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Het project Begeleid 

Ouderschap breidt zich uit  
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Onderwerpen 
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Evaluatie 
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1. Project 

 

KOPP 

 
Herstel-

strategieën 
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2. Achtergronden  Ouderschap-

psychiatrie 
 

 Vermaatschappelijking: aantal cliënten met EPA 
als ouder bijna 70.000 

 Bijna de helft  van de mensen met EPA heeft 
kinderen 

 EPA: 0,9% van de bevolking (18 -65) 

 Hogere drempel voor  gebruik 

   maatschappelijke voorzieningen 

 Veel hulpverleners missen handvatten om 
ontwikkelingen in het ouderschap te bevorderen  
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Ouder 
VERWAARLOZING EN  
GEWELD 
 
Hulpverlener 
LOYALITEIT CLIËNT  
VERSUS 
VERANTWOORDELIJKHEID KIND 
 
 
 



Steun ouderschap-1 

 De biologische band tussen ouder en kind is 

sterk en kan meestal niet zonder problemen 

worden verbroken 

 Mensen met ernstige psychische aandoeningen 

houden veel van hun kinderen en zijn goed in 

staat om liefde te geven 
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Steun ouderschap-2 

 meer tijd voor hun kinderen dan bijvoorbeeld 

tweeverdieners 

  staan open voor steun van netwerk en/of van 

professionals 

 willen met hun kinderen leven en een goede 

moeder of vader zijn 
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Diversiteit  in ouders 
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Balans 

 

 

 

  Eigen leven      Ouderschap 

  + verhoogde 

     kwetsbaarheid 
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     Wonen        

      

     Leren 

Begeleid    

     Werken 

      

     Ouderschap 



Lectoraat Rehabilitatie Groningen 

3. Methodiek 

ontwikkeling 



Lectoraat Rehabilitatie Groningen 



Ouderschap met succes en tevredenheid 
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“Ouderschap  

met succes en tevredenheid” 

Drie cliëntenwerkboeken: 

 

 Huidig functioneren van de ouder 

 

 Versterken van de ouderrol 

 

 Hernemen of uitbreiden van de ouderrol 
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 “ Huidig functioneren van de      

ouder” 

 Wie ben ik en wie is mijn kind? 
 

 

 

 

 Tevredenheid en succes  
 

 

 

 Steun, zelfvertrouwen en verwachtingen 
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“Versterken van de ouderrol” 

 Wie stellen eisen aan de ouder? 
 

 

 Wat vraagt de ouderrol van deze  ouder? 
 

 

 

 Oplossingen kiezen  
 

 Succesvol en tevreden blijven  
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“ Hernemen / uitbreiden 

  van de ouderrol” 

  Wensen van de ouder 

 

 Mogelijke activiteiten en situaties 

 

 Wie stellen eisen? Welke? 

 

 Wie helpt / oplossingen kiezen 

 

 



Evaluatie methodiek 

 

 6 GGz of BW 

 11 experimentele goep –Ouderschapsbegeleiding 

 15 controle groep “Care As Usual” 

 T0- nulmeting, T1- na 1 jaar eindmeting 
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3a. Resultaten 

 De tevredenheid in ouderschap is toege-

nomen in de experimentele groep. In de 

controle groep is geen duidelijk verschil in het 

onderzoeksjaar.  

 Het succes in ouderschap, aangegeven door 

hulpverleners en verwanten bevestigt de 

tendensen van deze zelfbeoordeling niet. In 

experimentele en controle groep blijft het 

gemiddeld hetzelfde 
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3b. Resultaten 

 Met betrekking tot Empowerment valt de 

experimentele groep iets terug, terwijl de 

controle groep iets verbetert 

 Subjectief gegeven: Alle 11 ouders die in het 

programma zaten waren positief en ook hun 

hulpverleners 
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  Aanbevelingen vanuit gehele 

project, voor ouders 

 

 Denk na over communicatie over eigen 

problematiek met de kinderen Nicholson e.a. 

(2001) 

 Maak een plan voor de opvang van de kinderen 

bij toenemende psychische problematiek   

 Kleine ontmoetingsgroepen voor ouders 

Nu nog alleen bij Lentis; ook naar andere regio’s? 
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Aanbevelingen voor  Hulpverleningsorganisaties 

 

 Wissel ideeën uit over voorzieningen in 

verschillende regio’s 

 

 Breng ‘witte vlekken’  op het terrein van 

ouderschap in kaart 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Reacties / vragen: 
 p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl 
 
 
 

 
Websites: 
 www.ouderschap-psychiatrie 

 www.kopopouders.nl 
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Voorbeelden  van methodieken m.b.t. 

functioneren in de ouderrol 

Probleemgericht: 

 Gezinsbehandeling, Psychiatrische 

Gezinstherapie 

Milieugericht: 

 Opvoedingsondersteuning, Triple-P, KOPP, 

Strengthening families 

Ontwikkelingsgericht: 

 Oudercursus, video-hometraining, OST 
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Individuele Rehabilitatie  

Benadering (IRB) 

 

 Veranderdoelen op terreinen van wonen, 

werken, leren en SOCIALE CONTACTEN 

 

 Verkennen (doelvaardigheidsbepaling), kiezen, 

verkrijgen en BEHOUDEN 



Werkplek 

 Verstandelijke beperkingen 

 Fysieke beperkingen 

 Psychische beperkingen 

 Wetsovertreders 

 Onderwijs  

 Overige/geen 
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