek bij volwassenen (Smit, 2007).  

 

Depressie moeder en kindproblematiek 

Leven met een depressieve ouder verhoogt het risico bij het kind onder andere op de ontwikkeling van 

emotionele- en gedragsproblemen (Dawson et al., 2003), psychiatrische- en sociale problemen (van 

Doesum, Hosman & Riksen-Walraven, 2005) evenals cognitieve problemen (Knoche, Gives & 

Sheridan, 2007). Depressie van de moeder heeft een sterke en negatieve impact op het kind in de 

leeftijd van 0-5 jaar (Goodman & Gotlib, 1999). Hoe jonger het kind is wanneer het voor het eerst 

wordt blootgesteld aan de depressie van de moeder, hoe kwetsbaarder het is voor ongewenste 

invloeden. Dit wordt verklaard doordat het gedragssysteem van het kind nog onvoldoende ontwikkeld 

is. Aan de hand van twee leeftijdscategorieën (0-3 en vanaf 4 jaar) zal de relatie tussen depressie van 

de moeder en kindproblematiek inzichtelijk worden gemaakt.  
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In de leeftijd van 0-3 jaar kunnen de depressieve symptomen bij de moeder een hoge mate van 

onveilige gehechtheid bij het kind voorspellen, veroorzaakt door verminderde sensitiviteit en 

responsiviteit. (Campbell et al., 2004).  De mate van gehechtheid werd op verschillende momenten bij 

6-36 maanden oude kinderen aan de hand van video-opnames onderzocht. Ook werden vragenlijsten 

gebruikt om de depressieve symptomen van de moeder te bepalen. Daarnaast werd de sensitiviteit en 

responsiviteit van de moeder tijdens een semigestructureerde spelsituatie onderzocht. In totaal namen 

1077 ouder-kind paren deel aan het onderzoek (Campbell et al., 2004). 

Depressie van de moeder zou tevens op een negatieve manier kunnen interfereren met de groei 

van het kind (Rahman, Iqbal, Bunn, Lovel & Harrington, 2004). Er werd een vertraagde groei 

gevonden, gemeten bij de geboorte, op 2, 6 en 12 maanden oude leeftijd van het kind. Mogelijke 

mechanismen die een rol kunnen spelen en van invloed zijn op vertraagde groei van het kind zijn: een 

ongezonde leefstijl van de moeder, niet op zoek gaan naar zorg in de prenatale periode, niet in staat 

zijn om tijdens de postnatale periode lichamelijke- en emotionele zorg te bieden, evenals gebrek aan 

steun van de familie en gebrek aan financiële middelen (Rahman, Harrington & Bunn, 2002).  

Uit onderzoek van Hiscock en Wake (2001) naar de relatie tussen postpartum depressie van de 

moeder en gedrag van het kind, blijkt verder dat slaapproblemen bij kinderen van depressieve moeders 

voorkomen. Malik en collega’s (2007) tonen daarnaast aan dat een probleem bij kinderen van een 

depressieve ouder agressief gedrag omvat. Aan het onderzoek namen 270 moeder-kind paren deel. De 

leeftijd van het kind varieerde van 12-43 maanden. Informatie werd verkregen door afname van 

vragenlijsten bij de moeder, waarbij ze ondersteund werd door het personeel.  

Kinderen lopen tevens een verhoogd risico op het ontwikkelen van latere cognitieve- en 

spraakproblemen bij blootstelling aan depressieve symptomen van de moeder tijdens de prenatale 

periode, de postpartum periode of chronisch (Sohr-Preston & Scaramella, 2006). De kindertijd is een 

periode waarin stimulatie uit de omgeving de cognitieve- en taalontwikkeling van het kind beïnvloedt. 

Mechanismen die voor verminderde uitkomsten zorgen omvatten: genetisch gebaseerde risico’s 

(genetische factoren die nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en concentratievermogen bevorderen 

worden niet geactiveerd), omgevingsinvloeden (laag educatieniveau, lage economische status, 

alleenstaand ouderschap), verminderde warmte en sensitiviteit van de moeder én zowel kwalitatief als 

kwantitatief verschil in moederlijke gedragingen die de vroege cognitieve- en taalontwikkeling 

beïnvloeden (voorlezen, spel, communicatie) (Sohr-Preston & Scaramella, 2006).  

Ook ervaren kinderen met een teruggetrokken depressieve moeder weinig positieve emotie en 

deze zullen ze elders moeten zoeken (Hart, Jones, Field & Lundy, 1999). Wanneer dit niet lukt loopt 

het kind een verhoogd risico op de ontwikkeling van psychopathologie. Kinderen van een depressieve 

ouder uiten daarnaast zelf ook weinig positieve en meer negatieve emoties. Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door vertraging in de affectieve ontwikkeling, wat het kind een depressieve verschijning 

geeft. Het kind neemt de gezichtsuitdrukking van de depressieve moeder over (Hart et al., 1999). 
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Voor de leeftijd vanaf 4 jaar geldt, dat internaliserende problemen (teruggetrokkenheid, verdriet, 

onzekerheid) (Leinonen et al., 2003) en antisociaal gedrag (Kim-Cohen, Moffitt, Taylor, Pawlby & 

Caspi, 2005; Wright, George, Burke, Gelfand & Teti, 2000) kunnen ontstaan. Goodman en Gotlib 

(1999) tonen daarnaast aan dat kinderen van depressieve moeders, in vergelijking met kinderen van 

niet depressieve moeders, lagere IQ scores behalen, een moeilijker temperament en een vertraagde 

ontwikkeling van zelfregulerende strategieën hebben en negatief reageren op stress. Deze kinderen 

blijken tevens een lagere mate van zelfvertrouwen te hebben (Lucas-Thomson & Clarke-Stewart, 

2007) en verminderde schoolresultaten te behalen (Leionen et al., 2003).  

Een emotioneel probleem dat gevonden wordt bij kinderen van een depressieve ouder, is 

moeite met emotieregulatie (Silk, Shaw, Forbes, Lane & Kovacs, 2006). Dit resulteert in een passieve 

houding, verminderde flexibiliteit en moeite met emotionele wederkerigheid. In longitudinaal 

onderzoek van Maughan, Cicchetti, Toth en Rogosch (2006) zijn de effecten van negatief ouderlijk 

gedrag op de emotieregulatie en het sociaal-emotioneel functioneren van het kind onderzocht. Afname 

van sociale acceptatie, veroorzaakt door disregulatie van de emoties, is vastgesteld bij kinderen die 

blootgesteld zijn aan negatief gedrag van de moeder. In totaal werden 151 moeder-kind paren 

onderzocht op 1½-5 jarige leeftijd van het kind. Van 93 van deze kinderen had de moeder een Major 

Depressive Disorder (MDD) tijdens de eerste 21 maanden van het leven van het kind. Van 58 van 

deze kinderen had de moeder geen depressie. Depressie bij de moeder voorspelde disregulatie van 

emoties bij het kind op 4-jarige leeftijd. Verminderd gevoel van competentie en afname van sociale 

acceptatie werd op 5-jarige leeftijd van het kind gevonden. (Maughan et al., 2006).  

Ashman, Dawson, Panagiotides, Yamada en Wilkinson (2002) hebben 45 kinderen (7-8 jaar) 

met een depressieve moeder en 29 kinderen in dezelfde leeftijd zonder depressieve moeder 

onderzocht. Resultaten tonen, dat de depressie van de moeder gedurende de eerste twee levensjaren 

van het kind een voorspeller is voor een verhoogd stressniveau later in het leven van het kind.  

Kinderen van depressieve ouders lopen tevens een verhoogd risico op de ontwikkeling van een 

depressieve stoornis, angststoornissen, alcohol- en drugsmisbruik en de mogelijkheid tot de 

ontwikkeling van schizofrenie (Bool et al., 2007).  

 

Depressie moeder en opvoedingsvaardigheden  

Wanneer de psychische problemen van de ouder resulteren in verminderde kwaliteit van 

opvoedingsvaardigheden is het welzijn van het kind in gevaar (Leinonen, Solantaus & Punamaki, 

2003). Kinderen van depressieve moeders, in vergelijking met kinderen van niet depressieve moeders, 

krijgen vaker te maken met negatieve emoties, kwalitatief lagere emotieregulatie, verminderde 

coöperatie en verminderde sociale-, cognitieve- en taalvaardigheden (Carter, Garrity-Rokous, Chazen-

Cohen, Little & Briggs-Gowan, 2001). Problemen bij kinderen van een depressieve ouder worden 

echter niet direct veroorzaakt door het ziektebeeld van de ouder, het ontstaat met name doordat de 

ouder verslechterd functioneert in de ouderrol (Elgar, Mills, McGrath, Waschbusch & Brownridge, 
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2007; Leinonen et al., 2003). Wolfe (1999) toont aan dat depressieve ouders niet alleen druk zijn met 

het eigen welzijn, maar ook een lage mate aan zelfregulatie vertonen en niet goed in staat zijn om een 

mening te uiten. Dit resulteert in een hoge mate van inadequaat ouderschap. Gedragingen van de ouder 

die tevens kunnen leiden tot het ontstaan van problemen bij het kind zijn gemis van verzorging en 

afwijzing van het kind. (Elgar et al., 2007).  

Postpartum depressie bij de moeder heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van 

hechtingsstrategieën door de baby (Benvenutti et al., 2001; McMahon, Barnett, Kowalenko & 

Tennant, 2006; Toth, Rogosch & Manly, 2006). De baby kan geen band aangaan met een moeder die 

niet in staat is om consistente verzorging te bieden, de negatieve emoties van de baby te verzachten en 

de emoties van de baby te tolereren (Herring & Kaslow, 2003). Wanneer de moeder niet op een 

consistente, empatische en ondersteunende manier reageert, vormt dit een risico op de ontwikkeling 

van een onveilige hechtingsrelatie. Disfunctionele cognities van de moeder kunnen, naast 

inconsistente verzorging, negatief van invloed zijn op de ontwikkeling van een emotionele band én 

een positieve interactie tussen de moeder en de baby (Hornstein et al., 2006).  

De interactie tussen postpartum depressieve moeders en de baby wordt gekarakteriseerd door 

gemis aan verantwoordelijkheid, indringerigheid, passiviteit, een lage mate aan uiting van positieve 

gevoelens en vermijding (Reck et al., 2004). Tevens zijn agressie van de moeder richting de baby, 

verwaarlozing van de baby, kinderlijke gedachten van de moeder evenals kinderlijk gedrag van de 

moeder gerelateerd aan ernstige postpartum depressie bij de moeder (Reck et al., 2004). Ook van 

Doesum en collega’s (2005) tonen aan dat depressieve moeders storend optreden in de interactie met 

de baby. De interactie heeft de volgende kenmerken: de moeder toont minder expressiviteit, zij praat 

minder of zij praat zacht, ze heeft een sombere uitstraling, toont weinig emotionele betrokkenheid en 

is vijandig richting de baby. Daarnaast stellen Legerstee en Varghese (2001) dat wanneer de moeder 

niet responsief en niet sensitief in de interactie met haar baby is, ze vaak disorganisatie van gedrag, 

gebrek aan controle en gebrek aan efficiëntie richting haar baby vertoont. De moeder is niet consistent 

in het delen van genegenheid. Sensitiviteit van de moeder is hoger en neemt toe wanneer depressieve 

symptomen laag zijn (Campbell, Matestic, Von Stauffenberg, Mohan & Kirchner, 2007).  

Onderzoek onder 235 gezinnen afkomstig uit gebieden met een lage sociaaleconomische status 

(SES) en een grote mate aan etnische diversiteit, laat zien dat depressieve moeders van peuters, in 

vergelijking met niet depressieve moeders van peuters, minder ouderlijke warmte uiten en vaker 

controlerend zijn (Cummings, Keller & Davies, 2005). Informatie werd verkregen door middel van 

zelfrapportage en met behulp van leerkrachten. 

Carter en collega’s (2001) tonen daarnaast aan dat een depressieve moeder in de interactie met 

haar kleuter minder sensitief en proactief, minder betrokken bij het spel van haar kind en minder 

affectief in positieve interacties is, dan een moeder zonder depressie en haar kleuter. Eamon en Zuehl 

(2001) voegen daar aan toe dat de moeder indringender en ongeduldiger is met haar kind. 
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Uit een meta-analyse van 46 observatiestudies naar de relatie tussen depressie bij de ouder en 

ouderlijk gedrag blijkt verder dat voor kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar geldt, dat de depressieve 

symptomen van de ouder correleren met inconsistente discipline, veel kritiek en vijandigheid 

(Lovejoy, Graczyk, O’Hare & Neuman, 2000).  

 

Depressie moeder, opvoedingsbeleving en opvoedingsstress 

Cognities en gevoelens met betrekking tot de ouder-kind relatie beïnvloeden het ouderlijk gedrag en 

kinduitkomsten (Lucas-Thomson & Clarke-Stewart, 2007; Rosenblum, McDonough, Muzik, Miller & 

Sameroff, 2002; Sayre, Pianta, Marvin & Saft, 2001; Steinberg, 2000). Depressiviteit bij de moeder 

maakt het moeilijk om de eisen die het ouderschap aan haar stelt te vervullen (Dennis, Parke, Coltrane, 

Blacher & Borthwick-Duffy, 2003). Wanneer moeders negatieve emoties ervaren kunnen ze meer 

moeite hebben om empatisch te handelen richting het kind (Dix, Gershoff, Meunier & Miller, 2004). 

Postnatale depressie bij de moeder beïnvloedt de cognities die zij over haar kind heeft op een 

negatieve manier (Edhborg, Seimyr, Lundh & Widström, 2000). De moeder beoordeelt het gedrag van 

haar kind als moeilijk. Ook is de moeder minder tevreden over de opvoeding in het geheel. Reck en 

collega’s (2004) tonen daarnaast aan dat disfunctionele cognities van de moeder over zichzelf een 

grote rol spelen in de etiologie van depressie. Deze cognities hebben een aanzienlijke impact op de 

vorming van een negatief oordeel. Lau, Segal en Williams (2004) sluiten hierbij aan door te stellen dat 

cognities van de moeder, wanneer zij een droevige stemming ervaart, voorspellen dat zij zichzelf en 

haar kind negatief ziet. De moeder ervaart de opvoedsituatie met het kind als onbestuurbaar. 

Gevoelens van inadequaatheid, negatieve gedachten en twijfel aan zichzelf spelen een rol in de 

ervaringen die de moeder opdoet in het hechtingsproces (Hornstein et al., 2006). Depressieve moeders 

kunnen de wens uiten om van het kind af te willen zijn (Hornstein, Schenk, Wortmann-Fleischer, 

Schwarz & Downing, 2006). Deze wens ontstaat door het ontbreken van een band tussen moeder en 

kind, veroorzaakt door de depressiviteit van de moeder.  

Depressiviteit bij de moeder vormt verder een risicofactor voor het ervaren van 

gedragsproblemen bij het kind (Civic & Holt, 2000; Josefsson & Sydsjö, 2007). Lange termijn 

verbanden tussen depressie bij de moeder en percepties van probleemgedrag bij het kind werden door 

Luoma en collega’s (2004) gevonden. Depressieve symptomen werden prenataal, postnataal, op 4-5 en 

8-9 jarige leeftijd onderzocht. Het blijkt dat het ontstaan van problemen op 8-9 jarige leeftijd 

voorspelbaar is door: de depressie van de moeder, het hebben van negatieve verwachtingen over 

postnatale problemen en het ervaren van problemen op 4-5 jaar oude leeftijd van het kind. Depressieve 

moeders, in vergelijking met niet depressieve moeders, rapporteren drie keer zoveel drie of meer 

gedragsproblemen bij het kind (Civic & Holt, 2000). Hiertoe behoren woede-uitbarstingen, sociale 

problemen en terneergeslagenheid. Ook Jones, Field en Dalvos (2000) tonen aan dat depressieve 

moeders meer gedragsproblemen bij het kind ervaren, dan niet depressieve moeders. Depressieve 

moeders rapporteren angst, hyperactief- en impulsief gedrag bij het kind. Uit klinisch onderzoek blijkt 
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verder dat depressieve alleenstaande moeders met een verhoogde mate aan werkeloosheid en armoede, 

gedragsproblemen en verslechterde schoolresultaten bij het kind rapporteren (Gennetian & Miller 

2002). Bij het onderzoek werden kinderen in de leeftijd van 2-9 jaar betrokken. Het onderzoek bevatte 

daardoor twee verschillende leeftijdsperioden van het kind, de voorschoolse- en de schoolse periode. 

Data werd verkregen van meerdere informanten  

Uit recente empirische studies wordt echter geconcludeerd dat depressieve moeders 

bevooroordeeld rapporteren (Najman et al., 2001). Er bestaat een relatie tussen depressie bij de moeder 

en gedragsproblemen bij het kind (Dennis et al., 2003). Rekening moet worden gehouden met het feit 

dat moeders intiem contact met het kind hebben, waardoor percepties niet objectief zijn (Foreman & 

Henshaw, 2002). De beoordelingen van depressieve moeders kunnen op verschillende manieren 

worden geïnterpreteerd (Mulvaney & Kendrick, 2005). Depressieve moeders zouden verdraaide of 

bevooroordeelde evaluaties kunnen geven van het kind, omdat ze een negatieve kijk en/of een lage 

frustratie tolerantie hebben omtrent het gedrag van het kind. Een tweede uitleg zou kunnen zijn dat de 

beoordelingen van het gedrag van het kind nauwkeurige reflecties zijn. Kinderen met een moeilijk 

temperament dragen bij aan de ontwikkeling van depressie bij moeders, omgekeerd kunnen 

depressieve moeders bijdragen aan de ontwikkeling van een moeilijk temperament bij kinderen door 

ineffectief ouderschap (Mulvaney & Kendrick, 2005).  

Wat betreft de relatie tussen depressie van de opvoeder en opvoedingsstress toont Rodgers-

Farmer (1999) aan dat depressie significant van invloed is op het ervaren van opvoedingsstress. 

Opvoedingsstress ontstaat wanneer de bronnen die beschikbaar zijn om aan de eisen die aan het 

ouderschap worden gesteld te kunnen voldoen tekort schieten (Östberg & Hagekull, 2000). Williford, 

Calkins en Keane (2007) onderzochten het ontstaan van opvoedingsstress bij de moeder in een 

longitudinaal onderzoek tijdens de voorschoolse periode van het kind. Resultaten tonen aan dat 

alleenstaand ouderschap, psychopathologie bij de ouder (waaronder depressie), woede-uitbarstingen 

en disregulatie van emoties door het kind, het ontstaan van opvoedingsstress voorspellen. De 

resultaten indiceren dat zowel negatieve karakteristieken van het kind als de moeder opvoedingsstress 

ontlokken (Williford et al., 2007). Stressoren die tevens van invloed zijn op het ontstaan van 

opvoedingsstress bij de moeder zijn: gedragsproblemen van het kind, psychosociale problemen (laag 

educatieniveau, alleenstaand ouderschap) (Östberg, 1998), gebrek aan sociale steun en negatieve 

levenservaringen (overlijden in de familie, verlies van werk) (Hill & Hill, 2007). Daarnaast zijn ook 

armoede en leven met een ernstige stoornis en/of handicap van invloed op het ontstaan van 

opvoedingsstress (Deater-Deckard, 2005). Verder kunnen de familialesituatie (inkomen,  

ondersteuning van de partner), moeilijkheden omtrent het ouderschap (aantal kinderen in het gezin, 

kinderopvang die niet betrouwbaar is, kindkarakteristieken), ontevredenheid over het werk 

(desinteresse) evenals de eisen die het werk aan de ouder stelt (overuren, belading) voor het ontstaan 

van opvoedingsstress zorgen (Warfield, 2005). Belangrijk is het effect van dagelijkse 

beslommeringen, ontstaan door de opvoeding van jonge kinderen, op het uitlokken van een ineffectief 
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ouderschap (Crnic, Gaze & Hoffman, 2005). Dit maakt ouders kwetsbaar voor het ontwikkelen van 

opvoedingsstress. Tevens zijn cognities die ouders hebben over opvoedingsstress én de persoonlijke 

percepties, houdingen en verwachtingen van invloed op het ontstaan van opvoedingsstress (Deater-

Deckard, 2005).  

 

Depressie moeder, multiprobleem gezin en sociale steun 

Multiprobleem gezinnen hebben te maken met meerdere risicofactoren in de omgeving (Sameroff, 

1998). Dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling van het kind. Het is niet één bepaalde 

risicofactor die zorgt voor verslechterde ontwikkelingsuitkomsten, maar meerdere risicofactoren 

leiden tot het ontstaan van psychiatrische stoornissen bij kinderen (Rutter, 1979 in Sameroff, 1998). 

Twee procent van de kinderen in gezinnen met nul tot één risicofactor(en) hebben een psychiatrische 

stoornis en 20 procent van de kinderen uit gezinnen met vier of meer risicofactoren (Sameroff, 1998).  

Verminderde geestelijke gezondheid, werkloosheid, ouder-kind conflict, conflict met de 

partner, sociale isolatie evenals middelenmisbruik zijn kenmerkend voor multiprobleem gezinnen 

(Ribner & Knei-Paz, 2002). Andere karakteristieken zijn alleenstaand ouderschap (Cunningham, 

1999), gescheiden (Strohschein, 2005), leven in een stressvolle omgeving (gewelddadige buurt, weinig 

sociale controle, weinig sociale cohesie) (Leventhal & Brooks-Gunn, 2000) en het hebben van een 

lage sociaaleconomische status (laag inkomen, laag educatieniveau, jonge leeftijd, minderheidsstatus) 

(Belsky, Bell, Bradley, Stallard & Stewart-Brown, 2006).  

Literatuur toont aan dat de hierboven genoemde karakteristieken van multiprobleem gezinnen 

voorkomen bij depressieve moeders. In gezinnen met depressieve moeders, in vergelijking met 

gezinnen zonder depressieve moeders, komen familieconflicten en huwelijksproblemen vaker voor 

(Dawson et al., 2003). Evenals verlies van werk, overlijden in de familie en alleenstaand ouderschap 

(van Doesum et al., 2005). Ook leven in een kwalitatief slechte buurt (weinig sociale cohesie) (Kohen, 

Leventhal, Dahinten & McIntosh, 2008), beschikken over weinig financiële middelen, een laag 

educatie niveau, veel kinderen in het gezin en alleenstaand ouderschap (Serge, O’Hara, Arndt & 

Stuart, 2007) zijn gerelateerd aan depressie bij moeders. Depressie komt tevens vaak voor in 

combinatie met middelenmisbruik en huiselijk geweld (Whitaker, Orzol & Kahn, 2006). Grant en 

collega’s (2004) bevestigen de bevinding dat middelenmisbruik significant sterk gerelateerd is aan 

depressie. Uit onderzoek blijkt verder dat depressieve moeders gebrek hebben aan sociale steun 

(Mulvaney & Kendrick, 2005; Silver, Heneghan, Bauman & Stein, 2006).  

Moeders die weinig sociale steun ontvangen, rapporteren verminderde geestelijke gezondheid 

(Ellaway & Macintyre, 1998; Frasure-Smith et al., 2000; Kawachi, Kennedy & Glass, 1999; Pierce, 

Frone, Russell, Cooper & Mudar, 2000). Sociale steun speelt een mediërende rol in de manier waarop 

ouders het gedrag van het kind zien en hoe ze ermee omgaan (Guttentag, Pedrosa-Josic, Landry, Smith 

& Swank, 2006). Ouders die meer sociale steun ontvangen benoemen het gedrag van het kind als 

minder problematisch en kunnen beter met het gedrag omgaan.  
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Drie aspecten van steun (hoeveelheid ontvangen steun, kwaliteit van de ontvangen steun en 

omvang van het netwerk) werden in relatie tot kinduitkomsten en uitkomsten bij de moeder 

onderzocht door Collins, Dunkel-Schetter, Lobel & Scrimshaw (1993). Uit het onderzoek blijkt dat 

postpartum depressie bij vrouwen die kwalitatief goede steun ontvingen minder vaak voorkomt, dan 

bij vrouwen die kwalitatief minder goede steun ontvingen. Vrouwen waarvan het netwerk groot bleek 

te zijn, kregen baby’s met een hoger geboortegewicht. Bij het onderzoek waren 129 vrouwen 

zwangere vrouwen met een laag inkomen betrokken. 

 

Vraagstelling van het onderzoek 

Deze studie heeft allereerst als doel te onderzoeken of de cursus 'Opkikkertje' de doelgroep bereikt 

waarvoor de interventie is ontwikkeld. De interventie is bedoeld voor moeders met psychische 

problemen, moeders die opvoedingsstress ervaren en/of multiprobleem gezinnen. De interventiegroep 

wordt op deze kenmerken vergeleken met de controlegroep. Het tweede doel van de studie is nagaan 

of de interventie een positief effect heeft. Door zowel voorafgaand aan de cursus 'Opkikkertje' als na 

afloop vragenlijsten af te nemen wordt onderzocht: 1) in welke mate de depressie van de moeder 

afneemt, 2) in welke mate pathologie bij het kind (kindproblematiek) afneemt, 3) in welke mate de 

beleving van de opvoeding door de moeder positiever wordt en 4) in welke mate 

opvoedingsvaardigheden van de moeder toenemen.  

 

Methode 

Onderzoeksontwerp 

Aan het onderzoek namen in totaal twee groepen deel, de experimentele groep en de 

vergelijkingsgroep. Er werd bij de experimentele groep gebruik gemaakt van een pre-experimenteel 

ontwerp, namelijk die van het one-group pre-test-post-test. De experimentele groep nam deel aan de 

cursus ‘Opkikkertje.’ Bij deze groep werd zowel voorafgaand aan de opvoedcursus als na afloop een 

vragenlijst afgenomen. Bij de vergelijkingsgroep werd eenmaal de vragenlijst afgenomen (zie tabel 1). 

 

Tabel 1. Wijze dataverzameling (N=41) 

 t1 Interventie ‘Opkikkertje’ t2 
Experimentele groep (N=21) X X X 
Vergelijkingsgroep (N=20) X   

 

Procedure 

De wervingsprocedure voor de experimentele groep bestond uit het verspreiden van folders met een 

begeleidende brief onder consultatiebureaus in de omgeving van Apeldoorn, Epe en Twello, een 

mondelinge voorlichting door een consultatiearts aan moeders in een één-op-één situatie, informatie 

op de website van GGNet, een persbericht in de kranten van de verschillende regio’s en voorlichting 

aan intermediairs (consultatieartsen, orthopedagogen van opvoedsteunpunten en medewerkers van de 
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Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe). Moeders met psychische problemen, moeders die 

opvoedingsstress ervaren en multiprobleem gezinnen met hun kind(eren) in de leeftijd van 1-5 jaar 

namen deel aan het onderzoek. De deelnemende moeders met hun kind(eren) werden door 

consultatieartsen geselecteerd. Cursusbegeleidsters benaderden de moeders daarna telefonisch om 

inzicht te verkrijgen in de geschiktheid betreffende deelname. Belangrijke criteria voor toezegging van 

deelname aan de cursus was dat de moeder in het telefoongesprek aangaf opvoedingsonzekerheid te 

ervaren en opvoedingsvragen te hebben.  

Moeders uit de vergelijkingsgroep werden door de consultatiearts benaderd voor deelname aan 

het onderzoek. Dit gebeurde tijdens bezoek aan het consultatiebureau. Deze groep dient als 

referentiekader om meetbaar te maken of de cursus de doelgroep bereikt die het zegt te bereiken.  

 

Respondenten  

Om na te gaan of de cursus ‘Opkikkertje’ de doelgroep bereikt die het zegt te willen bereiken, zijn 

deelnemers van de cursus vergeleken met niet-deelnemers. In het najaar van 2007 en in het voorjaar 

van 2008 zijn vier groepen van opvoedcursus ‘Opkikkertje’ uitgevoerd. Per groep namen vier tot 

zeven moeders deel. De experimentele groep bestond in totaal uit 21 deelnemers, afkomstig uit de 

omgeving van Apeldoorn, Twello en Epe. De vergelijkingsgroep bestond uit 20 moeders afkomstig uit 

de omgeving van Apeldoorn. In totaal participeerden 41 moeders aan huidig onderzoek. In tabel 2 

wordt een overzicht gegeven van het tijdstip van deelname van de respondenten.  

 

Tabel 2. Tijdstip deelname respondenten (N=41) 

 Apeldoorn, 
voorjaar 2007 

Twello, 
voojaar 2007 

Apeldoorn, 
najaar 2007 

Twello, 
najaar 2007 

Epe,  
najaar 2007 

Twello, 
voorjaar 2008 

Apeldoorn, 
voorjaar 2008 

Experimentele groep (N=21)   5 7 5 4  
Vergelijkingsgroep (N=20)       20 

 

Interventie ‘Opkikkertje’  

Het programma ‘Opkikkertje’ is zowel geschikt voor kinderen (1-5 jaar) bij wie de ontwikkeling 

normaal verloopt, als voor kinderen bij wie de ontwikkeling zorgelijk is (Boeder, 2006). Er kunnen 

maximaal zeven moeders en zeven kinderen deelnemen aan de groepsbijeenkomsten. De cursus 

bestaat uit acht ouder-kind bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst.. De cursus richt zich 

voornamelijk op de moeder-kind interactie. Door de verandering in het gedrag van de moeder wordt 

ook het kind indirect door de cursus bereikt. Voorwaarde voor deelname aan de cursus is dat er sprake 

moet zijn van psychische problematiek bij één van de ouders, opvoedingsstress en/of dat het gezin een 

multiprobleem gezin is (Boeder, 2006).  

De cursus ‘Opkikkertje’ heeft tot doelstelling jonge kinderen gezond te houden en verdere 

problemen bij ouders voorkomen (Boeder, 2006). Een tweede doel van de cursus is dat de ouder 

succeservaringen opdoet met het kind en leert over de ontwikkeling van het kind in de leeftijd waarin 
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het verkeert. Dit gebeurt aan de hand van verschillende thema’s rondom de opvoeding, namelijk: 

‘kennismaken,’ ‘contact maken met je kind,’ ‘dagelijkse verzorging,’ ‘duidelijkheid en structuur,’ 

‘gevoelens van je kind en jezelf,’ ‘gewenst gedrag stimuleren,’ ‘grenzen stellen’ en ‘sociale steun.’ 

Een derde doel is de hechtingsrelatie tussen ouder en kind te verbeteren zodat zij weer van elkaar 

kunnen genieten.  

 

Meetinstrumenten  

Om het begrip multiprobleem gezinnen inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van de instrumenten 

van Leseman en Hermanns (2002) en Kroesbergen, van der Ven en Leseman (2007). In de analyse 

werden de volgende indicatoren voor multiprobleem gezinnen gebruikt: leeftijd, geslacht van het kind, 

aantal kinderen in het gezin, huwelijkstatus, relatie tot het kind, identiteit, opleidingsniveau, werk, 

financiële situatie, gebruik kinderopvang, het hebben van een zelfstandige woonruimte en het gebruik 

van medicatie voor depressie. Opleidingsniveau is daarbij als volgt ingedeeld. Basisschool en LBO 

vormen samen de categorie laag. MAVO, HAVO en MBO vormen de categorie midden. VWO, HBO, 

en academische studie vormen de categorie hoog. 

Gebrek aan sociale steun is tevens kenmerkend voor multiprobleem gezinnen (Dawson et al., 

2003). Het ontvangen van sociale steun is gemeten met een doorvraagsysteem (Leseman & Hermanns, 

2002). Van 19 personen werd gevraagd of de moeder regelmatig contact met de desbetreffende 

persoon heeft. Wanneer deze vraag met ja beantwoord werd, werd gevraagd hoe vertrouwd het contact 

met de persoon is (1 = geen vertrouwd contact en 3 = goed vertrouwd contact). Van de personen met 

wie het contact goed vertrouwd is, werd gevraagd of die persoon één van de meest belangrijkste 

personen in het leven van de moeder is. Indien dat het geval was, werd gevraagd hoeveel de moeder 

op steun van de persoon kan rekenen (1 = helemaal niet tot 4 = heel veel).  

 

Psychische problemen zijn gemeten met de General Health Questionnaire-28 (GHQ-28). De GHQ-28 

is een door Goldberg en Hillier (1972) ontwikkelde zelfbeoordelingvragenlijst voor de detectie van 

personen met niet-psychotische psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder emotionele stoornissen 

zoals angst en depressie (Goldberg & Hillier, 1979; Ploubidis et al., 2007). De lijst is vertaald door 

Koeter en Ormel (1991). Bij elk item dient de respondent zijn huidige toestand te vergelijken met de 

voor hem normale toestand en vervolgens één van de volgende vierpunts Likertschaal 

antwoordcategorieën te kiezen: (1) geen, (2) niet meer dan gewoonlijk, (3) wat meer dan gewoonlijk 

en (4) veel meer dan gewoonlijk. De GHQ-28 bestaat uit vier sterk gecorreleerde subschalen: (A) 

somatische symptomen, (B) angst en slapeloosheid, (C) sociaal disfunctioneren en (D) depressie. Elke 

subschaal bestaat uit zeven items. Een voorbeelditem uit de subschaal ‘somatische symptomen’ is: 

‘heeft u zich de laatste tijd helemaal fit en goed gezond gevoeld?’ De betrouwbaarheid bleek voor de 

schaal ‘somatische symptomen’ .81, voor de schaal ‘angst en slapeloosheid’ .87, voor de schaal 
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‘sociaal disfunctioneren’ .82 en voor de schaal ‘ernstige depressie’ .93 te zijn, gemeten met 

Chronbachs alpha. (Koeter & Ormel, 1991).  

Gedragsproblemen van het kind. De Child Behavior Checklist 1½-5 (CBCL 1½-5), 

gedragsvragenlijst voor kinderen, heeft 99 specifieke vragen over emotionele en gedragsproblemen en 

één vraag over andere problemen (Achenbach & Rescorla, 2000; Verhulst & van der Ende, 2000). 

Ouders kunnen aangeven hoe goed een vraag nu of in de afgelopen 2 maanden past bij het kind met 

behulp van de volgende antwoordmogelijkheden: 0 = helemaal niet, 1 = een beetje of soms, 2 = 

duidelijk of vaak. De antwoorden op de vragen vormen samen de probleemschalen: ‘emotioneel 

reagerend,’ ‘angstig/depressief,’ ‘lichamelijke klachten,’ ‘teruggetrokken,’ ‘slaapproblemen,’ 

‘aandachtsproblemen,’ ‘agressief gedrag’ en ‘andere problemen.’ De eerste vier probleemschalen 

vormen samen de schaal ‘internaliserende problemen,’ de laatste twee de schaal ‘externaliserende 

problemen.’ De schalen ‘internaliserende problemen,’ ‘externaliserende problemen’ en ‘andere 

problemen’ vormen samen de schaal ‘totale problemen.’ Een voorbeelditem van de probleemschaal 

‘emotioneel reagerend’ is: ‘huilt veel.’ De interne consistentie, gemeten met Cronbach’s alpha, van de 

schaal ‘totale problemen’ is .95 (Achenbach, Dumenci & Rescorla, 2003).  

De opvoedingsvaardigheden van de moeder zijn gemeten met de schalen van, van Aken, 

Junger, Verhoeven, van Aken, Deković en Denissen (2007). Van de schaal ‘ondersteuning,’ bestaande 

uit de schalen ‘responsiviteit’ en ‘positieve interactie,’ is de interne consistentie .77. Van de tweede 

schaal ‘gebrek aan structuur,’ bestaande uit de schalen ‘permissiviteit,’ ‘overreactie’ en 

‘inconsistentie,’ is de interne consistentie .82. De schaal ‘positieve discipline’ bestaat uit de schalen 

‘bekrachtigen van positief gedrag’ en ‘inductie.’ De interne consistentie is .76. De schaal 

‘psychologische controle’ bestaat uit de schalen ‘liefdesonthouding’ en ‘verbale straf.’ Voor moeders 

is de interne consistentie van deze schaal .72. Als laatst is gebruik gemaakt van de schaal 

‘fysieke/lichamelijke straf.’ De interne consistentie van deze schaal is voor moeders .76. Zie voor 

verder uitleg van boven genoemde schalen van Aken en collega’s (2007).  

Voor het meten van opvoedingsstress werd gebruik gemaakt van deel A van de Nijmeegse 

Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie (NVOS) (Robbroeckx & Wels, 1996). Deel A wordt 

omschreven als de subjectief ervaren belasting zoals die op dit moment door de opvoeder ervaren 

wordt ten aanzien van de opvoeding van een bepaald kind. Deel A bestaat uit drie subschalen: 

‘gezinsbelasting’ (α .93), ‘gebrek aan plezier’ (bedreigde opvoedingssfeer) (α .85) en ‘gebrek aan 

sociale steun’ (gevoel er alleen voor te staan) (α .79). De alpha’s van deze drie subschalen zijn 

berekend voor huidig onderzoek. De antwoordmogelijkheid bestaat uit een vijfpunts Likertschaal. Een 

voorbeelditem is: ‘het is moeilijk te accepteren dat je een kind als ….. hebt’ (Robbroeckx & Wels, 

1996).  

Sensitieve responsiviteit. Cursusbegeleidsters hebben aan het begin en eind van de cursus 

observaties gedaan aan de hand van de Ainsworth-schaal voor sensitieve responsiviteit in een vrije 

spel situatie (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974; Ainsworth & Wittig, 1969) en de Erickson-schalen 
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voor sensitiviteit in een taak situatie (England, Erickson, Moon, Heister & Korfmachter, 1990; 

Erickson, Sroufre & England, 1985).  

De Ainsworth-schaal voor sensitiviteit is een negenpuntsschaal, waarvan de oneven punten op 

de schaal zijn omschreven, lopend van uiterst onsensitief (score 1) tot uiterst sensitief (score 9) 

(Ainsworth et al., 1974; Ainsworth & Wittig, 1969). Gerapporteerd werd wat de begeleidsters 

observeerden tijdens vrije spel momenten in de cursus. De situatie werd steeds door twee 

cursusbegeleidsters beoordeeld. Deze beoordeling werd besproken, waar verschillen optraden in 

scores, werd na overleg een consensusscore genoteerd.  

Daarnaast werd de sensitiviteit van de moeder in taaksituaties beoordeeld met de Erickson-

schalen, ontwikkeld binnen het STEEP-project in Minnesota (England et al., 1990; Erickson et al., 

1985). De herziene Erickson-schalen (1990) bestaan uit zes zevenpuntsschalen: ‘steun’ (supportive 

presence), ‘vijandigheid’ (hostility), ‘opdringerigheid’ (intrusiveness), ‘kwaliteit van de instructie’ 

(clarity of instruction), ‘afstemming van de instructie’ (sensitivity and timing in instruction), 

‘vertrouwen in de relatie’ (mother’s confidence). Gerapporteerd werd wat de begeleidsters 

observeerden tijdens taaksituaties in de cursus (maken van een puzzel, opplakken van wol voor een 

schaap, brooddeegvlechten). De situatie werd steeds door twee cursusbegeleidsters beoordeeld. Deze 

beoordeling werd besproken, waar verschillen optraden in scores, werd na overleg een consensusscore 

genoteerd.  

 

Statistische analyse  

Om verschillen tussen de experimentele- en de vergelijkingsgroep te bepalen, zijn onafhankelijke t-

toetsen en chi-square toetsen uitgevoerd. Tevens is er een niet-parametrische toets uitgevoerd (de 

Wilcoxon signed-rank toets), om te bepalen of er verschillen bestaan tussen de voor- en nameting van 

de experimentele groep.  

 

Resultaten 

Bereik doelgroep 

Om te onderzoeken of opvoedcursus ‘Opkikkertje’ de doelgroep bereikt die het zegt te bereiken, zijn 

moeders uit de interventiegroep vergeleken met moeders uit de vergelijkingsgroep. Tabel 3 laat de 

karakteristieken zien van de bestudeerde onderzoeksgroepen. Uit de resultaten van onafhankelijke t-

toetsen en chi-square toetsen blijkt, dat moeders uit de experimentele groep significant afwijken van 

moeders uit de vergelijkingsgroep op de karakteristieken ‘aantal kinderen in het gezin’ (p = .01) en 

‘educatieniveau van de moeder’ (p = .03). Het blijkt dat moeders uit de experimentele groep vaker 

slechts één of twee kinderen hebben, in plaats van drie of meer. Ook hebben deze moeders vaker een 

lager opleidingsniveau, dan moeders uit de vergelijkingsgroep.  
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Tabel 3. Karakteristieken van de twee onderzoeksgroepen (N=41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a niet alle categorieën 100% ingevuld  

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

 Experimentele groep a 
(N=21) 

Vergelijkingsgroep a  
(N=20) 

Gemiddelde leeftijd 

moeder 
partner 
kind 

 
                33 (SD 4.87) 
                36 (SD 4.06) 
                   3 (SD 0.59) 

 
                35 (SD 4.87) 
                36 (SD 4.72) 
                   3 (SD 0.99) 

Geslacht van het kind 

meisje 
jongen 

 
9 

12 

 
9 
11 

Aantal kinderen in het gezin 

één - twee 
drie of meer 

 
  11** 

                  10 

 
3 
17 

Huwelijkstatus 

gehuwd/samenwonend 
alleenstaand 

 
17 
4 

 
20 
0 

Relatie moeder tot kind  

biologische ouder 
 

21 
 

20 
Relatie partner tot kind 

biologische ouder 
anders 

 
18 
3 

 
18 
1 

Identiteit 

Nederlands 
anders 

 
20 
1 

 
20 
0 

Educatieniveau moeder 

laag 
midden 
hoog 

 
                       6* 

13 
1 

 
2 
13 
5 

Educatieniveau partner 

laag 
midden 
hoog 

 
4 

11 
1 

 
2 

13 
5 

Betaalde baan moeder 
ja 
nee 

 
12 
9 

 
15 
5 

Betaalde baan partner 

ja 
nee 

 
18 
0 

 
20 
0 

Aantal uur werk moeder 

0-10 
11 of meer 

 
14 
7 

 
5 
15 

Aantal uur werk partner 

0-10 
11 of meer 

 
0 

18 

 
0 
20 

Gebruik kinderopvang 

ja 
nee 

 
11 
10 

 
9 
11 

Aantal uur kinderopvang 

0-10 
11 of meer 

 
12 
2 

 
13 
7 

Medicatie depressie moeder 

ja 
nee 

 
11 
6 

 
? 
? 

Gebruik uitkering 

ja 
nee 

 
2 

19 

 
0 
20 

Zelfstandige woonruimte 

ja 
nee 

 
                  20 

1 

 
20 
0 

Sociale steun 

gemiddelde grootte netwerk 
gemiddelde kwaliteit van netwerk 

 
                  8 (SD 4.19) 
                13 (SD 3.27) 

 
                10 (SD 3.87) 
                14 (SD 2.90) 
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Tabel 4. Vergelijking experimentele- en vergelijkingsgroep op de meetinstrumenten (N=41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tevens is getoetst of moeders die deelnamen aan de cursus meer psychische problemen en 

opvoedingsstress ervaren, meer kindproblematiek rapporteren en over minder 

opvoedingsvaardigheden beschikken, dan moeders uit de vergelijkingsgroep. Resultaten zijn te vinden 

in tabel 4. Uit de resultaten van een onafhankelijke t-toets blijkt dat er op bijna alle schalen van de 

GHQ-28 significante verschillen bestaan tussen de experimentele- en de vergelijkingsgroep. De 

totaalschaal van de GHQ-28 geeft het volgende resultaat: t = 3.81; df = 22.63; p = .001. Voor de 

subschalen geldt: ‘angst en slapeloosheid’ t = 3.76; df = 30.14; p = .001 en ‘sociaal disfunctioneren’ t 

= 3.90; df = 26.37; p = .001. Ook op de subschaal ‘ernstige depressie’ (t = 4.23; df = 19.12; p < .001) 

 Experimentelegroep (voormeting) (N=21) Vergelijkings-groep (N=20) 
              M   SD            M            SD 
Totaal GHQ-28      61.53** 18.24             42.94 8.70 
Somatische symptomen                16.28   5.40             11.63 3.85 
Angst en slapeloosheid     17.00**   7.01             10.50 3.59 
Sociaal disfunctioneren     16.95**   3.56             13.68 1.38 
Ernstige depressie     11.42**   4.13 7.35 0.75 
     
Totale problemen CBCL              155.45 20.96           115.07            13.50 
Emotioneel reagerend                12.83   3.63             10.50 1.89 
Angstig/depressief     10.82**   2.38 8.58 0.77 
Somatische klachten 13.25   1.74             12.21 1.40 
Teruggetrokken  10.06   1.73 8.58 1.12 
Slaapproblemen   10.95*   3.49 8.58 2.14 
Aandachtsproblemen     9.00*   2.10 6.25 1.33 
Agressief gedrag 36.43   8.42             25.65 5.55 
Andere problemen   43.07*   6.86             35.71 3.31 
Internaliserende problemen 48.00   7.82             40.06 3.47 
Externaliserende problemen   45.79*   9.80             31.88 6.59 
     
Totaal NVOS              106.38           25.09             77.53        23.39 
Gezinsbelasting 77.56           17.91             55.68        16.10 
Gebrek aan plezier 18.53   5.81             15.63          4.95 
Gebrek aan sociale steun   9.90             3.51               6.10          2.86 
     
Totaal Opvoedingsvaardigheden              137.07           12.03           132.17        10.73 
Responsiviteit 16.86   2.41             17.75          1.94 
Positieve interactie 20.38   2.84             21.45          3.09 
Totaal Ondersteuning 37.24   4.39             39.20          4.65 
     
Permissiviteit 10.63   1.50             11.55          1.47 
Overreactie   5.45   1.32  6.67          1.46 
Inconsistentie 11.14   3.80  9.65          2.70 
Totaal Gebrek aan structuur 27.37   2.93             28.06          3.78 
     
Bekrachtigen positief gedrag 25.38   2.87             25.30          3.59 
Inductie 16.37   3.00             17.20          2.71 
Totaal Positieve discipline 41.79   4.95             42.50          5.88 
     
Liefdesonthouding    8.44*   3.55  5.90          2.32 
Verbale straf    9.37*   3.66  6.80          2.04 
Totaal Psychologische controle  17.71*   5.78             12.70          3.18 
     
Totaal Fysieke/Lichamelijke straf                11.95         3.05 9.90          3.39 
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wordt een significant resultaat gevonden. Dit betekent dat moeders uit de experimentele groep meer 

psychische problemen ervaren, waaronder ernstige depressie, dan moeders uit de vergelijkingsgroep.  

Verder komt uit tabel 4 naar voren dat kinderen uit de experimentele groep op een aantal 

schalen van de CBCL significant hoger scoren, dan kinderen uit de vergelijkingsgroep. Metingen laten 

de volgende resultaten zien: ‘angstig depressief’ t = 3.72; df = 18.98; p = .001, ‘slaapproblemen’ t = 

2.52; df = 29.89; p = .017, ‘aandachtsproblemen’ t = 5.04; df = 34.10; p < .001, ‘andere problemen’ t = 

3.78; df = 19.62; p = .001 en ‘externaliserende problemen’ t = 4.53; df = 22.02; p < .001. Moeders uit 

de experimentele groep ervaren meer problemen met het kind op boven genoemde schalen, in 

vergelijking met moeders uit de vergelijkingsgroep. 

Uit tabel 4 valt verder op te maken dat op enkele schalen van opvoedingsvaardigheden 

significante verschillen worden gevonden: ‘liefdesonthouding’ (t = 2.59; df = 28.73; p = .015), 

‘verbale straf’ (t = 2.69; df = 27.93; p = .012) en ‘psychologische controle’ (t = 3.19; df = 23.97; p = 

.004). Moeders uit de experimentele groep onthouden het kind vaker van hun liefde, straffen het kind 

vaker verbaal en zijn vaker psychologisch controlerend in de opvoeding dan moeders uit de 

vergelijkingsgroep.  

 

Effectiviteit interventie  

De tweede onderzoeksvraag was of de opvoedcursus ‘Opkikkertje’ effectief is gebleken voor de 

doelgroep. De gemiddelden en standaarddeviatie voor zowel voor- als nameting, beschreven voor alle 

(sub)schalen, zijn in tabel 5 te vinden. Via een non-parametrische toets (de Wilcoxon signed-rank 

toets) voor gepaarde metingen, is vastgesteld of er verschillen bestaan tussen de voor- en nameting van 

de experimentele groep. Voor 13 moeders is een nameting beschikbaar. In tabel 5 zijn de z-waarden 

weergegeven, behorend bij de Wilcoxon test, het significantieniveau en de positieve en negatieve 

ranks en de ties. Bij negatieve ranks is het aantal respondenten weergegeven waar de nameting lager is 

dan de voormeting; bij positieve ranks is de nameting hoger dan de voormeting. Dit is gedaan door 

middel van het vet drukken van de rank. 

Op de totaalschaal van de GHQ-28, de CBCL en de NVOS worden significante resultaten 

gevonden (respectievelijk p = .03; p = .03; p = .02). De algemene gezondheid van de meeste moeders 

is vooruit gegaan, significant meer moeders ervaren minder vaak gedragsproblemen bij het kind en de 

opvoedingssituatie in het geheel wordt door meer moeders positiever beleefd (vaker afname van de 

scores; hogere negatieve ranks). De volgende subschalen van de GHQ-28 geven daarnaast gewenste 

significante resultaten: ‘sociaal disfunctioneren’ (p = .01) en ‘ernstige depressie’ (p = .02). Dit 

betekent dat meer moeders bij de nameting sociaal beter functioneren en dat de ernstig depressieve 

symptomen af zijn genomen, in vergelijking met de voormeting.  
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Tabel 5. Vergelijking voor- en nameting experimentele groep op de meetinstrumenten (N=13 a)  

 Voormeting 
experimentele- 
groep (N=13) 

Nameting 
experimentele-
groep (N =13) 

Negative 
Ranks 

Positive 
Ranks 

Ties Zb 

 M SD M SD     
Totaal GHQ-28 64.64 19.09  51.50 10.45 9 2 0 -2.18* 
Somatische symptomen 17.08  5.58 14.14  3.86 8  4 0     -1.49 
Angst en slapeloosheid 17.23  7.01 14.93  4.92 7 5 1     -1.46 
Sociaal disfunctioneren 17.62  4.19 13.79  1.89 10 1 2     -2.54* 
Ernstige depressie 11.64  3.72   8.64  1.60 7  0 4     -2.38* 
         
Totale problemen CBCL  157.57 23.78  137.11 24.90 6  0 0 -2.20* 
Emotioneel reagerend    13.17  3.93 12.79  3.22 6  5 1 -.49 
Angstig/depressief    10.91  2.63 10.00  1.68 7  2 2     -1.51 
Somatische klachten 13.15  1.99 12.50  1.51 5  4 4     -1.08 
Teruggetrokken  10.27  2.05  9.71  2.16 6  2 3     -1.61 
Slaapproblemen 11.08  4.01  9.71  3.32 5  1 6     -1.80 
Aandachtsproblemen  9.54  1.90  9.50  1.29 5 4 4     -1.83 
Agressief gedrag 36.78  9.80 33.38  7.34 6  3 0     -1.01 
Andere problemen 43.00  7.02 40.78  6.83 6  2 0       -.91 
Internaliserende problemen 48.44  8.82 45.38  7.91 7  2 0     -1.55 
Externaliserende problemen 46.33 11.18 42.92  8.03 6  3 0     -1.01 
         
Totaal NVOS  109.44 29.95  103.46 21.82 7  1 0 -2.32* 
Gezinsbelasting 79.91 20.21 75.00 15.97 9  1 0 -.31 
Gebrek aan plezier 19.82  6.63 19.50  5.35 7  3 1 -2.61* 
Gebrek aan sociale steun  9.38  3.38  9.71  2.64 5 5 3     -1.02 
         
Totaal Opvoedingsvaardigheden  133.00 13.15  138.82  5.60 2  5 0       -.93 
Responsiviteit 16.00   2.42 16.50  1.87 5 6 2       -.36 
Positieve interactie 19.54   2.99 21.07  2.34 1 9 3 -2.54* 
Totaal Ondersteuning 35.54   4.50 37.57  3.46 3 8 2     -1.66 
         
Permissiviteit 10.73  1.19 11.43  0.85 0  7 4 -2.46* 
Overreactie   5.42  1.38  6.69  1.70 1  9 2 -2.49* 
Inconsistentie 11.31  3.45 11.79  3.49 4  7 2 -.31 
Totaal Gebrek aan structuur 27.73  2.33 30.00  2.74 1  9 1 -2.61* 
         
Bekrachtigen positief gedrag 24.46  2.73 27.36  2.17 2 9 2  -2.27* 
Inductie 15.42  2.64 16.75  2.42 2  6 3      -1.20 
Totaal Positieve discipline 39.67  4.40 44.42  3.97 2  9 0  -2.19* 
         
Liefdesonthouding  8.36  2.69   7.29  2.46 6  2 3      -1.56 
Verbale straf  9.67  4.05   8.86  2.71 5  6 1 -.71 
Totaal Psychologische controle 17.90  5.71 16.14  3.21 5  4 1 -.65 
         
Totaal Fysieke/Lichamelijke straf 12.23  3.42 11.07  3.27 6 4 3      -1.07 
         
Totaal Erickson 18.00  3.77 21.18  2.14 0 12 1   -.3.07** 
Ondersteunend aanwezig  5.18  1.33  6.00  1.10 0 9 4  -2.72* 
Vijandigheid van moeder  3.82  1.83  4.27  1.95 2 7 4  -2.01* 
Respect voor autonomie  4.45  1.64  5.45  1.29 1 10 2  -2.65* 
Structuur en grenzen stellen  4.55  1.81  5.45  1.21 0 8 5      -2.60* 
         
Totaal Ainsworth, senistiviteit  5.73  1.79  6.45  1.51 0 8 5      -2.60* 

*p < .05. **p < .01 
a niet 100% ingevuld  
b Z is de waarde van de niet parametrische gepaarde t-toets (wilcoxon signed-rank toets) 
De vetgedrukte rank geeft per variabele de hoogste rank weer  

 

Verder wordt op de subschaal ‘gebrek aan plezier’ van de NVOS een significant resultaat 

gevonden (p = .01). Meer moeders beleven meer plezier aan de opvoeding. Daarnaast blijken op de 
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volgende subschalen van opvoedingsvaardigheden, significante verschillen te zijn gevonden: 

‘positieve interactie,’ ‘permissiviteit,’ ‘overreactie’ ‘gebrek aan structuur,’ ‘bekrachtigen positief 

gedrag’ en ‘positieve discipline’ (respectievelijk p = .01; p = .01; p = .01; p = .01; p = .02; p = .03). 

Moeders hebben aan het eind van de cursus vaker een positieve interactie met het kind, bekrachtigen 

positief gedrag vaker en maken vaker gebruik van positieve disciplines. Interessant is het resultaat dat 

meer moeders aan het eind van de cursus vaker permissief zijn en overreacties richting het kind 

vertonen en minder gebruik maken van structuur in de opvoeding. 

Verder blijkt uit tabel 5 dat de vier Erickson-subschalen, beoordeeld aan de hand van 

observaties, significant verschillen. De volgende resultaten worden gevonden: ‘ondersteunend 

aanwezig’ (p = .01), ‘vijandigheid van de moeder’ (p = .05), ‘respect voor autonomie’ (p = .01) en 

‘structuur en grenzen stellen’ (p = .01). Ook de Erickson-totaalschaal geeft een significant verschil (p 

= .002). Moeders zijn tijdens de tweede observatie tijdens de cursus, vooruit gegaan op sensitiviteit in 

taaksituaties (gemeten aan de hand van de Erickson-totaalschaal). Moeders zijn tevens vaker 

ondersteunend aanwezig voor hun kinderen, vaker respectvol voor de autonomie van hun kinderen en 

kunnen beter structuur bieden en grenzen stellen. Verassend is het resultaat voor de schaal 

‘vijandigheid van de moeder.’ Het blijkt dat meer moeders aan het eind van de cursus vijandig richting 

hun kinderen zijn. 

Als laatst blijkt de responsieve sensitiviteit van de moeder in vrije spelsituaties, gemeten aan 

de hand van observaties met behulp van de Ainsworth-totaalschaal voor sensitiviteit, significant 

vooruit te zijn gegaan. Meer moeders zijn sensitief in vrije spelsituaties aan het eind van de cursus. 

 

Discussie 

Bereik doelgroep 

Uit resultaten van huidig onderzoek blijkt, dat moeders uit de experimentele groep in demografische 

kenmerken overeenkomen met moeders van de vergelijkingsgroep. Deze uitkomst werd niet verwacht. 

Op basis van eerder onderzoek werd verwacht dat moeders uit de experimentele groep vaker werkeloos 

zouden zijn, minder sociale steun zouden ontvangen (Ribner & Knei-Paz, 2002), vaker alleenstaand 

ouder zouden zijn (Cunningham, 1999), vaker gescheiden zouden zijn (Strohschein, 2005), een lager 

inkomen zouden hebben en jonger moeder zouden zijn (Belsky et al., 2006). Klaarblijkelijk selecteren 

consultatieartsen moeders uit de interventiegroep niet op demografische kenmerken die gerelateerd zijn 

aan multiprobleem gezinnen. 

Daarentegen hebben moeders uit de experimentele groep, zoals verwacht (Dennis et al., 2003), 

significant meer psychische problematiek. Opvallend is met name het significante verschil in ernstige 

depressieve symptomen, omdat deze studie zich met name op depressieve moeders heeft gericht. 

Cursusbegeleidsters constateerden een verhoogde mate van depressie onder deelnemende moeders. De 

zelfrapportage bevestigd dit beeld. Het selectieproces door de consultatieartsen slaagt er kennelijk wel in 

om moeders uit te nodigen met meer psychische problematiek. Deze moeders behoren als groep tot de 
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groep Ouders met Psychische Problematiek waar het GGZ KOPP/KOV project op gericht is. De 

interventie ‘Opkikkertje’ is onderdeel van dit project. 

Verder rapporteren moeders die deelnamen aan de cursus op een aantal CBCL-schalen vaker 

kindproblematiek. Zoals uit eerdere studies onder depressieve moeders blijkt, ervaren depressieve 

moeders meer angstig/depressieve-, (Bool et al., 2007) slaap-, (Hiscock & Wake, 2001) aandachts-, 

(Sohr-Preston & Scaramella, 2006) externaliserende- (Josefsson & Sydsjö, 2007) en andere problemen 

(Goodman & Gotlib, 1999) bij hun kinderen. Deze jonge kinderen vertonen mogelijk al meer angsten, 

slaap- en aandachtsproblemen en externaliserende gedragsproblemen vergeleken met leeftijdsgenootjes. 

Uit het oogpunt van preventie lijkt het wenselijk dat via hun moeders deze KOPP-kinderen geselecteerd 

zijn voor deze interventie. 

Tegen de verwachting van eerder onderzoek (Lucas-Thomson & Clarke-Stewart, 2007; 

Rosenblum et al., 2002; Sayre et al., 2001; Steinberg, 2000) en het selectiecriterium voor de groep in, 

rapporteerden cursusmoeders niet meer opvoedingsstress. Ondanks verhoogde eigen problematiek en 

meer problematiek bij hun kinderen leken cursusmoeders de opvoeding even belastend te ervaren als de 

moeders uit de vergelijkingsgroep. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat de 

vergelijkingsmoeders het ook daadwerkelijk drukker hadden in de opvoeding doordat ze gemiddeld 

vaker meer kinderen hadden.  

Op drie onderzochte schalen van opvoedingsvaardigheden (‘liefdesonthouding,’ ‘verbale 

straf,’ ‘psychologische controle’) wijkt de experimentele groep significant af van de 

vergelijkingsgroep. Moeders uit de cursusgroep onthouden hun kind vaker van hun liefde, straffen het 

kind verbaal vaker en zijn psychologisch meer controlerend, dan moeders uit de vergelijkingsgroep. 

Op basis van eerder onderzoek werden ook op de schalen ‘responsiviteit,’ ‘gebrek aan structuur’ 

(Legerstee & Varghese, 2001), ‘positieve interactie,’ ‘ondersteuning,’ ‘permissiviteit’ (Reck et al., 

2004), ‘inconsistentie’ (Herring & Kaslow, 2003) en ‘bekrachtigen positief gedrag’ (van Doesum et 

al., 2005) significante verschillen verwacht. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat in huidig 

onderzoek de moeders uit beide groepen op demografische gegevens niet veel van elkaar afwijken.  

 

Effectiviteit interventie 

Resultaten uit huidig onderzoek tonen op een aantal schalen voor moeder- en kindproblematiek, 

opvoedingsstress en opvoedingsvaardigheden gewenste verbeteringen na de cursus, in vergelijking met 

voor de cursus.  

Moeders uit de experimentele groep ervaren na de cursus minder psychische problemen. Deze 

bevinding is in overeenstemming met de uitkomsten van de meta-analyse naar de effectiviteit van 

oudercursussen van Barlow, Coren en Stewart-Brown (2002). In deze meta-analyse werd specifiek 

onderzocht of oudercursussen de psychosociale gezondheid van moeders bevorderen. Het blijkt dat 

oudercursussen een significante bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de psychosociale 

gezondheid van moeders op de korte termijn. Voor huidig onderzoek geldt dat er follow-up studies 
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nodig zijn om inzichtelijk te maken hoe de geestelijke gezondheid van de moeder zich op de lange 

termijn ontwikkelt.  

De opvoedcursus ‘Opkikkertje’ is verder effectief gebleken voor de afname van 

kindproblematiek. Ook Sanders, Markie-Dadds, Tully en Bor (2000) en Thomas en Zimmer-Gembeck 

(2007) vonden afname van kindproblematiek bij de oudercursus Triple P.  

Het ervaren van minder opvoedingsstress is tevens een positief effect van de cursus 

‘Opkikkertje.’ Onderzoek van Bodemann, Cina, Ledermann en Sanders (2008) bevestigt dat stressoren 

gerelateerd aan het ouderschap af kunnen nemen met behulp van een oudercursus.  

Verder blijkt dat moeders op drie onderzochte schalen van opvoedingsvaardigheden 

(‘positieve interactie,’ ‘positieve discipline’ ‘bekrachtigen positief gedrag’) vooruit zijn gegaan. Het 

wordt bevestigd dat de kwaliteit van het ouderschap en het zelfvertrouwen van moeders die deelnamen 

aan een oudercursus significant verbeteren (Bodemann et al., 2008). Verassend was het resultaat dat 

gevonden werd voor de opvoedingsschalen ‘permissiviteit,’ ‘overreactie’ en ‘gebrek aan structuur.’ Op 

basis van eerder onderzoek werd verwacht dat door middel van een opvoedcursus de 

opvoedingsvaardigheden van de moeders zouden verbeteren (Thomas & Zimmer-Gembeck, 2007). 

Vervolgonderzoek is nodig om te verklaren waar het verschil in permissiviteit, overreactie en gebrek 

aan structuur tussen de voor- en nameting door wordt veroorzaakt en welke mechanismen, te 

gebruiken in opvoedcursussen, zorgen voor afname in permissiviteit, overreactie en gebrek aan 

structuur bij cursusmoeders.  

Een laatste bevinding in de effectiviteit naar de opvoedcursus ‘Opkikkertje’ is dat uit 

observaties blijkt, dat de ondersteunende aanwezigheid en de sensitieve responsiviteit van moeders 

verbeterd na deelname aan de cursus. Moeders zijn vaker ondersteunend aanwezig voor hun kinderen, 

vaker respectvol voor de autonomie van hun kinderen en kunnen beter structuur bieden en grenzen 

stellen. Het resultaat dat gevonden werd voor de Erickson-schaal ‘vijandigheid van de moeder’ was 

tegen de verwachting van eerder onderzoek in (Bodemann et al., 2008). Mogelijk zou ook hier 

vervolgonderzoek kunnen verklaren wat het verschil tussen de voor- en nameting in vijandigheid van 

de cursusmoeders veroorzaakt. Tevens zouden determinanten, bruikbaar in opvoedcursussen, kunnen 

worden gevonden die verantwoordelijk zijn voor de afname van vijandigheid bij cursusmoeders. 

 

Sterke kanten en beperkingen 

Een sterke kant aan het huidige onderzoek is, dat het een veelbelovend onderzoek is. Het is een eerste 

stap in de effectiviteitmeting van opvoedcursus ‘Opkikkertje.’ Effectiviteit is een zeer belangrijk 

aandachtspunt in de jeugdzorg (Yperen & Veerman, 2008). Van belang is om de zorg zowel intern als 

extern te kunnen verantwoorden. Wanneer cijfers over de kwaliteit van de manier van werken 

inzichtelijk kunnen worden gemaakt, kunnen financiers verantwoorden waarom geld naar een bepaald 

project gaat. Zicht op effectiviteit is daarom nuttig. Door de gegevens van cursussen op meerdere 
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locaties te bundelen en een vergelijkingsgroep te benaderen, kunnen eerste uitspraken gedaan worden 

over mogelijke effectiviteit. 

Wat tevens sterk is aan huidig onderzoek, is dat de gebruikte vragenlijsten gedeeltelijk 

gestandaardiseerd zijn en een hoge betrouwbaarheid hebben, waardoor een goed beeld gegeven wordt 

van de perceptie van de moeder met betrekking tot psychische problematiek, kindproblematiek en 

opvoedingssituatie.  

Ten derde zijn er positieve resultaten gevonden omtrent de opvoedcursus ‘Opkikkertje.’ De 

cursus blijkt op verschillende aspecten (psychische- en kindproblematiek, opvoedingssituatie, 

opvoedingsvaardigheden) voor verbetering te zorgen voor participanten van het onderzoek. Verder is 

sterk dat er onderzoek is gedaan naar de cursus ‘Opkikkertje’ omdat de interventie past binnen het 

gehele bestaande KOPP-aanbod. Het past tussen de moeder-baby interventie, de KOPP/KVO groepen, 

de oudercursussen voor ouders van oudere kinderen en het nieuwe aanbod van e-health 

(www.kopopouders.nl). Wat vooral sterk is, is dat er ingespeeld wordt op het stimuleren van de moeder-

kind interactie tijdens de cursus.  

Een laatste sterk punt is dat er een goede samenwerking bestaat tussen de consultatieartsen bij 

de thuiszorgorganisatie Verián en de preventiemedewerkers bij GGNet. De consultatieartsen verwijzen 

kennelijk de juiste moeders door. 

 

Mogelijke tekortkomingen aan huidig onderzoek zijn dat er gebruik is gemaakt van een kleine 

steekproef bestaande uit 41 moeders. Een volgende stap in het onderzoek zal kunnen zijn dat het 

design van een Randomized Controled Trail (RCT) wordt toegepast. Omdat het gezien de 

problematiek van de moeders en de problematiek die het kind eventueel zou kunnen ontwikkelen 

mogelijk onethisch lijkt om gebruik te maken van een controlegroep, kan een wachtlijstgroep 

gehanteerd worden. Een laatste mogelijke tekortkoming is dat er gebruik is gemaakt van 

zelfrapportage bij het invullen van de vragenlijsten. Depressieve ouders zouden verdraaide of 

bevooroordeelde evaluaties kunnen geven van het kind (Mulvaney & Kendrick, 2005).  

 

Aanbeveling voor verder onderzoek 

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek betreft het belang van een longitudinaal RCT om de uitkomsten 

van huidig onderzoek te bevestigen. Het zou kunnen dat niet alle moeders en hun kind(eren) evenveel 

baat hebben bij opvoedcursus ‘Opkikkertje.’ Determinanten die van invloed zijn op de effectiviteit van 

de cursus voor moeders en hun kind(eren) zouden in kaart kunnen worden gebracht. Op die manier kan 

er antwoord worden gegeven op vragen als: welke deelnemers hebben het meeste baat bij welke 

karakteristieken van de opvoedcursus? Zouden deelnemers meer voordeel hebben van een intensievere 

of minder intensievere vorm van begeleiding? Zo ja, voor welke deelnemers geldt dit dan? En waarom 

geldt dat juist voor die deelnemers?  
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Aanbevelingen voor de praktijk 

Cursusbegeleidsters zullen potentiële deelnemers zorgvuldig moeten kunnen selecteren, zodat bij 

zoveel mogelijk moeders en hun kind(eren) een positief resultaat (afname van de klachten) bereikt kan 

worden. Een aanbeveling hiertoe is het ontwikkelen van een gestandaardiseerde intakelijst met daarop 

indicaties en contra-indicaties voor geschiktheid tot deelname aan de cursus.  

Een tweede aanbeveling is dat er een kostenbaten analyse gemaakt zou kunnen worden om op 

die manier het inzetten van het preventieprogramma ‘Opkikkertje’ kracht bij te zetten. Niet ontdekte 

en summier behandelde depressie bij de moeder en problemen bij het kind, zijn veel voorkomende 

gezondheidsproblemen en leggen een significante last op de maatschappij (Elgar, McGrath, 

Waschbusch, Stewart & Curtis, 2004). Volgens de World Health Organization veroorzaakt depressie 

in 2020 één van de grootste ziektekostenposten in de gezondheidszorg onder alle 

gezondheidsproblemen bij vrouwen. Problemen bij kinderen veroorzaken daarnaast ook een 

kostenpost in de gezondheidszorg. Deze kostenposten lopen op wanneer problemen onbehandeld 

blijven (Elgar et al., 2004). Agressief gedrag van het kind kan uitmonden in antisociaal gedrag, 

emotionele- en angststoornissen in de volwassenheid (Elgar, Arlett & Groves, 2003).  

Het is verstandig om ervaringen die moeder en kind opdoen met betrekking tot de 

opvoedcursus in hun maatschappelijke context te bekijken (Leseman & Blok, 2004). 

Interventieprogramma’s kunnen niet succesvol zijn wanneer ze zich alleen op verandering bij het 

individu richten (Sameroff & Fiese, 2000). De omgeving moet ook structureel veranderen, wil een 

interventie de bestaande competenties van een individu uitlokken. Wanneer wordt gefocust op 

individuele karakteristieken van gezinnen, kan dit niet meer dan een kleine proportie in variatie van 

gedragsontwikkeling verklaren. Het is van belang dat aandacht wordt gevestigd op een breed spectrum 

aan ecologische factoren waar individuen en gezinnen mee te maken hebben (Bronfenbrenner, 1979). 

Een aanbeveling hiertoe is daarom dat de opvoedcursus ‘Opkikkertje’ in een breder 

ondersteuningsprogramma wordt ingebed, waarin de totale omgeving van het individu wordt 

meegenomen. Op die manier wordt er een groot draagvlak gecreëerd en kan uitdoving van de positieve 

effecten van de interventie tegen worden gegaan. Uit het evaluatieformulier, ingevuld door moeders 

uit de cursus, blijkt dat er onder een aantal deelnemers behoefte is aan een vervolgcursus. Dit zou een 

mogelijke optie kunnen zijn om uitdoving van behaalde effecten tegen te gaan. Het blijkt dat 

programma’s met een hoge intensiteit op de lange termijn de meeste kans op succes bieden (Leseman 

& Blok, 2004).  

Interventieaspecten die de kans van slagen verder mogelijk zouden kunnen bevorderen zijn: 

uitvoering in de thuissituatie zodat er invloed uitgeoefend kan worden op de directe omgeving 

(Sajaniemi et al., 2002), gebruik van videofeedback van de moeder-kind interactie (Schechter et al., 

2006), het systematisch aanbieden van kennis en vaardigheden aan ouders (Mahoney et al., 1999), en 

een multidisciplinaire, intensieve, langdurige begeleiding (Love et al., 2005). Aangezien veel van de 

moeders getrouwd zijn is het aan te bevelen om ook de partner bij de cursus te betrekken. 
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Samenvatting 

Doel: De opvoedcursus ‘Opkikkertje’ is ontwikkeld in opdracht van een geestelijke gezondheidszorg instelling,  

nadat werd aangetoond dat er behoefte was aan opvoedingsondersteuning voor moeders met psychische 

problemen, moeders die opvoedingsstress ervaren en/of multiprobleem gezinnen en hun kind(eren) in de leeftijd 

van 1-5 jaar. De cursus is ontwikkeld omdat kinderen van deze moeders risico lopen op de ontwikkeling van 

emotionele- en gedragsproblemen evenals psychiatrische, sociale- en cognitieve problemen. Het eerste doel dat 

centraal staat in huidig onderzoek is te bepalen of de opvoedcursus ‘Opkikkertje’ de doelgroep bereikt die het 

zegt te bereiken. Het tweede doel is of de opvoedcursus effectief is gebleken voor de doelgroep. Methode: De 

interventie werd uitgevoerd onder 21 moeders. Er werd zowel voorafgaande aan de interventie als na afloop een 

vragenlijst afgenomen. De vergelijkingsgroep bestond uit 20 moeders. Deze moeders vulden dezelfde vragenlijst 

eenmalig in. Resultaten:’ Moeders met psychische problematiek, waaronder ernstige depressieve moeders, 

moeders die meer problemen in de opvoeding ervaren en meer kindproblematiek rapporteren werden door de 

cursus ‘Opkikkertje’ bereikt. Uit huidig onderzoek bleek dat de volgende positieve effecten van het 

interventieprogramma werden gevonden: de moeders rapporteerden een vooruitgang in de algehele gezondheid, 

afname van opvoedingsstress en kindproblematiek, evenals toename van opvoedingsvaardigheden. Conclusie: 

Er zijn positieve resultaten gevonden van de cursus ‘Opkikkertje.’ Er is echter longitudinaal RCT nodig om de 

effectiviteit van de cursus te bevestigen. Effectieve interventies voor depressieve moeders kunnen de kans op de 

ontwikkeling van depressie bij hun kinderen verkleinen. Trefwoorden: effectiviteit opvoedcursus, psychische 

problemen, depressie moeder, opvoedingsstress, multiprobleem gezinnen. 


