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Samenvatting: 

 

Achtergrond : Een hypospadie is een aangeboren afwijking aan het mannelijke geslachtsdeel. 1 op de 200 

jongens wordt hiermee geboren. Door middel van een of meerdere operaties kan de hypospadie verholpen 

worden, maar dit is niet zonder risico’s. Het is de taak van de uroloog om de penis er zo normaal mogelijk uit te 

laten zien. Jongens die geboren worden met een hypospadie, kunnen hier problemen van ondervinden, zowel 

psychisch als fysiek. 

Doel: Doel van het onderzoek is om een eerste beschrijving te geven van kwaliteit van leven, gedrag, seksuele 

opvoeding en medische zorg van jongens met een hypospadie. 

Methode: Er is gekozen voor een voorzichtige opzet. 153 ouders zijn benaderd om mee te doen aan het 

onderzoek. Naar 115 ouderparen zijn de volgende vragenlijsten opgestuurd: de CBCL, de TACQOL-PF, de 

seksuele opvoeding van uw zoon tussen 11 en 16 jaar en informatieverstrekking aan ouders van en jongens met 

een hypospadie. Uiteindelijk hebben 41 ouderparen gereageerd.  

Resultaten:  Het cijfer dat ouders geven betreffende de informatieverstrekking van de (behandeld) arts heeft een 

gemiddelde van 7.2 (SD=1.82). In vergelijking met de normgroep vertonen jongens met een hypospadie 

beduidend meer internaliserend gedrag (29% i.p.v. 15% bij de normgroep), ervaren zij meer pijn en fysieke 

klachten (p=.000, t=-3,88) en  hebben zij significant minder interactie met leeftijdsgenoten (p=.031, t=2.23). 

Conclusie  Volgens de ouderlijke perceptie komen er meer gedragsproblemen voor bij jongens met een 

hypospadie en hebben jongens met een hypospadie een lagere kwaliteit van leven. Ouders ervaren de seksuele 

ontwikkeling van hun zoon over het algemeen als normaal en zij geven aan de seksuele opvoeding moeilijk te 

vinden. Informatie die verstrekt wordt door medisch specialisten wordt als goed beoordeeld. 

 

Summary: 

Context:  Hypospadias is a congenital deviation of the male genital. With an incidence of 1 per 200 boys. By 

means of one or more operations the hypospadias can be remedied, but this is not without risk. The goal of 

hypospadias repair is to achieve a normal-looking penis. Boys who are born with hypospadias, can experience 

mental and/or physical problems. Aim: This research aims at an assessment of quality of life, behaviour, sex 

education and medical care of boys with hypospadias.  Method:  A carefull set-up has been chosen. 153 parents 

have been approached to participate in this research. 115 parents received the following questionnaires: the 

CBCL, TACQOL-PF, the sex education of your son between 11 and 16 years and information supply to parents 

of, and boys with hypospadias. Eventually 41 parents responded.  Results:  Parents rate the information supply 

by the doctor with an average figure of 7.2 (SD=1.82) on a 10-points-scale (10 is the best level). In comparison 

with the standard group, boys with hypospadias show significant more internalising behaviour (29% instead of 

15% from the normgroup), they experience more pain and physical complaints (p=.000, t=-3,88) and they have 

significantly less interaction with peers (p=.031, t=2.23). Conclusion  according to the parental perception, boys 

with hypospadias have more behaviour problems and they have a lower quality of life. Parents experience the 

sexual development of their son generally as normal and they find sex education difficult. Information which is 

supplied by the medical specialists is positively evaluated. 
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1. Theoretische inleiding 

 
In Nederland wordt 1 op de 200 jongens geboren met een hypospadie (de Jong, 2006). Een 

hypospadie is een aangeboren afwijking aan het mannelijke geslachtsdeel. Bij een 

hypospadie is er tijdens de intra-uteriene ontwikkeling van de foetus een verstoring in de 

ontwikkeling van de urinebuis opgetreden. De kanalisatie van de urinebuis is niet goed 

verlopen waardoor de urinebuis uitmondt aan de onderkant van de penis en niet aan het 

uiteinde hiervan (de Jong, 2006; Mureau, 1995; Schonbucher, Landolt, Gobet & Weber, 

2008). De urinebuis kan uitmonden net onder de eikel, dan wordt er gesproken van een 

milde vorm van hypospadie (glanulair/ subcoronaal), in het midden van de penisschacht, dan 

spreekt men over een matige vorm van hypospadie (distaal/ midshaft/ proximaal), of de 

urinebuis mondt uit ter hoogte van de scrotum, men spreekt dan van een zware vorm 

(penoscrotaal/ scrotaal/ perineaal) (Snodgrass & Yucel, 2007; Uitkomst hypospadie-enquête 

2006, 2006).  

Een hypospadie gaat samen met defecten aan de eikel, voorhuid en kromstand van 

de penis. De gevoeligheid van de penis kan zowel zonder stimulatie als tijdens stimulatie 

verstoord zijn en jongens hebben moeite met het richten van de urinestraal vanwege het 

defect aan de urinebuis (de Jong, 2006; Mureau, 1995). Dit is operatief te verhelpen (de 

Jong, 2006; Schonbucher et al., 2008). Een operatie is tevens noodzakelijk voor een 

normale seksuele ontwikkeling. De chirurg heeft hierin de taak om de penis er zo normaal 

mogelijk uit te laten zien (Chrzan, Dik, Klijn & de Jong, 2007; Hynie, 1966, zoals geciteerd in 

Mureau, 1995; de Jong, 2006; Schonbucher et al., 2008).  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zowel de genen van het kind, als 

omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een hypospadie tijdens de 

zwangerschap (Calzolari, Contiero, Roncarati, Mattiuz & Volpato, 1986; Freddell et al., 2002; 

Pierik, Burdorf, Deddens, Juttman & Weber, 2004; Stoll, Alembik, Roth & Doth, 1990; 

Weidner, Moller, Kold, Jensen & Skakkenbaek, 1999). Voorbeelden van deze 

omgevingsfactoren zijn: een laag geboortegewicht, een oudere broer met een hypospadie, 

waarbij de hypospadie niet ontstaan is door erfelijke factoren, maar door problematiek bij 

ouders, zoals: lage sociaal economische status van het gezin, leeftijd van ouders, 

rookgedrag van vader en blootstelling aan pesticide bij vader.  

Wanneer een jongen geboren wordt met een hypospadie zal deze jongen operaties 

aan zijn penis moeten ondergaan. Als beste leeftijd waarop jongens met een hypospadie de 

operatie aan hun geslachtsdeel kunnen ondergaan wordt de leeftijd tussen de 6 en 18 

maanden aangehouden (de Jong, 2006; Manley, 1982, zoals geciteerd in Mureau, 1995). In 

deze leeftijdscategorie zouden jongens de minste kans lopen op psychische en fysieke 

schade door de operatie (de Jong, 2006; Manley, 1982, zoals geciteerd in Mureau, 1995). 



 6 

 Het hebben van een afwijkend genitaal (zoals bij een hypospadie) kan psychische en 

fysieke problemen veroorzaken. Jongens met een hypospadie kunnen bijvoorbeeld gepest 

worden door anderen omdat hun penis er anders uitziet dan een penis zonder afwijking of 

zichzelf onzeker voelen over het uiterlijk van de penis (Chrzan et al., 2007; Mureau, 1995; 

Schonbucher et al, 2008). Bij 31% van de operaties aan een hypospadie treden achteraf 

complicaties op. Deze zijn afhankelijk van de ernst van de hypospadie, de operatiemethode 

en de ervaring van de chirurg. De complicaties die de jongens tijdens de operatie op zouden 

kunnen lopen, kunnen psychische en fysieke problemen te weeg brengen of, wanneer deze 

al aanwezig zijn, vergroten. Het is daarom van groot belang om deze operatie uit te laten 

voeren door een chirurg die gespecialiseerd is op het gebied van hypospadie, zodat de kans 

op psychische en fysieke problemen geminimaliseerd wordt (Chrzan et al., 2007; 

Schonbucher et al., 2008). De ziekenhuisbezoeken voor de operatie(s) aan de hypospadie 

en na-controles kunnen erg confronterend zijn, zowel voor de jongen als diens ouders. Er 

bestaat een mogelijkheid dat er na de operatie angst om te urineren of om de penis aan te 

raken ontstaat. Dit wordt veroorzaakt door de pijnlijke zwelling van de penis na de operatie 

(Mureau, 1995). 

De bevindingen uit onderzoek bij hypospadiepatiënten zijn wisselend wat de 

gevolgen betreft van een hypospadie en een operatie hieraan. Zo blijkt enerzijds uit 

onderzoek van Avellán (1976, zoals geciteerd in Mureau, 1995) dat jongens met een 

hypospadie zich in psychosociaal opzicht vertraagd ontwikkelen in vergelijking met jongens 

zonder een hypospadie. De hypospadie zou het aantal sociale contacten door angst, 

onzekerheid en terughoudendheid beperken. Anderzijds spreken Mureau, Slijper, Slob en 

Verhulst (1997) dit tegen; zij zeggen dat de psychosociale ontwikkeling normaal verloopt. In 

het onderzoek van Schonbucher et al. (2008) is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 

leven bij hypospadiepatiënten. Zij concluderen dat jongens die een hypospadie hebben 

(gehad1) een lagere kwaliteit van leven hebben dan jongens zonder deze aandoening. 

Variabelen waarbij de verschillen groot zijn in vergelijking met de controlegroep zijn 

bijvoorbeeld: samen spelen, ongeduld tegenover de ouders, zichzelf triest voelen en boos 

zijn 

Zo zijn er ook wisselende bevindingen wat de psychoseksuele ontwikkeling betreft. 

Enerzijds wordt beschreven dat de psychoseksuele ontwikkeling vertraagd verloopt; 

onderzoek toont aan dat jongens met een hypospadie hun eerste liefdesrelatie op een latere 

leeftijd aangaan en dat zij ook minder liefdesrelaties in hun leven hebben dan mannen 

zonder een hypospadie (Berg, Svensson & Ăström, 1981; Cansever, 1965; Gordon, Tschopp 

& Feldman, 2004; Mureau, Slijper, Slob & Verhulst, 1997). Dit wordt echter in ander 

                                                 
1 In dit onderzoek is het uitgangspunt gehanteerd dat alle jongens met een hypospadie daaraan 
geopereerd zijn. 
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onderzoek tegengesproken; daarin wordt genoemd dat er geen verschil is tussen de 

psychoseksuele ontwikkeling van mannen met of zonder een hypospadie (Mureau et al., 

1997). 

 Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van het menselijk welzijn en heeft invloed op 

de kwaliteit van leven (Horn & Zimmer-Gembeck, 2006). Kwaliteit van leven is een 

multidimensioneel begrip. Het begrip omvat zowel objectieve als subjectieve aspecten van 

het leven van het individu. De fysieke status, het dagelijks en sociaal functioneren, het 

psychologisch welzijn van een individu en de eigen beleving worden gezien als belangrijke 

domeinen van de kwaliteit van leven (Spilker, 1996; Vogels et al., 2004; Schonbucher et al., 

2008). Uit onderzoek blijkt dat 20% van de mannen die geopereerd is aan een hypospadie 

seksuele problemen heeft, zoals het niet kunnen krijgen van een erectie of ejaculatie. Ook 

komt het voor dat deze mannen geen seksuele sensatie voelen in hun penis. Deze 

problemen belemmeren het hebben van seks en kunnen schaamte oproepen (Bubanj et al, 

2004; Snodgrass & Wilcox, 2006). 

Hoe ouders en de jongens zelf op een hypospadie en de gevolgen daarvan reageren 

heeft invloed op de verdere ontwikkeling van de jongen. Het “disability-stress-coping”-model 

van Wallander beschrijft deze gevolgen. Het model richt zich op de ervaringen van families 

van, en jongeren met een chronische aandoening en wat voor invloed deze op elkaar 

hebben (Gudmundsdottir, Gudmundsdottir & Elklit, 2006). Ook richt het model zich op de 

copingstijlen van de ouders en de mate van stress die ouders ondervinden bij het verzorgen 

van hun kind met een chronische aandoening (Wallander, n.d.).  

In dit onderzoek wordt tevens gekeken wat de invloed is van een hypospadie op de 

(seksuele) ontwikkeling. Daarnaast wordt geïnventariseerd hoe ouders de verstrekte 

informatie over de aandoening van hun zoon door de medisch specialisten ervaren hebben. 

Ook wordt hen gevraagd naar hun visie op de informatie die verstrekt is aan hun zoon. Het 

behandeltraject begint natuurlijk in de diagnostische fase en kan vervolgens nog lang - soms 

jarenlang – voortduren. Over het onderwerp ‘informatieverstrekking’ is nog weinig tot geen 

wetenschappelijk onderzoek gedaan en dus nog niet veel bekend. Wanneer een baby 

geboren wordt met een hypospadie, is het van belang dat ouders goed geïnformeerd worden 

door de medisch specialisten. Hierdoor kan de te ervaren stress verminderen (in geval van 

geruststelling), maar mogelijk kan deze ook toenemen in geval van een verwacht langdurig 

medisch behandeltraject. Voor en tijdens de behandeling van de hypospadie kunnen ouders 

en jongens tegen allerlei problemen aanlopen zoals: regelmatig ziekenhuisbezoek, zittend 

moeten plassen, slechte controle over de urinestroom, nalekken, krijgen van 

urineweginfecties, littekenvorming, fistelvorming, het hebben van niet ingedaalde testikels, 

kromming van de penis en schaamte. De ernst van deze problemen hangt af van de ernst 

van de hypospadie (Uitkomst hypospadie-enquête 2006, 2006). 
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Het is zowel voor ouders als voor medisch specialisten van belang om te weten welke 

invloed een hypospadie heeft op de sociaal-emotionele- en seksuele ontwikkeling van een 

jongen. Een beter zicht hierop kan ervoor zorgen dat er, zowel door ouders als door medisch 

specialisten, beter aansluitende informatie verschaft wordt en er goed geanticipeerd en 

gereageerd wordt op eventuele (gedrags)problematiek. Het onderzoek heeft daardoor zowel 

maatschappelijke als wetenschappelijke relevantie en zal de kwaliteit van de zorg kunnen 

verbeteren.  

In het voorliggende onderzoek wordt gekeken naar de gevolgen van een hypospadie 

op de kwaliteit van leven in brede zin. De volgende hoofdvraag is opgesteld:  

 

“Wat zijn de gevolgen van een hypospadie betreffende de kwaliteit van leven bij jongens in 

de leeftijd van 11 tot 16 jaar, vanuit de perceptie van ouders bekeken?”.  

 

De hoofdvraag is vertaald in deelvragen, met de volgende vraagstellingen:  

1.  “Hebben, volgens de ouders, jongens met een hypospadie een lagere kwaliteit van 

leven dan jongens zonder hypospadie?” De verwachting aan de hand van de 

literatuur is dat jongens met een hypospadie een lagere kwaliteit van leven hebben 

dan jongens zonder hypospadie (Schonbucher et al., 2008). 

2.  “Hoe ervaren ouders van een jongen met een hypospadie de informatieverstrekking 

die, in de loop van de tijd door de behandelend (medisch) specialisten, is gegeven?” 

Er is weinig onderzoek gedaan naar informatieverstrekking. De verwachting op deze 

onderzoeksvraag zal is dat, gegeven de expertise van het urologen-team, de 

informatieverstrekking goed is, maar dat er mogelijk wel verbeterpunten zullen zijn. 

3.  “Komen er meer gedragsproblemen voor bij jongens met een hypospadie, dan bij de 

normgroep?” De verwachting aan de hand van de literatuur is dat jongens met een 

hypospadie meer gedragsproblemen vertonen dan jongens zonder hypospadie. Dit 

omdat een hypospadie en de behandeling hiervan psychische en fysieke problemen 

kan veroorzaken (Chrzan et al, 2007; Mureau, 1995; Schonbucher et al, 2008). Ook 

komt er meer internaliserend probleemgedrag voor bij jongens met een hypospadie 

dan bij jongens zonder hypospadie (Schonbucher et al., 2008) 

4/5.  “Hoe ervaren ouders de seksuele opvoeding en ontwikkeling van hun zoon met een 

hypospadie?” en  “Ervaren ouders problemen bij de seksuele opvoeding van hun 

zoon met een hypospadie?” De verwachtingen aan de hand van de literatuur is dat de 

seksuele ontwikkeling vertraagd is bij jongens met een hypospadie (Berg, Svensson 

& Ăström, 1981; Cansever, 1965; Gordon, Tschopp & Feldman, 2004; Mureau et al., 

1997). Wat de seksuele opvoeding betreft wordt verwacht dat ouders dit lastig vinden. 

Uit onderzoek bij kinderen zonder afwijking blijkt dat ouders moeite ondervinden met 
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de seksuele opvoeding van hun kind, dit heeft zowel met communicatiemogelijkheden 

te maken als gezinsrelaties onderling (Klai, 2005). Een afwijking aan het geslacht zal 

het onderwerp alleen maar verzwaren. Op dit gebied zullen extra problemen 

ondervonden worden in vergelijking met jongens zonder hypospadie. 

6.  “Hebben ouders van een zoon met een hypospadie behoefte aan meer/andere 

professionele opvoedingsondersteuning?” Uit onderzoek van M.G.A.B. Groen (2005), 

die onderzoek gedaan heeft bij ouders zonder zoon met hypospadie, blijkt dat weinig 

ouders meer/andere professionele opvoedingsondersteuning willen hebben. Omdat 

er in dit onderzoek een genitale afwijking meespeelt, wordt verwacht dat ouders wel 

meer/andere professionele opvoedingsondersteuning willen. 

 

2 Methode 

 Participanten 
Het onderzoek richt zich op ouders van een zoon tussen 11 en 16 jaar die een hypospadie 

heeft (gehad). Er is nog geen onderzoek naar specifiek deze doelgroep gedaan. Interessant 

is dat deze doelgroep de puberteit doorloopt. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC 

Utrecht, locatie WKZ) zijn, uit het patiëntenbestand, 153 patiënten in deze leeftijdscategorie 

bekend met een proximale hypospadie of een midschacht perineale hypospadie.  

Gezien de mogelijk emotionele lading en gevoeligheid rond een genitale afwijking en 

het onderwerp seksualiteit is gekozen voor een voorzichtige opzet; besloten is in eerste 

instantie de ouders te benaderen. Zij zijn gevraagd diverse vragenlijsten in te vullen. Op een 

later tijdstip zal mogelijk nog verder onderzoek gedaan worden bij de jongeren zelf. Van de 

153 ouderparen (100%) die benaderd zijn, hebben 8 ouderparen (5,2%) een duidelijke reden 

aangegeven om niet mee te doen aan het onderzoek en 13 ouderparen (8,5%) aangegeven 

niet mee te willen doen aan het onderzoek, zonder een reden te noemen. Bij 17 ouderparen 

(11,1%) was het adres dat bekend is bij het Wilhemina Kinderziekenhuis niet correct. 

Uiteindelijk zijn de vragenlijsten naar 115 ouderparen (75,2%)  verstuurd.  

Van deze ouderparen hebben 42 ouderparen (36,6%) de vragenlijst ingevuld geretourneerd, 

waarvan 1 zoon in de tussentijd 16 jaar geworden was en daarom te oud was om mee te 

doen aan het onderzoek. 92,7% van de ouders geeft aan dat de hypospadie vanaf de 

geboorte bekend was. 85,4% (n=35) van de vragenlijsten is door moeder ingevuld. 30 

respondenten (73,2%) hebben een leeftijd tussen de 40 en 50 jaar. Van alle respondenten 

heeft 7,3% (n=3) lager beroepsonderwijs, 41,5% (n=17) middelbaar beroepsonderwijs, 

17,1% (n=7) havo/vwo en 34,1% (n=14) hoger beroepsonderwijs gevolgd. Dit is niet conform 

de CBS-norm voor opleidingsniveau, Bij het CBS liggen de percentages voor middelbaar 

beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs lager (Dotinga & Picavet, 2006). Alle 
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respondenten hebben de Nederlandse nationaliteit. 87,8% van de gezinnen bestaat uit 

respondent, biologische vader/moeder en kinderen, ook dit is erg hoog conform de CBS-

norm van 48% (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008). Bij 31,7% (n=13) komt naast de 

hypospadie ook nog een andere aandoening voor bij desbetreffende zoon (zie tabel 1 en 2). 

Er lijkt veel comorbiditeit bij jongens met een hypospadie te zijn. 

 Vanwege het oriënterende karakter van dit onderzoek zijn er geen medische 

gegevens opgevraagd voor de gehele benaderde groep. Hierdoor kan geen vergelijking 

gemaakt worden tussen ouders die wel respons hebben gegeven en ouders die dit niet 

hebben gedaan. 

 

Tabel 1: aandoeningen van de zoon naast de hypospadie. Afkomstig uit vragenlijst: 

Informatieverstrekking aan ouders van en jongens met een hypospadie. 

 n 
Allergie 2 
Gilles de la Tourette 1 
Luchtweg problemen 2 
HMO/MO 1 
Pdd-nos 1 
Add 1 
Herseninfarct 1 
Hebben van 1 nier 2 
Cysten nieren 1 
 

Tabel 2: overige aandoeningen van de zoon naast de hypospadie. Afkomstig uit de CBCL. 

 n 
Ontwikkelingsachterstand 1 
Speciaal onderwijs 5 
ADHD 1 
Leerproblemen 5 
Pdd-nos 1 
Slechte motoriek 1 
ADD 1 
Seksueel misbruikt 1 
 

 Meetinstrumenten 
Het onderzoeksdesign betreft een survey-studie die gebruik maakt van schriftelijke 

vragenlijsten. Mogelijk leidt dit onderzoek naar verder onderzoek bij jongens met een 

hypospadie en dat maakt deze studie ook een feasibility study. Er is speciaal gekozen voor 

een voorzichtige aanpak omdat het gevoeligheidsgehalte van het onderwerp hoog ligt. Op 

deze manier wordt eerst een inventarisatie gemaakt van wat ouders denken. Aan de hand 

van deze resultaten wordt gekeken of er onderzoek gedaan kan worden bij de jongens zelf.  
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 De vragenlijsten zijn grotendeels gestructureerd, iedere respondent krijgt dezelfde 

vragen voorgelegd. De vragenlijsten bevatten ook enkele open vragen, waarvoor geen 

antwoordcategorieën opgesteld zijn. Deze vragen worden apart verwerkt.  

De volgende vragenlijsten worden aan ouders voorgelegd: om de kwaliteit van leven 

te bepalen de TNO-AZL-Child_Quality-Of-Life-Parent-Form (TACQOL-PF): Een vragenlijst, 

gemaakt door TNO, die door ouders ingevuld wordt. De TACQOL-PF bestaat uit 63 items die 

verdeeld zijn over zeven schalen: lichaam, beweging, autonomie, cognitief, sociaal, positieve 

emotie en negatieve emotie. De betrouwbaarheid is adequaat tot goed met waarden van 

Cronbach’s alpha die tussen .65 en .84 liggen (Vogels et al., 2004). De validiteit is ook goed 

(Knoester, Bronner, Bos & Grootenhuis, 2008). De items van deze vragenlijst worden 

beantwoord op een Likert schaal (1=nooit/ja, 2=soms/te weinig 3=vaak/nooit waarbij 2 en 3 

weer uitgesplitst worden in 1=heel goed, 2=niet zo goed, 3=vrij slecht en 4=slecht). De items 

die gaan over de gevoelens van het kind (vraag 47 tot 62, zie bijlage 3) worden beantwoord 

met 1=nooit, 2=soms, 3=vaak. Hoge scores geven een hoge kwaliteit van leven aan, lage 

scores een lage kwaliteit van leven. Voor deze vragenlijst zijn scores van een normgroep 

aanwezig waarmee de scores van de ouders van jongens met een hypospadie vergeleken 

worden. 

Als gedragsvragenlijst wordt de Child Behavior Checklist (CBCL) voorgelegd: De 

CBCL is ontwikkeld door T.M. Achenbach en vertaald in het Nederlands door: F.C. Verhulst 

en J. van der Ende. Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst voor ouders, die bestaat uit 

een competentiegedeelte en een gedragsproblemengedeelte. Het competentiegedeelte heeft 

20 vragen over sport, hobby’s, school en omgang met leeftijdgenoten. Deze vragen worden 

beantwoord met een 4-puntsschaal ( 0=weet niet, 1=minder dan gemiddeld, 2=gemiddeld en 

3=meer dan gemiddeld). Het gedragsproblemengedeelte heeft 120 vragen over: 

teruggetrokkenheid, lichamelijke klachten, angst en depressie, sociale problemen, 

denkproblemen, aandachtsproblemen, delinquent gedrag, agressief gedrag. Het 

gedragsproblemengedeelte wordt beantwoord met een 3-puntsschaal (0=niet waar, 1= 

beetje waar en 2=waar). Uiteindelijk resulteert de vragenlijst in een totale score per 

probleemgebied de T-score. Een T-score van boven de 65 valt in het borderline/klinische 

gebied. Zo heeft het competentiegedeelte ook een grens van T=30. Hogere scores op de 

CBCL geven een grotere intensiteit van gedragsproblemen weer. Volgens De Cotan (1.4) is 

de beoordeling van de psychometrische eigenschappen over het algemeen goed, de 

betrouwbaarheid en de criteriumvaliditeit zijn voldoende (Kievit, Tak & Bosch, 2002). 

Voor de seksuele opvoeding wordt de vragenlijst: ‘De seksuele opvoeding van uw 

zoon tussen 11 en 16 jaar’ gebruikt: In de doctoraalscriptie van M.G.A.B. Groen (2005) is 

deze, door ouders in te vullen vragenlijst over seksuele opvoeding, geformuleerd. Aan deze 

vragenlijst zijn de seksuele ontwikkelingsstadia toegevoegd (Deel A) (begrensde liefde, n.d.), 
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waardoor de vragenlijst compleet is voor het desbetreffende onderzoek. Deze vragenlijst is 

niet gevalideerd en er is ook geen duidelijke normgroep aanwezig. De uitkomsten van de 

doctoraalscriptie van M.G.A.B. Groen (2005) kunnen als vergelijkend materiaal fungeren. 

De laatste vragenlijst is de vragenlijst voor informatieverstrekking: 

‘Informatieverstrekking aan ouders van en jongens met een hypospadie’: Voor de 

informatieverstrekking is door de onderzoeker zelf een vragenlijst ontwikkeld. Deze gaat in 

op de beleving van de ouders, over de hoeveelheid en duidelijkheid van de informatie die 

medisch specialisten verschaft hebben over de aandoening van hun zoon. Hier is geen 

normgroep of controlegroep. Deze vragenlijst is daarom alleen bedoeld voor de hypospadie-

groep in het UMC. 

 Procedure  
Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek is de onderzoeksopzet voorgelegd aan de 

Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het UMC te Utrecht. De METC heeft de 

onderzoeksopzet getoetst conform de Code Goed Gedrag. Eind mei is door de METC 

toestemming gegeven voor de uitvoer van het onderzoek. 

 Namens de urologen is er eerst een brief verstuurd naar ouders die een zoon hebben 

met een (behandelde) hypospadie om het onderzoek aan te kondigen en hen te verzoeken 

aan het onderzoek mee te werken. Hierbij de vraag of ouders die niet aan het onderzoek 

mee willen werken binnen een week de desbetreffende brief willen retourneren. Op deze 

manier werd direct toestemming gevraagd. Vervolgens is vanuit de afdeling Medische 

Psychologie en Maatschappelijk Werk van het Wilhelmina Kinderziekenhuis een tweede 

brief, inclusief 4 vragenlijsten, gestuurd naar de mensen die de brief van de uroloog niet 

binnen de gestelde tijd hebben teruggestuurd. Ouders is  gevraagd deze vragenlijsten 

ingevuld te retourneren in de desbetreffende antwoordenvelop. In de bijgesloten brief wordt 

duidelijk vermeld dat de gegevens gecodeerd en vertrouwelijk verwerkt worden en dat alleen 

de onderzoeker inzage heeft in de door de ouders ingevulde gegevens. Hiermee wordt mede 

getracht sociaal wenselijke antwoorden te ondervangen. 

 Data analyse 
Data worden geanalyseerd door middel van het programma: SPSS voor Windows, versie 

15.0. Daar waar mogelijk is wordt de onderzoeksgroep vergeleken met de normgroep van de 

betreffende vragenlijst. Hier is sprake van bij de TACQOL-PF en de CBCL. Bij de 

vergelijkende vragen wordt de onafhankelijke variabele een zoon met een/geen hypospadie. 

De afhankelijke variabele hangt af van de desbetreffende vraag. Er worden bij scores 

gemiddelden en standaarddeviaties berekend. Verschillen tussen onderzoeks- en normgroep 

worden op significantie getoetst met een one-sample t-toets. In het geval van nominale 

variabelen worden frequenties weergegeven. Verschillen hierin worden getoetst met een 
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Chi-kwadraat toets. De onderlinge verbanden worden door middel van een correlatietest 

bepaald. Er wordt gekozen voor een Pearson correlation test.  

De vragen die beantwoord worden door middel van de vragenlijsten zonder 

normgroep: Informatieverstrekking aan ouders van en jongens met een hypospadie en De 

seksuele opvoeding van uw zoon tussen 11 en 16 jaar, worden beschreven en beantwoord 

door middel van gemiddelden, standaarddeviaties en frequenties per onderdeel. 

Voor alle statistische analyses wordt een significantieniveau gehanteerd van p<.05. 

 

2.5  Resultaten 

“Hoe ervaren ouders van een jongen met een hypospadie de informatieverstrekking die, in 

de loop van de tijd, door de behandelend (medisch) specialisten is gegeven?” 

 

Informatieverstrekking: 

Het cijfer dat ouders geven betreffende de informatieverstrekking van de (behandeld) arts 

heeft een gemiddelde van 7.2 (SD=1.82). Het cijfer wat ouders geven betreffende de 

informatieverstrekking correleert significant met de duidelijkheid van de informatie die de arts 

gegeven heeft over de hypospadie (r =.32, p=.04), de informatie die vooraf aan de eerste 

operatie gegeven is (r=.45, p=.00), of de arts na de operatie langskwam (r=.38, p=.02) en de 

tijd van het langskomen na de operatie (r=.45, p=.00 bij één operatie en r=.37 p=.02 bij 

meerdere operaties). Ouders ervaren het als positief als de arts snel langskomt na de 

operatie en daarbij duidelijkheid geeft over het verloop van de operatie (r=.35, p=.026).  

Ouders (48,8%) zoeken informatie via internet, daarvan geeft ongeveer 50% aan dit 

niet te bespreken met de arts, omdat zij dit vooral voor zichzelf opgezocht hebben. 

22% heeft informatie gemist: 6 ouderparen missen informatie over de begeleiding op langere 

termijn en over de puberteit en 2 ouderparen geven aan meer informatie te willen over de 

hoeveelheid pijn die hun zoon aan zijn penis heeft. Ook geven ouders aan dat zij meer 

informatie willen ontvangen over de inhoud en gevolgen van de hypospadie (9,8%) en 4,9% 

vraagt om een puberteitsconsult, zodat zij meer informatie krijgen over hoe de pubertijd van 

hun zoon verloopt.  

 

 “Hebben, volgens de ouders, jongens met een hypospadie een lagere kwaliteit van leven 

dan jongens zonder een hypospadie?” 

 

Kwaliteit van leven:  

Uit dit onderzoek komt naar voren dat, in de perceptie van ouders, jongens met een 

hypospadie significant meer pijn en fysieke klachten ervaren dan jongens zonder een 

hypospadie (p=.000, t=-3,88). Ook hebben jongens, in de perceptie van ouders, met een 
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hypospadie significant minder interactie met leeftijdsgenoten (p=.031, t=2.23) dan jongens 

zonder een hypospadie. De hoeveelheid positieve ervaringen die jongens met een 

hypospadie ligt significant lager dan de hoeveelheid positieve ervaringen die jongens zonder 

een hypospadie ervaren (p=.007, t=-2.70). Wat betreft motorisch functioneren, cognitief 

functioneren en de ervaring van negatieve emoties zijn geen significante verbanden 

gevonden (zie tabel 3). 

 

Tabel 3: Significantieniveau van TACQOL-PF 

 Equal 
variance F Sig. t Sig. (2-

tailed) 
assumed -3.88 .00 

Lichaamsbeleving Not 
assumed 

9.08 .00 -5.55 .00 

assumed -1.15 .25 
Motoriek Not 

assumed 
.72 .40 

-1.36 .18 

Assumed 1.16 .25 
Cognitie Not 

assumed 
3.36 .07 

.98 .34 

assumed 3.72 .00 Omgang met 
leeftijdsgenootjes Not 

assumed 
31.86 .00 

2.23 .03 

assumed -2.70 .01 Ervaring met 
positieve ervaring Not 

assumed 
3.75 .05 

-3.11 .00 

assumed -.92 .36 Ervaring met 
negatieve ervaring 

Not 
assumed 

.01 .91 

-.96 .34 

 

 “Komen er meer gedragsproblemen voor bij jongens met een hypospadie, dan bij de 

normgroep?” 

 

Gedragsproblemen en hypospadie: 

Wanneer er gekeken wordt naar de percentielen van de smalle bandschalen van de CBCL 

(Tabel 4), komt naar voren dat er op alle smalle bandschalen meer problemen gerapporteerd 

worden door ouders van jongens met een hypospadie dan door ouders van de normgroep. 

Bij de normgroep is bij de smalle bandschalen het 93ste percentiel de grens tussen normaal 

en borderline/klinisch, bij internaliseren/externaliserend en de totale probleemgedragingen 

ligt deze grens op het 84ste percentiel. Op het gebied van delinquent en agressief gedrag 

vertoont de hypospadiegroep minder probleemgedrag. Wat internaliserend probleemgedrag 

betreft bij de hypospadiegroep ligt het percentage op 29% en bij externaliserend 
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probleemgedrag op 7,9%. Er komt dus meer internaliserend probleemgedrag en minder 

externaliserend probleemgedrag voor bij jongens met een hypospadie dan bij de normgroep. 

 Wanneer er op significantieniveau gekeken wordt naar de smalle bandschalen, blijkt 

dat jongens met een hypospadie op het gebied van activiteiten (t=-8,73.p=.000), sociale 

competenties (t=-3,49, p=.001), school (t=-3,05, p=.005) en somatische aandoeningen 

(t=2,21, p=.034) significant meer problemen hebben dan jongens zonder hypospadie. Bij de 

andere smalle bandschalen is geen significant verschil te vinden. 

 

Tabel 4: Percentage smalle bandschaal borderline/klinische hypospadiegroep.  

Smalle bandschalen Percentage in % 

Activiteiten 25 

Sociale competenties 10.6 

School 13.9 

Teruggetrokken gedrag 10.5 

Somatische aandoening 23.7 

Angst/ Depressie 10.5 

Sociale problemen 10.5 

Denk problemen 10.5 

Aandachtsproblemen 10.5 

Delinquent gedrag 2.6 

Agressief gedrag 0.0 

 

“Hoe ervaren ouders de seksuele opvoeding en ontwikkeling van hun zoon met 

hypospadie?” en “Ervaren ouders problemen bij de seksuele opvoeding van hun zoon met 

een hypospadie?” 

 

 Seksuele opvoeding: 

Op de vraag aan ouders of zij vinden of zij zelf voldoende kennis hebben over de seksuele 

ontwikkeling van hun zoon geeft 41,4% aan niet veel tot weinig kennis te hebben. 82,9% is 

wel tevreden over de rol die zij vervullen als opvoeder en voorlichter van seksualiteit. 2,4% 

van de ouders heeft zich verdiept in het thema hypospadie en seksualiteit. 53,7% is wel eens 

onzeker over de rol als opvoeder en voorlichter van seksualiteit. 78% van de ouders vindt het 

niet gemakkelijk om de seksuele ontwikkeling van hun zoon te begeleiden.  

97,6% van de ouders vindt seksuele opvoeding en voorlichting belangrijk. 85,4% van 

de ouders vindt de seksuele opvoeding grotendeels een taak van de ouders. 19,5% hecht 

veel waarde aan de seksuele opvoeding in een veilige en vertrouwde omgeving te laten 

plaatsvinden, waardoor het gemakkelijker wordt op gebeurtenissen in te haken. 17,1% leert 
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hun zoon normen en waarden aan, zoals: seksualiteit is iets fijns (75,6%), seks doe je uit 

liefde (73,6%), seksualiteit heeft te maken met respect (65,9%) en seks is iets om samen of 

alleen van te genieten (61%). 17,1% geeft aan dat hulp bij de seksuele opvoeding van 

derden ook welkom is. 12,2% van de ouders denkt dat seksuele voorlichting weinig tot geen 

zin heeft. 90,2% praat wel eens tot vaak met hun zoon over seksualiteit, relaties en intimiteit. 

Het gaat dan over allerlei onderwerpen zoals; verkering, seksueel overdraagbare 

aandoeningen, waarden en normen. Twee ouderparen geven aan dat hun zoon niet over 

seksualiteit, relaties en intimiteit kan praten.  

Wanneer er naar de kennis van de zoon rondom de technische kant en emotionele 

kant van seksualiteit gevraagd wordt, zegt 51,2% van de ouders dat de zoon veel weet over 

de technische kant en 22% dat hun zoon veel weet over de emotionele kant van seksualiteit. 

12,2% van de ouders zegt dat hun zoon veel vraagt over seksualiteit. 58,5% van de ouders 

denkt dat de zoon naar hen toe zal komen wanneer hij problemen ervaart rondom 

seksualiteit. 

Onderwerpen worden vaak aangesneden door de respondent, (36,6%), de zoon 

(19,5%) en het gezin in geheel (24,4%). De onderwerpen en toon van de gesprekken betreft: 

de lichamelijke gevaren van seks (36,6%), seks als positieve ervaring (56,1%), 

waarschuwend (29,3%) en voorlichtend over verwachtingen, respect en behoeftes (56,1%). 

53,7% van de ouders merkt bijna nooit seksuele gevoelens op bij hun zoon. Ouders 

beantwoorden de volgende vragen meestal ontkennend: “Komen de volgende voorbeelden 

bij uw zoon voor of zijn deze voorgekomen zoals doktertje spelen (80,5% nee), elkaar bloot 

onderzoeken (87,8% nee), masturberen (80,5% nee), met de hand in de broek televisie 

kijken (82,9% nee), bloot op het strand spelen (85,4% nee) en bloot in huis lopen (73,2% 

nee)”. 

Bij 23 gezinnen is er geen taakverdeling wat de seksuele opvoeding betreft, beide 

ouders staan open voor gesprek. De sfeer rond seksualiteit is bij 65,9% redelijk open, als 

voorbeeld wordt gegeven dat seksualiteit besproken wordt tijdens tafelmomenten. 9,8% geeft 

aan dat mannendingen het beste met de vader besproken kunnen worden. 97,6% van de 

respondenten is van mening dat seksuele voorlichting door beide ouders gegeven moet 

worden, 82,9% van de ouderparen verschillen bijna nooit van mening wat de seksuele 

opvoeding betreft. 29,3% vindt het belangrijk dat hun zoon inzicht heeft in zowel de visie van 

de man als van de vrouw. 

 

Seksuele ontwikkeling: 

14,6% vindt de ontwikkeling bij hun zoon anders verlopen dan bij jongens zonder een 

hypospadie. 68,3% vindt de ontwikkeling hetzelfde verlopen als bij jongens zonder een 

hypospadie. 12,2% zegt dat de ontwikkeling hetzelfde is alleen vertraagd.  
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Vragen in de lijst van seksuele ontwikkeling (deel A, bijlage 1) die letterlijk over 

seksuele handelingen gaan worden grotendeels met nee ingevuld. 78% van de ouders denkt 

dat hun zoon nauwelijks tot niet met seksualiteit bezig is. 26,8% van de ouders geeft aan 

onvoldoende zicht te hebben op de kennis van hun zoon wat seksuele ontwikkeling betreft 

en 14,6% vraagt zich af of hun zoon deze informatie wel aankan. 7,3% van de ouders geeft 

aan dat seksualiteit te dicht bij henzelf staat, waardoor begeleiding bemoeilijkt wordt. Wel 

zeggen alle ouders genoeg kennis over de seksuele ontwikkeling te hebben. 

 

 “Hebben ouders van een zoon met een hypospadie behoefte aan meer/andere 

professionele opvoedingsondersteuning?” 

 

Professionele ondersteuning: 

48,7% van de ouders zegt geen behoefte te hebben aan professionele ondersteuning. 24,4% 

geeft aan meer informatie te willen krijgen over de seksuele ontwikkeling van hun zoon en 

29,3% geeft aan behoefte te hebben aan persoonlijke gesprekken met een deskundige. 

Ouders hebben geen behoefte aan groepsbijeenkomsten over het onderwerp (95,1%). De 

scores op de vragen: ‘Heeft u bij deze onzekerheid rond seksualiteit behoefte aan 

professionele ondersteuning?’ , ‘Wilt u bij de volgende voorbeelden aangeven waarover u 

behoefte heeft aan informatie?’ en ‘Waar vandaan zou u eventuele informatie over 

seksualiteit het liefst krijgen?’  correleren niet met elkaar. 

 
3 Discussie 

Uit onze resultaten kan geconcludeerd worden dat jongens met een hypospadie volgens de 

ouders een verminderde kwaliteit van leven hebben. Zij ervaren in vergelijking met de 

normgroep meer problemen naar blijkt uit de schalen van de TACQOL-PF. Uit deze 

resultaten komt naar voren dat zij meer pijn en fysieke klachten ervaren en veel minder 

interactie met leeftijdsgenoten hebben. Dit komt overeen met de gestelde verwachting over 

de kwaliteit van leven. 

 Ook komen er in de hypospadiegroep meer gedragsproblemen voor. Wat erg opvalt 

is dat deze jongens meer internaliserend gedrag vertonen dan jongens zonder een 

hypospadie. Dit is conform de verwachtingen en literatuur die gevonden is. Ook worden er 

significant meer problemen gevonden op de gebieden: activiteiten, sociale competenties, 

school en somatische aandoeningen. Deze resultaten, verkregen met de CBCL, komen 

overeen met de resultaten die gevonden zijn bij de TQCQOL-PF. 

 Alle ouders zeggen voldoende kennis te hebben over de seksuele ontwikkeling van 

hun zoon. Echter vindt 78% van de ouders het lastig om de seksuele ontwikkeling van hun 

zoon te begeleiden. 14,6% van de ouders vindt de seksuele ontwikkeling bij hun zoon anders 
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verlopen dan bij jongens zonder een hypospadie. 68,3% vindt de ontwikkeling hetzelfde 

verlopen als bij jongens zonder een hypospadie. 12,2% zegt dat de ontwikkeling hetzelfde is 

alleen vertraagd. Deze resultaten nuanceren het beeld uit de literatuur, dat de seksuele 

ontwikkeling bij jongens met een hypospadie vertraagd is. Wat opvalt is dat ouders vragen 

die over seksuele handelingen gaan met nee beantwoorden. Zo denkt 78% van de ouders 

dat hun zoon nauwelijks tot niet met seksualiteit bezig is. Het kan zijn omdat zij echt niet 

weten of hun zoon met seksualiteit bezig is, omdat ze het bijvoorbeeld nooit gezien hebben 

bij hun zoon. Maar het kan ook zijn dat ouders het een lastig onderwerp vinden, waardoor ze 

misschien sociaal wenselijke antwoorden gegeven hebben.  

 Seksuele opvoeding is een moeilijk onderwerp. Kijkend naar wat ouders ingevuld 

hebben over de seksuele ontwikkeling van hun zoon, blijkt dat ouders (41,4%) weinig inzicht 

hebben in de seksuele ontwikkeling, wat de seksuele opvoeding bemoeilijkt. In de literatuur 

komt naar voren dat ook ouders van kinderen zonder aandoening seksuele opvoeding 

moeilijk vinden. Een hypospadie zal dit onderwerp verzwaren. Verder geeft 53,7% van de 

ouders aan zich wel eens onzeker te voelen over hun rol als opvoeder. Wel vinden wel 

nagenoeg alle ouders (97,6%) het belangrijk om hun zoon voor te lichten over seksualiteit en 

daarvan ziet 85,4% van de ouders dit als taak van henzelf. 97,6% van de respondenten is 

van mening dat seksuele voorlichting door beide ouders gegeven moet worden, 82,9% van 

de ouderparen verschillen bijna nooit van mening wat de seksuele opvoeding betreft en 

29,3% vindt het belangrijk dat hun zoon inzicht heeft in zowel de visie van de man als van de 

vrouw. Er worden dus weinig problemen beschreven rondom de seksuele opvoeding door 

ouders, dit is niet conform de verwachting, dat ouders wel problemen zouden ervaren met de 

seksuele opvoeding van hun zoon met een hypospadie. Een verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn is dat ouders het lastig vinden om aan te geven waar zij problemen ervaren wat de 

seksuele opvoeding betreft. Dit kan komen doordat seksuele opvoeding een beladen 

onderwerp is en praten over dit onderwerp nog een taboe is.  

 48,7% van de ouders zegt geen behoefte te hebben aan professionele 

ondersteuning. 24,4% geeft aan meer informatie te willen krijgen over de seksuele 

ontwikkeling van hun zoon en 29,3% geeft aan behoefte te hebben aan persoonlijke 

gesprekken met een deskundige. Hieruit blijkt dat ouders wel behoefte hebben aan 

extra/andere professionele ondersteuning, vooral wanneer deze individueel is. Ouders 

hebben geen behoefte aan groepsbijeenkomsten over het onderwerp (95,1%). Dit komt 

overeen met de verwachtingen. 

 Wanneer gekeken wordt naar de informatieverstrekking, zijn ouders over het 

algemeen positief over de informatieverstrekking die de behandelende artsen gegeven 

hebben over de hypospadie van de zoon (M=7.2; SD=1.82). Het cijfer dat ouders geven 

wordt mede bepaald door duidelijke informatie van de behandelende arts bij de diagnose van 
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de hypospadie en voorafgaand aan de eerste operatie die de zoon heeft ondergaan. Ook als 

er verteld wordt hoe de operatie verlopen is wordt dit als positief ervaren. Verder hechten 

ouders waarde aan het langskomen van de arts na de operatie(s) en de snelheid hiervan. 

Wel geven ouders aan ook nog informatie te missen, zoals: informatie over de begeleiding 

op langere termijn en over de puberteit, informatie over de hoeveelheid pijn die hun zoon aan 

zijn penis heeft en informatie over de inhoud en gevolgen van de hypospadie. Mogelijk is de 

informatie die de artsen gegeven hebben, niet duidelijk genoeg geweest, waardoor ouders 

deze informatie missen of hebben de artsen het hier nog niet met de ouders over gehad. Wat 

verder opvalt is dat 48,8% van de ouders, internet gebruikt om meer informatie te krijgen 

over een hypospadie. Hiervan geeft de helft weer aan deze informatie niet te bespreken met 

een arts. Dit is jammer, omdat niet alle informatie die op internet te vinden is correct is.  

Van de 153 benaderde ouderparen hebben 42 ouderparen gereageerd (27,5%) en de 

vragenlijsten terug gestuurd naar het WKZ. Dit is een lage respons. Mogelijke verklaring 

hiervoor kan zijn dat seksualiteit een erg gevoelig onderwerp is. Doordat er weinig bekend is 

over de ouderparen die niet gereageerd hebben is het niet mogelijk om de gegevens van dit 

onderzoek te generaliseren naar de gehele hypospadiegroep. In dit onderzoek is voor een 

voorzichtige aanpak gekozen door de ouders te benaderen in plaats van de jongeren zelf. Uit 

onderzoek blijkt dat er veel perceptieverschillen zijn tussen ouders en kind. Wat 

gedragsproblemen betreft, beoordelen ouders het kind beter, maar op gebieden zoals 

omgang met leeftijdsgenootjes en beleving beoordelen ouders minder goed en de jongeren 

beter ( Janse et al., 2005; Schonbucher et al.,2008). 

Wat opvalt is dat de participanten hoog opgeleid zijn in vergelijking met het 

opleidingsniveau van Nederland. Een verklaring hiervoor kan zijn is dat hoog opgeleidde 

mensen meer over een hypospadie en de gevolgen willen weten, dan mensen die niet hoog 

opgeleid zijn. Dit zou voor een vertekend beeld kunnen zorgen. 

Bij veel ouders is het lang geleden dat zij informatie gekregen hebben over de 

hypospadie van hun zoon, ongeveer 5 tot 10 jaar. Dit is een lange periode om zich nog 

duidelijk te kunnen herinneren welke informatie de arts gegeven heeft. Dit kan zowel een 

positief als negatief vertekend beeld als gevolg hebben.  

Het ontbreken van normgroepen bij de vragenlijsten Informatieverstrekking aan 

ouders van en jongens met een hypospadie en De seksuele opvoeding van uw zoon tussen 

11 en 16 jaar, zorgt ervoor dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden in vergelijking met 

een normgroep. Er kunnen alleen resultaten beschreven worden die van toepassing zijn op 

de onderzoeksgroep. 

De vragenlijsten Informatieverstrekking aan ouders van en jongens met een 

hypospadie en De seksuele opvoeding van uw zoon tussen 11 en 16 jaar zijn niet 

gevalideerd. De vragenlijsten geven wel antwoord op de onderzoeksvraag. Maar deze 
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zouden mogelijk nog ingekort kunnen worden. Zo blijkt bijvoorbeeld het toegevoegde deel 

over de seksuele ontwikkeling ( Deel A, bijlage 2) geen gedifferentieerde informatie te 

leveren.  

 Sterke punten van het onderzoek zijn het gebruik van 2 gevalideerde en betrouwbare 

vragenlijsten, namelijk de CBCL en de TACQOL-PF, die ook een goede vergelijking met de 

normgroep mogelijk maken. Deze vragenlijsten hebben antwoord gegeven op twee 

belangrijke onderzoeksvragen. Kwaliteit van leven blijkt op enkele domeinen verminderd; 

jongens met een hypospadie tonen veel internaliserend probleemgedrag, aldus de ouders. 

De opzet van het onderzoek is ook sterk: eerst ouders benaderen met een inleidende brief 

en daarna pas de vragenlijsten opsturen. Op deze manier is ervoor gezorgd dat ouders 

voorbereid waren op de komst van het onderzoek.  

 

Aanbevelingen:  

Uit gegevens blijkt dat ouders nog wel informatie missen over de opvoeding en begeleiding 

van hun zoon. Aanbeveling aan de behandelend artsen zou zijn, hier extra aandacht aan te 

besteden. Vooral wanneer ouders aangeven dat de gegeven informatie niet duidelijk is, of 

dat zij informatie missen. Ook zouden de behandelend artsen navraag kunnen doen naar 

wat ouders via internet opgezocht hebben, om op deze manier te bevestigen wat ouders 

gelezen hebben, of juist aan te geven wanneer de informatie niet juist is. 

Bij de meeste ouders is het ongeveer 10 jaar geleden dat hun zoon geopereerd is 

aan de hypospadie. Dit is een lange periode om nog duidelijk te weten wat er allemaal 

verteld is over de hypospadie. Om een goed beeld te vormen over de informatieverstrekking 

is het van belang om deze informatie eerder te verkrijgen, of mogelijk meteen na de operatie 

mensen een vragenlijst hierover in te laten vullen en deze mee te nemen in het dossier van 

de patiënt.  

 Het huidige onderzoek geeft een eerste indicatie van de kwaliteit van leven bij 

jongens met een hypospadie. Vervolgonderzoek lijkt zinvol op basis van de resultaten. 

Mogelijk kan dan ook onderzoek gedaan worden bij de jongeren zelf zodat zij zelf aan 

kunnen geven hoe zij hun kwaliteit van leven ervaren.  
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5 Bijlagen:  

5.1  Bijlage 1  

 

 
Vragenlijst: 

Informatieverstrekking aan ouders van en 
jongens met een hypospadie 



 25 

Geachte heer/mevrouw,  
 
Om de kwaliteit van de zorg in het UMC-Utrecht, lokatie WKZ, voor jongens met een 
hypospadie te verbeteren willen wij u vragen mee te werken aan dit onderzoek.. Deze 
vragenlijst is een vragenlijst die vraagt naar de informatie die de behandelende artsen u 
gegeven hebben over de aandoening van uw zoon.  
Met deze vragenlijst willen we onderzoeken hoe de manier waarop informatie aan u gegeven 
is verlopen is. Hierbij kan het om een jarenlange behandeling gaan. Om een goed beeld te 
kunnen vormen van de manier waarop informatie aan u gegeven is door de behandelende 
artsen, is het van belang dat u deze vragenlijst zo volledig mogelijk invult. Wij willen u vragen 
uw mening vrijuit te geven, uiteraard wordt er vertrouwelijk met deze gegevens omgegaan en 
zullen er bij de uitwerking van het onderzoek geen namen genoemd worden. 
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Deel A. Algemene vragen 
 
1. Wat is de datum vandaag? 
………………………………2008 
 
2.  Deze vragenlijst wordt ingevuld door: 
□ Vader 
□ Moeder 
□ Anders, nl…. 
 
3. Wat is uw leeftijd? 
□ Jonger dan 20 
□ 20- 30 jaar 
□ 30- 40 jaar 
□ 40- 50 jaar 
□ 50-60 
□ Anders, namelijk .... 
 
4. Wat is uw hoogste opleiding die u afgerond heeft ? 
□ Lager (beroeps)onderwijs 
□ Middelbaar (beroeps)onderwijs 
□ Havo/vwo 
□ Hoger (beroeps)onderwijs (HBO/WO) 
 
5. Wat is uw nationaliteit? 
□ Nederlandse nationaliteit 
□ Anders, namelijk: ………………………………. 
 
6. Wat is uw geloof (belijdend)? 
□ Geen 
□ Katholiek 
□ Christelijk 
□ Jodendom 
□ Islam 
□ Anders, namelijk: ……………………………….. 
 
7a. Uit welke personen bestaat uw gezin? Graag aank ruisen wat van toepassing is: 
□ Ikzelf 
□ De (biologische) vader/moeder van mijn zoon 
□ ….. kinderen, waarvan ….. meisjes en ….. jongens 
□ Andere personen die deel uitmaken van uw gezin, namelijk: ……………………………. 
 
7b. Welke plek heeft uw zoon in de kinderrij?  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7c. Komen er meerdere aandoeningen voor bij uw kind eren? 
  ja 
  nee 
 
7d. Zo ja, welke aandoeningen komen voor bij uw kin deren? 
………………………………………………………………………………………………………. 
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Deel B: Algemene vragen over uw zoon. 
 
8. in welke maand en in welk jaar is uw zoon gebore n? 
 
  januari                    
  februari                     1992 
  maart                         1993 
  april                           1994 
  mei                           1995 
  juni                            1996 
  juli                            1997 
  augustus            1998      
  september               
  oktober                   
  november                 
  december   
 
 
9. Is uw zoon godsdienstig opgevoed?  
   ja, en het geloof is heel belangrijk voor hem 
   ja, en het geloof is een beetje belangrijk voor hem 
   ja, maar het geloof is niet belangrijk voor hem 
   nee  
 
10. Wat voor soort onderwijs volgt uw zoon? 
   basisschool 
   brugklas 
   lwoo 
  speciaal onderwijs 
   vmbo basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht  
   vmbo theoretisch/gemengd 
   havo 
   vwo 
 
11. Voor welke aandoening wordt uw zoon behandeld i n het ziekenhuis of is uw zoon 
behandeld? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
12. Was deze aandoening meteen bij de geboorte beke nd? 
  ja, ga door naar vraag 14 
  nee 
 
13. Wanneer dit  niet bij de geboorte bekend was, o p welke leeftijd wel? 
 1 jaar 
 2 jaar 
 3 jaar 
 4 jaar 
 5 jaar 
 6 jaar 
 7 jaar 
 8 jaar 
 9 jaar 
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 10 jaar 
 11 jaar 
 12 jaar 
 13 jaar 
 14 jaar 
 15 jaar 
 
14. Heeft uw zoon ook nog medische hulp voor andere  aandoeningen (b.v. een ziekte, 
beperking of handicap)? 
  ja 
  nee 
 
15. Zo ja, waarvoor heeft uw zoon nog meer medische  hulp? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Deel C: informatieverstrekking ouders 
 
16a. Is Urologie de belangrijkste behandelafdeling van uw zoon? 
  ja 
  nee 
 
16b. Heeft u nog informatie gekregen van andere art sen? 
  ja 
  nee 
 
16c. Zo ja, van welke artsen? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. Bij bekendmaking van de aandoening, heeft u voo r uw gevoel toen genoeg 
informatie gekregen over deze aandoening? 
  ja 
  nee 
 
18. Was de informatie die u kreeg over deze aandoen ing voor u duidelijk? 
 nooit 
 wel eens 
 regelmatig 
 vaak 
 heel vaak 
 
19. Wanneer u de informatie niet duidelijk vond, ga f u dit toen aan bij de behandelend 
arts? 
  ja 
  nee 
 
20. Wanneer u aangaf de informatie niet duidelijk t e vinden, hoe reageerde de 
behandelend arts hierop? 
 niet 
 de behandelend arts legde het nogmaals op dezelfde manier uit 
 de behandelend arts legde het op een andere manier uit 
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21. Zorgde dit ervoor dat de informatie wel duideli jk was voor u? 
  ja 
  nee 
 
22. Welke andere manieren gebruikt u om informatie over de aandoening van uw zoon 
te krijgen? 
 internet 
 televisie 
 boeken 
 lotgenoten 
 anders, namelijk…………………………………………………………. 
 
23a. De informatie die u bijvoorbeeld van internet heeft gehaald, bespreekt u die met 
de behandelend arts? 
  ja 
  nee 
 
23b. Zo nee, waarom niet? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Heeft uw zoon een operatie ondergaan aan de ges lachtsdelen? 
  ja, 1 
  ja, meerdere 
  nee, ga door naar vraag 26 
 
25. Op welke leeftijd was de eerste operatie? 
 1 jaar 
 2 jaar 
 3 jaar 
 4 jaar 
 5 jaar 
 6 jaar 
 7 jaar 
 8 jaar 
 9 jaar 
 10 jaar 
 11 jaar 
 12 jaar 
 13 jaar 
 14 jaar 
 15 jaar 
 
26. Wanneer de eerste operatie nog niet gedaan is, gaat dit nog gebeuren? 
  ja 
  nee, ga door naar vraag 40 
 
27. Vooraf aan de eerste operatie, heeft u toen, vo or u duidelijke informatie, gekregen 
van de behandelend arts? 
  ja 
  nee 
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28. Heeft u aan uw zoon verteld wat de operatie inh ield? 
  ja 
  nee 
 
29. Zo nee, wat was de reden om het niet te vertell en?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
30a. Kwam na de operatie de behandelend arts langs?  
  ja 
  nee 
 
30b. Zo ja, hoe lang duurde dit ongeveer na de oper atie?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
30c. Wat vond u hiervan? 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
31. Werd het bij dit gesprek voor u duidelijk of de  operatie goed gegaan was? 
  ja 
  nee 
 
32.  Hoeveel operaties heeft uw zoon tot nu toe aan  de geslachtsdelen gehad? 
 1, ga door naar vraag 40 
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 meer dan 7 keer 
 weet ik niet 
 
33. Vooraf aan deze operaties, heeft u toen, voor u , in het algemeen duidelijke 
informatie gekregen van de behandelend arts? 
 nooit 
 wel eens 
 regelmatig 
 vaak 
 heel vaak 
 altijd 
 
34. Heeft u aan uw zoon verteld wat deze operaties inhielden? 
  ja 
  nee 
 
35. Zo nee, wat was de reden om het niet te vertell en?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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36a. Kwam in het algemeen na deze operaties de beha ndelend arts langs? 
  ja 
  nee 
 
36b. Zo ja, hoe lang duurde dit ongeveer na de oper aties?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
36c. Wat vond u hiervan? 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
37. Werd het bij deze gesprekken voor u duidelijk o f de operaties goed gegaan waren? 
 nooit 
 wel eens 
 regelmatig 
 vaak 
 heel vaak 
 
38. Is voor u duidelijk of er nog meer operaties aa n de geslachtsdelen van uw zoon 
gedaan moeten worden? 
  ja 
  nee 
 
39. Zo ja, hoe vaak moet uw zoon hiervoor nog een o peratie ondergaan? 
 1  
 meerderen 
 
40. Heeft u wat gemist in de informatie die u gekre gen heeft van de behandelend(e) 
arts(en)? 
  ja 
  nee 
 
41. Zo ja, wat heeft u gemist? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
42. Zijn er nog punten die verbeterd kunnen worden,  wat de informatieverstrekking 
door behandelend artsen betreft? 
  ja 
  nee 
 
43. Zo ja, wat kan er volgens u nog verbeterd worde n? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
44. Heeft u behoefte aan contact met ouders die ook  te maken hebben met eenzelfde 
aandoening als die van uw zoon? 
  ja 
  nee 
  ik heb al contact met andere ouders 
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Deel D. informatieverstrekking zoon 
 
45. Hoeveel vindt u dat uw zoon moet weten over zij n/haar aandoening? 
� heel veel 
� veel 
� niet veel/niet weinig 
� weinig 
� heel weinig 
 
46. Wiens taak vindt u dat om dat uw zoon te vertel len? 
� van uzelf 
� van uw partner 
� van de behandelend(e) arts(en) 
� van zowel, uzelf, uw partner als de behandelend(e) arts(en) 
� anders, namelijk…………………………………………….. 
 
47. Op welke leeftijd vindt u dat uw zoon dit moet weten? 
 1 jaar 
 2 jaar 
 3 jaar 
 4 jaar 
 5 jaar 
 6 jaar 
 7 jaar 
 8 jaar 
 9 jaar 
 10 jaar 
 11 jaar 
 12 jaar 
 13 jaar 
 14 jaar 
 15 jaar 
 anders, namelijk:…………………………………………………. 
 
48. Waarom kiest u voor deze leeftijd? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
49. Artsen hebben een informatieplicht. Dit houdt i n dat zij verplicht zijn informatie 
over de aandoening aan uw zoon te geven, wanneer hi j 12 jaar is. Hoe denkt u 
daarover? 
  ik ben het ermee eens, omdat…………………………………………………………………….. 
  ik ben het er niet mee eens, omdat:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
50. Als u kijkt naar de antwoorden die u ingevuld h eeft, welk cijfer geeft u de 
informatieverstrekking dan? Zet een verticaal stree pje op de onderstaande lijn. 
 
1          10 
|……………………………………………………………………………………| 
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5.2 Bijlage 2: 
 

 
 
 
 
 

Vragenlijst 
De seksuele opvoeding 

van uw zoon tussen 11 en 16 jaar 
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Vragenlijst over de seksuele opvoeding van jonge kinderen 
 
Geachte heer/mevrouw, 
De volgende vragenlijst gaat over de seksuele opvoeding en ontwikkeling van uw kind. We 
willen u vragen deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. Bij de meeste vragen kunt u 
slechts één antwoord aankruisen. Zelfs als u twijfelt, vragen wij u er toch één te kiezen. We 
beseffen dat dit voor ouders ‘moeilijke’ vragen kunnen zijn. In toekomstig onderzoek zullen 
we deze vragen ook aan de jongen zelf stellen. 
Wanneer u meerdere antwoorden tegelijk aan kan kruisen, vermelden we dat bij de 
betreffende vraag. We zullen vertrouwelijk met uw informatie omgaan en bij de uitwerking 
van het onderzoek zullen geen namen genoemd worden. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 
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Deel A. Seksuele ontwikkeling  

 
1. Heeft uw zoon de volgende ontwikkelingen doorgem aakt in zijn leven? Kruis aan 
wanneer u weet dat dit zo is.  

□ Ontdekken van de wereld via de zintuigen : heeft uw zoon door middel van kijken, ruiken, 
proeven, voelen en horen dingen geleerd in zijn/haar leven? 

□ Onderzoeken van het eigen lichaam en dat van de and er  

□ Ontwikkelen van sociale normen:  een ‘beetje’ leren wat wel en niet mag  

□ Ontdekken van de sekse-identiteit:  weten dat je een jongen of meisje bent  

□ Taalontwikkeling : (vieze) seksistische woorden leren  

□ Ontwikkeling van vriendschappen: met zowel jongens als meisjes 

□ Seksuele spelletjes spelen : vadertje/moedertje of doktertje spelen  

□ Grote interesse in voortplanting : vragen waar baby’s vandaan komen en hoe baby’s 
gemaakt worden 

□ Leren van ‘seksuele gedragsregels’  :  weten dat wanneer andere mensen in de buurt zijn, je 
geen uitingen geeft van seksualiteit: bijvoorbeeld: met je vingers in je broek zitten. 

□ Begin puberteit: het groeien van penis en het krijgen van lichaamshaar  

□ Meer schaamte krijgen : bijvoorbeeld niet meer zonder de deur op slot onder de douche 
willen.  

□ Interesse hebben in seks in de media : t lezen/kijken van seksueel getinte 
programma’s/tijdschriften 

□ Fantaseren en dromen over seks  

□ Zelfbevrediging in privé-omgeving  

□ Onzekerheid over het eigen lichaam  : het bekende “ben ik wel mooi/gespierd genoeg” 

□ Stemmingswisselingen : Op het ene moment heel vrolijk zijn en 2 minuten later heel erg 
boos, omdat er bijvoorbeeld iets verkeerds gezegd is. Deze boosheid kan enige tijd duren en 
dan ineens weer omslaan in vrolijkheid of verdriet. 

□ Seksuele interesse in leeftijdgenoten: het hebben van een vriendje/vriendinnetje en 
daarmee zoenen, strelen en misschien geslachtgemeenschap hebben. 

□ Ervaring met geslachtsgemeenschap  

□ Eerst kortere en daarna langere verkeringen  
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Deel B. Uw eigen opvoeding en voorlichting rond 
seksualiteit 
 
2. Hoe was de houding van uw ouders over seksualite it toen u nog thuis woonde? 
□ Open: seksualiteit was bij mij thuis volledig bespreekbaar 
□ Redelijk open: seksualiteit was bij mij thuis in grote mate bespreekbaar 
□ Niet open, niet gesloten 
□ Tamelijk gesloten: seksualiteit was bij mij thuis een moeilijk bespreekbaar onderwerp 
□ Gesloten: er werd bij mij thuis nooit over seksualiteit gepraat 
 
3. Welk idee over seksualiteit kreeg u van huis uit  mee? 
□ Seksualiteit is iets positiefs 
□ Seksualiteit is tamelijk positief 
□ Seksualiteit is niet positief noch negatief 
□ Seksualiteit is tamelijk negatief 
□ Seksualiteit is iets negatiefs 
 
4. Weet u hoe de houding over seksualiteit was bij uw partner thuis? 
□ Open: seksualiteit was volledig bespreekbaar 
□ Redelijk open: seksualiteit was in grote mate bespreekbaar 
□ Niet open, niet gesloten 
□ Tamelijk gesloten: seksualiteit was een moeizaam onderwerp om over te praten 
□ Gesloten: er werd nooit over seksualiteit gepraat 
 
5.  Hoeveel seksuele voorlichting heeft u zelf van uw ouders gehad? 
□ Ik ben volledig door mijn ouders voorgelicht 
□ Ik ben grotendeels door mijn ouders voorgelicht 
□ Ik ben min of meer door mijn ouders voorgelicht 
□ Ik ben nauwelijks door mijn ouders voorgelicht 
□ Ik ben helemaal niet door mijn ouders voorgelicht 
 
6. Wilt u hieronder aankruisen over welke onderwerp en deze gesprekken gingen? 
(Meerdere antwoorden tegelijk zijn mogelijk) 
□ N.v.t.: ik ben niet door mijn ouders voorgelicht 
□ Zwangerschap en bevalling 
□ Lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen 
□ Seksuele normen en waarden 
□ Seksueel misbruik 
□ Seksueel overdraagbare aandoeningen 
□ Zoenen, vrijen, knuffelen 
□ Masturbatie 
□ Anticonceptie 
□ Schuttingtaal 
□ Geslachtsgemeenschap 
□ Seksualiteit, relaties en intimiteit 
□ Homoseksualiteit 
□ Menstruatie 
 
7. Hoeveel voorlichting heeft u in totaal gehad bij voorbeeld door ouders of op school? 
□ Heel veel 
□ Veel 
□ Niet veel, niet weinig 
□ Weinig 
□ Niets 
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7a. Wat vindt u ervan als u geen seksuele voorlicht ing van uw ouders heeft gekregen? 
……………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
8. Hoe kwam u (verder) aan informatie over seksuali teit? 
□ Via boekjes over seksualiteit 
□ Via internet 
□ Via vrienden en/of vriendinnen 
□ Via mijn (toenmalige) partner 
□ Via broers en/of zussen 
□ Via televisie 
□ Anders, namelijk ………………………………. 
 
9. Wat is uw mening over seksualiteit? (Graag aankruisen wat van toepassing is) 
□ Seksualiteit is iets positiefs 
□ Seksualiteit is tamelijk positief 
□ Seksualiteit is niet positief noch negatief 
□ Seksualiteit is tamelijk negatief 
□ Seksualiteit is iets negatiefs 
 
10. Hoe belangrijk is seksualiteit in uw relatie? 
□ Ik vind seksualiteit heel erg belangrijk 
□ Ik vind seksualiteit een beetje belangrijk 
□ Ik vind seksualiteit noch belangrijk, noch onbelangrijk 
□ Ik vind seksualiteit niet zo belangrijk 
□ Ik vind seksualiteit heel onbelangrijk 
 

Deel C. De seksuele opvoeding en voorlichting van u w 
zoon 
 
11. Vindt u de seksuele opvoeding en voorlichting v an uw zoon belangrijk? 
□ Heel erg belangrijk 
□ Een beetje belangrijk 
□ Noch belangrijk, noch onbelangrijk 
□ Niet zo belangrijk 
□ Heel onbelangrijk 
 
12. Vindt u dat de seksuele opvoeding en voorlichti ng een taak van ouders is? 
□ Volledig 
□ Grotendeels wel 
□ Er tussen in 
□ Grotendeels niet 
□ Helemaal niet 
 
12a. Zo ja, kunt u dit toelichten? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……… 
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13. Zo nee, wie is daarvoor volgens u verantwoordel ijk? 
□ De kinderopvang 
□ De oppas 
□ De leerkracht op de basisschool 
□ De docent op het vervolgonderwijs 
□ Anders, namelijk: ………………………………………………. 
 
14. Vindt u het moeilijk om de seksuele ontwikkelin g van uw zoon te begeleiden? 
□ Heel erg moeilijk 
□ Een beetje moeilijk 
□ Niet moeilijk, niet makkelijk 
□ Beetje makkelijk 
□ Heel erg makkelijk 
 
15. Kunt u hieronder aangeven wat u er moeilijk aan  vindt? 
(Meerdere antwoorden tegelijk zijn mogelijk) 
□ Niet van toepassing: ik vind het niet moeilijk mijn zoon hierbij te begeleiden 
□ Ik heb zelf onvoldoende kennis over seksualiteit 
□ Ik voel mij onzeker over seks 
□ Seksualiteit heeft voor mij iets negatiefs 
□ Ik weet niet welke woorden ik kan gebruiken 
□ Ik heb onvoldoende zicht op wat mijn zoon al weet en wil weten 
□ Ik heb onvoldoende zicht op welke informatie een kind op deze leeftijd aankan 
□ Ik schaam mij voor seksualiteit 
□ Ik vind het moeilijk omdat seksualiteit zo wel heel dichtbij mijzelf komt 
□ Ik weet niet genoeg van de seksuele ontwikkeling om te kunnen begeleiden 
□ Ik weet niet welk materiaal geschikt is voor mijn zoon 
□ Anders, namelijk ……………………………………………… 
 
16. In welke mate denkt u dat seksuele voorlichting  het seksuele gedrag van uw zoon 
beïnvloedt?  
□ Helemaal 
□ Grotendeels 
□ Er tussen in 
□ Grotendeels niet 
□ Helemaal niet 
 
16a. Kunt u uw antwoord hieronder toelichten? 
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
17. Praat u wel eens met uw zoon over seksualiteit,  relaties, intimiteit? 
□ Heel vaak 
□ Regelmatig 
□ Niet vaak, niet weinig 
□ Weinig 
□ Nooit 
 
17a. Indien van toepassing, kunt u beschrijven waar over het laatste gesprek met uw 
 zoon ging? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………..…………………………………………………………………………………… 
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18. Zo ja, wie neemt (gemiddeld) het initiatief tot  deze gesprekken over seksualiteit? 
□ Ikzelf 
□ De andere (biologische) ouder 
□ Mijn zoon 
□ Anders, namelijk: ……………………………………….. 
 
19. Zo ja, wat is de ’kleur’ van die gesprekken? (Meerdere antwoorden tegelijk zijn 
mogelijk) 
□ Voorlichtend over lichamelijke gevaren van seks (zwangerschap en ziektes) 
□ Informerend in positieve zin (‘seks is iets om van te genieten’) 
□ Waarschuwend (bijvoorbeeld voor seksueel misbruik) 
□ Voorlichtend over verwachtingen, respect, behoeftes en variaties rond seksualiteit 
□ Discussie over onderwerpen (zoals homoseksualiteit of orgasme) 
□ Anders, namelijk: …………………..………………. 
 
20. Wilt u hieronder aankruisen over welke onderwer pen deze gesprekken kunnen 
gaan? 
(Meerdere antwoorden tegelijk zijn mogelijk) 
□ Zwangerschap en bevalling 
□ Lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen 
□ Seksuele normen en waarden 
□ Seksueel misbruik 
□ Seksueel overdraagbare aandoeningen 
□ Zoenen, vrijen, knuffelen 
□ Masturbatie 
□ Anticonceptie 
□ Schuttingtaal 
□ Geslachtsgemeenschap 
□ Seksualiteit en intimiteit 
□ Homoseksualiteit 
□ Menstruatie 
□ Anders, namelijk………………………….. 
 
21. Als u niet of nauwelijks met uw zoon over seks praat, hoe komt dat? 
(Meerdere antwoorden tegelijk zijn mogelijk) 
□ Ik vind dat praten over seksualiteit met mijn zoon niet mijn taak is 
□ Ik vind mijn zoon nog te jong 
□ Ik schaam mij voor seksualiteit 
□ Je moet kinderen niet te vroeg op ‘slechte gedachten’ brengen 
□ Ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen 
□ Kinderen ontdekken hun seksualiteit zelf wel. 
□ Ik vind praten over seksualiteit met mijn zoon niet belangrijk 
□ Seksualiteit speelt nog geen rol in het leven van mijn zoon 
 
22. Is er in uw gezin een taakverdeling tussen u en  uw partner wat betreft de 
seksuele opvoeding? 
□ Een volledige taakverdeling 
□ Grotendeels een taakverdeling 
□ Er tussen in 
□ Grotendeels geen taakverdeling 
□ Helemaal geen taakverdeling 
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22a. Kunt u uw antwoord toelichten? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
23. In welke mate vermoedt u dat uw zoon bezig zijn  met seksualiteit? 
□ Heel erg veel 
□ Veel 
□ Niet veel, niet weinig 
□ Weinig 
□ Nooit 
 
24. Verschilt u wel eens van mening met uw partner over de seksuele opvoeding van 
uw zoon? 
□ Altijd 
□ Regelmatig 
□ Af en toe 
□ Niet zo vaak 
□ Nee, nooit 
□ Niet van toepassing 
 
25. Wat vindt u een geschikte leeftijd om uw zoon i nformatie over seksualiteit te 
geven? 
□ Vanaf de geboorte 
□ Vanaf het moment dat ze kunnen praten 
□ Vanaf vier jaar 
□ Vanaf 6 jaar 
□ Vanaf 8 jaar 
□ Vanaf 10 jaar 
□ Vanaf de puberteit 
□ Anders, namelijk: ……………….……………..…………. 
 
26. In welke opvoedingssituatie kunt u zich het mee st vinden? 
□ Kind en ouder moeten communiceren en samen bepalen wat wel en niet kan 
□ Een ouder weet meer dan een kind. Deze kan dus beter bepalen wat de regels zijn 
□ Een kind moet op zichzelf de wereld verkennen. Aan ouders is de taak bij te springen waar 
nodig 
□ Een kind heeft recht op volledige ontplooiing door grenzen te verleggen 
 
27. Hoe zou u de sfeer rond seksualiteit noemen in uw gezin? 
□ Gesloten: er wordt nooit over seksualiteit gepraat 
□ Tamelijk gesloten: seksualiteit is een moeizaam onderwerp om over te praten 
□ Niet open, niet gesloten 
□ Redelijk open: seksualiteit is in grote mate bespreekbaar 
□ Open: seksualiteit is volledig bespreekbaar 
 
27a. Kunt u dit toelichten met een voorbeeld waarui t dat blijkt? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
28. Welke waarden zou u uw zoon over seksualiteit w illen meegeven?  
(Meerdere antwoorden tegelijk zijn mogelijk) 
□ Seksualiteit is iets fijns 
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□ Seks doe je uit liefde 
□ Seks is gevaarlijk 
□ Seksualiteit heeft te maken met respect 
□ Seksualiteit is niet iets om van te genieten 
□ Seksualiteit hoort erbij 
□ Seksualiteit doe je voor een ander 
□ Seks is iets om alleen of samen van te genieten 
□ Seks doe je uit lust 
□ Seksualiteit heeft te maken met intimiteit en lichamelijkheid 
□ Seksualiteit is zondig 
□ Iedereen heeft het recht seksualiteit op zijn eigen manier te beleven 
□ Anders, namelijk ………………… 
 
29. Moet een jongen seksuele voorlichting krijgen v an zijn vader of van zijn moeder? 
□ Van zijn vader 
□ Van zijn moeder 
□ Van allebei 
□ Anders, namelijk …………..……………….. 
 
29a. Wilt u uw antwoord hieronder toelichten? 
…..………………………………………………………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………… 
 
30. Bent u lichamelijk met uw zoon? (Bv. Knuffelen,  zoenen, op schoot nemen etc.) 
□ Altijd 
□ Regelmatig 
□ Af en toe 
□ Niet zo vaak 
□ Nooit 
 
31. Ziet u dat uw zoon wel eens seksuele gevoelens heeft? 
□ Heel vaak 
□ Regelmatig 
□ Af en toe 
□ Niet vaak 
□ Nooit 
 
32. Komen de volgende voorbeelden bij uw zoon voor of zijn deze voorgekomen? 
(Meerdere antwoorden tegelijk zijn mogelijk) 
□ Doktertje spelen 
□ Elkaar bloot onderzoeken 
□ Masturberen (met zichzelf vrijen) 
□ De kinderen douchen onderling samen 
□ Ze doen de badkamer en/of het toilet op slot 
□ Met de hand in de broek televisie kijken 
□ Bloot op het strand spelen 
□ Bloot in huis lopen 
 
33. Denkt u dat uw zoon voldoende weet over de ‘tec hnische kant’ van seksualiteit 
(zoals zwangerschap, ziektes en lichamelijke hygiën e) ? 
□ Heel erg veel 
□ Veel 
□ Niet veel, niet weinig 
□ Niet zo veel 
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□ Niets 
 
34. Denkt u dat uw zoon voldoende weet over de ‘emo tionele kant’ (gevoelens, 
respect, 
verlangens, variaties etc.) van seksualiteit? 
□ Heel erg veel 
□ Veel 
□ Niet veel, niet weinig 
□ Niet zo veel 
□ Niets 
 
35. In welke mate denkt u dat uw zoon u vragen stel t op het gebied van seksualiteit ? 
□ Heel erg veel 
□ Veel 
□ Niet veel, niet weinig 
□ Niet zo veel 
□ Nooit 
 
36. In welke mate denkt u dat uw zoon u dingen vert elt op het gebied van seksualiteit ? 
□ Heel erg veel 
□ Veel 
□ Niet veel, niet weinig 
□ Niet zo veel 
□ Nooit 
 
37. Wat zou u ervan vinden als uw zoon kijkt naar s eks op de televisie of op internet? 
□ Uitstekend 
□ Best goed 
□ Niet goed, niet slecht 
□ Niet zo goed 
□ Absoluut niet goed 
 
37a. Kunt u hieronder omschrijven wat u zou doen al s u merkt dat het voorkomt? 
……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………
……………. 
 
38. Wordt er op de school van uw zoon voorgelicht o ver seksualiteit? 
□ Heel erg vaak 
□ Regelmatig 
□ Af en toe 
□ Niet zo vaak 
□ Nooit 
□ Weet ik niet 
 

Deel D. Behoefte aan opvoedingsondersteuning 
 
39. Hoe vindt u het om met uw zoon over seksualitei t te praten? 
□ N.v.t.: Ik praat nooit met mijn zoon over seksualiteit 
□ Heel erg moeilijk 
□ Best moeilijk 
□ Niet moeilijk, niet makkelijk 
□ Best makkelijk 
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□ Heel erg makkelijk 
 
40. Heeft u naar uw idee voldoende kennis over de s eksuele ontwikkeling van uw zoon 
om met hen te kunnen praten? 
□ Heel veel kennis 
□ Veel kennis 
□ Niet veel, niet weinig kennis 
□ Weinig kennis 
□ Helemaal geen kennis 
 
41. Heeft u naar uw idee voldoende woordgebruik tot  uw beschikking om met uw zoon 
over seksualiteit te kunnen praten? 
□ Heel erg veel 
□ Veel 
□ Niet veel, niet weinig 
□ Weinig 
□ Helemaal geen 
 
42. Bent u tevreden over uw rol als opvoeder en voo rlichter rond seksualiteit aan uw 
zoon? 
□ Altijd 
□ Grotendeels wel 
□ Soms wel soms niet 
□ Grotendeels niet 
□ Nooit 
 
42a. Kunt u hieronder uw antwoord toelichten? 
……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………… 
 
43. Kunt u aangeven over welke onderwerpen u de laa tste tijd wel eens vragen heeft 
gehad? 
□ Over seksueel gedrag van mijn zoon 
□ Over de seksuele ontwikkeling van mijn zoon 
□ Over de seksuele opvoeding van mijn zoon 
□ Over voorbehoedmiddelen en veilig vrijen 
□ Over de weerbaarheid van mijn zoon 
□ Over de seksuele (getinte) omgang van mijn zoon met andere kinderen 
□ Over seksueel misbruik 
□ Over de omgang van mezelf als ouder met seksueel gedrag van mijn zoon 
□ Over de omgang van mezelf als ouder met seksuele vragen van mijn zoon 
□ Anders, namelijk…………………………………………………. 
 
43a. Zo ja, kunt u dit toelichten? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
43b. Kunt u omschrijven welke oplossing u eventueel  heeft gezocht voor uw vragen? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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44. In welke mate voelt u zich wel eens onzeker ove r uw rol als ouder bij de seksuele 
ontwikkeling en opvoeding? 
□ Altijd 
□ Grotendeels wel 
□ Soms wel soms niet 
□ Grotendeels niet 
□ Nooit 
 
45. Over welke onderwerpen voelt u zich in meerdere /mindere mate onzeker? 
□ N.v.t.: ik voel mij nooit onzeker over de seksuele ontwikkeling en opvoeding 
□ Ik heb zelf onvoldoende woordkennis 
□ Ik heb onvoldoende zicht op wat mijn zoon al weet en wil weten 
□ Ik heb zelf geen positief beeld van seksualiteit 
□ Ik heb geen zicht op wat een kind op welke leeftijd aankan 
□ Ik schaam mij voor seksualiteit 
□ Ik weet niet welke woorden ik moet gebruiken 
□ Ik vind het moeilijk een geschikt moment te vinden 
□ Ik vind het moeilijk omdat seksualiteit zo wel heel dichtbij mijzelf komt 
□ Ik weet er niet genoeg van om te kunnen voorlichten 
□ Ik weet niet welk materiaal geschikt is voor mijn zoon 
□ Anders, namelijk ……………………. 
 
46. Heeft u bij deze onzekerheid rond seksualiteit behoefte aan professionele 
ondersteuning? 
□ N.v.t.: ik voel mij nooit onzeker over de seksuele ontwikkeling en opvoeding 
□ Altijd 
□ Grotendeels wel 
□ Soms wel, soms niet 
□ Grotendeels niet 
□ Nooit 
 
47. Welk voorlichtingsmateriaal heeft u in huis ove r kinderen en seksualiteit? 
(U kunt meerdere onderwerpen tegelijk aankruisen) 
□ Boeken of folders (voor volwassenen) over de seksuele ontwikkeling 
□ Boeken of folders (voor volwassenen) over de seksuele opvoeding 
□ Boeken of folders (voor kinderen) over seksualiteit 
□ Voorlichtend videomateriaal over seksualiteit 
□ Voorlichting via internet sites over seksualiteit 
□ Anders, namelijk ………………………… 
□ Geen 
 
48. Wilt u bij de volgende voorbeelden aangeven waa rover u behoefte heeft aan 
informatie? 
(U kunt meerdere onderwerpen tegelijk aankruisen) 
□ Over seksueel gedrag van mijn zoon 
□ Over de seksuele ontwikkeling van mijn zoon 
□ Over de seksuele opvoeding van mijn zoon 
□ Over voorbehoedmiddelen en veilig vrijen 
□ Over de weerbaarheid van mijn kinderen 
□ Over de seksuele (getinte) omgang van mijn zoon met andere kinderen 
□ Over seksueel misbruik 
□ Over de omgang van mezelf als ouder met seksueel gedrag van mijn zoon 
□ Over de omgang van mezelf als ouder met seksuele vragen van mijn zoon 
□ Anders, namelijk: …………………………………………………… 
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49. Waar vandaan zou u eventuele informatie over se ksualiteit het liefst krijgen? 
(U kunt meerdere onderwerpen tegelijk aankruisen) 
□ Via internet 
□ Van bekenden (vrienden of familie) 
□ Schriftelijke informatie (folders/boeken) 
□ Videomateriaal 
□ TV programma’s 
□ Cursus seksuele ontwikkeling 
□ Persoonlijke gesprekken met een deskundige (huisarts, schoolarts, pedagoog etc) 
□ Telefonische informatie 
□ Groepsbijeenkomst (op school, kinderdagverblijf buurthuis of elders) 
□ Anders, namelijk…………………………………………………. 
 
50. Denkt u dat uw zoon met problemen rond seksuali teit naar u toe zou komen? 
□ Altijd 
□ Meestal wel 
□ Soms wel soms niet 
□ Meestal niet 
□ Nooit 
 
51. Weet u in zo’n geval waar u dan hulp zou kunnen  zoeken? 
□ Altijd 
□ Grotendeels wel 
□ Soms wel soms niet 
□ Grotendeels niet 
□ Geen idee 
 
52. Hoe vindt u de ontwikkeling van uw zoon tot nu toe verlopen? 
□ Anders dan bij andere kinderen 
□ hetzelfde als bij andere kinderen 
□ Hetzelfde, alleen verlaat 
□ Versneld 
□ Geen idee 
 
Dit was de laatste vraag. 
Nogmaals onze hartelijke dank voor het invullen van  de vragenlijst! 
Heeft u suggesties of opmerkingen, dan kunt u die h ieronder aangeven: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 


