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Een kind krijgen is een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen in het leven. De komst 

van een baby maakt dat ouders zich op allerlei manieren moeten aanpassen aan hun nieuwe 

rol (Harwood, McLean, & Durkin, 2007). Deze aanpassingen kondigen zich al tijdens de 

zwangerschap aan. Aanstaande ouders bereiden zich op diverse manieren voor op wat komen 

gaat en denken ook na over hoe het zal zijn als de baby er is. Dit onderzoek is gebaseerd op de 

aanname dat zwangere vrouwen al meer of minder vastomlijnde verwachtingen hebben over hun 

ouderschapscapaciteiten. Om deze verwachtingen verder af te bakenen, richtte dit onderzoek 

zich op parenting self-efficacy. Parenting self-efficacy wordt gedefinieerd als “de verwachtingen 

die verzorgers hebben over hun capaciteiten om een goede ouder te zijn” (onze vertaling; Jones 

& Prinz, 2005, p. 342). Er is veel variatie in de parenting self-efficacy van aanstaande ouders 

(Jones & Prinz, 2005), maar er is nog niet zoveel bekend over de oorzaken van deze verschillen 

en over de consequenties ervan voor de overgang naar het ouderschap. Verder is de rol die 

parenting self-efficacy inneemt in de ontwikkeling van de relatie tussen moeder en kind nog 

onduidelijk. Het doel van dit proefschrift was om meer duidelijkheid te scheppen omtrent deze 

vragen. 

Voorgaand onderzoek heeft laten zien dat bij ouders die aangeven dat zij een hoge parenting self-

efficacy hebben, uitkomsten bij zowel moeders als kinderen positiever zijn dan gemiddeld, zoals 

kwalitatief betere moeder-kind-interacties (Bohlin & Hagekull, 1987) en betere academische 

en sociale vaardigheden bij het kind (Bogenschneider, Small, & Tsay, 1997). Er zijn echter ook 

studies geweest die hebben aangetoond dat het uiten van een hoge parenting self-efficacy 

samenhangt met negatieve uitkomsten, met name als de hoge parenting self-efficacy wordt 

geuit door ouders met juist relatief geringe opvoedingsvaardigheden (Donovan & Leavitt, 1989; 

Donovan, Taylor, & Leavitt, 2007; Hess, Teti, & Hussey-Gardner, 2004). In dergelijke situaties 

kan verwacht worden dat de hoge parenting self-efficacy minder goed bestand zal zijn tegen de 

daadwerkelijke, dagelijkse ervaringen in de opvoeding dan die van ouders wier hoge parenting 

self-efficacy gepaard gaat met goede opvoedingsvaardigheden. In het huidige onderzoek hebben 

we daarom niet alleen gekeken naar het niveau van de parenting self-efficacy, maar ook naar de 

sterkte van de parenting self-efficacy, dus de mate waarin de verwachtingen van moeders aan 

verandering onderhevig waren als de ouders geconfronteerd werden met opvoedingssituaties 

die bovengemiddeld moeilijk waren. Dit concept van sterkte van self-efficacy is eerder in verband 

gebracht met de volharding van mensen om een taak te volbrengen (Bandura, 1977), maar is niet 

eerder specifiek voor ouderschap onderzocht. 

Parenting self-efficacy wordt gevoed door verschillende bronnen, waarvan de eigen succes- en 

faalervaringen de belangrijkste zijn voor de hoogte en de sterkte van parenting self-efficacy 

(Bandura, 1977). Als mensen eerder een taak succesvol hebben volbracht, is de kans groter dat 

ze geloven dat zij dit de volgende keer weer kunnen dan als ze gefaald hebben op dezelfde taak. 

Bovendien zullen incidentele faalervaringen het zelfvertrouwen niet zo snel aan het wankelen 

brengen. Bij vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind, zullen de slaag- en faalervaringen 

nog beperkt zijn. Ook als er enige ervaring is, bijvoorbeeld door het opvangen of zorgen voor 
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andermans kinderen, is de betekenis van deze ervaringen niet zonder meer te vergelijken met 

het permanent zorgen voor een eigen kind. Niet alleen slaag- en faalervaringen vormen de basis 

voor self-efficacy. Andere bronnen waarop mensen hun self-efficacy baseren, zijn de ervaringen 

die andere mensen uit de omgeving lijken te hebben, de verbale feedback van andere mensen 

in de vorm van ondersteunende, aanmoedigende of juist ondermijnende opmerkingen, en 

de emotionele reacties die personen ervaren als zij geconfronteerd worden met de taak. De 

invloed van emotionele reactiviteit kan deels worden bepaald door de kwaliteit van de emoties 

die personen ervaren en deels door de lichamelijke arousal waar de emotie mee gepaard gaat. 

Om deze reden is in dit onderzoek aandacht besteed aan fysiologische stressreacties bij een 

(gesimuleerde) opvoedingstaak. Het is al eerder aangetoond dat mensen eerder denken dat ze 

zullen falen op het volbrengen van een bepaalde taak als zij fysiologische stress ervaren (Bandura, 

Reese, & Adams, 1982). Over de bijdrage van de fysiologische stressreacties voor parenting self-

efficacy is nog weinig bekend, dus het bestuderen van deze bron zou wellicht nieuwe inzichten 

kunnen genereren.

Uitdagingen in het ouderschap

De dagelijkse uitdagingen van het ouderschap zijn voor iedere ouder anders en een deel van 

die uitdagingen komt voort uit het gedrag van de baby. Sommige baby’s huilen bijvoorbeeld 

veel en zijn moeilijk te kalmeren, terwijl andere baby’s juist gemakkelijk te troosten zijn. Deze 

verschillen in het gedrag van kinderen worden beschreven aan de hand van verschillen in 

temperament, dat gedefinieerd wordt als “individuele verschillen in reactiviteit en regulatie 

waarvan de basis aangeboren is” (onze vertaling; Rothbart, 1986, p. 356). Wanneer temperament 

wordt gerapporteerd door ouders, dient deze rapportage van temperament gezien te worden 

als de uitkomst van een samenspel tussen biologische aanleg van het kind, de invloeden van 

de omgeving, en de attributies en percepties van de ouders ten opzichte van hun kind. Er zijn 

gedurende het eerste jaar na de geboorte enorme verschillen in temperament tussen kinderen, 

zowel biologisch als gepercipieerd door ouders, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de 

adaptatie aan het ouderschap.

Onderzoek naar verschillen in temperament wordt meestal uitgevoerd in situaties waarbij 

uitgegaan wordt van de natuurlijke variatie in temperament, zoals binnen het gezin. Nadelig 

aan dit onderzoeksdesign, tenzij dit uitgevoerd wordt direct vanaf de geboorte, is dat cognities 

omtrent het ouderschap en percepties van het temperament van het kind steeds meer 

samenhang gaan vertonen in de loop der tijd. Hierdoor wordt onderzoek naar de richting van 

associaties tussen aspecten van ouderschap en (percepties van) temperament bemoeilijkt. 

Tevens wordt iedere ouder slechts geconfronteerd met het temperament van het eigen kind, 

waardoor effecten op ouders niet onderling vergeleken kunnen worden. Daarom is voor het 

huidige onderzoek een simulatie ontwikkeld waarin vrouwen die zwanger waren van hun eerste 

kind, moesten proberen huilende baby’s tevreden te stellen door het kiezen van de juiste 
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respons. In dit experiment was het temperament van de baby’s gemanipuleerd, waardoor de 

deelnemende vrouwen eerst werden geconfronteerd met een gemakkelijk tevreden te stellen 

baby (80% succes voor de deelnemers) en daarna met een moeilijk tevreden te stellen baby (20% 

succes voor de deelnemers). Tijdens het experiment werd de vrouwen drie keer gevraagd naar 

hun parenting self-efficacy: voor het experiment, na het tevreden stellen van de gemakkelijke 

baby en na de onsuccesvolle pogingen tot het tevreden stellen van de moeilijke baby. Tijdens 

het hele experiment werd bij de deelneemsters continu de fysiologische reactiviteit gemeten; 

hun affectieve percepties van de wijze waarop de baby’s huilden werden ook in kaart gebracht. 

Individuele verschillen in de sterkte van parenting self-efficacy

In hoofdstuk 2 is onderzocht in hoeverre succes- en faalervaringen, fysiologische stressreactiviteit 

en percepties van de huilgeluiden voorspellend waren voor de sterkte van de parenting self-

efficacy tijdens de gesimuleerde opvoedingstaak. Uit de resultaten bleek dat de parenting self-

efficacy licht steeg na de confrontatie met de gemakkelijk tevreden te stellen baby en vervolgens 

daalde na de onsuccesvolle pogingen tot het tevreden stellen van de moeilijke baby. Dit resultaat 

kwam overeen met de verwachtingen omtrent de effecten van succes- en faalervaringen. Er 

bleek onverwachts geen verband te bestaan tussen fysiologische reactiviteit en de parenting self-

efficacy. Een van de mogelijke verklaringen is dat de fysiologische reacties tijdens de simulatie 

te subtiel waren. Aangezien stressreactiviteit wordt onderdrukt tijdens de zwangerschap ter 

bescherming van de foetus (De Weerth & Buitelaar, 2005), is deze bron van informatie voor 

de aanstaande moeders wellicht minder relevant. De resultaten lieten wel zien dat vrouwen 

die meer negatieve percepties van de huilgeluiden hadden, een grotere daling in de parenting 

self-efficacy tijdens het experiment lieten zien dan vrouwen met meer positieve percepties, wat 

zou kunnen duiden op individuele verschillen in hoeveel belang de vrouwen hechtten aan het 

stoppen van de huilgeluiden. Vrouwen die de huilgeluiden vervelender vonden, wilden liever 

dat het huilen zou stoppen en wogen het daarom zwaarder mee voor hun parenting self-efficacy 

als het niet lukte om de baby tevreden te stellen. Vrouwen bij wie de percepties van het huilen 

tijdens de taak negatiever werden, vertoonden ook grotere dalingen in de parenting self-efficacy 

dan vrouwen met minder fluctuerende percepties. De resultaten van dit onderzoek wijzen erop 

dat percepties van moeders ten aanzien van signalen van baby’s bovenop hun objectieve succes- 

en faalervaringen in het tevreden stellen van de baby’s geassocieerd waren met individuele 

verschillen in de sterkte van hun parenting self-efficacy. Als de sterkte van parenting self-efficacy, 

net zoals in eerder onderzoek, samenhangt met de mate van volharding die mensen laten zien 

in het volbrengen van een taak, zou dat betekenen dat mensen met een sterkere parenting 

self-efficacy het minder snel opgeven bij moeilijke situaties in het opvoeden. De associatie met 

negatieve percepties van huilen zou het mechanisme achter de associatie tussen sterkte van de 

parenting self-efficacy en volharding in tevreden stellen van kinderen kunnen zijn, omdat het 

minder moeilijk is om te volharden in deze taak wanneer men de negatieve signalen van de baby 
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als minder vervelend ervaart. Sterkte van parenting self-efficacy lijkt dus additionele informatie 

te bevatten bovenop de informatie over het niveau van parenting self-efficacy van ouders, die 

wellicht iets kan zeggen over de volharding van ouders in het ouderschap. 

De bevindingen in hoofdstuk 2 wijzen erop dat sterkte van parenting self-efficacy een relevant 

persoonlijkheidskenmerk zou kunnen zijn om te bestuderen bij ouders. De sterkte van parenting 

self-efficacy zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen in de adaptatie aan het ouderschap. In 

hoofdstuk 3 is daarom onderzocht of de verschillen in de sterkte van parenting self-efficacy die 

gevonden werden tijdens het experiment, voorspellend waren voor het verband tussen parenting 

self-efficacy en temperament van het kind na de geboorte. Het is onderzocht of vrouwen bij wie 

de parenting self-efficacy meer daalde naar aanleiding van de moeilijk tevreden te stellen baby 

tijdens de gesimuleerde opvoedingstaak, ook na de geboorte een sterker verband vertoonden 

tussen parenting self-efficacy en negatieve reactiviteit bij de baby. Negatieve reactiviteit is een 

kenmerk van het temperament van het kind dat weergeeft hoe snel een kind gaat huilen of van 

streek raakt naar aanleiding van nieuwe stimuli of naar aanleiding van het niet inwilligen door 

ouders van een signaal (Rothbart, 1981). Parenting self-efficacy en verschillende kenmerken van 

temperament van het kind werden gemeten door middel van vragenlijsten die door de moeder 

ingevuld werden tijdens het derde trimester van de zwangerschap en 3 en 12 maanden na de 

geboorte. Uit de resultaten van deze studie bleek dat vrouwen bij wie de parenting self-efficacy 

meer daalde naar aanleiding van de moeilijk tevreden te stellen baby tijdens de gesimuleerde 

taak ook 3 maanden na de geboorte een sterker verband lieten zien tussen parenting self-efficacy 

en negatieve reactiviteit van hun eigen kind. Dit betekent dat er individuele verschillen zijn in de 

vatbaarheid voor en veerkracht in uitdagingen die het ouderschap biedt, die zelfs al voorafgaand 

aan de geboorte gemeten kunnen worden. 

Parenting self-efficacy in de adaptatie aan het ouderschap

Uit hoofdstuk 2 en 3 en uit vele eerdere studies (bijv. Gross, Conrad, Fogg, & Wothke, 1994; 

Lipscomb et al., 2011; Porter & Hsu, 2003) is gebleken dat parenting self-efficacy en temperament 

van het kind met elkaar samenhangen. Het is echter nooit eerder onderzocht wat de richting 

is van een mogelijk oorzakelijk verband. Het zou kunnen dat ouders die kinderen hebben met 

een moeilijker temperament, de vaak negatieve reacties van hun kinderen toeschrijven aan 

eigen falen en dat daardoor hun parenting self-efficacy daalt. Het verband zou echter ook juist 

andersom kunnen zijn, dus dat ouders met een lagere parenting self-efficacy minder goed in staat 

zijn om de signalen van hun kinderen te begrijpen en hun kind dan als moeilijker bestempelen. 

Nog een andere mogelijkheid is dat ouders het temperament van hun kind beoordelen aan de 

hand van het gemak of de moeite die zij ervaren om hun kind te troosten en kalmeren. Ouders 

zouden dan aan hun kinderen een moeilijker temperament toeschrijven wanneer ze niet zoveel 

vertrouwen hebben in hun eigen vermogen om het kind te troosten dan wanneer zij menen dat 

zij hun kind goed kunnen troosten. Meer kennis over de richting van dit verband is belangrijk 
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voor de manier waarop ondersteuning wordt gegeven aan ouders die opvoedingsproblemen 

ervaren. In hoofdstuk 4 is een studie beschreven waarin de richting van het verband tussen 

parenting self-efficacy en temperamentskenmerken van het kind is onderzocht. De resultaten 

gaven aan dat parenting self-efficacy voorspellend was voor veranderingen in de percepties van 

het temperament van het kind, en niet andersom. Dit impliceert dat moeders het temperament 

van hun kind deels beoordelen aan de hand van de mate waarin ze hun kind denken aan te 

kunnen als ouder en dat aan de perceptie van temperament van het kind niet kan worden 

afgelezen welke slaag- en faalervaringen van invloed zijn geweest op de parenting self-efficacy. 

Parenting self-efficacy en de moeder-kindrelatie

Naast het vergroten van het begrip van wat er in de gedachten van moeders omgaat in de 

periode van transitie naar het ouderschap, was een ander doel van dit proefschrift om de vraag 

te beantwoorden in hoeverre parenting self-efficacy van de moeders een rol speelt in de relatie 

tussen moeder en kind. Gedurende het eerste jaar na de geboorte wordt de gehechtheidsrelatie 

tussen moeder en kind gevormd (Bowlby, 1969/1982). Als moeder en kind een veilige 

gehechtheidsrelatie hebben opgebouwd, zorgt dit ervoor dat het kind moeder opzoekt voor 

geruststelling in tijden van stress. Onderzoek door Ainsworth en collega’s (Ainsworth, Blehar, 

Waters, & Wall, 1978) liet zien dat niet alle kinderen op dezelfde manier hun moeders opzochten 

voor geruststelling. Zij identificeerden twee gedragspatronen die door kinderen werden 

gehanteerd buiten de veilige gehechtheidsrelatie. Zo waren er kinderen met een vermijdende 

gehechtheidsrelatie met hun moeder, die hun gehechtheidsgedrag minimaliseerden en hun 

aandacht juist op iets anders richtten dan hun moeder wanneer zij gestrest waren. Ook waren 

er kinderen met een afwerende gehechtheidsrelatie met hun moeder, die hun moeders juist 

heel goed in de gaten hielden en gemakkelijk overstuur raakten, terwijl het voor hun moeders 

moeilijk was deze kinderen weer te kalmeren. Een invloedrijke studie van Main, Kaplan en 

Cassidy (1985) liet zien dat de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen moeder en kind 

voorspeld kon worden aan de hand van de manier waarop ouders spraken over hun eigen 

gehechtheidservaringen. Ook in deze manieren van spreken werden verschillende patronen 

ontdekt, die gehechtheidsrepresentaties genoemd werden, en die correspondeerden met 

de classificaties van gehechtheid voor de moeder-kindrelatie. Zo werd een veilige moeder-

kindrelatie voorspeld door een autonome gehechtheidsrepresentatie bij de moeder, wat inhoudt 

dat de moeders op een coherente manier konden praten over hun gehechtheidservaringen in 

de kindertijd en in staat waren deze ervaringen op waarde te schatten voor de ontwikkeling van 

hun persoonlijkheid. Kinderen met een vermijdende gehechtheidsclassificatie hadden vaker een 

moeder met een gereserveerde gehechtheidsrepresentatie, die gekenmerkt wordt door het niet 

op waarde schatten van de gehechtheidservaringen en het idealiseren van deze ervaringen of 

het beweren van een gebrek aan jeugdherinneringen. Een afwerende gehechtheidsclassificatie 

van het kind hing samen met een gepreoccupeerde gehechtheidsrepresentatie bij de moeder, 
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waarvoor kenmerkend is dat moeders blijk geven van voortdurende boosheid, verwarring en 

preoccupatie ten aanzien van vroegere of huidige gehechtheidservaringen. Deze patronen van 

intergenerationele overdracht zijn later in ander onderzoek bevestigd, waarbij ook duidelijk 

werd dat deze correspondentie niet in alle gevallen opging en niet geheel verklaard kon worden 

door het sensitieve opvoedingsgedrag van ouders (Van IJzendoorn, 1995). In hoofdstuk 5 van 

dit proefschrift is onderzocht of verschillende psychosociale factoren, waaronder parenting 

self-efficacy, in de transitie naar het ouderschap een bijdrage zouden kunnen leveren aan het 

voorspellen van de kwaliteit van de moeder-kindgehechtheidsrelatie, bovenop de effecten 

van de gehechtheidsrepresentatie van de moeder. De resultaten lieten zien dat moeders met 

een veilige (autonome) gehechtheidsrepresentatie ook vaker een veilige gehechtheidsrelatie 

ontwikkelden met hun kind. Bij de overdracht van onveilige gehechtheid deed zich echter 

een onverwacht patroon voor, waarbij de verschillende vormen van onveilige gehechtheid 

kruislings werden overdragen (van gereserveerd naar afwerend en van gepreoccupeerd naar 

vermijdend). Dit patroon van overdracht van moeder op kind is recentelijk ook gevonden in 

twee andere studies (Hautamaki, Hautamaki, Neuvonen, & Maliniemi-Piispanen, 2010; Shah, 

Fonagy, & Strathearn, 2010). Op dit moment zijn er geen voor de hand liggende verklaringen 

voor dit patroon van kruislingse correspondentie. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit 

incidentele bevindingen zijn of dat de intergenerationele overdracht van gehechtheid door de 

jaren heen aan verandering onderhevig is.  

Verder lieten de resultaten van deze studie zien dat het meemaken van een ernstige gebeurtenis, 

zoals het overlijden van een van de eigen ouders gedurende het eerste jaar na de geboorte, effecten 

had op de gehechtheidsrelatie die moeders met hun kind opbouwden. Wanneer een ernstige 

gebeurtenis was voorgekomen, ontwikkelde zich vaker een vermijdende gehechtheidsrelatie 

tussen moeder en kind. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de moeder emotioneel afgeleid was 

en daardoor minder adequaat reageerde op de signalen van het kind, zoals eerder is aangetoond 

voor andere vormen van dagelijkse stress en afleiding voor ouders (Phelps, Belsky, & Crnic, 1998). 

Tevens bleek uit de analyses dat vrouwen die gedurende de eerste 3 maanden na de geboorte van 

hun kind minder aan het ouderschap gerelateerde stress rapporteerden dan de andere vrouwen, 

een grotere kans hadden op het opbouwen van een afwerende gehechtheidsrelatie met hun kind. 

Deze bevinding is niet goed te verklaren. Verschillen in het niveau van depressie en parenting 

self-efficacy leken niet van invloed op de ontwikkeling van de moeder-kindgehechtheidsrelatie. 

In recent onderzoek werd dit resultaat voor depressieve symptomen ook gevonden (Tharner 

et al., 2012), maar het resultaat omtrent parenting self-efficacy was verrassend. Dat parenting 

self-efficacy niet geassocieerd is met de moeder-kindrelatie, betekent in essentie dat vrouwen 

die zichzelf bovengemiddeld capabel vonden in het troosten en koesteren van hun kind, niet 

vaker dan gemiddeld een veilige gehechtheidsrelatie hadden, en dat hun kinderen dus ook niet 

vaker een intern werkmodel van de gehechtheidsrelatie hadden waarin het vertrouwen in die 

troostende en koesterende rol hoog was. Dat parenting self-efficacy niet direct verband houdt 

met de kwaliteit van de moeder-kindrelatie, betekent echter niet dat parenting self-efficacy 
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helemaal geen rol speelt in de ontwikkeling van deze relatie, omdat parenting self-efficacy wel 

verband houdt met andere factoren die bij deze ontwikkeling mogelijk een rol spelen, zoals de 

percepties van temperament van het kind. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat kinderen 

met een als moeilijker gepercipieerd temperament meer vatbaar zijn voor positieve of negatieve 

opvoedingsinvloeden dan kinderen met een gemakkelijker temperament (Gilissen, Bakermans-

Kranenburg, van IJzendoorn, & van der Veer, 2008). Verder moet vermeld worden dat dit 

onderzoek heeft plaatsgevonden in een groep vrouwen met gemiddeld weinig depressieve 

symptomen en een hoge parenting self-efficacy. Het is daarom mogelijk dat de resultaten anders 

zouden zijn in een groep met meer variatie in deze factoren. 

Implicaties voor theorie, onderzoek en praktijk

De bevindingen uit dit proefschrift hebben implicaties voor theorie, voor onderzoek en voor 

de praktijk. Op het theoretische vlak levert het huidige onderzoek een bijdrage aan de kennis 

over self-efficacy. Tot nu toe werd in onderzoek vrijwel uitsluitend gekeken naar het niveau 

van parenting self-efficacy, maar resultaten uit het huidige onderzoek wijzen erop dat er ook 

individuele verschillen zijn in de sterkte van parenting self-efficacy en dat deze verschillen 

waardevolle informatie bevatten bovenop de informatie over iemands niveau van parenting 

self-efficacy. Tevens is uit hoofdstuk 4 gebleken dat de parenting self-efficacy van de moeders 

deels voorspellend was voor de temperamentskenmerken die zij aan hun kind toekenden, 

maar dat temperament van het kind niet voorspellend was voor de parenting self-efficacy van 

de moeders. Dit is afwijkend van de bestaande aanname dat temperamentskenmerken van het 

kind worden gebruikt als bron voor de self-efficacy. De wisselwerking tussen temperament en 

parenting self-efficacy is complex, aangezien uit de resultaten van hoofdstuk 2 en 3 ook blijkt dat 

gesimuleerde verschillen in temperament leidden tot veranderingen in parenting self-efficacy. 

Het is mogelijk dat temperament van het kind wel effecten heeft op de parenting self-efficacy op 

de korte termijn. Tussen de meetmomenten in de longitudinale studie zat echter een tijdsverschil 

van 9 maanden, wat een behoorlijke tussenperiode is om parenting self-efficacy te voorspellen 

vanuit temperament van het kind, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de eerdere 

bevinding dat het temperament van een kind van 3 maanden niet voorspellend was voor het 

temperament van hetzelfde kind 9 maanden later (Rothbart, 1981, 1986), terwijl temperament 

op beide momenten wel geassocieerd was met gelijktijdige parenting self-efficacy. Wanneer voor 

het huidige onderzoek temperament en parenting self-efficacy ook gemeten waren op 6 en 9 

maanden na de geboorte, zouden wellicht wel longitudinale effecten van temperament op de 

parenting self-efficacy te zien zijn geweest. Vervolgonderzoek zou meer duidelijkheid kunnen 

bieden over de richting van het verband tussen parenting self-efficacy en temperament van het 

kind, wat kan leiden tot meer definitieve theoretische conclusies. 

Ook aan de gehechtheidstheorie levert dit onderzoek een vernieuwende bijdrage. Het 

omgekeerde patroon van intergenerationele overdracht komt namelijk niet overeen met de 
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uitkomsten van eerdere studies die het traditionele patroon van overdracht van moeder naar 

kind bevestigden. Omdat dit patroon recentelijk ook in andere studies gevonden is (Hautamaki 

et al., 2010; Shah et al., 2010), geeft dit aanleiding voor vervolgonderzoek naar onderliggende 

mechanismen binnen dit alternatieve patroon van intergenerationele overdracht. Dit onderzoek 

zou zich kunnen richten op de effecten van de beschikbaarheid voor ouders van alle kennis die 

gebaseerd is op voorgaand gehechtheidsonderzoek en op de rol van opvoedingsgedrag van 

moeders in het alternatieve patroon van intergenerationele overdracht. 

Wat betreft implicaties voor vervolgonderzoek, geeft dit proefschrift aanleiding tot nader 

onderzoek op verschillende vlakken. Allereerst is gebleken dat de sterkte van parenting 

self-efficacy een factor is om rekening mee te houden in de adaptatie aan het ouderschap. 

Vervolgonderzoek kan zich richten op de gevolgen van een zwakke parenting self-efficacy voor 

het welzijn van ouders, het gedrag van ouders en de ontwikkeling van kinderen. Tevens kan 

worden onderzocht of ouders met een zwakke parenting self-efficacy dezelfde ouders zijn die in 

eerder onderzoek een onterechte hoge parenting self-efficacy hadden, omdat dit kennis oplevert 

over de verschillende kenmerken van kwetsbare ouders. 

Bevindingen uit dit proefschrift hebben ook implicaties voor de praktijk. Uit hoofdstuk 2 en 

3 is gebleken dat percepties een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van parenting self-

efficacy. Ook is gebleken dat vrouwen die het meest vatbaar zijn voor veranderingen in hun 

percepties, al kunnen worden geïdentificeerd tijdens de zwangerschap. Deze mogelijkheid 

tot vroege identificatie van kwetsbare vrouwen biedt handvatten voor interventie- en 

preventieprogramma’s, waarmee de hulpverlening toegespitst kan worden op juist deze vatbare 

groep. Ook is uit hoofdstuk 4 gebleken dat veranderingen in parenting self-efficacy de drijvende 

kracht zijn achter veranderingen in percepties van temperament. Dit resultaat is van belang 

voor het opzetten van interventieprogramma’s, omdat die dan gericht kunnen worden op het 

verhogen en stabiliseren van de parenting self-efficacy. 

Ook voor vrouwen die weinig moeilijkheden ondervinden in de transitie naar het ouderschap, 

zoals de meerderheid van de deelneemsters aan de huidige studie, leverde dit onderzoek nieuwe 

kennis op. Allereerst is gebleken dat de parenting self-efficacy van nieuwe ouders over het 

algemeen stijgt gedurende de transitie naar het ouderschap. Een relatief lage initiële parenting 

self-efficacy zal derhalve doorgaans verbeteren in het eerste jaar van het ouderschap. Daarnaast 

is het wellicht goed om te beklemtonen dat alle ouders zich wel eens beproefd voelen door het 

gedrag van hun kind. Dit leidt soms tot twijfel over de eigen ouderschapskwaliteiten. Wanneer 

een baby bijvoorbeeld moeilijk te troosten is, kan dat tot onzekere gevoelens bij ouders leiden. 

Het advies aan ouders zou zijn om toch steeds te blijven proberen hun baby te troosten, omdat 

een uiteindelijke succeservaring hierin een stimulans is voor de parenting self-efficacy, terwijl 

het juist averechts werkt wanneer ouders zich erbij neerleggen als ze hun kind niet kunnen 

troosten. Het is echter onvermijdelijk dat zich wel eens een faalervaring voordoet. Wanneer dit 

het geval is, is het belangrijk dat ouders proberen te achterhalen wat de oorzaak is van deze 

faalervaring en aan welke vaardigheden ze iets zouden kunnen verbeteren om de volgende keer 
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succesvol te zijn. Wanneer het ouders bijvoorbeeld niet lukt hun kind te troosten, zouden zij 

meer informatie kunnen vergaren over het troosten van baby’s, waardoor zij hun repertoire aan 

troostgedragingen uitbreiden. Door meer verschillende gedragingen te proberen in de toekomst, 

is de kans groter dat hun baby kalmeert tijdens hun pogingen tot troosten. Zo wordt ook hun 

kennis vergroot, wat in eerder onderzoek een buffer bleek voor een lage parenting self-efficacy 

(Hess et al., 2004). Wanneer een ouder alles heeft geprobeerd en het kind is nog steeds niet 

getroost, kan de ouder de oorzaak van het huilen zoeken in het welzijn van het kind; misschien 

voelt het kind zich niet zo lekker of is er iets anders in de omgeving van het kind aan de hand 

wat ervoor zorgt dat het kind niet kalmeert. Als ook dit niet ten grondslag lijkt te liggen aan 

de ontroostbaarheid van de baby, is het het best als ouders dit gedrag toewijzen aan de baby 

en niet aan falen in hun eigen capaciteiten als ouders. Bij een attributie van de oorzaken van 

het huilen buiten de eigen capaciteiten zullen de invloeden op de parenting self-efficacy van de 

ouder namelijk beperkt blijven. 

Algemene conclusie

Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en consequenties 

van verschillen in parenting self-efficacy in de transitie naar het ouderschap. De bevindingen 

uit de studies die beschreven worden in dit proefschrift hebben laten zien dat de adaptatie 

aan het ouderschap een proces is dat op meerdere niveaus plaatsvindt, zowel op cognitief, 

emotioneel en relationeel als op gedragsniveau. Tussen deze niveaus bestaat waarschijnlijk wel 

samenhang; zo is er samenhang gevonden tussen het emotionele niveau van percepties van 

babyhuilgeluiden en de cognities van parenting self-efficacy, maar voor een meer omvattend 

model is meer theoretisch en empirisch werk nodig. Om tot een dergelijk omvattend model te 

komen, moet er meer aandacht besteed worden aan dynamische concepten in het ouderschap, 

zoals de sterkte van bepaalde overtuigingen, en moet er meer onderzoek gedaan worden naar 

de interpretatie, attributies en beleving van ouders van concepten zoals temperament van het 

kind. Op die manier kan er uiteindelijk meer inzicht komen in de factoren die een rol spelen in de 

transitieperiode naar het ouderschap, waarbij ook meer duidelijk wordt over de rol van adaptatie 

aan het ouderschap in de opvoeding en de vorming van de moeder-kindrelatie. 
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