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Het gemis van een kleinkind. Grootouders die hun kleinkind niet meer 

zien. 

 

 

 

 

 

 

“These grandparents are in every state and at every socioeconomic level, and 

each of their situations is unique. But they have one thing in common: They are 

heartbroken to be kept away from their grandchildren.” 

 

 

(In Grandparents’ visiting rights, Amy Goyer, 2009) 
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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn bachelorproof in het kader van de opleiding Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening. Dit onderzoeksrapport is gericht op de oorzaken en gevolgen 

van een afwezige, verbroken of verstoorde relatie tussen grootouders en kleinkinderen, met 

betrekking tot de grootouders. Met deze afstudeerscriptie sluit ik een periode af, waarin 

werken aan de theorie en deze in de praktijk brengen door middel van stages en praktijk 

gericht onderwijs gecombineerd is. Mijn afstudeeronderzoek heb ik ervaren als een laatste 

stuk verbreding en verdieping op mijn opleiding, maar ook als een stuk aanvulling op een 

doelgroep die tot nog toe buiten beeld gebleven was.  

Op het moment dat mij werd gevraagd onderzoek te doen naar grootouders, in relatie tot het 

niet of nauwelijks zien van hun kleinkinderen, was ik dan ook verrast. Ik was me tot op dat 

moment niet bewust, dat ook grootouders te maken krijgen met maatschappelijke problemen 

en dat dus ook zij behoren tot de doelgroep van SPH. Ik ben dan ook gestart met het 

verdiepen in de doelgroep en raakte steeds enthousiaster over het onderwerp. Vooral de 

gesprekken met grootouders hebben diepe indruk op mij gemaakt. Dit onderzoek heeft mij 

doen realiseren dat het een groot gemis voor de opleiding is dat er nauwelijks wordt stil 

gestaan bij deze doelgroep. Ook aan de rol die zij kunnen spelen in het leven van 

kleinkinderen wordt geen aandacht besteedt, terwijl dit onderzoek laat zijn dat zij een 

beschermende factor kunnen vormen.  

De onderzoeksperiode is een drukke periode geweest. Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan 

en hier meer tijd aan besteed dan er officieel voor stond. Ik heb mijn opleiding anders 

ingedeeld dan de meeste studenten, in het tweede jaar een dubbele minor gevolgd, 

waardoor er dit jaar extra ruimte voor een uitgebreid onderzoek is ontstaan. Door deze 

ruimte heb ik de mogelijkheid gehad niet één, maar drie hoofdvragen te beantwoorden. 

Het in kaart brengen van de verhalen van grootouders uit heel Nederland was een dankbare, 

maar ook drukke taak. Het interviewen van de grootouders is een mooie, soms ook heftige 

en emotionele ervaring geweest. Ik wil via deze weg dan ook alle grootouders bedanken 

voor hun medewerking en openheid. Een speciale dank gaat uit naar de oprichters van de 

website kleinkindonbereikbaar, die het mij mogelijk hebben gemaakt, contact te leggen met 

de grootouders. 

Ook gaat mijn dank uit naar mijn opdrachtgever, meneer René Diekstra, en mijn docent-

begeleidster mevrouw Marion van de Sande, voor hun kritische blik, bruikbare adviezen en 

motiverende gesprekken. 

Ik wens u veel plezier met het lezen dit onderzoeksrapport. 

Den Haag, Mei 2011. 

Sharon Haanappel  
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1 Probleem- vraag- en doelstelling 

 
Dit hoofdstuk bestaat uit een omschrijving van het praktijkprobleem, de vraagstelling, de 
inhoudelijke relevantie, de doelstellingen en het beoogde effect.  
 
1.1 Het praktijkprobleem: geen, of nauwelijks contact met kleinkinderen. 
Dit onderzoek is gericht op de afwezigheid, een verbreking of verstoring van het contact 

tussen grootouders en kleinkinderen, gericht op de grootouders. Er is hier sprake van een 

problematiek, waaraan zowel in de Nederlandse, als de buitenlandse wetenschappelijke 

literatuur, tot op heden weinig tot geen aandacht is besteed. Opmerkelijk, gezien het feit dat, 

afgaande op de enkele publicaties waarin grootouders aan het woord komen, het geen 

contact (meer) kunnen hebben met kleinkinderen, een zeer ingrijpende gebeurtenis is voor 

grootouders, met gevolgen voor hun leven en welzijn. Over de gevolgen voor de 

kleinkinderen in een dergelijke situatie is ook nauwelijks iets tot niets bekend. Ditzelfde geldt 

voor de omvang van de problematiek.  

De schaarse beschikbare publicaties, zijn wel de start van dit onderzoek geweest. In 2009 is 

er een artikel, van de opdrachtgever van dit onderzoek, René Diekstra, lector Jeugd en 

opvoeding aan de Haagse Hogeschool, verschenen; “Geef grootouders omgangsrecht”.  Dit 

artikel is geschreven om dit onderwerp aan de orde te stellen. Aan de hand van dit artikel 

heeft René Diekstra zo’n 300 reacties ontvangen. Aan de hand van dit artikel heeft René 

Diekstra een tweede artikel geschreven; “Geef kleinkinderen omgangsrecht met 

grootouders.” De herkenbaarheid van dit onderwerp bleek ongekend. Na aanleiding van de 

inhoud en omvang van de reacties, is de behoefte ontstaan om, in het kader van de 

bachelorproof, een onderzoek naar dit probleem te doen. De hier bedoelde artikelen kunt u 

terugvinden in bijlage 1 en 2.  

Aan de hand van de vraag of ik dit onderzoek wilde doen, ben ik een oriënterend onderzoek 

gestart naar dit probleem. Ik ben op zoek gegaan naar een beeld van de omvang van dit 

probleem. Al betrekkelijk in het begin van mijn werkzaamheden, kwam ik terecht op de 

website www.kleinkindonbereikbaar.nl , een website voor grootouders die niet, of nauwelijks 

contact (meer) hebben met hun kleinkinderen. Tot het forum zelf had ik, gezien de privacy 

van grootouders, geen toegang. Ik heb contact opgenomen met de beheerders van deze site 

en uitleg gegeven over mijn onderzoek. Zij hebben namens mij alle grootouders van het 

forum benaderd, met de vraag of zij bereid zouden zijn mee te werken aan mijn onderzoek. 

Schrikbarend vond ik de hoeveelheid, emotionele, reacties ik op deze oproep heb gekregen. 

Binnen enkele dagen had ik 46 reacties van grootouders, die zich herkende in mijn verhaal 

en graag mee zouden willen werken aan mijn onderzoek. Uit deze eerste contacten bleek al 

dat grootouders door verschillende factoren worden belemmerd in het contact met hun 

kleinkinderen. De afwezige, verbroken en verstoorde relaties tussen grootouders en 

kleinkinderen lijkt zowel getalsmatig, als psychologisch een aanzienlijk groter probleem te 

zijn, dan ik zelf, en met mij vermoedelijke vele anderen, had aangenomen. Des te 

opvallender is het, dat er binnen de opleiding SPH geen aandacht wordt besteed aan deze 

kwestie.  

 
Uit dit eerste oriënterende onderzoek bleek ook dat grootouders wat betreft een 

omgangsrecht met hun kleinkinderen, juridisch niet heel sterk staan. Er zijn wel 

rechtsmiddelen, maar deze zijn schaars. Deze groep lijkt met hun rug tegen de muur te 

http://www.kleinkindonbereikbaar.nl/
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staan. Terugvallen op ons rechtssysteem kan, maar is lastig, bruikbare literatuur is niet of 

nauwelijks beschikbaar en ook de hulpverlening lijkt geen passende oplossing te kunnen 

bieden.   

1.2 De vraagstelling 
Dit onderzoeksrapport start met een algemeen literatuurhoofdstuk met betrekking tot de rol 

die grootouders en kleinkinderen in elkaars leven vervullen. Dit hoofdstuk zal een inleiding 

vormen, voor de rest van dit rapport.  

Vervolgens komen mijn drie onderzoeksvragen aan de orde, alle drie opgedeeld in een 

aantal deelvragen; 

1.  Wat zijn de mogelijke feitelijke en ervaren gevolgen, voor grootouders, van een afwezige, 

verbroken of verstoorde relatie met hun kleinkinderen? 

 - Wat zegt de literatuur over mogelijke gevolgen, voor grootouders, van een afwezige 

verbroken of verstoorde relatie met hun kleinkinderen? 

 - Wat betekend het voor grootouders als het contact met hun kleinkinderen afwezig 

is, verstoord wordt of geheel verbroken wordt? 

2.  Wat zijn de mogelijke feitelijke en ervaren factoren, van een afwezige, verbroken of 

verstoorde relatie tussen grootouders en kleinkinderen? 

 - Wat zegt de literatuur over de mogelijke factoren van een afwezige, verbroken of 

verstoorde relatie tussen kleinkinderen en grootouders? 

 - Welke factoren ervaren grootouders zelf, als oorzaak van een afwezige, verbroken 

of verstoorde relatie? 

3.  Wat zijn de implicaties van wet- en regelgeving?  

 - Hoe vaak komt een verbroken relatie tussen grootouders en kleinkinderen voor? 

 - Wat zij de wettelijke rechten van grootouders? 

 - Hoe ervaren grootouders de rechten die zij hebben?  

 
1.3 Inhoudelijke relevantie 

Een onderzoek naar een onderwerp, waar weinig over bekend is, is bruikbaar. Zowel 

nationaal als internationaal is er weinig goed empirisch onderzoek naar deze kwestie gedaan 

en er is weinig kennis over de factoren en gevolgen van een afwezige, verbroken, of 

verstoorde relatie voor alle betrokkenen. Er zit dus een gat in kennis en onderbouwde 

handelingsmogelijkheden. Dit is opvallend, gezien dit probleem groter lijkt te zijn dan bekend 

is, wat ook bleek uit de vele reacties op het artikel van René Diekstra en op mijn oproep voor 

dit onderzoek. Deze aanname, wordt ook in de literatuur door verschillende onderzoekers 

bevestigd. Zo wijst Musitu (2000) op het feit dat invloed van leeftijdsgenoten, ouders en 

broers en zussen wel is onderzocht, maar dat de rol van grootouders in deze studies niet 

aan bod komt. Dit terwijl hij de rol van grootouders omschrijft als een steun aan gezinnen 

met jonge kinderen. Ook de Nederlandse onderzoeksters Oppelaar en Dijkstra (2004) sluiten 

zich aan bij deze onderzoeker. Zij geven aan dat het verrassend is hoe weinig onderzoek er, 

specifiek in Nederland, is gedaan naar grootouderschap, terwijl er voldoende 

maatschappelijke redenen zijn om dit wel te doen. Wat deze maatschappelijke redenen 

precies zijn, zal worden toegelicht in het overzicht van de bestaande literatuur.  
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In tegenstelling tot vele andere onderzoekers, geeft Musitu (2000) ook een verklaring voor 

het tekort aan onderzoek. Volgens hem heeft dit te maken met het feit dat er tot voor kort, 

niet of nauwelijks werd stil gestaan bij het belang van de rol van ouderen. Dit is blijkbaar in 

de loop van de jaren veranderd, waardoor er behoefte aan nieuwe informatie is ontstaan. Dat 

maakt dit onderzoek zeer relevant. 

Een uitbereiding van de kennis van dit onderwerp, zal dan ook bruikbaar zijn voor meerdere 

partijen. Het opvullen van de gaten in kennis vormt dus het eerste aspect van de inhoudelijke 

relevantie. Er speelt echter nog een tweede aspect. 

Dit onderzoek en daarmee het verzamelen van gegevens, is namelijk van belang voor de 

betrokkenen. Deze betrokkenen bestaan uit grootouders, kleinkinderen en ouders in het 

algemeen, maar ook uit beleidsmakers van de samenleving, de hulpverlening en de 

samenleving in zijn geheel.  

Dat de grootouders belang hebben bij dit onderzoek mag duidelijk zijn. Zij zijn tenslotte de 

doelgroep van het empirisch onderzoek, zij worstelen met dit probleem. Veel gesproken 

grootouders, om niet te zeggen alle gesproken grootouders, hebben benoemd dat zij hopen 

dat dit onderzoek bruikbare resultaten oplevert.  

Ook de kleinkinderen worden in het onderzoek onder de aandacht gebracht. Het beoogde 

belang voor deze groep is dat de informatie uit dit onderzoek hen iets oplevert. De 

literatuurstudie informeert hen over de zakelijke feiten die bekend zijn over de gevolgen van 

de breuk, waar zij zelf onderdeel van zijn. Het gaat tenslotte om de breuk tussen grootouders 

en kleinkinderen. Daarnaast krijgen kleinkinderen via dit onderzoek de mogelijkheid een 

beeld te vormen over hoe het voor, misschien wel hun, grootouders is, om geen contact 

meer met hen te hebben. 

Het beoogde belang voor de ouders is vooral gericht op het geven van inzicht. Mogelijk gaat 

deze groep de gevolgen van een contactbreuk, waar zij wellicht een rol in spelen, inzien en 

worden zij zich hiervan bewust. 

Tenslotte nog het belang voor de hulpverlening in het algemeen en de samenleving in zijn 

geheel. Hulp bieden gaat beter als er meer kennis is. Het belang voor deze twee groepen is 

het verstrekken van informatie, waardoor de hulp en de samenleving beter aangesloten 

kunnen worden op deze problematiek. Grootouders kunnen van belang zijn in de 

ontwikkeling van kinderen en zowel kinderen als grootouders kunnen mogelijk psychische 

problemen krijgen als gevolg van deze kwestie. Het zijn dus groepen waar ook de 

hulpverlening mee te maken kan krijgen. Met betrekking tot de samenleving kunnen je 

bijvoorbeeld denken aan de wetgever. Voor besluiten die gemaakt worden is het van belang 

dat die gebaseerd kunnen worden op informatie. Dit onderzoek is een eerste stap daarnaar 

toe.  

Grootouders komen in die rol tijdens de opleiding nauwelijks aan bod. Ook binnen de 

hulpverlening lijken zij een vergeten groep te zijn. Het lijkt erop dat er in probleemsituaties 

vooral aandacht wordt besteed aan de situatie tussen de ouders en hun kinderen. 

Grootouders lijken ook hier volledig buiten beeld te blijven. Dit vermoeden wordt ondersteund 

door het feit dat ook bij het nazoeken van informatie in de studieboeken, grootouders geen 

enkele keer uitgebreid terugkomen. 
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Dit is een opmerkelijk gegeven, als we kijken naar de term “grootouders”. Deze term 

impliceert namelijk dat het om een categorie ouders gaat, maar toch wordt die lang niet altijd 

zo erkend. In hoofdstuk drie; “overzicht van de bestaande literatuur”, zal hier op terug 

gekomen worden. 

Grootouders spelen een rol in de ontwikkeling van kinderen, of dit nou direct of indirect is. 

Grootouders zijn namelijk familie van hun kleinkind en juist de familie is van groot belang bij 

de ontwikkeling van een kind. Binnen in de familie wordt namelijk de basis voor het 

socialisatieproces gelegd. De socialisatie die opgestart wordt binnen de familie, is voor 

essentieel belang voor de sociale integratie van kinderen. Op het moment dat deze 

socialisatie daalt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het sociaal functioneren van een 

kind binnen gemeenschappen en de samenleving in zijn geheel. Natuurlijk spelen 

tegenwoordig ook ander sociale plekken, zoals scholen en sportverenigingen, een 

belangrijke rol in het opstarten van dit socialisatieproces. Desondanks blijft de familie één 

van de belangrijkste “instellingen” (Essi, 2004).  

Ondanks dat grootouders een belangrijke rol kunnen spelen in het leven van hun 

kleinkinderen, lijken zij lang niet altijd de ruimte te krijgen, deze rol te vervullen. Het is dan 

ook van belang dat deze groep aandacht krijgt. De gevolgen van deze kwestie gelden niet 

alleen voor grootouders, maar ook voor kleinkinderen en mogelijk ook zelfs voor de ouders. 

Een vergroting van de kennis, zal een zeer positieve bijdrage leveren aan de 

kwaliteitsverbetering van de beroepspraktijk. 

 
1.4 Doelstellingen 

Dit onderzoek heeft als doel het verzamelen en verspreiden van kennis met betrekking tot:  
 

a) De rol van kleinkinderen voor grootouders  
b) De rol van grootouders voor kleinkinderen 
c) De gevolgen van een afwezige, verbroken of verstoorde relatie, voor grootouders 
d) Risicofactoren  
e) Aanbevelingen voor grootouders, het professionele gebied en de wet- en regelgeving, 

met betrekking tot het verkomen/verminderen van de gevolgen.  
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2 Onderzoeksopzet 
 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksontwerp en de onderzoeksvorm beschreven. Tenslotte 
wordt er kort stil gestaan bij de validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksopzet.   
 
2.1 Onderzoeksontwerp 
Voor de opzet van dit onderzoeksrapport is gebruik gemaakt van fasenschema onderzoek, 

zoals Migchelbrink (2008) die omschrijft. De keuze van dit schema is gebaseerd op het feit 

dat dit schema, alle te nemen stappen duidelijk en op een bruikbare manier beschrijft en op 

eerdere, positieve, ervaringen met dit model tijdens een eerder uitgevoerd onderzoek. Dit 

onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek. Vervolgens is er een empirisch onderzoek 

uitgevoerd en zijn beide onderzoeken met elkaar vergeleken. Aan de hand hiervan zijn 

conclusies getrokken en aanbevelingen geschreven. Op basis van deze stappen is een 

eindproduct ontworpen en deze is beschreven en verantwoord. Tenslotte heeft er een 

reflectie plaatsgevonden en is er een samenvatting van het rapport gemaakt. Hieronder vind 

u per fase beschreven welke stappen zijn gezet om tot het eindresultaat te komen.   

Fase 0: Oriëntatiefase 

Deze fase heeft bestaan uit een oriënterend literatuuronderzoek en de eerste contacten met 

grootouders, behorend tot de doelgroep. Ook hebben in deze fase de eerste gesprekken met 

de opdrachtgever plaatsgevonden, waarin het probleem besproken is. 

Fase 1: Formulering vraagstelling en doelstelling 

Aan de hand van de in fase 0 ondernomen stappen, is in fase 1 de vraagstelling en 

doelstelling geformuleerd. Gedurende het onderzoek, zijn deze nog enige malen aangepast. 

Uiteraard is de basis hierbij wel hetzelfde gebleven. 

Fase 2: Opstellen van onderzoeksontwerp  
In deze fase is de onderzoeksopzet gemaakt. Aan de hand van de eerder opgestelde vraag- 

en doelstelling, is hierin beschreven hoe het onderzoek ingericht zou worden en waar en de 

benodigde gegevens verzameld zouden worden. Er heeft een eerste verdieping in de 

literatuur plaatsgevonden en hier is een eerste selectie uitgemaakt. Op basis hiervan is de 

inhoudelijke oriëntatie en het onderzoeksontwerp geschreven.  

Fase 3: Construeren van dataverzamelingstechniek 

Deze fase is tweemaal doorlopen. Bij de eerste keer is in deze fase gekeken naar waar en 

hoe de benodigde literaire gegevens verzameld zouden worden. Als afronding van deze fase 

is een voorlopige literatuurlijst opgesteld. Bij de tweede keer doorlopen van deze fase is 

gekeken naar het verzamelen van gegevens van het empirisch onderzoek. De doelgroep is 

benaderd en vastgesteld en de interviews zijn opgesteld en ontworpen. 

Fase 4: Gegevensverzameling 

Ook deze fase is twee maal doorlopen. In eerste instantie is de gevonden literatuur 

verzameld en uitgewerkt tot een goed lopend verhaal. Na het opstellen en bespreken van de 

interviews, hebben in deze fase de interviews plaats gevonden. De interviews hebben plaats 

gevonden volgens een semigestructureerde opzet en bestonden uit zowel open vragen als 

een tweetal vragenlijsten. De eerste vragenlijst betrof de Beck Depression Inventory-II (NJI, 

Z.j.), de tweede de Coping & Stress Management Skills Test (Discovery, Z.j.). Er is gebruik 

gemaakt van deze vragenlijsten om vast te stellen, of er wat betreft depressieve symptomen 
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en manieren van omgaan met stressvolle situaties overeenkomsten aan te wijzen zijn voor 

deze doelgroep.  

Fase 5: Gegevens verwerken, ordenen en rubriceren 

In eerste instantie zijn alle interviews letterlijk uitgewerkt. Vervolgens zijn deze gegevens aan 

de hand van labels gestructureerd. Na het structureren van de gegevens, verkregen uit de 

interviews, is er een vergelijking opgesteld tussen informatie uit de interviews en het 

literatuuronderzoek. Tenslotte is er een conclusie geschreven en op basis daarvan een 

aantal aanbevelingen. Al deze stappen hebben de basis gevormd voor het eindproduct, die 

in dit onderzoeksrapport verantwoord wordt. Ook is er met een kritische blik teruggekeken op 

het verloop van dit onderzoek en is het hele onderzoeksrapport samengevat.  

Fase 6: Rapporteren en presenteren 
Deze fase zal wordt gestart door middel van dit eindrapport en het bijgevoegde artikel. 

Verder zal het onderzoek ook gepresenteerd worden. Het doel is dat het bijgevoegde artikel 

gepubliceerd zal worden.  Mogelijk dat dit onderzoek later ook nog op andere fronten 

gepresenteerd zal worden.  

2.2  Onderzoeksvorm  
Dit onderzoek betreft een verkennend, kwalitatief onderzoek. Het streven is niet geweest om 

een representatief beeld neer te zetten. Hier is simpelweg onvoldoende tijd voor geweest. Dit 

onderzoek heeft als doel het in beeld brengen van ervaringen en op basis hiervan eventuele 

richtlijnen bieden voor een vervolgonderzoek.  

2.3 Validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksopzet 

Aan de validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksopzet is gewerkt, op verschillende 

manieren. Allereerst is er voor de onderzoeksopzet een bestaand fasenschema gebruikt. Er 

was dus materiaal beschikbaar over een goede manier van aanpak. Door het gebruik van dit 

fasenschema was ik verplicht om per fase van te voren goed na te denken over de inrichting 

hiervan. Verder heb zijn er twee wetenschappelijke vragenlijsten gebruikt en niet zomaar 

lukraak vragen verzonnen. Bij het opstellen van de onderzoeksopzet is regelmatig contact 

met de opdrachtgever en begeleidster geweest. Op basis van hun feedback, zijn bepaalde 

zaken nog nauwkeuriger omschreven.  

Wat betreft de onderzoekspopulatie, die in hoofdstuk 4, de onderzoeksuitkomsten, 

beschreven zullen worden, is van te voren nauwkeurig gecheckt of de grootouders echt tot 

de doelgroep behoorden. Hiermee is voorkomen dat er interviews afgenomen zouden 

worden,  waarbij de resultaten geen bijdrage zouden leveren aan dit onderzoek.  

Voor de validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten verwijs ik u naar 

hoofdstuk 10; “Reflectie”.  

2.4 Beschrijving gebruikte begrippen 

In dit onderzoeksrapport wordt gesproken over grootouders, ouders en kleinkinderen. De 

begrippen grootouders en kleinkinderen mogen duidelijk zijn. Met de ouders worden de 

ouders van de kleinkinderen bedoeld. Mocht  het noodzakelijk gaan om een verschillen 

tussen de ouders, wordt er gesproken van de schoondochter, schoonzoon of 

schoonkinderen en de eigen zoon, dochter of kinderen.  
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3 Overzicht bestaande literatuur 
 

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de bestaande literatuur. Allereerst werpen we een 

blik op de term grootouder; waar komt deze term vandaan en is er een verklaring voor wat er 

met deze term bedoeld wordt? Vervolgens staan we stil bij de rol van kleinkinderen voor 

grootouders, gevolgd door de rol van grootouders voor kleinkinderen. Na deze 

beschrijvingen komen de gevolgen voor grootouders van een afwezige, verstoorde of 

verbroken relatie met hun kleinkinderen aan bod. Tenslotte zullen de risicofactoren belicht 

worden.  

Een belangrijk gegeven is dat de gebruikte literatuur, voornamelijk Amerikaanse en 

Nederlandse literatuur is. Dit heeft als gevolg dat de samenvatting van deze literatuur 

cultuurbepaald kan zijn. Mogelijk is namelijk dat in andere culturen grootouders een hele 

andere rol zullen spelen. Om deze rede zal er dan ook een korte paragraaf besteedt worden 

aan rollen van grootouders in niet-westerse culturen.  

3.1 Oorsprong van de term grootouder 

De term “grootouders” werd bij de inhoudelijke oriëntatie al kort aangestipt. Zoals daar al 

genoemd impliceert deze term dat het gaat om een groep ouders. De vraag die hierbij oprijst, 

is dan ook; wat wordt er precies bedoeld met grootouders op dat gebied? Als we de termen 

grootvader en grootmoeder opzoeken in een etymologisch woordenboek, komen we uit 

rondom 1500, de tijd waarin deze termen ontstonden. Grootmoeder en grootvader, zijn 

vertalingen van de Franse woorden grand-père en grand-mère. Deze termen ontstonden in 

de kringen rond de adel. Naast grootmoeder en grootvader, werden grootouders ook 

bestevader, bestevaar, bestemoeder en bestemoer genoemd. Ook deze woorden vinden 

hun oorsprong in de Franse taal. Het zijn vertalingen van de woorden bon-papa en bon-

maman. Bon, wat “goed” betekent, werd in het Nederlands echter vervangen door de 

overtreffende trap “beste”. De verschillende benamingen ontstonden in de middeleeuwen, 

een tijd waarin het gebruikelijk was om vrienden en verwanten op een beleefde manier aan 

te spreken met “goede” of “beste”. De term bestevaar is in Nederland geleidelijk aan in 

gebruik genomen. Het werd een vertrouwelijk en eerbiedige naamvoor een leider. De term 

bestemoer kreeg echter, over het algemeen, een denigrerende lading. (Sijs, van der,  Z.j.) 

Deze verklaring duidt op een stuk beleefdheid, gezien het aanspreken met beste, een 

beleefde manier van aanspreken was. Daarnaast zouden we, als we de termen bestevader 

en bestemoeder heel letterlijk nemen, aan kunnen nemen dat zij werden gezien als betere 

ouders. Het gegeven dat de term bestemoer uiteindelijk een denigrerende lading kreeg, haalt 

dit echter weer onderuit. Wat er dus precies bedoeld wordt met het begrip “ouders”, binnen 

de term “grootouders” wordt niet nader verklaard.  

3.2 Rol van kleinkinderen voor grootouders. 

Kleinkinderen kunnen verschillende rollen spelen in het leven van hun grootouders. 

Allereerst zorgen zij voor het ontstaan van de rol “grootouders” en de, over het algemeen, 

positieve gevolgen hiervan. Kleinkinderen spelen ook een belangrijke rol in het overbruggen 

van generatiekloven. Tenslotte kunnen zij een bijdrage leveren aan de persoonlijke 

ontwikkeling van grootouders.  

 



13 

 

In de maatschappij vervult iedereen verschillende rollen; moeder, zus, tante, buurvrouw, 

juffrouw, speler van een voetbalteam, enzovoorts. Veel van deze rollen zijn een resultaat van 

eigen keuzes, maar de rol van grootouder, is een rol die gegeven wordt. Grootouders kiezen 

er niet voor, het is het resultaat van het feit dat hun kinderen ook kinderen hebben gekregen. 

De geboorte van hun kleinkinderen, geeft grootouders automatisch deze rol. (Beart, 2006) 

De betekenis van kinderen voor hun grootouders, ligt vaak op het affectieve vlak. 

Kleinkinderen zijn namelijk, over het algemeen, een bron van vreugde in het leven van hun 

grootouders (Vlaamse overheid, 2007; Grommen, et al, 2006). Het hebben van kleinkinderen 

hangt samen met een hogere mate van sociaal en existentieel welbevinden. Het contact met 

hun kleinkinderen, zorgt er voor grootouders voor dat zij hun leven als meer zinvol ervaren 

(Grommen, et al, 2006). 

Een andere belangrijke rol van kleinkinderen heeft te maken met het verschil in generatie. 

Grootouders en kleinkinderen zijn twee verschillende generaties, met verschillende manieren 

van leven. In de huidige maatschappij trekken mensen vooral met leeftijdsgenoten op. Een 

familie, is één van de weinige gezelschappen, waarbij verschillende leeftijden bij elkaar 

komen. Hierdoor ontstaat er een brug tussen de verschillende periodes, waar de grootouders 

en kleinkinderen hun oorsprong vinden (Attar-Schwartz, et al, 2010). Daarnaast blijven 

grootouders, door goed contact met hun kleinkinderen te onderhouden, goed op de hoogte 

van waar de jeugd zich mee bezig houdt. De verschillen zullen er niet minder groot door 

worden, maar er kan wel begrip en interesse voor elkaar ontstaan. Je hoeft niet hetzelfde te 

doen en te denken, om dichter bij elkaar te kunnen komen (Arps, 1997).  

Door het contact met kleinkinderen en hun toekomstplannen, krijgen grootouders zelf ook 

weer een toekomst. Grootouders krijgen weer iemand om voor te leven en hebben de kans 

om samen met hun kleinkinderen het eigen kind zijn her te beleven (Grommen, et al, 2006). 

Mensen van middelbare leeftijd en ouderen maken een persoonlijke groei door, door middel 

van relaties met jongeren (Sperry, et al, 2000). Aangezien grootouders mensen van 

middelbare leeftijd, of ouderen zijn en hun kleinkinderen jongeren, kunnen we hieruit 

opmaken dat kleinkinderen een bijdrage kunnen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling 

van hun grootouders.  

3.3 Rol van grootouders voor kleinkinderen 
 

Grootouders kunnen verschillende rollen vervullen. In deze paragraaf staan we stil bij de 

verschillende stijlen van grootouderschap, de rol van beschermers, de rol van mentor, het 

fungeren als schakel tussen de verschillende generaties, grootouders als rolmodel en de rol 

in de opvang van kleinkinderen. We stil bij de verschillen tussen de sekse en werpen 

tenslotte een korte blik op de niet-westerse culturen.  

Grootouderschap kan meer dan een derde van een mensenleven omvatten, gezien de 

huidige, hoge levensverwachtingen (Dijkstra, Oppelaar, 2004). Tegenwoordig bekleden 

grootouders die rol gemiddeld 30 jaar. De manier waarop zij deze rol invullen, is op te delen 

in vijf stijlen, te weten: 

- De formele stijl. Grootouders die hun rol op deze manier vorm geven, blijven eerder 

op de achtergrond. Zij verwennen hun kleinkinderen, maar zullen nooit de rol van 
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 “Bij opa en oma was het altijd gezellig. 

Alles mocht, niets hoefde, het was altijd 

één groot feest. Wel binnen de kaders, 

want opa kon soms best een beetje 

boos worden. Dat was dan wel zo weer 

over en anders zei oma er wel wat van. 

De geur die bij opa en oma hing, en nog 

steeds hangt, is heel bijzonder en lastig 

te omschrijven. Overheersend ruik je 

rook, maar er is meer da dat. Een geur 

die in andere kamers waar gerookt wordt 

niet hangt, een geur van opa en oma. 

Dat tijd dat we, door omstandigheden, 

even bij opa en oma woonden was 

heerlijk! ’s Ochtends een lekker kopje 

thee met véél suiker, tussen de middag 

een witte boterham met chocopasta 

zonder boter, waar oma het dan weer 

niet helemaal mee eens was, maar ja, 

en ’s avonds, ja, dat weet ik niet meer zo 

goed. Van toen we er woonden dan, als 

het een logeerpartij was kreeg ik ’s 

avonds altijd een schaaltje m&m’s! Ook 

in de tijd dat het niet zo goed ging, was 

ik veel bij opa en oma. Ze waren er 

altijd, ik mocht huilen, boos zijn, lachen, 

iets zeggen. Alles mocht en een 

bezoekje aan opa en oma was altijd 

weer genoeg om even door te kunnen.” 

 

 

tweede ouder spelen. Zij zullen hun eigen kinderen dan ook geen advies geven over 

de opvoeding van hun kleinkinderen. 

- De pleziermakers. Deze grootouders brengen een groot deel van hun vrije tijd door 

met hun kleinkinderen en spelen veel met hen. Zowel de kleinkinderen, als de 

grootouders, halen bij deze stijl veel plezier uit hun relatie. 

- De afstandelijke stijl. Deze grootouders houden nog meer afstand. Ze zijn welwillend 

en betrokken, maar hebben alleen contact op speciale gelegenheden als kerstmis en 

verjaardagen. 

- De stijl van vervangouder. Deze grootouders dragen zorg voor het grootste deel van 

de opvoeding, verzorging en opvang van hun kleinkinderen. Deze groep grootouders 

vormen de primaire opvoeders van hun kleinkinderen.  

- Reservoir van familiewijsheid. Grootouders die van deze stijl gebruik maken, geven 

hun competenties door aan de volgende generaties.  

(Baerk, 2006). 

Deze vijf stijlen, geven in feite al vijf belangrijke rollen aan, namelijk de rol van verwenners, 

pleziermakers, speciale contacten met speciale gelegenheden, vervang ouder en reservoir 

van familiewijsheid.  

Grootouders kunnen een zeer bijzondere rol vervullen in het leven van hun kleinkinderen. Zij 

staan namelijk langs de zijlang, klaar om hulp te bieden wanneer 

het nodig is (Dijkstra, Oppelaar, 2004). Grootouders kunnen 

worden gezien als beschermers van hun kleinkinderen. Als zij in 

de problemen zitten, zijn de grootouders daar om hen te 

helpen(Attar-Schwarts, et, al, 2010). Grootouders kunnen daarbij 

ook de rol van mentor op zich nemen. Ze kunnen fungeren als 

een liefdevolle leraar, die wijsheid en levenskennis doorgeeft. 

Een voorwaarde voor het kunnen vervullen van deze rol, is wel 

dat er een goede emotionele band bestaat tussen de 

grootouders en hun kinderen. Op het moment dat grootouders 

een afstandelijke rol hebben, worden hun goed bedoelde 

adviezen snel in de wind geslagen. (Crul, 2009)  

Hierop aansluitend komen we uit bij de rollen met betrekking tot 

de verschillende generaties, die ook genoemd stonden bij de 

kleinkinderen. Deze rollen komen namelijk ook omgekeerd weer 

voor. Grootouders kunnen worden gezien als een schakel 

tussen de verschillende generaties binnen een familie (Attar-

Schwartz, et al, 2010). Grootouders, kinderen en kleinkinderen 

zijn tenslotte drie verschillende generaties. Een generatie wordt 

door ingrijpende historische gebeurtenissen en ervaringen tot een groep gemaakt. Deze 

groep onderscheid zich in denken en doen van andere generaties (Crul, 2009). Grootouders, 

ouders en kleinkinderen zijn opgegroeid met andere historische gebeurtenissen en 

ervaringen en verschillen hierin dus van elkaar. Juist doordat grootouders de 

familiegeschiedenis, de familierituelen en de karaktereigenschappen die herkenbaar zijn 
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voor de familie kennen, kunnen zij een schakel vormen in al deze verschillen (Attar-

Schwartz, et al, 2010). Grootouders kennen de tradities en zijn dan ook de aangewezen 

personen om deze door te geven aan de jongere generaties (Sikkel, Sikkel, 2010). Naast het 

doorgeven van de tradities, worden grootouders, en dan met name grootmoeders, ook 

gezien als degene die de familie bij elkaar houden. Door de activiteiten die grootouders 

organiseren, komt de gehele familie bij elkaar. Het effect van deze rol wordt pas echt goed 

duidelijk als de grootouders overleden zijn (Crul, 2009).  

Ook worden grootouders, door deze onderzoeker gezien als rolmodel voor hun 

kleinkinderen. De manier waarop zij hun rol van grootouders vorm geven, bepaalt voor een 

deel hoe kleinkinderen deze rol later zelf in gaan vullen en hoe zij tegen het ouder worden 

aankijken. Grootouders zijn de aangewezen personen om de negatieve stereotyperingen 

over grootouders te doorbreken bij hun kleinkinderen. Hierbij is het wel van belang dat er een 

goede band is tussen grootouders en kleinkinderen, zodat kleinkinderen dus positieve 

ervaringen op doen met ouderen. Op het moment  dat kleinkinderen negatieve ervaringen op 

doen met hun grootouders, kan dit tot gevolg hebben dat de negatieve houding tegenover 

ouderen in het algemeen, alleen maar aangesterkt wordt (Crul, 2009).  

Grootouders kunnen een belangrijke rol spelen, bij het opvangen van hun kleinkinderen, op 

de momenten dat dit nodig is. Grootouders kunnen namelijk een vertrouwenspersoon zijn 

voor hun kleinkinderen. Kleinkinderen kunnen bij opa en oma terecht met zaken die zijn niet 

met hun ouders kunnen delen (Atar schwartz, et al, 2010). Het bieden van deze 

betrouwbare, emotionele steun is in de beleving van de kleinkinderen dé centrale rol 

gebleken. Deze rol wordt heel belangrijk bij heftige, emotionele gebeurtenissen, zoals 

scheiding (Crul, 2009). Bij heftige gebeurtenissen kan echter ook gedacht te worden aan 

zaken als dood, ziekte en handicap. Grootouders kunnen zich in deze heftige situaties 

ontfermen over hun kleinkinderen en hen continuïteit en veiligheid bieden. Thuis kan het één 

grote chaos zijn, maar bij opa en oma kunnen de kleinkinderen de rust vinden, die zij zo hard 

nodig hebben (Crul, 2009). Het is in die situaties van groot belang dat kleinkinderen niet nog 

meer volwassenen verliezen, dan de persoon in kwestie. Ook in gevallen van bijvoorbeeld 

echtscheiding kan namelijk gesproken worden van een rouwproces wat optreedt. (Sikkel, 

Sikkel, 2010) 

De nauwe betrokkenheid van grootouders, kan verstrekkende, positieve gevolgen hebben. 

Deze hechte band kan namelijk geassocieerd worden met minder aanpassingsproblemen 

zoals, depressie, woede, bezorgdheid, agressie en moeilijkheden op school. Ook kan dit 

leiden tot meer sociaal gedrag gedurende de adolescentie. Opvallend gegeven hierbij is dat 

de invloed van grootouders op deze factoren sterker is in één-oudergezinnen en stief-

families, dan bij volledige gezinnen (Attar-Schwartz et al, 2010).   

Bij de opvang van kleinkinderen als hun ouders aan het werk zijn, spelen de grootouders een 

belangrijke rol. Als het gaat om kinderopvang wordt er namelijk het meest teruggevallen op 

grootouders. In 2003 deed de helft van alle werkende moeders en beroep op hun ouders of 

schoonouders, wat betreft de opvang van hun kinderen (Distelbrink, et al, 2005). 

Tenslotte de verschillen tussen de sekse. Er zijn verschillende studies die duiden op 

verschillen tussen kleindochters, kleinzonen, grootouders, grootvader en grootouders van 

moederszijde en vaderszijde. Deze verschillen hebben ook invloed op de betekenis die 
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grootouders en kleinkinderen voor elkaar hebben. Om te beginnen lijken kleindochters een 

hechtere emotionele band te hebben met hun grootouders, dan kleinzonen (Attar-Schwartz, 

et al, 2010). Ook zou er een onderscheid zitten tussen grootmoeders en grootvaders. Berk 

(2007) stelt dat de relatie tussen grootouders en kleinkinderen van hetzelfde geslacht 

hechter is. Dit zou voornamelijk gelden voor de band tussen grootmoeders en kleindochters. 

Daarnaast blijkt ook dat grootmoeders meer tevreden te zijn over hun rol als grootouders dan 

grootvaders. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dan grootmoeders meer 

participeren tijdens recreatie en familieactiviteiten met kleinkinderen. Grootmoeder zijn 

hierdoor in staat meer contact met hun kleinkinderen te hebben. Grootmoeders, zouden over 

het algemeen dan ook meer betrokken zijn bij hun kleinkinderen, dan grootvaders. 

Bovendien zijn grootouders van moederszijde meer betrokken dan die van vaderszijde. 

(Smith, 2005; Attar-Schwarts, et al, 2010; Berk, 2007)   

Niet-westerse culturen.  

In niet-westerse culturen speelt de familie een hele belangrijke rol in het leven van een 

persoon. Een band met ouders, grootouders, broers en zussen is een sterke band, die 

gedurende het hele leven blijft. In deze culturen vormen familieleden, over het algemeen, de 

kern van het sociale netwerk. Een andere belangrijke rol in deze families, is die van 

verzekeringsorgaan. Zoons zijn medeverantwoordelijk voor het levensonderhoud van hun 

ouders, broers en zussen, ook nadat zij getrouwd zijn. In deze culturen komt het ook met 

meer regelmaat voor dat de drie generaties, grootouders, ouders en kleinkinderen in één 

huis wonen (Eldering, 2008). De situatie van grootouders in deze culturen is dus nauwelijks 

te vergelijken met die van grootouders in westerse culturen. We gaan niet uitgebreid op deze 

verschillen in, maar het is van belang te beseffen dat de resultaten van die rapport vooral te 

betrekken zijn op de westerse cultuur.  

3.4 Gevolgen van een afwezige, verbroken of verstoorde relatie voor grootouders 

 
“These grandparents are in every state and at every socioeconomic level, and each of their 

situations is unique. But they have one thing in common: They are heartbroken to be kept 

away from their grandchildren” (Goyer, 2009). De zin waar dit onderzoeksrapport mee begon 

geeft een mooie samenvatting van de gevolgen van grootouders. Al hun situaties zijn uniek, 

ze wonen allemaal ergens anders en komen uit alle lagen van de bevolking. Toch hebben al 

deze grootouders iets met elkaar gemeen; een gebroken hart, als gevolg van het moeten 

missen van hun kleinkind. 

In deze paragraaf zal stil worden gestaan bij het verdriet van grootouders en er zal een 

terugkoppeling gemaakt worden naar paragraaf 3.3. Op basis hiervan zullen ook een aantal 

hypothesen opgesteld worden.  

Een recent, en vermoedelijk ook het enige, wetenschappelijk onderzoek wat heeft 

plaatsgevonden in Nederland stamt uit 2008 en heeft zich gericht op grootouders met 

gescheiden kinderen. Het vervolgonderzoek heeft zich gericht op 53% van de gehele 

doelgroep, waarbij sprake was van een duidelijke verandering in het contact met hun 

kleinkinderen na aanleiding van de scheiding. Het grootste deel van deze grootouders, 

ervoer vooral verdriet om hun kleinkinderen, omdat ze bang waren dat hun kleinkinderen het 

meest onder de hele situatie zouden leiden. 22% Van deze groep ervoer, als gevolg van het 

veranderde contact een gevoel van mede-slachtoffer van de echtscheiding van hun 
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kinderen. Nader onderzoek naar mogelijke gevolgen was zeer interessant geweest, maar 

heeft helaas niet plaatsgevonden.  

In de vorige paragraaf hebben we stil gestaan bij het verschil tussen grootmoeders en 

grootvaders, wat betreft betrokkenheid met hun kleinkind. Een aanname hierbij zou kunnen 

zijn, dat, gezien de betrokkenheid, grootmoeders meer verdriet om de breuk zouden hebben 

dan grootvaders. Helaas wordt dit in de bestaande literatuur niet bevestigd, noch ontkracht.  

 Op het moment dat grootouders hun kleinkinderen niet meer zien, ten gevolge van een 

breuk tussen de kinderen en de niet verzorgende ouder, resulteert dit voor grootouders in 

twee verschillende soorten verdriet. Uiteraard hebben zij verdriet om het gemis van hun 

kleinkinderen. Daarnaast hebben zij echter ook verdriet, om de pijn van hun eigen, 

volwassen kind. Één situatie, met als gevolg een dubbele pijn voor grootouders (Sikkel, 

Sikkel, 2004). Het verdriet om het gemis van kleinkinderen, is een verdriet met verstrekkende 

gevolgen. Grootouders die hun kleinkinderen moeten missen als gevolg van een scheiding 

van hun kinderen, kampen met dezelfde symptomen als mensen die met een sterfgeval te 

maken hebben gehad. Het gemis heeft een negatief effect op hun psychische en emotionele 

gezondheid. Het feit dat zij hopen op hereniging met hun kleinkinderen, wat niet geheel 

onrealistisch is, maakt het echter lastig om een daadwerkelijk rouwproces door te kunnen 

gaan (Smith, 2005).  

Naast deze door theorie onderbouwde gevolgen, zijn er op basis van de beschrijving van de 

rollen van grootouders ook een aantal hypothesen die zinvol zijn om eens bij stil te staan. 

Een afwezig, verstoorde of verbroken relatie tussen grootouders en kleinkinderen, heeft 

namelijk ook tot gevolg dat grootouders en kleinkinderen deze rollen niet meer kunnen 

vervullen. De belangrijkste rollen staan hier onder beschreven, aangevuld door een aantal 

hypothesen. Deze hypothesen worden op dit moment niet ontkracht of bevestigd in de 

literatuur. Nader onderzoek zou dus gewenst zijn. 

Het contact met kleinkinderen zorg voor vreugde in het leven van grootouders en maakt dat 

zij hun leven als meer zinvol ervaren (Vlaamse overheid, 2007; Grommen, et al, 2006). We 

zouden aan kunnen nemen dat grootouders die geen, of nauwelijks contact meer met hun 

kleinkinderen hebben het leven als minder zinvol ervaren. 

Een tweede hypothese heeft betrekking op de verschillen in generatie. Er is vastgesteld dat 

contact met kleinkinderen er voor zorgt dat de twee generatie nader tot elkaar komen (Attar-

Schwartz, et al, 2010; Arps, 1997). De hypothese hierbij is dat een afwezig, verbroken of 

verstoord contact tussen grootouders en kleinkinderen, tot een grotere kloof tussen de twee 

generaties in het algemeen leidt. Grootouders hebben minder contact met de jeugd en zijn 

daardoor minder goed op de hoogte van waar de jeugd zich mee bezig houdt. Ditzelfde zou 

ook andersom kunnen gelden.    

Tenslotte nog een hypothese gericht op de persoonlijke ontwikkeling van grootouders. 
Kleinkinderen zorgen voor een toekomst van grootouders en dragen bij aan de persoonlijke 
groei (Grommen, et al, 2006; Sperry, et al, 2000). Het feit dat contact niet, of nauwelijks 
(meer) mogelijk is, zou er toe kunnen leiden dat grootouders minder positief tegenover hun 
toekomst staan en ook een minder grote persoonlijke ontwikkeling meer doormaken.  
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Naast deze afzonderlijke factoren, heeft alleen al het zijn van grootouder en het kunnen 

vervullen van deze rol een groot positief effect op oudere mensen. Dit wordt door oudere 

mensen als zinvol en belangrijk ervaren. Het wegnemen van kleinkinderen, betekend dus het 

ontnemen van een belangrijke rol en zingevingsfactor (Houkes, Kok, 2009), waarmee we 

weer terugkomen op de laatstgenoemde aanname. Over de gevolgen hiervan wordt in de 

literatuur helaas niet stilgestaan.  

Als grootouders er zelf voor mogen kiezen, worden zij gelukkiger van intensief contact met 

hun kleinkinderen. Kleinkinderen worden dan een onderdeel van de persoonlijke identiteit 

van grootouders en grootouders ervaren het grootouderschap als een vorm van biologische 

continuïteit. Opvallend is dat zij zich aan anderen in eerste instantie presenteren als 

grootouder. De meeste grootouders ervaren een echtere band met hun kleinkinderen dan 

ook als zeer waardevol, als iets waar zij gelukkig van worden (Houkes, Kok, 2009) 

Grootouders die dit contact moeten missen, moeten dus ook het gelukkige gevoel wat zich 

meebrengt missen.  
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3.5 Risicofactoren 

 
In deze paragraaf staan we stil bij risicofactoren voor een afwezige, verbroken of verstoorde 

relatie tussen grootouders en kleinkinderen. De risicofactoren die besproken worden zijn: de 

irritaties tussen grootouders en ouders, de invloed van de relatie tussen grootouders en 

ouders, PAS en loyaliteit en migrantenouders. Apart zal er aandacht besteedt worden aan 

echtscheiding. Uiteraard wil het niet zeggen dat wanneer er sprake is van één van 

onderstaande factoren dit betekend dat het contact direct verstoord of verbroken zal worden. 

Er is echter wel gebleken dat deze factoren daartoe kúnnen leiden. 

Grootouders hebben in de Westerse maatschappij een rol, waarin het niet meer 

vanzelfsprekend is dat zij zich actief bemoeien met de opvoeding van hun kleinkinderen. 

Over het algemeen hebben grootouders weinig moeite om afstand te nemen van de 

opvoeding van hun kleinkinderen. Toch kan dit ook wel eens leiden tot onenigheid tussen de 

grootouders en de ouders. Grootouders hebben het beste voor met hun kleinkinderen. Als zij 

zien dat de ouders, de opvoeding anders aanpakken, dan hoe zij dit zelf zouden doen, kan 

dit tot spanningen leiding (Arps, 1997). Deze spanningen kunnen verklaard worden door 

aanwijzingen die wijzen op het feit dat grootouders ongehoorzaamheid van het kleinkind 

eerder zien als een gebrek aan respect, dan dat ouders dit zijn (de Ruiter, 2010).  Arps 

(1997) stelt, dat het niet ondenkbaar is dat deze spanningen zo hoog op kunnen lopen ,dat 

het uitloopt op een ruzie. Ook deze eenvoudige irritaties over de opvoeding van de 

kleinkinderen, zouden het begin van een verstoorde of verbroken relatie kunnen zijn.  

Irritaties kunnen echter ook andersom plaatsvinden. Het gedrag van grootouders tegenover 

hun kleinkinderen kan leiden tot irritaties van de ouders. Bemoeien met de opvoeding, kan 

voor grote frustratie en ergernis zorgen bij ouders. Hetzelfde geldt voor het voortrekken van 

het ene kleinkind ten opzichte van het andere. Natuurlijk kun je het niet altijd met iedereen 

even goed vinden en zal het met het ene kind beter klikken dan met het andere. Worden 

deze verschillen echter te groot en te opvallend kan dit ook leiden tot spanningen tussen 

grootouders en ouders. Dit zelfde geldt overigens voor de welbekende verwennerijen van de 

kleinkinderen door grootouders. Ook deze kunnen uitlopen tot irritaties en ruzies. Over deze 

verwennerijen lijken grootouders en ouders verschillende ideeën te hebben (Arps, 1997). 

Grootouders kunnen zich echter ook ergeren aan de verwennerijen vanuit de ouders. Deze 

hangen samen met de verschillende ideeën over opvoedingspraktijken. Grootouders vinden 

bepaald gedrag van ouders naar de kleinkinderen toe verwennend, terwijl ouders dit ervaren 

als een normale opvoedingssituatie (de Ruiter, 2010). 

De hierboven genoemde factoren hebben in eerste instantie invloed op de relatie tussen 

grootouders en de ouders en (nog) niet op de kleinkinderen. De relatie tussen grootouders 

en de ouders is echter van groot belang voor het contact met de kleinkinderen. Het zijn 

namelijk de ouders die voor het grootste deel bepalen hoeveel tijd grootouders en 

kleinkinderen met elkaar doorbrengen. Dit is voornamelijk het geval bij jonge kinderen. Dit 

hangt samen met het gegeven dat voldoende tijd en ruimte om tijd met elkaar te spenderen, 

zonder ouders erbij, een voorwaarde is voor een goede relatie tussen grootouders en 

kleinkinderen. De kwaliteit van de relatie tussen grootouders en ouders bepaalt voor een 

groot deel het beeld wat kleinkinderen van hun grootouders hebben. Dit beeld wordt 

positiever, naarmate de relatie tussen grootouders en ouders beter is (Beart, 2007). Ouders 

kunnen dan ook een spontante omgang tussen grootouders en kleinkinderen belemmeren, 
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door zich negatief tegen over de grootouders te gedragen. In een uiterste situatie kan een 

slechte relatie tussen grootouders en hun kinderen zelfs een oorzaak worden tussen slecht 

of geen contact tussen grootouders en kleinkinderen. Hierdoor kunnen grootouders slecht, of 

misschien wel niet, een band opbouwen met hun kleinkinderen. Op het moment dat kinderen 

oud genoeg zijn om zelf op zoek te gaan naar hun opa en oma kan het al te laat zijn (Arps, 

1997). Ook de relatie tussen de schoondochter of schoonzoon en grootouders heeft grote 

invloed op de band tussen grootouders en kleinkinderen. Deze relatie bepaald in sterke mate 

de hechtheid van de band tussen grootouders en kleinkinderen (Berk, 2007).  

Los van deze externe factoren is het ook van groot belang dat grootouders hun kleinkinderen 

belangrijk vinden en in hen willen investeren. Voor een goede relatie is het ook belangrijk dat 

deze gehechtheid wederkerig is. Kleinkinderen moeten hun grootouders ook als belangrijk 

ervaren (Beard, 2007).  

Het kan ook zo zijn dat de kleinkinderen zelf geen contact meer willen met hun grootouders 

(Arps, 1997). Sikkel en Sikkel (2010) koppelen hier een term aan, het Parental Alienation 

Syndrom, oftewel PAS. Dit houdt in dat een kind, zonder aanwijsbare rede de niet 

verzorgende ouder zwart maakt en kleineert. Ook de grootouders aan de kant van de niet 

verzorgende ouder kunnen onder het PAS vallen. Bij dit syndroom spelen twee factoren een 

rol. Allereerst is er het hersenspoelen van een kind door één van de ouders. De andere 

ouder en/of grootouders worden systematisch zwart gemaakt. Als echter alleen hiervan 

sprake is, is er nog geen sprake van PAS. Om hiervan te kunnen spreken, moet er ook 

sprake zijn van de tweede factor; de eigen bijdrage van het kind. Bij dit syndroom zal het 

kind zich met bijna haat opstellen tegenover één van de ouders en/of de grootouders. Het 

kind heeft de relatie met zijn ouders en grootouders opgedeeld in geliefd en gehaat. 

Kinderen die last hebben van dit syndroom, wat overigens als stoornis wordt gezien, zeggen 

hun niet verzorgende ouder en/of grootouders te haten, omdat zij bang zijn de verzorgende 

ouder te kwetsen als zij openlijk liefde uiten naar deze mensen. Daarnaast kan ook de 

houding van de verzorgende ouder een grote rol spelen in deze haatgevoelens van kinderen. 

Deze stoornis kan zo ver gaan, dat een kind aan de rechter kan verklaren geen omgang te 

willen, omdat hij/zij vroeger bijvoorbeeld ernstig mishandeld zou zijn geweest.  

Kinderen zijn van nature loyaal aan beide ouders. De loyaliteit tussen kinderen en ouders, 

maar ook tussen kleinkinderen en grootouders wordt gezien als verticale loyaliteit. Deze 

loyaliteitsbanden hebben te maken met afstamming en zijn de sterkste banden. Op het 

moment dat er constant conflicten tussen ouders zijn, of wanneer zij gescheiden zijn, kan er 

bij een kind een gespleten loyaliteit ontstaan. Dit ontstaat voornamelijk als de ouders elkaar 

zwart maken. Hierbij is het voor het kind lastig om loyaal te zijn aan de ene ouder, als hij dat 

ook aan de andere ouder wil blijven. Dit zelfde principe ontstaat wanneer een kind moet 

kiezen tussen een ouder en een andere, voor hem, belangrijke volwassene, zoals een 

grootouder. Als aan kinderen gevraagd wordt een keuze te maken, wordt aan hen een 

onmogelijke keus gesteld. Toch kunnen kinderen uiteindelijk wel een keuze maken voor één 

partij. Deze keuze maken zij om te kunnen overleven in de bestaande situatie (Dillen, 2004). 

Een aparte groep binnen deze doelgroep grootouders, zijn de migrantengrootouders. Er is al 

genoemd dat de literatuur vooral is belicht vanuit de Westerse cultuur. Toch staat één, 

weliswaar westerse, auteur stil bij risicofactoren van migrantengrootouders. Deze 

grootouders zijn geëmigreerd naar Nederland en komen dus oorspronkelijk ergens anders 
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vandaan. Hun kleinkinderen zijn over het algemeen wel in Nederland geboren. Er zitten dus 

grote verschillen tussen deze situatie en die van grootouders en kleinkinderen die allemaal 

uit Nederland komen. Een situatie zoals hierboven beschreven heeft een grote invloed op de 

band tussen grootouders en kleinkinderen. Allereerst is er natuurlijk de afstand. Als 

grootouders en kleinkinderen ver van elkaar vandaan wonen, is er weinig tijd om elkaar te 

leren kennen (Arps, 1997). Dit komt overeen met het gegeven dat tijd met elkaar kunnen 

spenderen, een voorwaarde is voor een goede band tussen grootouders en kleinkinderen 

(Baert, 2007). Daarnaast heb je het grote verschil in omstandigheden waar kleinkinderen in 

opgroeien en waarin grootouders zijn opgegroeid. In Nederland gelden er hele andere 

normen en waarden dan bijvoorbeeld in Turkije. Er zijn dan ook grootouders die veel moeite 

hebben met de “Vernederlandisering” van hun kleinkinderen, wat kan lijden tot moeilijkheden 

in het contact (Arps, 1997). Dit principe kan echter ook op kleinere schaal spelen, namelijk 

als grootouders en kleinkinderen niet bij elkaar in de buurt wonen. De geografische afstand 

tussen grootouders en kleinkinderen speelt namelijk een rol in de kwaliteit van de relatie 

tussen grootouders en kleinkinderen. Grootouders en kleinkinderen die ver bij elkaar uit de 

buurt wonen, hebben minder goed contact met elkaar (Baert, 2007). Dit kan wederom 

gekoppeld worden aan de conclusie dat tijd met elkaar spenderen, een voorwaarde voor een 

goede band is.   

Binnen de literatuur krijgt de echtscheiding een prominente rol als risicofactor. In dit laatste 

stuk van deze paragraaf zal worden uitgelegd waarom echtscheiding zelf een risicofactor 

vormt en welke risicofactoren ontstaan als gevolg van echtscheiding.  

In Nederland geeft 53% van de grootouders van kleinkinderen met gescheiden ouders aan, 

dat het contact met hun kleinkinderen duidelijk is veranderd ten gevolge van de 

echtscheiding (Langerveld, 2008; Crul, 2009). 12% Van de grootouders ziet hun kleinkind 

zelfs helemaal nooit meer (Crul, 2009). Dit komt erop neer dat één op de tien grootouders 

hun kleinkinderen niet meer zien na een echtscheiding van de ouders en ruim de helft hun 

kleinkinderen minder vaak zien ten gevolge hierin.  

Een echtscheiding, of het nou van de ouders of grootouders is, heeft grote, emotionele 

consequenties voor de relatie tussen grootouders, ouders en kleinkinderen. Deze relaties 

moeten een nieuw evenwicht krijgen. Dit kan nog al wat gevolgen hebben. Voornamelijk de 

relatie tussen de ex-schoonkinderen en grootouders, na de echtscheiding, kan grote impact 

hebben op de relatie met kleinkinderen. Grootouders kunnen hun ex-schoondochter of -zoon 

zien als de oorzaak van de echtscheiding, waardoor het contact direct verbroken wordt. Ook 

kunnen de ex-schoonkinderen het contact met de grootouders verbreken, omdat zij hun ex-

echtgenoot als oorzaak van de scheiding zien en grootouders van die kant tot dezelfde partij 

rekenen (Crul, 2009). Voornamelijk de relatie tussen de moeder van de kinderen en haar ex-

schoonouders zou bepalend zijn voor het contact tussen de grootouders en kleinkinderen na 

een echtscheiding (Arps, 1997). Berk (2007) stelt dat grootouders aan de kant van de ouder 

waar de kinderen gaan wonen, over het algemeen, meer contact hebben met hun 

kleinkinderen, dan de grootouders aan de andere kant. Daarbij zouden grootouders van 

vaders kant, sneller uit beeld verdwijnen, dan die van moederskant (van den Eerebeemt, 

2008). Een brug tussen deze conclusies zou het feit kunnen zijn dat in 80% van de 

echtscheidingsgevallen de kinderen bij hun moeder gaan wonen, tegen over een ruime vijf% 

van kinderen bij hun vader gaan wonen. Co-ouderschap komt slechts in 15% van de 

gevallen voor (CBS,2007).    
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Een andere verklaring voor de conclusie dat grootouders van vaderskant sneller uit beeld 

verdwijnen, dan die van moederskant kan worden gezocht in de periode voorafgaande aan 

een scheiding. Moeders geven in die periode namelijk al bij de grootouders aan dat er 

huwelijksproblemen zijn en het niet goed gaat. Zoons doen dit, over het algemeen, niet. Zij 

trekken meestal pas aan de bel als zij al in scheiding liggen. Grootouders aan die kant 

krijgen dan plotseling een harde klap, die veel tijd kost om te verwerken. Als dit een beetje is 

gelukt blijkt alles betreffende de scheiding al geregeld te zijn. Deze grootouders komen er 

dan niet meer aan te pas (van den Eerebeemt, 2008).   

Na een echtscheiding van de ouders kunnen grootouders behulpzaam zijn. Zij kunnen echter 

ook de effecten van de echtscheiding verergeren. Zij kunnen bijvoorbeeld bang zijn dat de 

ouders, door de toegenomen verantwoordelijkheid als ouder na een scheiding, geen tijd 

meer hebben om hen later te steunen. Ook kunnen zij zich schamen voor het feit dat de 

ouders een punt zetten achter hun huwelijk. Een scheiding van ouders kunnen grootouders 

namelijk ervaren als hun eigen falen als ouders (Bogolub, 2001). Hoe dan ook, kan de 

woede die gerelateerd is aan echtscheiding de relatie tussen de drie generaties, 

grootouders, ouders en kleinkinderen, bemoeilijken. Dit zou dus de start kunnen zijn van en 

verminderd/afbrekend contact tussen grootouders en kleinkinderen. Een duidelijk voorbeeld 

wat dit tot gevolg zou kunnen hebben, is het verdedigen van hun eigen kind. Hun kind heeft 

niets fout gedaan en kan geen schuld gewezen worden. Het besef dat waar twee mensen 

scheiden, er twee schuld hebben, lijkt bij deze grootouders niet door te dringen (Sikkel, 

Sikkel, 2010).    

 
3.6 Rechten van grootouders 

In dit hoofdstuk zal worden stil gestaan bij de rechten van grootouders, met betrekking tot het 

contact met hun kleinkinderen. Grootouders hebben volgens het Nederlands rechtssysteem 

geen plicht om voor hun kleinkinderen te zorgen. Zij zullen daartoe dan ook nooit gedwongen 

worden door een rechter. Dit betekent tegelijkertijd dat de grootouders ook nauwelijks 

rechten hebben met betrekking tot contact met hun kleinkinderen. Grootouders worden zelfs 

amper als aparte doelgroep binnen het rechtssysteem gezien (Arps, 1997). In dit hoofdstuk 

zullen de onderwerpen, adoptie, omgangsregeling en voogdij besproken worden.Ook nemen 

we een kijkje bij onze buren en gaan we na hoe de rechten van grootouders in België zijn 

vastgelegd.  

3.6.1 Adoptie 

Het wetsartikel over adoptie, is één van de weinige artikelen waar grootouders wel als aparte 

groep genoemd worden. Dit artikel zorgt er namelijk voor dat grootouders hun kleinkind niet 

kunnen adopteren. In dit artikel (artikel 1:228 lid 1 sub b BW) is het een voorwaarde van 

adoptie dat “het kind niet een kleinkind is van de adoptant” (Lexius, 2010). Als de ouders van 

een kind dus bijvoorbeeld overleden zijn, kan het kind niet geadopteerd worden door zijn of 

haar grootouders.  

Dit bovengenoemde artikel is niet zomaar ontstaan, maar is gebaseerd op de angst dat 

adoptie door grootouders voor problemen zou kunnen zorgen bij kleinkinderen. Een duidelijk 

voorbeeld van zo'n probleem is  een identiteitsprobleem. Stel een grootouder-stel zou de 

adoptie van hun kleinkind op zich nemen. De grootouders zouden dan dus, in feite, de 

ouders worden van hun kleinkind. Allereerst wordt de plaats van de biologische ouders 
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hiermee onduidelijk. Wat is hun positie en rol in de familie? Ouders kunnen spijt krijgen van 

de adoptie door grootouders en dit zou weer kunnen leiden tot jaloezie. Daarnaast zou het 

betekenen dat het kind ineens geen grootouders meer heeft (Arps, 1997). Dit zou betekenen 

dat de in hoofdstuk 3.2 en 3.3 beschreven rollen zouden komen te vervallen.   

Kortom, grootouders hebben geen recht op adoptie van hun kleinkinderen. Dit staat duidelijk 

in de wet vastgelegd en kan ook onderbouwd worden.  

3.6.2 Voogdij  

Het kan voorkomen dat het ouderlijk gezag over een kind, al dan niet tijdelijk, ontbreekt. Op 

dat moment moet er een voogd aangesteld word. De wet zegt het volgende over het worden 

van een voogd: “U kunt voogd worden als u meerderjarig bent, niet onder curatele staat en 

niet lijdt aan een geestelijke stoornis” (Rijksoverheid, 2011). In tegenstelling tot adoptie, geldt 

dit dus ook voor grootouders. Mits zij niet onder curatele staan of lijden aan een geestelijke 

stoornis, kunnen zij voorgesteld worden als voogd. (Rijksoverheid, 2011). Het mag duidelijk 

zijn dat grootouders pas voogd kunnen worden, als de eigen ouders van een kind de 

opvoeding niet meer kunnen dragen of wanneer zij overleden zijn. Een opvallend punt hierin 

is wel dat een voogd wordt vervangen als hij of zij de 65 is gepasseerd. Grootouders kunnen 

dus slechts als voogd fungeren tot zij de leeftijd van 66 hebben behaald. Dan zullen zij van 

de voogdij afgehaald worden (JIP Den Haag, 2011). 

3.5.3 Pleegzorg 

Pleegopvang door grootouders blijkt een goede oplossing te zijn voor situaties waarin de 

ouders, tijdelijk, niet in staat zijn voor de kleinkinderen kunnen zorgen. Dit kan het geval zijn 

in situaties waarin bijvoorbeeld sprake is van psychische- of verslavingsproblemen, bij 

gevangenschap of bij het overlijden van één of beide ouders. Pleegopvang door grootouders 

heeft als grote voordeel, dat de mogelijkheid tot gezinshereniging zo groot mogelijk blijft (de 

Ruiter, 2010). Één derde van alle kinderen die bij familie of vrienden inwoning heeft, woont 

bij hun grootouders. In 1998 kwam dit uit op een getal van 979 kinderen. Een belangrijke 

kanttekening bij dit getal, is dat dit alleen de gevallen die bekend waren bij Nederlands 

Voorzieningen voor Pleegzorg betroef. Grootouders komen namelijk lang niet altijd in 

aanraking met deze organisatie, waardoor veel van hen buiten beeld blijven (Loeffen, 2004).  

Ondanks dat grootouders pleegouder mogen worden, worden er ook bij deze manier van 
zorgen vraagtekens gezet. Dit betreft in feite dezelfde punten, als waarom adoptie bij wet 
niet mag. De Nederlandse Gezinsraad heeft onderzoek naar deze manier van pleegzorg 
gedaan. Zij kwamen tot de conclusie dat dit voor grootouders tot een loyaliteitsconflict kan 
leiden, op het moment dat er sprake is van een ondertoezichtstelling en één of beide ouders 
nog het gezag over het kleinkind hebben. Ouders blijven in die situaties dus betrokken en 
juist dat maakt het voor grootouders lastig. Zij zijn in die gevallen grootouder en ouder op het 
zelfde moment, wat tot een loyaliteitsconflict kan leiden. Er kunnen momenten zijn dat zij 
voor hun gevoel tussen hun kleinkind en hun eigen kind moeten kiezen (van Wijngaarden, 
2004). 
 
Op het moment dat de ouders niet meer betrokken zijn bij de opvoeding van de 
kleinkinderen, kan het bieden van pleegzorg door grootouders juist positieve gevolgen 
hebben. Doordat grootouders vrij zijn in de opvoeding, ontstaat er geen loyaliteitsconflict en 
wordt de opvang makkelijker. Een groot voordeel voor de kleinkinderen is dat zij opgroeien in 
een vertrouwde omgeving (van Wijngaarden, 2004). 
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3.6.4 Omgangsregeling 

Ouders hebben recht op omgang met hun kinderen. Er moet zeer veel spelen, wil hen dit 

recht ontnomen zal worden. Grootouders, daarentegen, hebben alleen het recht om, om een 

omgangsregeling te vragen (Arps, 1997). Sinds 1995 is er in Nederland een wet die het 

mogelijk maakt dat er een omgang plaats kan vinden tussen en kind en anderen dan zijn 

ouders (Arps, 1997). Dit artikel (artikel 1:377a BW) stelt dat “het kind recht heeft op omgang 

met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat” 

(Lexius, 2010). Deze nauwe persoonlijke betrekking, wordt ook wel “family life” genoemd. De 

rechter zal dit verzoek alleen afwijzen als een omgangsregeling niet in het belang van het 

kind is, of wanneer het kind, wanneer hij of zij 12 jaar of ouders is, hier zelf ernstig bezwaar 

tegen maakt (Sikkel, sikkel, 2004). Het lijkt dus relatief gemakkelijk een omgangsregeling te 

verkrijgen. In praktijk blijkt het echter veel lastiger te zijn.  

Om in de praktijk een omgangsregeling met hun kleinkinderen te krijgen, moeten 

grootouders vaak een rol als opvoeder, of mede-opvoerder vervullen (de Ruiter, 2010). 

Daarnaast zijn er nog een aantal factoren, die mee spelen in een beslissing van de rechter 

en de situatie nog ingewikkelder kunnen. De nauwe band tussen grootouders en 

kleinkinderen, kan ten tijde van het verzoek verbroken zijn. Dat betekend dus dat die band 

op dat moment niet aantoonbaar is. Toch heeft dit niet automatisch tot gevolg dat het 

verzoek wordt afgewezen. Op het moment dat een grootouder kan aantonen, dat hij of zij 

vroeger wel regelmatig contact met de kleinkinderen had, kan die situatie alsnog als “family 

life” gezien worden (Sikkel, Sikkel, 2010). De vraag die je hierbij echter kunt stellen is hoe 

een grootouder deze contacten uit het verleden kan bewijzen. Een tweede situatie, waarin 

het verzoek erg lastig wordt, is de situatie waarin het kleinkind nog maar net geboren is. De 

benodigde nauwe, persoonlijke betrekking, is op dat moment nog niet aan te tonen (Arps, 

1997). Strak volgens de regels zou dit dus betekenen dat grootouders in die gevallen geen 

recht op contact hebben met hun kleinkinderen. De literatuur belicht deze kanten van het 

verhaal echter niet.  

Arps (1997) noemt dat het ouders, wanneer zij het echt willen, niet lastig wordt gemaakt om 

ervoor te zorgen dat de grootouders, hun kleinkinderen nooit meer zullen zien. Een 

omgangsregeling wordt namelijk, zoals net al benoemd, alleen toegekend als dit in het 

belang van het kind is. Op het moment dat er spanningen ontstaan binnen het gezin ten 

gevolge van het verzoek van een omgangsregeling, werkt dit niet in het belang van het kind. 

Dit verzoek kan dan dus worden afgewezen (Arps, 1997).  

Buiten dit gegeven om, kunnen de ouders van het kleinkind de rechter vragen om de 

omgangsregeling niet goed te keuren. De rechter gaat met dit verzoek akkoord als: 

- De omgang tussen degene die om omgang vraagt en het kind niet goed is voor de 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. 

- Degene die om omgang vraagt niet geschikt is voor omgang, of zich niet aan de 
omgangsregeling kan houden. 

- Als het kind 12 jaar of ouders is en zelf ernstige bezwaren tegen de omgang heeft. 
- Als de omgang om andere redenen niet goed is voor het kind. (Ministerie van 

Veiligheid en Justitie, 2010)  
 
Als grootouders uiteindelijk aan alle voorwaarden voldoen, er geen bezwaar is ingediend, of 

deze is afgewezen en er uiteindelijk een omgangsregeling wordt uitgesproken, kunnen 
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grootouders tegen een heel ander probleem aan lopen; het niet naleven van deze regeling. 

Het komt vaak voor dat de omgangsregeling, die door de rechter is opgelegd, niet wordt 

nagekomen door de ouder die voor de kinderen zorgt. Opvallend is, dat hier nauwelijks 

sancties op staan (Sikkel, Sikkel, 2004). 

Dit is een gegeven waar ook de Nederlandse politiek tegen aan lijkt te lopen. Dit geldt 

namelijk niet alleen voor een omgangsregeling met grootouders, voor een regeling met de 

niet verzorgende ouder geldt hetzelfde. Ook op het niet nakomen van deze regeling, staan 

amper sancties (Sikkel, Sikkel, 2004). Deze onderzoeksters geven aan dat de politiek hard 

bezig is met de verbeteringen betreffende de scheidings- en omgangsregelingen. Dit was 

echter al in 2004, op dit moment, 7 jaar later, lijkt er nog steeds geen gepast plan te zijn om 

deze moeilijkheden te voorkomen.  

3.6.5 België als voorbeeld  

België, een landje niet zover bij ons vandaan, maar wat betreft de rechten van grootouders is 

het daar een wereld van verschil. Het eerste grote verschil begint al bij het feit dat 

grootouders als aparte groep in de wet erkend worden. Het tweede grote verschil, is dat 

Belgische grootouders recht hebben op contact met kleinkinderen (Sikkel, Sikkel, 2004). 

Toch verschilt de wet op papier niet veel van ons wetsartikel: “De grootouders hebben recht 

om persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Datzelfde recht kan aan ieder ander 

persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij een bijzondere affectieve band met 

het kind heeft” (Sikkel, Sikkel, 2004, pp. 135-136). Ook in België spreken ze over een 

bijzondere affectieve band. Het verschil is echter dat deze wet bij voorbaat al onderkent dat 

grootouders een bijzondere affectieve band met hun kleinkinderen hebben. Ook in België 

kunnen ouders zich verzetten tegen een omgangsregeling tussen de kleinkinderen en 

grootouders. Dit verzet moet echter worden onderbouwd met zwaarwegende redenen. Net 

als in Nederland beslist de rechter in België in het belang van het kind. De rechter heeft ook 

de positie om de frequentie van het bezoek te bepalen en kan eventueel een aantal 

voorwaarden verbinden aan het recht. De frequentie van het bezoek komt meestal op één 

dag in de maand uit (Sikkel, Sikkel, 2004). 

Het niet nakomen van de door de rechter uitgesproken omgangsregeling is in België 

opgenomen in de Wetboek van Strafrecht en daarmee een misdrijf en strafbaar voor de wet. 

In praktijk blijkt echter, net als in Nederland, dat hier niet veel mee wordt gedaan. Bij het niet 

nakomen van de afspraken kan er een klacht ingediend worden bij de politie. Vanuit hier kan 

de ouder die de afspraken niet nakomt, opgeroepen worden en kan het kenbaar gemaakt 

worden, dat deze persoon een strafbaar feit aan het plegen is. Dit laatste gebeurt helaas 

meestal niet. Deze klachten worden over het algemeen geseponeerd en de klager blijft met 

lege handen achter. Ook in België lopen grootouders dus tegen hetzelfde probleem aan als 

Nederlandse grootouders en ook in België is dit een maatschappelijk probleem. Het voordeel 

is dat in België het omgangsrecht wel op papier staat, maar in veel gevallen wordt dit niet als 

zo in de praktijk gebracht. Ook hier slaagt justitie er niet in, de gemaakte afspraken in praktijk 

te waarborgen (Sikkel, Sikkel, 2004).  
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4 Onderzoeksuitkomsten 

In dit hoofdstuk wordt verslag gegeven van het empirisch onderzoek. Eerst wordt er een 
beeld geschetst van de onderzoekspopulatie. Vervolgens zullen de resultaten van het 
empirisch onderzoek beschreven worden, de ervaringen van de geïnterviewden. 
 
4.1  Onderzoekspopulatie 
De onderzoekspopulatie bestaat uit 15 grootouders, waarvan zeven grootmoeders en zes 

grootvaders. Binnen deze groep vormen acht grootouders, vier echtparen. De grootouders 

zijn afkomstig uit plekken gelegen door heel Nederland. Allen zitten zij in een situatie waarin 

zij met één of meerdere kleinkinderen geen, of nauwelijks, contact hebben. In leeftijd 

variëren zij van 54 tot 69 jaar.  

Van alle grootouders hebben vijf grootouders geen contact meer met één kleinkind, drie 

grootouders zien twee kleinkinderen niet meer, één grootouder heeft geen contact meer met 

drie kleinkinderen en bij één grootouder gaat het om vier kleinkinderen. Één grootouder ziet 

twee kleinkinderen, een tweeling, nauwelijks. Bij vier grootouders, waaronder één echtpaar, 

is de situatie inmiddels veranderd. Drie grootouders hebben een tijd geen contact gehad met 

één kleinkind, maar kunnen deze inmiddels af en toe weer zien. Één grootouder kon één 

kleinkind niet meer zien, maar die situatie is inmiddels dusdanig veranderd dat dit kleinkind 

nu bij deze grootouder in huis woont.  

Van de grootmoeders zien vijf één of meerdere kleindochters niet. Twee grootmoeders zien 

zowel hun kleinzoons als kleindochters niet en één grootmoeder ziet haar kleinzoons niet.  

Vier grootvaders zien hun kleindochters niet, één van hen ziet zijn kleinzoon niet en twee  

grootvaders zijn zowel hun kleindochters als -zonen niet.  

 Bij de grootouders die één of meerdere kleinkinderen helemaal niet meer zien, gaat het bij 

vijf grootouders om één of meerdere kinderen van hun zoon en bij vier grootouders gaat het 

om de kant van hun dochter. Bij één grootouder gaat het om de kinderen van alle vier de 

dochters en bij één grootouder gaat het om de kinderen van de zoon en dochter. 

Bij de grootouders waar er wel contact mogelijk is gaat het bij drie gevallen om de kinderen 

van de zoon en in één geval om de kinderen van de dochter.  

De grootouders die hebben meegewerkt aan dit onderzoek zijn allemaal benaderd via de 

website www.kleinkindonbereikbaar.nl. In eerste instantie zouden alle grootouders die 

gereageerd hadden geïnterviewd worden. Volgorde van interviews was dan ook bepaald op 

basis van beschikbaarheid van de grootouders. Gezien de tijd was het echter niet haalbaar 

alle grootouders te interviewen. De selectie van de laatste helft van de interviews heeft 

plaatsgevonden op beschikbaarheid, maar ook op basis van reistijd. Van alle beschikbare 

interviews, zijn de grootouders met de minst lange reistijd geïnterviewd.  

http://www.kleinkindonbereikbaar.nl/
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4.2  Resultaten empirisch onderzoek 

In deze paragraaf zijn de belangrijkste resultaten uit de interviews met de grootouders 

weergegeven. De thema’s die hierbij behandeld worden zijn: chronologie van het ontstaan 

van de huidige situatie, oorzaken van de huidige situatie, zoals door de geïnterviewden 

genoemd, emotionele en sociale gevolgen, nu en in het verleden, aard en frequentie van het 

huidige contact met (klein)kinderen, (gepoogde) interventies, relatie met eigen grootouders 

en tenslotte de ervaring met betrekking tot de rechten van grootouders. Ook vindt u hier de 

antwoorden op de vragenlijsten terug en de belangrijkste uitkomsten hierbij.  

4.2.1 Chronologie van het ontstaan van de huidige situatie 

De verhalen van de grootouders verschillen erg op dit punt. Desondanks zijn er wel een 

aantal patronen uit de situaties te halen. Bij ongeveer de helft van de grootouders is er een 

directe oorzaak voor de contactbreuk met hun kleinkinderen geweest. De oorzaak die hierbij 

het meeste naar voren komt is ruzie. De directe aanleidingen van deze ruzies zijn erg 

gevarieerd. Desondanks zit er nog een overeenkomst in bijna alle verhalen. Ondanks dat er 

wel een directe aanleiding aan te wezen is, ging er al veel aan deze situaties vooraf. Op één 

geval na, wat een duidelijk ander verhaal is dan de overige verhalen, hebben zich meerdere, 

relatief kleine, incidenten voorgedaan die aanleiding tot de uiteindelijke escalatie zijn 

geweest. In de meeste gevallen hadden deze situaties te maken met een langzaam 

veranderd contact met de schoondochter, wat in de meeste gevallen in eerste instantie juist 

goed was. Ook een langzaam veranderend contact met de eigen kinderen komt naar voren 

als aanleiding tot de escalatie. Bijna alle grootouders kunnen wel verklaren waar dit 

verminderende contact vandaan kwam, al konden sommige grootouders dit pas achteraf.  

Bij de andere helft van de grootouders, is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Het 

contact is langzaamaan afgebrokkeld. In alle verhalen, komt dan ook een aaneenschakeling 

van situaties terug, die tot de uiteindelijke contactbreuk geleid kunnen hebben. Het grote 

verschil met de andere helft van de grootouders is echter dat de uiteindelijke contactbreuk 

toch onverwachts kwam. In deze verhalen gaat het om gebeurtenissen tussen grootouders 

en hun kinderen, grootouders en hun schoonkinderen en om gebeurtenissen tussen de 

ouders zelf. In één geval tast een grootouder echt volledig in het duister. Zij heeft juist altijd 

heel goed contact gehad, voordat het contact in korte tijd volledig afbrokkelde.  

Het onderzoek heeft zich gericht op de contactbreuk met kleinkinderen, uit de interviews 

bleek echter dan in slechts één geval het contact met het kleinkind zelf verbroken werd. In 

zes gevallen werd eerst het contact met het eigen kind verbroken en in elf gevallen het 

contact met de schoonkinderen. Ten gevolge hiervan werd pas het contact met de 

kleinkinderen verbroken. In een aantal gevallen werd het contact met zowel de kleinkinderen 

als de schoonkinderen tegelijk verbroken, of ging het om twee losse situaties. Dit verklaard 

waarom dit totaal hoger dan 15 is.  

4.2.2 Oorzaken van de huidige situaties, zoals door de geïnterviewden genoemd  
De grootouders noemen veel verschillende factoren die hebben bijgedragen tot de huidige 

situatie. Grofweg zijn al deze factoren op te delen in vier categorieën; de rol van de 

(ex)schoonkinderen, de rol van de kinderen, de rol van derden, echtscheiding en de rol van 

grootouders zelf. In deze paragraaf zullen deze vier categorieën nader worden toegelicht. 

Twee derde van de grootouders noemt hun (ex)schoonkinderen als factor van de huidige 

situatie. In de meeste van deze gevallen ging het om de schoondochters. De rede waarom 
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“We hebben helemaal geen ruzie, niets 

gehad. Het is gewoon langzaamaan zo 

weggevloeid op de één of andere 

manier. Had ze nou maar gezegd van 

“mam, je zegt dit of dat, of je doet dit of 

dat.”Dan had je er nog over kunnen 

praten. Maar ze is gewoon zo, zonder 

enig bericht weggebleven.”  

Een grootvader over de uithuisplaatsing 

van zijn kleinzoon: 

“Dus ik heb dat joch nog eventjes 

vastgehouden. “Hey luister makker, 

komt helemaal goed. We zien elkaar zo 

weer en ga nou maar even mee, dan 

komt het wel goed.” Dat was niet oké, 

want hij kwam niet meer terug.” 

grootouders hen precies als factor zien, verschillen in details veel van elkaar. Als we naar de 

hoofdlijnen kijken, zijn er echter een aantal belangrijke punten te benoemen. Er zijn in veel 

gevallen ruzies geweest met de schoonkinderen. Ook hebben grootouders hen ervaren als 

oorzaak van ruzies met hun eigen kinderen. Ditzelfde geldt voor de verandering van hun 

eigen kinderen. Een aantal grootouders noemen dat hun eigen kinderen en/of het contact 

met hun kinderen is veranderd, sinds de schoonkinderen in beeld kwamen. Dit zijn 

voornamelijk de grootouders, waarbij een contactbreuk met hun eigen kinderen heeft 

plaatsgevonden. Ongeveer de helft van de grootouders hebben vanaf het begin af aan 

moeizaam contact gehad met hun schoonkinderen, 80% van hen benoemd zelfs het contact 

met hun schoonkinderen in de laatste periode als moeizaam of veranderend ervaren.  

Daarbij schrijven enkele ouders dit toe aan mogelijke psychische problemen van de 

schoonkinderen.  

Twee derde van de grootouders, ervaart de (ex)schoonkinderen nog steeds als factor van 

het afwezige contact met hun kleinkinderen. Zij ervaren dat het de (ex)schoonkinderen zijn 

die het contact tussen de kleinkinderen en grootouders tegenhouden, Enkele van de 

grootouders, bij wie hun kind gescheiden is, hebben het gevoel dat hun ex-schoonkinderen 

de andere ouder bij het kleinkind zwart maken, waardoor dit contact alleen maar moeilijker 

wordt.  

Grootouders zien dus hun (ex)schoonkinderen als grote 

factor. Daarnaast hebben een aantal grootouders het aandeel 

van hun eigen kind als factor van de huidige situatie ervaren. 

Wat dit aandeel was, verschilt erg in alle verhalen. Dit varieert 

van ruzie en verwijten vanuit de kinderen, tot aan ontvoering, 

ziekte en het opgeven van de strijd om de kleinkinderen. Bij 

grootouders, waar hun kind het contact heeft verbroken, 

heerst ook veel onduidelijkheid. Veel van de factoren die zij 

noemen zijn aannamen, die zij niet met zekerheid kunnen 

bewijzen. Enkele grootouders geven aan dat het contact met 

hun kinderen vroeger juist heel goed en hecht was.  

Ruim 50% van de grootouders haalt ook de rol van 

derden naar voren. In een aantal verhalen zijn dit 

overige familieleden die een negatieve rol in het 

verhaal hebben gespeeld. In ongeveer de helft van 

deze verhalen gaat het om de rol van de organisatie 

bureau jeugdzorg. Deze rol varieerde van 

uithuisplaatsing, tot aan rapporten die de andere ouder 

aanleiding gaven het contact te verbreken. Deze 

grootouders zijn erg ontevreden over bureau 

jeugdzorg, de manier waarop zij handelen en de 

manier waarop zij met grootouders omgaan.  

Bij ongeveer 50% van de grootouders zijn de ouders van hun kleinkind gescheiden. Slechts 

in één geval is dit de directe aanleiding van de uiteindelijke contactbreuk. In de overige 

gevallen hebben er eerst nog vele andere voorvallen plaatsgevonden, die uiteindelijk tot de 

huidige situatie hebben geleid. 20% Van de grootouders zijn zelf gescheiden, wat in alle 
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“Ik had het moeten zien, ik ben de 

volwassene. Ik ben geen kind van 20 

meer, ik ben een volwassen vrouw van 

50, ik heb alles al een keer 

meegemaakt. Ik had het moeten zien en 

ik heb het gewoon niet gezien.” 

 

“En dan ga je naar huis toe, ja je bent 

opa en oma geworden, maar niet met 

dat gevoel.”  

gevallen de aanleiding (lijkt) de zijn voor de huidige situatie. Hoe dit zich precies heeft 

gemanifesteerd verschild erg in alle situatie, wel dient hierbij gezegd te worden dat pas later 

bleek wat voor gevolgen deze echtscheiding had. Slechts in één geval was dit direct 

duidelijk, dit hing namelijk samen met een strenge 

geloofsovertuiging.   

Een vierde van de grootouders heeft met een kritische blik 

teruggekeken op hun eigen aandeel in de situatie, en 

vermoedt dat hun opmerkingen, gedrag of houding 

mogelijk hebben bijgedragen aan deze situatie. De manier 

waarop dit in hun beleving een factor speet, gaat vooral om 

het gevoel dat zij eerder hadden moeten ingrijpen.  

Tenslotte brengt een zeer klein deel van de grootouders  

de rol van hun kleinkinderen naar voren. Twee 

kleinkinderen hebben aangegeven zelf geen contact meer 

te willen. In één geval ging dit echter via de ex-schoondochter en hebben de grootouders het 

gevoel dat deze boodschap bij deze dame zelf vandaan kwam. In een ander geval heeft de 

kleinzoon wel gezegd geen contact meer met zijn biologische moeder te willen.  

4.2.3 Emotionele en sociale gevolgen, nu en in het verleden 
De gevolgen die grootouders ervaren hebben vooral te 

maken met heftige emoties, soms al vanaf de geboorte van 

een kleinkind. Zo goed als alle grootouders hebben veel 

moeite met de huidige situatie.  

De gevoelens die grootouders persoonlijk ervaren zijn 

verschillend en lijken samen te hangen met de situatie 

waarin zij zich bevinden, wat er allemaal is gebeurd en hoelang de situatie al zo is. 

Desondanks noemen bijna alle grootouders de emoties verdriet en boosheid. Verdriet is 

voornamelijk gericht op het moeten missen van de (klein)kinderen. Ook hebben grootouders 

verdriet om hun eigen kinderen, als zij de kleinkinderen ook niet meer mogen zien. De 

boosheid is vooral gericht op de gebeurtenissen, personen en instanties die een bijdrage 

hebben gehad, aan de huidige situaties. Bij grootouders die al lang in dezelfde situatie zitten, 

lijkt deze boosheid wat af te nemen. Alle grootouders doen hard hun best om door te gaan 

met hun leven, en niet bij de pakken neer te gaan zitten.  

Uiteraard kampen de grootouders ook met een gevoel van missen. Dit gevoel ervaren de 

grootouders als zwaar. Enkele grootouders zien meerdere kleinkinderen niet meer. Een 

aantal van hen ervaart een verschil in gevoel met betrekking tot kleinkinderen die zij goed en 

minder goed gekend hebben. Grootouders geven aan het missen van de kleinkinderen waar 

zij een band mee hebben gehad hen zwaarder valt, dan de kleinkinderen die zij niet, of 

amper hebben gekend. Deze grootouders geven aan dat je iets moeilijk kunt missen, als je 

niet weet wat je mist. Dit neemt uiteraard niet weg, dat het voor grootouders diep van binnen 

moeilijk blijft.   

Zoals in de bovenstaande paragraaf staat besproken, is er veel gebeurd in de periode 

voorafgaand aan de uiteindelijke contactbreuk. Sommige grootouders hebben deze periode 

als dusdanig heftig ervaren, dat de uiteindelijke contactbreuk voor rust heeft gezorgd. Er 
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“Ik heb nog steeds de stille hoop dat de 

telefoon gaat, of dat ik een mailbericht 

krijg.” 

ontstond duidelijkheid en grootouders hoefde niet meer bang te zijn voor wat er bij het 

volgende bezoek zou gebeuren. Desondanks heeft dit gevoel in de meeste gevallen toch 

snel plaats gemaakt voor andere emoties, zoals hierboven beschreven.  

Bijzondere dagen zoals verjaardagen, kerstmis en oud en nieuw hebben voor de meeste 

grootouders een andere lading gekregen in de huidige situatie. Deze dagen zij voor 

grootouders, als gevolg van de afwezigheid van hun (klein)kinderen erg moeilijk. De meeste 

grootouders vierden deze dagen vroeger altijd met de hele familie, waardoor het erg 

confronterend blijft dat er één of meerdere personen missen. Toch blijven de grootouders 

deze dagen wel vieren en doen zij hun best om hier het beste van te maken.  

In de vorige paragraaf werd al genoemd dat een vierde van de grootouders, met een 

kritische blik terug hebben gekeken op hun eigen handelen. Voor deze groep is het 

kenmerkend, dat zij kampen met een gevoel van schuld. Dit gevoel komt bij de andere 

grootouders niet aan bod.  

Lichamelijke klachten ten gevolge van de situatie wordt slechts door iets meer dan 10% van 

de grootouders genoemd. Deze klachten variëren van huiduitslag tot aan hartklachten.  

Tenslotte benoemen enkele grootouders nog de sociale gevolgen die zij ervaren. Wat deze 

sociale gevolgen precies zijn, verschillen van persoon tot persoon. Er zit een variatie in van 

het niet meer kunnen zien van baby’s tot aan het verlies van hele sociale netwerken.  

Een aantal grootouders heeft inmiddels weer contact met hun kleinkinderen, al is dit in de 

meeste gevallen niet zoals ze graag zouden willen. De 

grootouders die geen contact hebben, sluiten dit 

onderwerp niet af. Ruim 90% benoemd de hoop te 

hebben dat het in de toekomst allemaal weer goed 

komt. Bij zo goed als alle grootouders blijft in ieder 

geval de deur voor hun kinderen en kleinkinderen altijd 

open staan.   

4.2.4 Aard en frequentie huidig contact (klein)kinderen 

40% Van de grootouders heeft op dit moment geen contact met hun kinderen en hun 

kleinkinderen. Slechts één grootouder van deze groep probeert nog een zekere mate van 

contact te zoeken, door kaarten te sturen. Dit heeft echter tot nu toe geen resultaat gehad.  

Ruim een kwart van de grootouders heeft wel contact met hun eigen kinderen, maar geen 

contact met hun kleinkinderen. De aard en frequentie van het contact met de eigen kinderen 

verschilt per grootouder. Wat betreft de kleinkinderen blijven al deze grootouders kaarten 

en/of cadeautjes sturen met bijzondere gelegenheden. Dit heeft echter in geen van de 

gevallen is op geleverd, in sommige gevallen werden de kaarten/cadeautjes zelfs 

teruggestuurd. Een enkeling probeert ook op andere manieren contact te zoeken, het 

resultaat hiervan is hooguit een boze reactie die terugkomt.  

Tenslotte heeft ruim 30% van de grootouders contact met hun kinderen en kleinkinderen. In 

de helft van deze gevallen loopt het contact erg stroef. Deze grootouders noemen hun ex-

schoonkinderen als factor hiervan. Slechts één grootvader ziet zijn kleinzoon dagelijks, 

aangezien in dit geval de kleinzoon bij de grootouders in huis woont. In de overige gevallen 
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“Net als wanneer je door een slang 

gebeten bent, moet je zorgen voor 

tegengif…Ik heb geen keuze, ik moet 

vooral voldoende tegengif hebben, want 

gif is er wel. De pijn van het gemis, de 

pijn van warmte, liefde.” 

verschilt de aard en frequentie van het contact met de kleinkinderen van een vastgestelde 

bezoekregeling, tot aan het opzoeken van de kleinkinderen in de hoop dat het lukt. Het 

contact met de eigen kinderen is in de meeste van deze gevallen goed.  

4.2.5 (Gepoogde) interventies 
100% Van de grootmoeders en 85% van de grootvaders hebben vanaf de contactbreuk 

geprobeerd contact te zoeken door middel van brieven, cadeautjes, enzovoorts. Zoals 

hierboven al beschreven, doen de grootouders die wel hun kinderen, maar niet hun 

kleinkinderen zien dit nog steeds. De  grootouders die zowel hun kinderen, als kleinkinderen 

niet meer zien zijn hier voor het grootste deel inmiddels mee gestopt. Een enkeling van de 

grootouders heeft ook geprobeerd om contact te zoeken door langs te gaan. De resultaten 

van al deze ondernemingen zijn over het algemeen minimaal.  

De grootouders waarbij hun ex-schoondochter met het kleinkind naar het buitenland was 

gevlucht, zijn allen contact blijven zoeken, met positief resultaat. In al deze verhalen is er 

inmiddels weer contact mogelijk met de kleinkinderen.  

Één derde van alle grootouders heeft contact geprobeerd te zoeken via anderen, zoals 

familieleden en goede vrienden. In sommige gevallen leek dit even positief resultaat te 

hebben, maar uiteindelijk heeft het in geen van de gevallen iets opgeleverd, wat betreft 

contactherstel.  

Ruim 50% van alle grootouders heeft professionele hulp gehad om zelf met de situatie om te 

kunnen gaan. De insteek van deze hulp was erg gevarieerd en aangepast op de individuele 

hulpvragen. Wel heeft deze manier van hulpverlening over het algemeen positieve effecten 

gehad met betrekking tot de omgang met de situatie waarin de grootouders zich bevinden. 

Naast deze professionele, individuele hulp, heeft 20 % van de grootouders professionele 

organisaties ingezet voor de opsporing van hun kleinkind in het buitenland en om een 

omgangsrecht proberen te verkrijgen. Op één geval na heeft ook deze interventie positieve 

gevolgen gehad. De inzet van mediators valt binnen deze groep te verwaarlozen.  

Grootvaders proberen zich meer dan grootmoeders vast te houden aan gedachten, waarmee 

ze de situatie proberen te relativeren. Zij zijn minder snel geneigd om hulp van buitenaf in te 

schakelen. Wat bij de echtparen duidelijk naar voren komt, is dat zij veel steun aan elkaar 

(hebben) ervaren.  

Zo goed als alle grootouders proberen afleiding te zoeken en leuke dingen te doen. De ene 

grootouders kost dit meer moeite dan de andere, 

maar geen van allen geven zij op. De manier waarop 

zij hun afleiding vinden verschilt natuurlijk per 

grootouder. Dit varieert van een rondje rennen, tot aan 

schilderen en schrijven.  
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Een grootvader omschrijft het belang 

van grootouders:  

“Ik denk dat een opa en oma in het 

leven van een kind heel belangrijk zijn. 

Dat heeft te maken met een soort 

pilaren, een fundament onder je, onder 

je ik. Daar horen opa en oma en ook je 

ouders en je gezin waarin je opgroeit.” 

4.2.6 Relatie eigen grootouders 

Niet alle grootouders hebben contact gehad met al hun grootouders. Dit had echter te maken 

met het vroeg overlijden. De grootouders die wel contact hebben gehad met één of 

meerdere grootouders, zijn over het algemeen erg 

enthousiast. De meeste hadden een goed en leuk contact. Dit 

contact kon variëren van af en toe op bezoek, tot aan 

dagelijks contact, omdat oma elke dag langs kwam. Ondanks 

deze grote verschillen, hebben toch de meeste grootouders 

het contact met hun grootouders als positief ervaren.  

In een enkel geval was de relatie niet zo goed. De oorzaak 

hiervan is op te splitsen in twee delen. Een aantal 

grootouders verteld over lastige familiebanden, waardoor het 

contact met hun grootouders ook lastig was. Een ander groep 

grootouders verteld dat een slechte relatie tussen hun ouders 

en grootouders, zijn weerslag had op hun eigen relatie met hun grootouders. Ondanks dat er 

dus ook in deze contacten moeilijkheden waren, is bij geen van de grootouders het contact 

verbroken, behalve dan in de gevallen waar er sprake was van een sterfgeval.   

 
4.2.7 De rechten van grootouders 
De rechten van grootouders zijn niet in alle interviews naar voren gekomen. De mening van 

de grootouders, waarbij dit onderwerp wel besproken is, kwamen echter bijna allemaal met 

elkaar overeen. Grootouders benoemen ontevreden te zijn met hun rechten, zoals 

vastgelegd in het rechtssysteem, zoals die in Nederland is. Vooral de grote macht die 

moeders hebben en het feit dat niemand echt ingrijpt op het moment dat een moeder weigert 

zich aan de gemaakte afspraken te houden, zorgt voor frustratie bij de grootouders. 
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4.3  Verwerking gegevens vragenlijsten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de, anoniem, afgenomen vragenlijsten weergeven. 

In de eerste paragraaf wordt gekeken naar de BDI-vragenlijst, in de tweede vragenlijst naar 

de copingsvragenlijst. In allebei de gevallen zal bij de scores vermeld worden of de 

vragenlijst door een man of vrouw is ingevuld. Dit om te kunnen onderzoeken of er tussen de 

sekse duidelijke verschillen te vinden zijn.   

4.3.1  Uitwerking BDI-vragenlijsten 
Deze test is geeft een eindscore voor de mogelijke aanwezigheid van een depressie. 

(Nederlands Psychoanalytisch Instituut, z.j.) Aan de hand van het eerste oriënterende 

onderzoek, is de volgende hypothese ontstaan: grootouders, die geen, of nauwelijks, contact 

met hun kleinkinderen hebben, zullen meer last van depressieve symptomen hebben. Deze 

vragenlijst is gebruikt, om deze hypothese onderzoeken.  

Bij deze test is een eindscore van 63 het hoogst. Hierbij is het bij vraag 16 en 19 

noodzakelijk dat eerst een medische keuring wordt uitgesloten. De normering voor deze test 

is als volgt: 

Eindscore  Omschrijving  
0-13   Minimaal 
14-19   Licht 
20-28   Matig ernstig 
39-63   Ernstig  
(Nederlands Psychoanalytisch Instituut, z.j.)  
 
Op de volgende pagina vindt u een datamatrix, waarbij alle gegeven antwoorden zijn 

weergegeven door middel van coderingen. De nummers van de vragen, die u in de bovenste 

horizontale rij vindt, zijn gelijk aan de nummers van de vragen uit de vragenlijst, die is 

bijgevoegd als bijlage 2. De respondenten uit de linkerrij zijn in willekeurige volgorde 

genummerd. Ook de antwoorden zijn gecodeerd. Deze coderingen komen overeen met de 

cijfers die in de vragenlijst voor het antwoord, dat grootouders hebben gekozen staan.  
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Nummers van de vragen uit de vragenlijst 

Respond
ent 
Nummers 

m/v 
0

1
 

0
2
 

0
3
 

0
4
 

0
5
 

0
6
 

0
7
 

0
8
 

0
9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

T
o

ta
a

l 

01 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

02 V 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 07 

03 V 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 

04 V 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 13 

05 V 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 0 3 1 0 3 1 0 29 

06 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 04 

07 V 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 10 

08 V 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 09 

09 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

10 M 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 08 

11 M 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 

12 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

13 M 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 16 

14 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 04 

15 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

   
De resultaten van de ingevulde vragenlijsten, met betrekking tot de mate van depressie,  

staan hieronder verwerkt. De respondenten zijn in volorde van bovenstaande matrix 

genummerd. 

   Man/vrouw Eindscore Omschrijving 

Respondent 01 Vrouw  00  Minimaal 
Respondent 02 Vrouw  07  Minimaal 
Respondent 03 Vrouw  09  Minimaal 
Respondent 04 Vrouw  13  Minimaal  
Respondent 05 Vrouw  29  Ernstig 
Respondent 06 Vrouw  04  Minimaal 
Respondent 07 Vrouw  10  Minimaal 
Respondent 08 Vrouw  09  Minimaal  
Respondent 09 Man  00  Minimaal 
Respondent 10 Man  08  Minimaal 
Respondent 11 Man  01  Minimaal 
Respondent 12 Man  00  Minimaal 
Respondent 13 Man  16  Licht 
Respondent 14 Man  04  Minimaal 
Respondent 15 Man   00  Minimaal  
 

Wat hierbij opvalt, is dat er bij slechts twee respondenten, zowel een man als een vrouw, 

mogelijk sprake is van een depressie in een lichte en ernstige mate. Wat bij de respondent 
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de score van 29 opgemerkt dient te worden, is dat bij zowel vraag 16 als 19, 3 punten 

gescoord worden. Hier zal dus eerst medisch advies over ingewonnen moeten worden. Als 

er een medische oorzaak blijkt te zijn, verminderd de eindscore naar 21 en daarmee mate 

van depressie naar matig-ernstig.  

4.3.2   Uitwerking Coping-vragenlijsten 

Deze vragenlijst is gericht op de manieren waarop wordt omgegaan met stressvolle situaties. 
Het doel van deze vragenlijst is het onderzoeken of er overeenkomsten zijn in de manier, 
waarop de doelgroep met stressvolle situaties om gaan. In onderstaande datamatrix zijn de 
gegeven antwoorden verwerkt. In de linkerkolom vindt u de respondenten, wederom 
willekeurig genummerd. In de bovenste horizontale rij vindt u de nummers van de vragen uit 
de vragenlijst, die als bijlage 3 is toegevoegd. In de kolommen hieronder vindt u de 
antwoorden op de vragen. De datamatrix is in twee helften gesplitst. In de eerste helft vindt u 
de antwoorden op de vragen 1 t/m 32 in de tweede helft vindt u de antwoorden op vraag 33 
t/m 64. De volgorde van respondenten is in beide matrices hetzelfde. De antwoorden op de 
vragen zijn als volgt gecodeerd:  
 
1=Bijna altijd  4= Zelden  
2= Vaak  5=Bijna Nooit 
3=Soms 
 

De antwoorden die grootouders hebben gegeven zijn erg divers. Wat wel duidelijk uit deze 

matrices naar voren komt, is dat grootouders over het algemeen positief blijven. Ze zoeken 

veel afleiding en manieren om met de huidige situatie om te gaan en/of afleiding te vinden. 

Grootouders klagen weinig over hun situatie en zoeken ook weinig emotionele steun bij 

anderen. De meeste grootouders staan het zichzelf ook niet toe op anderen te leunen. Geen 

van de grootouders vertoon roekeloos gedrag en geen van de grootouders vindt steun in het 

geloof. Grootmoeders hebben meer last van een hulpeloos gevoel en slaapproblemen dan 

grootvaders. Ondanks dat zo goed als alle grootouders afleiding zoeken, is de mate waarin 

zij hun problemen kunnen vergeten erg gevarieerd. Bij de één lukt dit altijd, bij de ander 

nooit. De exact gegeven antwoorden vindt u in de nu volgende matrices. 
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ANDERE BLADZIJDE TOEVOEGEN  DATAMATRIX  
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ANDERE DOCUMENT INVOEGEN DATAMATRIX
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5 Analyse  

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten verkregen door het empirisch onderzoek, in 

verband gebracht met de uitkomsten van het literatuuronderzoek. Er zal hierbij worden stil 

gestaan bij de verschillen en overeenkomsten. We kijken naar de rollen die grootouders 

kunnen vervullen, de gevolgen voor grootouders van een afwezige, verbroken of verstuurde 

relatie met hun kleinkinderen, de risicofactoren en het rechtssysteem. Tenslotte zal er kort 

aandacht worden besteed aan de mogelijke interventies. 

5.1  Rollen die grootouders kunnen vervullen 

Het literatuuronderzoek begon met een beschrijving van vijf stijlen, waarop grootouders hun 

rol als grootouder kunnen vervullen. Deze rollen komen in feite ook in het empirisch 

onderzoek terug, alleen niet onder die noemer. De manier waarop grootouders het liefste het 

contact met hun kleinkind zouden invullen, komt namelijk neer op de rol van pleziermakers. 

Ze willen het liefst zoveel mogelijk tijd met hun kleinkinderen doorbrengen en met hen 

spelen. De huidige situatie drukt de meeste grootouders echter in de afstandelijke stijl. 

Grootouders worden op afstand gehouden. Desondanks zijn ze wel, welwillend en 

betrokken. De meeste grootouders die contact zoeken, doen dit echter ook alleen op 

bijzondere dagen. Zij moeten hier wel een andere draai aangeven, doordat face tot face 

contact niet mogelijk is. In plaats daarvan sturen zij kaarten en cadeautjes. Daarbij komt nog 

dat het voor deze grootouders gaat om een eenzijdig contact. 

 Zoals beschreven hebben een aantal grootouders inmiddels, gering contact. Hiermee 

komen zij eigenlijk in de formele stijl. Ze houden zich op de achtergrond, geven geen advies  

over de opvoeding, maar verwennen hun kleinkinderen als zij hen kunnen zien. Ook deze 

groep grootouders wordt tot deze stijl gedwongen, wat geen van hen geeft aan tevreden te 

zijn met de huidige situatie. Wat in één verhaal heel mooi naar voren komt is de stijl van 

vervangouder. De enige grootvader die weer vaak contact kleinkind heeft, geeft deze stijl 

invulling door als pleeggrootvader te fungeren.  

Waar relatief veel onderzoek naar gedaan is, zijn de rollen met betrekking tot het 

overbruggen van generatiekloven. In het empirisch onderzoek kwam dit echter helemaal niet 

aan bod. Dit hele onderwerp is niet ter sprake gekomen in de interviews. Wat wel opvallend 

is, is het gegeven dat grootouders worden gezien als de schakel die familie bij elkaar houdt, 

door activiteiten te organiseren. Uit het empirisch onderzoek bleek juist de grootouders 

kunnen worden gezien als de missende schakel. Zij zijn, in de meeste gevallen, los 

geschakeld van hun kleinkinderen en daarmee in sommige gevallen van hun eigen- en 

schoonkinderen. Een opvallend gegeven hierbij is dat grootouders vooral de bijzondere 

dagen, die in het verleden echt als familieaangelegenheden fungeerden, als moeilijk ervaren. 

Dit zijn de dagen waarbij het heel duidelijk is dat er één of meerdere personen missen. Het 

verband tussen deze twee gegevens zou dan ook kunnen zijn dat dit gevoel van gemis op 

die dagen, versterkt wordt door het feit dat ook deze grootouders gewend waren om de 

familie bij elkaar te brengen.   

Bijna alle grootouders die hebben meegewerkt aan het empirisch onderzoek, spraken vol lof 

over hun eigen grootouders. Bijna allemaal hadden ze mooie herinneringen aan dit contact 

en ook in de gevallen waar veel aan de hand was, bleef het contact gehandhaafd. De 

literatuur gaf aan dat de manier waarop grootouders hun rol vormgeven, voor een deel 
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bepalend is voor de manier waarop hun kleinkinderen deze rol later invullen. Dit komt in 

zekere mate terug uit het empirisch onderzoek. Een aantal grootouders, noemt hun eigen 

grootouders als voorbeeld, voor het eigen grootouder zijn. Helaas zijn deze grootouders niet 

in staat, om hun rol ook dusdanig in te vullen. Zekerheid van overeenkomsten is nu dus niet 

vast te stellen, we weten tenslotte niet hoe de grootouders deze rol zouden vervullen als zij 

hier (voldoende) gelegenheid voor zouden krijgen.  

De theorie geeft aan dat de rol van vertrouwenspersoon, dé rol is die door kleinkinderen aan 

hun grootouders wordt toegeschreven. Vooral bij heftige gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld 

echtscheiding, kunnen grootouders een belangrijke rol spelen en een gevoel van veiligheid 

bieden. Opvallend is dus ook, dat uit het empirisch onderzoek blijkt dat vaak heftige, 

emotionele gebeurtenissen aanleiding zijn voor een contactbreuk tussen grootouders en 

kleinkinderen. Het kan gaan om een directe aanleiding, maar ook om meerdere 

gebeurtenissen. Op het moment dat de grootouders, volgens de theorie, dus een belangrijke 

rol in het leven van hun kleinkinderen zouden kunnen vervullen, wordt het contact met hen 

juist verbroken. In gevallen van bijvoorbeeld echtscheiding, verliezen kleinkinderen in dit 

geval niet één, maar twee of drie belangrijke volwassen personen.  

Het literatuuronderzoek duidde op een aantal verschillen gebaseerd op de verschillende 

sekse. Zo zou de band tussen grootouders en kleindochters hechter zijn. Dit wordt echter 

niet bevestigd in het empirisch onderzoek. Hier gaat het juist in de meerderheid van de 

gevallen, om een verbroken relatie met de kleindochter. Ook het gegeven dat het contact 

met kleinkinderen van hetzelfde geslacht minder snel verbroken wordt, komt niet duidelijk 

naar voren uit het empirisch onderzoek. We kunnen hierbij ook niet concluderen dat 

grootouders een hechtere band hebben met hun kleinkinderen van het zelfde geslacht.  

Tenslotte hadden we nog het gegeven dat de grootouders van vaderszijde, sneller uit beeld 

zouden verdwijnen. Ook dit komt niet terug in het empirisch onderzoek. Ongeveer 50% van 

de grootouders die hebben meegewerkt zijn grootouders van moederszijde en 50% zijn 

grootouders van vaderszijde. 

5.2  Gevolgen  

Een emotioneel gevolg, wat in zowel het theoretisch kader, als in het empirisch onderzoek 

heel duidelijk naar voren komt is het verdriet waar grootouders mee kampen. Verdriet om het 

missen van hun kleinkind en verdriet om het verdriet wat de ouders ervaren. Een aanname 

hierbij, op basis van de verschillen tussen grootmoeder en grootvaders met betrekking tot 

betrokkenheid, was dat grootmoeders meer verdriet ervaren om de breuk, dan grootvaders. 

In het empirisch onderzoek wordt dit absoluut niet bevestigd. Zowel grootmoeders, als 

grootvaders ervaren veel verdriet om de breuk met hun kleinkinderen.  

Grootouders benoemen zelf niet dat ze een rouwproces doorlopen, wat te vergelijken valt 

met het proces na een sterfgeval. Wat wel in bijna alle gevallen duidelijk naar voren komt, is 

dat grootouders de hoop blijven houden dat het ooit nog goed kom. De theorie geeft hierbij 

aan dat het daardoor niet mogelijk is om het proces af te ronden. Grootouders noemen dit 

niet in die woorden, maar dit komt wel naar voren uit de verhalen. De heftige gevoelens 

nemen in sommige gevallen af, maar geen van de grootouders kan de situatie volledig 

afsluiten.  
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Wat in de literatuur niet naar voren komt, maar wat vrijwel alle grootouders aangeven, is dat 

belangrijke dagen, zoals kerst en verjaardagen, als extra zwaar worden ervaren. Zoals in het 

voorgaande stuk al werd beschreven, is het voor grootouders erg confronterend om dagen 

die normaal gesproken met de familie gevierd werden, niet meer met de (hele) familie te 

kunnen vieren.  

De theorie blijft wat betreft de gevolgen, vooral hangen in het verdriet. De gevolgen die 

grootouders ervaren, zijn veel uitgebreider. Voorbeelden van gevolgen die zij wel ervaren, 

maar die niet in de literatuur naar voren komen zijn boosheid, lichamelijke klachten en 

sociale gevolgen.  

Onderscheid tussen het gemis van een kleinkind wat grootouders hebben gekend en het 

gemis van een kleinkind wat grootouders niet, of nauwelijks, hebben gekend wordt in de 

literatuur niet gemaakt. Grootouders ervaren dit verschil echter wel. In verschillende verhalen 

van grootouders komt naar voren dat zij vooral veel moeite hebben met het gemis van juist 

die kleinkinderen, die zal al langer hebben gekend, waar ze een band mee hebben 

opgebouwd. Enkele grootouders die hun kleinkind amper hebben gekend geven ook aan, dat 

dit hen troost biedt. Ze weten niet wat ze missen en realiseren zich dat hun kleinkind hen ook 

niet kent en hen dus waarschijnlijk ook niet zal missen.  

Aan het eind van dit hoofdstuk in het literatuur onderzoek, werden een aantal hypotheses 

gesteld, die op basis van de literatuur niet bevestigd of ontkracht kunnen worden. Aan de 

hand van het empirisch onderzoek, kunnen we hier wel een aantal uitspraken over doen. 

De eerste hypothese was, dat deze groep grootouders het leven als minder zinvol ervaart. 

Uit het empirisch onderzoek kwam dit niet naar voren. Uit de BDI-vragenlijst bleek dat 

slechts twee grootouders depressieve symptomen vertonen. Daarnaast geven vrijwel alle 

grootouders aan, dat ze juist door gaan met hun leven en dat ze zoveel mogelijk leuke 

dingen blijven doen. Dit komt ook uit de coping-vragenlijsten naar voren. De grootouders 

blijven over het algemeen positief en klagen weinig over hun situatie. Geen van de 

grootouders heeft duidelijk aangegeven het leven nu als minder zinvol te ervaren. Dit staat 

uiteraard los van het feit, dat het gemis van hun kleinkinderen diepe impact heeft op het 

leven van de grootouders.  

De tweede hypothese: een afwezige, verbroken of verstoord contact leidt tot een grotere 

kloof tussen de twee generaties. Aan de hand van het empirisch onderzoek kunnen we hier 

weinig over zeggen, behalve dat grootouders dit niet als dusdanig benoemd hebben. Hierbij 

dient wel opgemerkt te hebben dat deze hypothese ook niet door middel van de vraagstelling 

naar voren is gekomen en dat de meeste grootouders nog wel contact hebben met andere 

kleinkinderen van henzelf en/of van anderen.  

Tenslotte de derde hypothese; grootouders kijken minder positief tegen de toekomst aan en 

maken een mindere persoonlijke ontwikkeling door, ten gevolge van het feit dat het contact 

met hun kleinkinderen niet of nauwelijks (meer) nodig is. Ook deze hypothese kan op dit 

moment, op basis van het empirisch onderzoek, niet met goede argumenten bevestigd of 

ontkracht worden. Wel kijken de meeste grootouders, wat betreft contact herstel, positief 

naar de toekomst. De meeste hebben de hoop dat het contact in de toekomst hersteld zal 

worden.  
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5.3  Risicofactoren 

De risicofactor die in zowel de literatuur als in het empirisch duidelijk naar voren komen is 

een slechte relatie tussen grootouders en hun (ex)-schoonkinderen. Bijna 80% van de 

grootouders geeft aan dat het contact met hun (ex)-schoonkinderen veranderde voordat het 

contact met hun kleinkinderen verbroken werd. Met name in de gevallen van echtscheiding 

lijkt een goede relatie met de ex-schoonkinderen van essentieel belang te zijn. De literatuur 

gaf hierbij al aan, dat grootouders hun eigen kind erg kunnen verdedigen. Hun kind heeft 

niets fout gedaan, dat schuld ligt volledig bij het ex-schoonkind. Dit komt ook terug in het 

empirisch onderzoek. Slechts een enkeling benoemd ook het aandeel van hun eigen kind in 

de situatie. Dit gegeven komt in het empirisch onderzoek overigens niet alleen in de gevallen 

van echtscheiding naar voren.   

Grootouders noemen hun (ex)-schoonkinderen namelijk ook als risicofactor voor een, 

negatief, veranderend contact met hun eigen kinderen, wat weer een risicofactor voor een 

uiteindelijke contactbreuk vormt. Dit laatste wordt bevestigd door de literatuur; de kwaliteit 

van de relatie tussen grootouders en kleinkinderen is voor een groot deel bepaald door de 

relatie tussen grootouders en ouders. Wat de gevolgen van een slecht contact kunnen zijn, 

komt heel duidelijk naar voren in de verhalen van grootouders die hun eigen kinderen niet 

meer zien. Zij zien namelijk ten gevolge hiervan hun kleinkinderen ook niet meer.   

Een andere, in de literatuur genoemde, risicofactor, is irritaties. Relatief kleine irritaties, die 

zo hoog op kunnen lopen dat ze eindigen in een ruzie. Ook grootouders noemden deze 

risicofactor. Desondanks is er wel een verschil aan te wijzen tussen de literatuur en de 

resultaten van het empirisch onderzoek. Doelde de literatuur vooral op irritaties tussen 

grootouders en de ouders in het algemeen, kwamen uit het empirisch onderzoek vooral 

irritaties tussen grootouders en specifiek hun schoonkinderen naar voren.  

Wat opvallend is, is dat in zowel de literatuur, als in het empirisch onderzoek de rol van de 

schoonouders zelf nauwelijks naar voren komt. Slechts een enkeling heeft in het empirisch 

onderzoek met een kritische blik op het eigen handelen teruggekeken, terwijl er in meer 

gevallen ook door grootouders minder aardige dingen gezegd worden. Bij de gevolgen 

hiervan wordt echter niet stilgestaan. Ook wat dit onderwerp betreft geldt, dat de meeste 

grootouders het grootste deel van de schuld wederom bij hun (ex)-schoonkinderen leggen.  

Het Parental Alienation Syndrom kwam, gelukkig, amper naar voren in het empirisch 

onderzoek. Één grootouders vertelde een verhaal wat hier op leek te duiden. Er zal echter 

meer onderzoek naar die situatie nodig zijn, voordat er geconcludeerd kan worden dat er hier 

sprake was van dit syndroom. Wel bleek uit meerdere verhalen dat de ex-partner de andere 

ouder continue zwart maakt en dat er in sommige gevallen nog steeds een strijd gestreden 

wordt. Uit de verhalen bleken dus zeker wel risicofactoren aanwezig zijn, voor het ontstaan 

van dit syndroom.  

Krijgt echtscheiding in de literatuur een prominente rol, kwam dit in het empirisch onderzoek 

minder als dé factor naar voren. Slechts in een enkel geval kan de echtscheiding van 

grootouders zelf als één van de hoofdoorzaken gewezen worden. Wel wordt, zoals net al 

genoemd, in de verhalen bevestigd dat de relatie tussen grootouders, hun kinderen en 

schoonkinderen, zeker in deze gevallen een grotere rol spelen. Wat in het empirisch 
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onderzoek ook bevestigd wordt, is dat de grootouders van de kant waar het kleinkind niet 

gaat wonen minder, of zelfs geen, contact hebben.  

De literatuur over migranten grootouders kan in dit onderzoek niet bevestigd of ontkracht 

worden, aangezien, op één grootmoeder na, alle grootouders van Nederlandse afkomst 

waren.  De grootmoeder die niet uit Nederland kwam, had wel een Nederlandse vader en is 

voor het grootste deel in Nederland opgegroeid.  

Tenslotte noemt ruim 50% grootouders nog een risicofactor, die niet in de literatuur 

terugkomt, namelijk de invloed van derden. In ruim de helft van alle verhalen, hebben er 

mensen van buitenaf invloed gehad op de situatie. Wat de rol van deze mensen/organisaties 

was, verschilt weer per verhaal. Het is echter opvallend dat dit door de grootouders als 

belangrijke factor wordt ervaren, terwijl de literatuur er niet bij stil staat.   

5.4  De rechten van grootouders 

De literatuur gaf al aan dat adoptie van kleinkinderen niet mogelijk is, dit kwam dan ook niet 

naar voren als het empirisch onderzoek. Ook hebben hieraan geen grootouders 

meegewerkt, die de voogdij over hun kleinkinderen hebben. Wat wel naar voren kwam, was  

een pleegouderschap door grootouders. Dit ging inderdaad om een geval, waarbij de 

moeder niet in staat is om voor het kleinkind te zorgen. De literatuur beschreef al dat bij deze 

vorm van pleegzorg de kans op gezinshereniging groot is. In dit verhaal wordt dit bevestigd. 

Deze kleinzoon ziet zijn moeder regelmatig. In de tijd dat hij in een ander pleeggezin was, 

zag hij zijn familie helemaal niet. De bezwaren tegen deze vorm van pleegouderschap, lijken 

in dit geval niet van toepassing te zijn.  

Het gegeven dat een omgangsregeling voor grootouders lastig te realiseren is in de praktijk, 

wordt in het empirisch onderzoek niet geheel bevestigd. Veel grootouders geven aan het 

gevoel te hebben, dat zij machteloos zijn wat betreft het rechtssysteem, maar de meeste van 

hen hebben geen juridische stappen ondernomen. Er kan dus geen uitspraak worden 

gedaan over het verloop van omgangsregelingen en dergelijke in de praktijk. Wat in de 

interviews wel wordt bevestigd, is dat er in Nederland amper middelen zijn om in te zetten op 

het moment dat een omgangsregeling niet wordt nagekomen. Hierbij ging het, in de meeste 

gevallen, om een omgangsregeling met de vader van het kleinkind.  

5.5   Mogelijke interventies 

In de literatuur is niet stilgestaan bij mogelijke interventies. Wat opvalt is dat veel grootouders 

contact blijven zoeken, al is het alleen een kaart en een cadeautje op bijzondere dagen. 

Verder proberen bijna alle grootouders om door te gaan met hun leven en afleiding te 

zoeken in leuke dingen. De grootouder echtparen hebben, over het algemeen, veel steun 

aan elkaar. Wat opvallend is, is dat slechts één grootouders echtpaar naar de rechter is 

gestapt en zo een omgangsregeling heeft verkregen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden, 

dat dit om een rechtszaak in het buitenland ging.   
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6 Conclusie  
 

Dit onderzoeksrapport begon met de verklaring van het begrip ouders. Uit de verklaring van 
deze term, kwam eigenlijk niet naar voren wat er nou precies wordt bedoeld met de term 
“ouders”, binnen het begrip grootouders. We kunnen stellen, dat met deze start een trend is 
gezet voor het verloop van het onderzoek. Het erkennen van grootouders, als ouders, 
gebeurd in veel gevallen niet. De rol van grootouders lijkt onderschat te worden. Dit zelfde 
geldt voor de gevolgen voor grootouders, van een afwezige, verstoorde of verbroken relatie 
met hun kleinkinderen. Er is weinig onderzoek naar gedaan en daardoor is er weinig 
wetenschappelijke literatuur te vinden. Deze kwestie, blijkt echter veel vaker voor te komen 
dan dat er gedacht lijkt te worden. De gevolgen die grootouders ervaren ten gevolge van dit 
probleem, zijn vaak verstrekkender dan wat er in de literatuur genoemd wordt. In dit 
hoofdstuk worden de drie hoofdvragen beantwoord en worden er een aantal algemene 
conclusies getrokken.  
 
6.1  Wat zijn de mogelijke feitelijke en ervaren gevolgen, voor grootouders, van een 
 afwezige, verbroken of verstoorde relatie met hun kleinkinderen? 

Wat de literatuur voornamelijk als gevolg noemt is het verdriet van grootouders. Dit verdriet 
wordt bevestigd door de resultaten van het empirisch onderzoek. Het verdriet, veroorzaakt 
door het gemis van de (klein)kinderen kan worden gezien als een gevolg wat bij alle 
grootouders aan de orde is. Grootouders ervaren echter verschillende gevoelens van gemis, 
verbonden aan het feit of ze hun kleinkind wel of niet gekend hebben. Hierbij komt ook aan 
de orde dat zij hun verdriet moeilijk een plekje kunnen geven, omdat de meeste grootouders 
blijven hopen op contactherstel. Een ander gevolg is, dat grootouders een aantal van hun 
rollen niet meer kunnen vervullen. Op basis van de rollen, zoals beschreven in de literatuur, 
zijn een aantal hypotheses opgesteld. Over twee van deze hypotheses kunnen we geen 
onderbouwd antwoord gegeven. Wel kan er gesteld worden dat deze grootouders hun leven 
niet als minder zinvol lijken te ervaren. Zij doen hard hun best positief te blijven en positieve 
ervaringen op te blijven doen. Buiten dat ervaren grootouders meer gevolgen, dan in de 
literatuur beschreven. Zo noemen zij nog boosheid, lichamelijke klachten en sociale 
gevolgen. Een enkeling ervaart een gevoel van schuld.    
 
Als uitgangspunt voor de afgenomen BDI-vragenlijsten was de volgende hypothese 
genomen: grootouders, die geen, of nauwelijks, contact met hun kleinkinderen hebben, 
zullen meer last van depressieve symptomen hebben. Op basis van de resultaten van deze 
15 grootouders, kan nu gesteld worden dat depressieve symptomen niet kenmerkend zijn, 
voor deze groep grootouders. 
 
6.2  Wat zijn de mogelijke feitelijke en ervaren factoren, van een afwezige, verbroken of 
 verstoorde relatie tussen grootouders en kleinkinderen? 
De literatuur noemt irritaties tussen grootouders en ouders als risicofactor. In eerste instantie 
hebben deze irritaties effect op de relatie tussen grootouders en ouders. Een verslechterde 
relatie tussen hen, vormt echter een risicofactor voor een verslechterde relatie tussen 
grootouders en kleinkinderen. Dit zelfde geldt voor de relatie tussen grootouders en hun 
schoonkinderen. Grootouders hebben deze factoren ook als risicofactor genoemd, in het 
empirisch onderzoek. Aan veel van de contactbreuken met kleinkinderen, ging een periode 
van een verminderend contact tussen grootouders en hun kinderen en schoonkinderen 
vooraf. In de praktijk ligt hierbij mee de nadruk op de relatie met schoonkinderen.  
 
De informatie over migrantengrootouders is niet onderzocht in het empirisch onderzoek, 
gezien hier geen migrantengrootouders aan meededen. Om een goed beeld van deze groep 
grootouders te krijgen, zou eenzelfde onderzoek onder deze grootouders noodzakelijk zijn.  
In de literatuur krijgt echtscheiding een prominente rol, in het empirisch onderzoek kwam dit 
niet als dusdanig terug. In veel gevallen was er wel sprake van een echtscheiding, maar as 
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dit niet de directe aanleiding van de contactbreuk. De relatie met de ex-schoonkinderen 
bleek een veel belangrijkere factor. Deze relatie verslechterde in de meeste gevallen echter 
niet pas ten tijde van de echtscheiding. Om de rol van echtscheiding te krijgen te 
verhelderen, is het van belang om het onderzoek onder een grotere groep grootouders uit te 
voeren.  
 
In zowel het literatuuronderzoek, als in het empirisch onderzoek, komt het eigen aandeel van 
de grootouders nauwelijks naar voren. Dit is erg opmerkelijk, gezien een verminderend 
contact meestal toch een oorzaak moet hebben. Om helder te krijgen wat het eigen aandeel 
van grootouders in de situaties is, dient hier nader onderzoek naar gedaan te worden. Het 
zou hierbij nuttig zijn, om ook het verhaal van de (ex)-(schoon)kinderen te horen.   
 
Verder leverde zowel het literatuuronderzoek, als het empirisch onderzoek los van elkaar 
resultaten op. Zo noemt de literatuur nog het parental alienation syndrom. Op dit syndroom 
in de praktijk te kunnen analyseren, is nader onderzoek noodzakelijk. Zinvol hierbij zou ook 
onderzoek naar de kleinkinderen zelf zijn.  In het empirisch onderzoek kwam de rol van 
derden regelmatig naar voren.  
 
6.3  Wat zijn de implicaties van wet- en regelgeving?  

In het Nederlands rechtssysteem, staan grootouders niet sterk. Zij worden niet erkend als 
aparte groep, behalve in het geval van adoptie, waarbij het in de wet is vastgelegd dat 
grootouders hun kleinkinderen niet kunnen adopteren. Grootouders kunnen wel als voogd of 
pleegouder fungeren. Verder kunnen grootouders zich beroepen op het principe van “family 
life”. Zij moeten dan wel aan kunnen tonen dat er sprake van een nauwe persoonlijke 
betrekking is (geweest). In praktijk blijkt dit moeilijk te realiseren. Naast het bewijzen van 
deze nauwe persoonlijke betrekking, moeten grootouders vaak een rol van (mede-)opvoeder 
vervullen, voor zij een omgangsrecht toegewezen krijgen. In de interviews waar dit 
onderwerp naar voren kwam, gaven grootouders aan hun rechten als zwak te ervaren. Een 
kanttekening hierbij is dat slechts een klein deel van de grootouders juridische stappen heeft 
ondernomen. Voor het in beeld brengen van de ervaringen van grootouders, met betrekking 
tot de wet- en regelgevind is nader onderzoek noodzakelijk.  
 
6.4  Algemene conclusie 
Er kan geconcludeerd worden dat de literatuur tekort schiet om een goed beeld van de 
mogelijke gevolgen en risicofactoren te schetsen. De literatuur stipt meerdere onderwerpen 
aan, maar nader onderzoek ontbreekt Daarnaast bekijkt de bestaande literatuur, deze 
kwestie vooral vanuit een Westers perspectief en vanuit het oogpunt van grootouders. Naar 
ervaringen van grootouders en kleinkinderen is geen onderzoek gedaan. Nader 
wetenschappelijk onderzoek is dus zeker gewenst. 
 
Aan dit empirisch onderzoek hebben slechts 15 grootouders meegewerkt. Dit onderzoek is 
dus te klein geweest om een representatief beeld neer te zetten. De eerste stap is gezet, 
maar om een representatief beeld te verkrijgen is een grootschalig vervolgonderzoek 
noodzakelijk.    
 
Om een goed beeld van de gehele situatie te schetsen, is het van belang om niet alleen 
onderzoek te verrichten met grootouders als doorgroep. Hetzelfde onderzoek zou onder 
kleinkinderen en ouders uitgevoerd moeten worden.  
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7 Aanbevelingen 
 

Aan de hand van de bevindingen in dit onderzoek, worden in dit hoofdstuk een aantal 

aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn gesplitst in aanbevelingen voor 

grootouders, aanbevelingen voor het professionele gebied en aanbevelingen voor de wet- en 

regelgeving.  

7.1  Aanbevelingen voor grootouders 
- Grootouders blijven de positieve kant bekijken en blijven leuke dingen doen. Dit is 

een erg sterk punt van deze doelgroep 

- Grootouders blijven kaartjes en/of cadeautjes sturen met bijzondere gelegenheden, 

ook al komt hier geen reactie op, of wordt het zelfs teruggestuurd. Grootouders laten 

op deze manier merken nog steeds aan hun (klein)kinderen te denken. Kleinkinderen 

die dit meekrijgen, ervaren dit vaak als positief, ook al mogen zij niet terug reageren 

(Langerveld, 2008)  

- Grootouders gaan de situatie voor zichzelf na en staan hierbij ook stil bij hun eigen 

aandeel in de huidige situatie. Mogelijk dat nieuwe inzichten in de huidige situatie, 

leiden tot nieuwe openingen. Met deze aanbeveling wordt niet bedoeld dat 

grootouders als de schuldige aangewezen worden. Een eerste stap in het 

contactherstel zou echter wel het besef van het eigen aandeel kunnen zijn. 

7.2 Aanbevelingen voor het professionele gebied 
- Er wordt nader onderzoek gedaan naar de sociale en emotionele gevolgen voor 

grootouders van een afwezige, verstoorde of verbroken relatie met hun kleinkinderen. 

- Er wordt nader onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor een afwezige, 

verstoorde of verbroken relatie tussen grootouders en kleinkinderen. 

- Er wordt onderzoek gedaan naar de sociale en emotionele gevolgen voor 

kleinkinderen van een afwezige, verstoorde of verbroken relatie met hun grootouders. 

- Er wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van grootouders met betrekking tot 

wet- en regelgeving. Er wordt hierbij ook stil gestaan bij de vraag of grootouders een 

verplichte omgangsregeling willen. De voor- en nadelen van deze omgangsregeling 

worden belicht.  

- Er wordt een soort gelijk, maar sterk uitvergroot, empirisch onderzoek uitgevoerd 

onder kleinkinderen en ouders, om zo ook hun ervaringen in beeld te brengen. 

Voorkeur gaat hierbij uit naar onderzoek bij de drie partijen uit dezelfde situatie, om 

zo de situatie vanuit 3 verschillende perspectieven in beeld te brengen. 

- Professionele hulpverleners staan stil bij de rol die grootouders en kleinkinderen voor 

elkaar vervullen en maken, indien mogelijk, gebruik van deze rollen.  

- Professionele hulpverleners lichten grootouders in over de rechten die zij hebben en 

ondersteunen hen hier zo nodig in.  
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7.3  Aanbevelingen voor wet- en regelgeving 

- Op basis van de in paragraaf 7.2 aanbevolen onderzoeken, wordt nogmaals 

stilgestaan bij de huidige wet- en regelgeving en hier met een kritische blik naar 

gekeken. Hierbij zullen ook rechtssystemen zoals in België en de ervaringen 

daarmee worden bekeken. Het kind en zijn/haar welzijn dient hierbij uitgangspunt te 

vormen.  

- Er wordt opnieuw gekeken naar het niet nakomen van door de rechter uitgesproken, 

omgangsregelingen. Op dit moment kunnen ouders deze regeling niet nakomen, 

zonder dat hier een sanctie op staat. Er zal gekeken worden naar 

sanctiemogelijkheden. Het belang van het kind, moet hierbij wederom uitgangspunt 

zijn.  
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8 Beschrijving en verantwoording ontwerp  
 

Als eindproduct van dit afstudeeronderzoek is gekozen voor een artikel, waarin alle 
verzamelde gegevens kort worden samengevat. In dit hoofdstuk zal de keuze van de 
inhoud en de vormgeving worden verantwoord. Daarnaast wordt het beoogde effect van dit 
artikel belicht en aanbevelingen voor het gebruik van dit artikel gedaan.  
 
De algemene conclusie van dit onderzoek was dat de beschikbare literatuur te kort schiet 
om een goed beeld van de mogelijke gevolgen en risicofactoren te vormen. Het is dan ook 
niet voor niets dat een groot deel van de aanbevelingen bestaat uit het advies om nader 
onderzoek te doen naar dit thema. Niet alleen met grootouders als doelgroep, ook 
ervaringen van kleinkinderen en ouders dienen belicht te worden. Er lijkt echter weinig 
aandacht voor deze thematiek te zijn en dat moet veranderen. De groep die met deze 
situatie de kampen heeft en de gevolgen hiervan dagelijks moet ervaren, is te groot om te 
verwaarlozen. Het is een teken aan de wand dat René Diekstra circa 300 reacties op zijn 
artikel heeft gehad en ik aan de hand van één oproep binnen de kortste keren 46 
emotionele reacties in mijn mailbox had. Het is dan ook noodzakelijk dat dit onderwerp aan 
de orde wordt gebracht, dat er wordt stil gestaan bij het probleem en dat er wordt 
meegezocht naar oplossingen om de situatie te voorkomen, of wanneer de situatie er al is, 
de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Een gepubliceerd artikel, is een eerste 
opzet hiernaar toe. 
 
De inhoud van dit artikel is dan ook gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. De 
bestaande literatuur wordt kort samengevat weergegeven, maar ook de verhalen van 
grootouders komen hierin terug. Deze verhalen worden ondersteund door quotes vanuit de 
interviews. Deze quotes zijn met zorg uitgezocht en zijn bedoeld om de rest van het artikel 
kracht bij te zetten. Gezien grootouders de doelgroep hebben gevormd, ligt de nadruk in 
het artikel ook op hen.  
 
Op dit moment kan er nog geen daadwerkelijk effect vastgesteld worden, aangezien nu nog 
niet duidelijk is wat er precies met het artikel gebeurd zal worden. Wel is er uiteraard een 
beoogd effect van het publiceren van de onderzoeksresultaten. Het beoogde effect is 
zoveel mogelijk mensen bereiken en het thema onder de aandacht brengen. Als gevolg 
hiervan is het beoogde effect dat dit onderzoeksrapport en het artikel de basis zullen 
vormen voor nader, uitgebreid en diepgaand onderzoek. Het doel van dit 
onderzoeksrapport is een eerste brug slaan over het gat van kennis. Hopelijk zet dit 
wetenschappers ertoe, om deze brug verder af te bouwen, door niet alleen op dit 
onderwerp voort te borduren, maar ook stil te staan bij de kleinkinderen en ouders. 
 
Tenslotte de aanbevelingen voor het gebruik van het artikel in de werkpraktijk van de 
opdrachtgever: 
 

- Het artikel wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk blad. Het doel hierbij is om 
juist die doelgroep te bereiken die een rol kan gaan spelen in het vervullen van de 
noodzakelijke vervolgonderzoeken 

- Het artikel wordt gepubliceerd in een landelijke krant. Het doel hierbij is om de 
samenleving in zijn geheel te bereiken en ook hier een signaal van de ernst van de 
situatie af te geven. 

- Gezien de vorige aanbevelingen is het noodzakelijk dat het artikel een 
wetenschappelijk niveau heeft. Aangezien dit gaat om een HBO bachelorproof is het 
realistisch om te stellen dat dit artikel in eerste instantie geen wetenschappelijk 
niveau heeft. Om toch aan de verwachtingen te voldoen is de aanbeveling aan de 
opdrachtgever om het artikel te bekijken met een wetenschappelijke blik. De 
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opdrachtgever gebruikt zijn wetenschappelijke expertise om het artikel in 
samenwerking met de auteur tot een wetenschappelijk niveau te tillen.  
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9 Reflectie  

In dit hoofdstuk wordt met een kritische blik teruggekeken op het verloop van het onderzoek. 
De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn: validiteit en betrouwbaarheid van 
de onderzoeksgegevens, bruikbaarheid en aanvaardbaarheid van het eindproduct voor de 
opdrachtgever, gebruiksvriendelijkheid van het eindproduct, mogelijkheden voor toepassing 
van het eindproduct in andere werksituaties, innovatieve waarde van het eindproduct, 
voorziene en onvoorziene beperkingen van het eindproduct en de invloeden op het 
onderzoeksproces.  
 
9.1  Validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens  
Aan de validiteit is gewerkt, door nauwkeurig volgens het beschreven stappenplan te 
werken. Aan de hand hiervan is het literatuuronderzoek gestart en zijn de interviews voor het 
empirisch onderzoek opgesteld. Gedurende het hele onderzoek zijn er terugkoppelingen 
gemaakt naar de vraag, wordt er gemeten wat er gemeten moet worden? De hoofdvragen 
zijn zo opgesteld, dat zij het doel van dit onderzoek dekken. Door deze, door middel van de 
opgestelde deelvragen, te beantwoorden, is getracht om aan de doelstellingen van het 
onderzoek te voldoen.  De interviews hebben plaatsgevonden met verschillende 
grootouders, uit delen van het hele land. De uitkomsten hiervan zijn dus niet gekleurd door 
het feit dat alle grootouders uit één gebied kwamen.  
 
Aan betrouwbaarheid is gewerkt doordat de hoofdlijnen van de interviews vaststonden. Met 
alle grootouders zijn dezelfde onderwerpen besproken. Ook de vragenlijsten dienden op 
dezelfde manier ingevuld te worden, waardoor de basis voor alle interviews hetzelfde is 
geweest. Alle grootouders zijn bij hun thuis, of in een andere voor hen vertrouwde omgeving, 
geïnterviewd. Zij konden dus niet beïnvloed worden door een onbekende omgeving. Wat 
betreft de interviews zijn alle respondenten onafhankelijk van elkaar geïnterviewd, zo ook de 
echtparen. Deze keuze is gemaakt, om te voorkomen dat echtparen elkaar zouden 
beïnvloeden. Bij één echtpaar, waren beide partners wel in dezelfde ruimte aanwezig. Aan 
hen had ik beter kunnen vragen of ik hen beiden in een aparte ruimte kon interviewen. 
Desondanks hebben wel beide grootouders hun eigen verhaal gedaan. Dit bleek uit het feit 
dat zij heel duidelijk verschillende ervaringen vertelde. Overigens zijn alle respondenten 
persoonlijk geïnterviewd.  
 
De vragenlijsten zijn, in alle gevallen, na het interview ingevuld. Alle grootouders hebben dus 
in relatief dezelfde omstandigheden de vragenlijsten ingevuld. Ook hebben zij dezelfde 
begeleiding hierbij gehad. Ik heb aan alle grootouders uitgelegd wat de bedoeling was van 
de vragenlijsten en hoe zij deze in moesten vullen. De grootouders hadden hierbij geen 
tijdslimiet. 
 
De interviews zijn opgenomen en naderhand letterlijk uitgewerkt. Hiermee is voorkomen dat 
eigen kleuring of vergeten stukken een rol zouden spelen in de uitwerking. Ook was dit een 
middel om naderhand de vragen te controleren op bijvoorbeeld suggestieve vragen, zodat 
hier in een volgend interview extra op gelet kon worden.  
 
Door deze stappen op deze manier te nemen, en alle stappen en resultaten duidelijk te 
beschrijven, valt te verwachten dat het onderzoek, in grote lijnen, dezelfde resultaten op zal 
leveren als deze door een andere onderzoeker zou worden uitgevoerd.    
 
9.2 Bruikbaarheid en aanvaardbaarheid van het eindproduct 

Het eindproduct is in overleg met de opdrachtgever tot stand gekomen. Het doel van dit 
onderzoek was het verzamelen en verspreiden van kennis. Het verzamelen van kennis is 
inmiddels gebeurd en de resultaten daarvan staan verwerkt in dit onderzoeksrapport. Het 
verspreiden van kennis kan plaats vinden aan hand van publicatie van het geschreven 
artikel. Het eindontwerp sluit dus aan, op de doelstellingen van het onderzoek. Er zal wel nog 
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wat tijd in het artikel gestoken moeten worden. Zoals bij de aanbevelingen in hoofdstuk 8 
stond beschrijven, zal het artikel momenteel hoogstwaarschijnlijk nog niet voldoen aan de 
kwaliteitseisen die de opdrachtgever aan het artikel zal stellen. Dit heeft te maken met een 
niveau verschil en is te verklaren door het feit dat dit artikel is geschreven aan de hand van 
een HBO afstudeeronderzoek. Het artikel zal echter een wetenschappelijk niveau moeten 
krijgen. Hiervoor zullen er wat aanpassingen gedaan moeten worden, waarbij de expertise 
van de opdrachtgever gebruikt zal worden. De verwachting is echter dat dit een haalbaar 
doel is, waarna de opdrachtgever het artikel kan gebruiken. 
 
9.3  Gebruiksvriendelijkheid van het eindproduct 
Dit onderdeel is eigenlijk niet van toepassing op het ontworpen eindproduct. Op de hierboven 
genoemde opmerkingen na, is het product klaar om te publiceren, hier is verder geen 
handleiding of iets dergelijks voor nodig. 
 
 Aan de gebruiksvriendelijkheid van het eindproduct, in de zin van dit eindrapport is wel 
gewerkt. Er is een duidelijke inleiding geschreven en ook de inhoudsopgave is op een 
heldere manier weegegeven. Aan het begin van elk hoofdstuk is aangegeven wat er in dat 
hoofdstuk beschreven wordt. In sommige hoofdstukken is dit zelfs per paragraaf gedaan. De 
geschreven stukken zijn constant gekoppeld aan de beoordelingscriteria. Hierdoor is de 
eindrapportage opgesteld op een manier zoals vanuit de opleiding bedoeld. Daarnaast is er 
een goed leesbaar lettertype gebruikt, waardoor het stuk goed leesbaar is. Om de stukken te 
ondersteunen zijn er verschillende quotes uit de interviews gebruikt. Dit moet het stuk voor 
de lezer ook aangenamer maken om te lezen.  
 
9.4  Mogelijkheden voor toepassing van het eindproduct in andere werksituaties 

Het onderwerp van het artikel, is een onderwerp wat betrekking heeft op de gehele 
samenleving. Het is dan ook niet zo dat alleen de opdrachtgever en daarmee het lectoraat 
van jeugd en opvoeding iets aan het artikel heeft. De eerste toepassing van het artikel, zal 
het publiceren ervan zijn. Deze publicatie kan echter het begin van een nieuwe weg zijn. Het 
artikel kan zinvol zijn voor verschillende partijen. Voor de grootouders, die zichzelf kunnen 
herkennen in het verhaal, wat een gevoel van erkenning met zich mee kan brengen. Voor 
kleinkinderen, die de situatie mogelijk herkennen en door middel van het artikel kunnen 
ervaren hoe de situatie vanuit het oogpunt van hun grootouders is. Het kan het artikel ervoor 
zorgen dat de ouders aan het denken worden gezet, over de contactbreuk waar zij zelf 
misschien wel een grote rol in spelen. 
 
Daarnaast kan het artikel voor de samenleving in het algemeen en de hulpverlening 
bruikbaar zijn. Zoals in dit onderzoeksrapport al vaker is genoemd, is er een tekort aan 
aandacht voor en informatie over dit onderwerp. Dit artikel kan een eerst stap zijn, van het 
onder de aandacht brengen van dit onderwerp. Het vormt hopelijk het begin van een proces, 
van meer onderzoek naar en aandacht voor deze kwestie, waarbij niet alleen stil wordt 
gestaan bij de gevolgen en risicofactoren, maar ook bij preventiemogelijkheden en 
mogelijkheden die de gevolgen van deze situaties beperken. 
 
9.5  Innovatieve waarde van het eindproduct 

De publicaties over dit onderwerp zijn schaars, dus alleen al op basis daarvan kunnen we 
stellen dat iedere publicatie welkom is. Daarnaast is dit onderzoek ontstaan uit een eerdere 
publicatie, waar vele reacties opgekomen zijn. Deze publicatie sluit ook aan bij de hoop van 
vele grootouders; de hoop dat hun verhaal gehoord wordt en dat er aandacht aan besteed 
wordt. Naast een nieuwe publicatie, is dit artikel ook een eerste stap in het horen van 
grootouders en hun verhaal naar buiten brengen. Dit is een stap die nog niet vaak genoeg is 
gezet.  
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9.6  Voorziene en onvoorziene beperkingen van het eindproduct 

Het tot stand brengen van het eindproduct is een heel lang proces geweest. Er was van te 
voren bekend dat dit onderzoek meer tijd zou vergen, dan er eigenlijk voor staat. 
Desondanks heeft dit onderzoek nóg meer tijd gekost van verwacht. Het reizen naar de 
grootouders was een bewuste keuze, maar dit heeft veel tijd gekost, hetzelfde geldt voor de 
letterlijke uitwerking van de interviews. Desondanks ervaar ik dit wel als een kostbare 
investering van tijd. Het onderwerp is te belanden, om het gesprek via de telefoon of via een 
vragenlijst plaats te laten vinden. De letterlijke uitwerking van de interviews vonden de 
grootouders heel fijn. Zo waren ze in staat zelf ook het gesprek nog even terug te lezen. 
 
Wat ook erg is tegengevallen is de beschikbare literatuur. Het was erg lastig om een goed 
beeld van de bestaande literatuur te krijgen en hier een goedlopend verhaal van te maken. 
Ook dit heeft veel tijd gekost. Het stuk is dan ook regelmatig opnieuw aangepast. 
 
Wat een beperking van het artikel zelf is, is dat het afwachten is of er ook daadwerkelijk iets 
mee gebeurd. De publicatie van het artikel is wel in onze handen, de reacties hierop echter 
niet. Het is afwachten hoe de samenleving gaat reageren, of er wetenschappers opstaan en 
of dit artikel ook daadwerkelijk een eerste stap naar nader onderzoek zal vormen. Het is nu 
ook niet te voorspellen of het onderwerp ook daadwerkelijk onderwerp van gesprek zal 
worden, in de samenleving. Er valt nu niet te voorspellen hoe het er, wat betreft dit thema, 
over een jaar uitziet.  
 
9.7  Invloeden op het onderzoeksproces  
Een positief effect op het onderzoeksproces is geweest dat de grootouders in hun eigen 
vertrouwde omgeving zijn geïnterviewd. Het doel hiervan was een situatie creëren waarin 
grootouders zich veilig voelde. Dit lijkt ook gelukt te zijn, de grootouders hebben zich erg 
kwetsbaar opgesteld en tot in details hun verhaal verteld. Het positieve gevolg hiervan, was 
dat ik in staat ben geweest om uit alle verschillende verhalen een rode lijn te halen.  
 
Wat ook een positieve invloed heeft gehad op dit proces, zijn de gespreksmethodieken die 
tijdens de opleiding zijn geleerd. Hierdoor was het makkelijker om bij grootouders door te 
vragen, of de vraag op een net andere manier te stellen, waardoor grootouders hun verhaal 
beter konden verwoorden. Dit zelfde geldt voor de tussentijdse gesprekken met mijn 
opdrachtgever en begeleidster. Deze gesprekken zorgde ervoor dat ik weer een nieuwe blik 
op het onderzoek kreeg, en nieuwe mogelijkheden zag. Doordat ik langer de tijd had voor dit 
onderzoek, heb ik deze mogelijkheden ook kunnen benutten. 
 
Een negatieve, externe invloed, is het openbaar vervoer geweest. Alle bezoeken zijn met het 
openbaar vervoer afgelegd en er zijn flink wat storingen geweest. Hierdoor is een aantal keer 
de tijdsplanning volledig in de mist gelopen. Één keer heeft dit er zelfs voor gezorgd dat één 
grootouder de copingvragenlijst niet heeft in kunnen vullen, in verband met tijdgebrek wat 
hierdoor ontstond. Er is geprobeerd om dit alsnog via de mail te doen, maar dit is helaas ook 
niet gelukt.  
 
Het feit dat er veel tijd in de interviews, maar ook in dit onderzoeksrapport is gestoken, kan 
zeker als een positieve invloed worden gezien. Hierdoor was het mogelijk om grootouders uit 
heel Nederland te interviewen, om diep in de literatuur te duiken, op stukken meerdere keren 
te herschrijven, enzovoorts. Er is meer ruimte geweest om ook tussen door met een kritische 
blik naar de stukken te kijken, met uiteindelijk dit onderzoeksrapport als uitkomst.  
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10 Samenvatting 

 
Het onderzoek wat in dit rapport staat beschreven, heeft betrekking op de oorzaken en 
gevolgen van afwezige, verstoorde of verbroken relaties tussen grootouders en 
kleinkinderen, gericht op de grootouders. Er is hier sprake van een problematiek, waaraan 
zowel in de Nederlandse, als de buitenlandse wetenschappelijke literatuur, tot op heden 
weinig tot geen aandacht aan is besteed. Uit de schaarse publicaties die er zijn, blijkt echter 
dat het geen, of nauwelijks contact (meer) kunnen hebben, een zeer ingrijpende gebeurtenis 
is voor grootouders. Deze zelfde conclusie komt ook uit dit onderzoeksrapport naar voren.  
 
Dit rapport tracht dit gebrek in aandacht en kennis voor een deel op te vullen. Aan de ene 
kant door de schaarse, nationaal en internationaal beschikbare professionele en 
wetenschappelijke literatuur samen te vatten.  Aan de andere kant door verslag te doen van 
een onderzoek onder een groep grootouders, met afwezige, verstoorde of verbroken relatie 
met hun kleinkinderen 
 
Dit onderzoeksrapport is dan ook het resultaat van een onderzoek wat uit twee helften heeft 
bestaan. Er is gestart met een literatuuronderzoek, waarvan een samenvatting van de 
bestaande literatuur het resultaat is. Er is gekeken naar de oorsprong van de term 
grootouder, de rollen de grootouders en kleinkinderen in het leven van elkaar kunnen 
vervullen, de gevolgen, risicofactoren en een stuk wet- en regelgeving. Wat voornamelijk uit 
de literatuur naar voren komt is het grote verdriet wat grootouders ervaren als gevolg van het 
gemis van hun (klein)kinderen. De risicofactoren lijken volgens de literatuur vooral te zitten in 
de relatie tussen grootouders en ouders en ook echtscheiding vormt hier een belangrijke 
factor. Qua rechtssysteem hebben grootouders wel rechten, al blijken deze rechten in 
praktijk moeilijk realiseerbaar. 
 
De tweede helft van het onderzoek is een empirisch onderzoek geweest. Hierbij zijn 15 
grootouders, zowel grootmoeders, als grootvaders, uit heel Nederland geïnterviewd. In dit 
onderzoek is voornamelijk aandacht besteed aan het persoonlijk verhaal van de grootouders. 
Hun ervaringen, gevoelens, gedachten en manier van handelen hebben hierbij centraal 
gestaan. Door middel van open vragen en een tweetal vragenlijsten is getracht hun kant van 
het verhaal, zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Wat in de resultaten van deze helft 
van het onderzoek centraal staat, is het verdriet en de boosheid die grootouders ervaren 
tegen gevolge van het gemis van hun (klein)kinderen en de aanloop naar de huidige situatie 
toe. Grootouders doen hard hun best positief te blijven, maar worden regelmatig met het 
verdriet geconfronteerd.  Uit de interviews kwam ook duidelijk naar voren hoe groot de 
invloed van de relatie tussen grootouders en ouders is, op de relatie tussen grootouders en 
kleinkinderen. Wat betreft de wet- en regelgeving in Nederland, ervaren de grootouders over 
het algemeen dat zij hierin een zwakke positie hebben.  
 
De voornaamste algemene conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden, is dat de 
literatuur tekort schiet om een goed beeld van de mogelijke gevolgen en risicofactoren te 
schetsen. Nader wetenschappelijk onderzoek is gewenst, waarbij ook vanuit een niet 
Westerse blik op deze problematiek wordt gekeken. Dit zelfde geldt voor het empirisch 
onderzoek. Dit onderzoek is te klein geweest om een representatief beeld neer te zetten. Er 
is een eerste stap gezet, maar om daadwerkelijk een representatief beeld neer te zetten, is 
een grootschalig vervolgonderzoek noodzakelijk 
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