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Ervaringen met Opvoeding, Hechting en Ondersteuningsnetwerk van Moeders 

Gediagnosticeerd met HIV en Psychose 

Mensen die leven met HIV hebben 7 keer meer kans om psychoses te ontwikkelen; een 

serieuze mentale aandoening met verontrustende symptomen die gevolgen heeft voor alle 

aspecten van iemands leven (De Ronchi et al. 2006; Helleberg et al. 2015). De belangrijkste 

aspecten waar deze studie zich op richtte waren de relaties van de moeders met hun kinderen 

en ondersteunende personen wanneer de moeder een diagnose HIV en psychoses heeft. Er 

werden interviews gehouden met de moeders en familieleden en de hechtingsrelaties met hun 

kinderen werden gemeten. Resultaten van 45 moeders met aan HIV gerelateerde psychoses 

werden vergeleken met die van 41 moeders met alleen HIV. Moeders ervoeren intense 

emotionele pijn en gedroegen zich op een wijze die hun kinderen beangstigde. Deze 

ervaringen maakten het moeilijk om hun moederrollen te vervullen, zoals voor de behoeften 

van de kinderen te zorgen. Hechtingsrelaties zagen er hetzelfde uit bij moeders met HIV en 

degenen met bijkomende psychoses, maar de gehele steekproef had verhoogde 

gedesorganiseerde gehechtheid, wat in potentie negatieve gevolgen voor de psychologische 

ontwikkelingen van kinderen heeft. Moeders steunden sterk op hun ondersteunende personen, 

vooral hun eigen moeders. Moeders met psychoses kregen minder vaak ondersteuning van 

echtgenoten en als ze ook paranoïde gedachten hadden, waren hun ondersteuningsnetwerken 

kleiner. In de groep met psychoses voorspelde emotionele steun sterkere hechtingsrelaties die 

gezonde ontwikkeling van de kinderen bevorderden. Ondersteuners bevestigden hun 

ondersteunende rol, maar meldden ook uitdagingen in het ondersteunen van moeders en 

kinderen.  


