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Zorgen voor je dierbaren? 

Intergenerationele solidariteit vanuit een gehechtheidsperspectief 

 

 Ouder-kindrelaties zijn de eerste en vaak belangrijkste relaties die individuen 

ontwikkelen. Deze relaties zijn essentiële bronnen van steun en veiligheid. De kwaliteit van 

deze relaties kan echter per persoon en gedurende bepaalde perioden verschillen. Die 

verschillen hebben consequenties voor de ontwikkeling van kinderen, adolescenten en 

volwassenen en hangen samen met gezondheid en welbevinden. Het doel van dit proefschrift 

was om kenmerken en veranderingen van ouder-kindrelaties tijdens latere fasen van de 

levensloop te bestuderen. Als theoretisch kader is de gehechtheidstheorie gebruikt. In de 

gehechtheidsliteratuur worden drie dimensies onderscheiden die gehechtheidsrelaties tussen 

kinderen en ouders typeren: richting, kwaliteit en penetratie (Hinde, 1979). Gedurende de 

levensloop kunnen relaties langs deze dimensies veranderen. Variatie tussen en binnen deze 

dimensies is onderzocht aan de hand van relatiekenmerken; balans in de uitwisseling van 

steun, kwaliteit en conflict, en de mate waarin de relatie een centrale plaats inneemt in het 

leven van een persoon. Verder is nagegaan in hoeverre deze dimensies en relatiekenmerken 

samenhangen met het welbevinden van ouders en kinderen.  

 

Theorie en Uitkomsten van Eerder Onderzoek 

 Dit proefschrift bestaat uit een theoretisch hoofdstuk, een meta-analyse en vijf 

empirische hoofdstukken. In het theoretische hoofdstuk (Hoofdstuk 2) is gekeken naar 

verschillende theorieën uit de psychologie en sociologie die zich met relaties, solidariteit en 

steun binnen relaties bezighouden. De gehechtheidstheorie is binnen de literatuur naar 

intergenerationele solidariteit en relaties tussen volwassen kinderen en hun ouder wordende 

ouders nog relatief weinig toegepast. In het hoofdstuk worden de drie dimensies van 

gehechtheidsrelaties, richting, penetratie en kwaliteit, uitvoerig beschreven en toegepast op 

een aantal centrale probleemstellingen binnen de meer sociologisch georiënteerde 

solidariteitstheorieën. De richting van de relatie zegt iets over wie de sterkere en wijzere 

partner is in de relaties en wie op wie leunt en een beroep doet in tijden van stress. In de jeugd 

en jongvolwassenheid gebruiken kinderen hun ouders als veilige basis en als bron van advies 

en steun. In de loop van de jaren kan de balans in deze relaties meer in evenwicht geraken en 

kunnen ouder en kind elkaar afwisselend als de sterkere en wijzere partner ervaren. De vraag 

is of de balans verder doorslaat als ouders bejaard worden en de volwassen kinderen 

voornamelijk steun en advies geven aan hun ouders, in plaats van andersom. De tweede 

dimensie, penetratie, beschrijft de centrale plaats die de relatie in het leven van een persoon 

inneemt, door de meerdere levensdomeinen waarop ouders en kinderen bij elkaar betrokken 

zijn en hulp en steun uitwisselen. Bij de beschrijving van kwaliteit van de relatie ligt de focus 

op de emotionele en affectieve kant van de relatie en op harmonie en conflicten binnen de 



relatie. De gehechtheidstheorie legt vooral nadruk op de organisatie van relaties, waarbij een 

goede organisatie helpt om veranderingen in de relatie op een flexibele en adaptieve manier 

op te lossen. Aan het eind van dit hoofdstuk is geprobeerd te verklaren, met behulp van de 

gehechtheidstheorie, waarom het uitwisselen van support en steun binnen intergenerationele 

relaties zowel stress als voldoening bij beide generaties zou kunnen opleveren. 

 Hoofdstuk 3 is een narratieve en kwantitatieve synthese van het onderzoek naar de 

effecten van intergenerationele solidariteit op het welbevinden in beide generaties, in het 

bijzonder de consequenties van het zorgen voor en steunen van ouders door hun volwassen 

kinderen. De uitkomsten van verschillende studies op dit gebied lopen uiteen, en naast het 

bepalen van een gemiddelde effectgrootte voor alle studies samen, was ook het doel om de 

verschillende uitkomsten te verklaren op basis van verschillen in de opzet en 

conceptualisering in de verschillende studies. Het zorgen voor ouders had, even als het 

verzorgd worden door kinderen, een zeer klein effect op het welbevinden van beide 

generaties. Wel was het effect voor kinderen negatief en voor ouders positief. De resultaten 

van onze meta-analyse doen vermoeden dat als intergenerationele zorg effecten heeft op 

welbevinden, dit afhankelijk is van kenmerken die verschillen van individu tot individu en 

van relatie tot relatie. De hoeveelheid zorg en steun lijkt niet van doorslaggevend belang, al 

zijn de studies waarin kinderen intensief zorgden voor hun ernstig zieke ouder buiten 

beschouwing gelaten. Gezien de resultaten uit het theoretische Hoofdstuk (2) zouden kwaliteit 

van de relatie en gehechtheid belangrijke moderatoren kunnen zijn van de consequenties van 

intergenerationele zorg tussen volwassen kinderen en hun ouders.  

 

Samenvatting Empirische Studies 

 De vijf empirische studies in dit proefschrift zijn gebaseerd op data van drie 

steekproeven. De eerste twee steekproeven zijn binnen de Netherlands Kinship Panel Study 

(NKPS; Dykstra et al., 2004, 2007) verzameld. De eerste steekproef is gebaseerd op de eerste 

en tweede meetgolf (‘wave’) van de NKPS hoofdsteekproef en omvat 8.161 

hoofdrespondenten in Nederland tussen de 18 en 79 jaar. Verder zijn er binnen de NKPS ook 

data verzameld van hun familieleden, waaronder partner, ouders en kinderen. De tweede 

steekproef, ook binnen de NKPS verzameld, omvat 1.402 allochtonen met vier verschillenden 

achtergronden; Turks, Marokkaans, Surinaams en Antilliaans. Deze respondenten waren 

tussen de 15 en 83 jaar oud. Ook hier zijn data van familieleden verzameld. Een derde 

steekproef omvatte 1.118 respondenten uit het gebied rond Brooklyn in New York. Deze 

respondenten waren tussen de 65 en 86 jaar oud, met een diversiteit aan etnische 

achtergronden (Europees-Amerikaans, Afrikaans-Amerikaans, migranten van de Caribische 

eilanden, en migranten uit Oost Europa). 

 In Hoofdstuk 4 zijn, op basis van NKPS data uit de eerste wave, kenmerken van 

ouder-kindrelaties in verschillende leeftijdsgroepen van volwassen kinderen en hun ouders 

beschreven. Allereerst zijn de drie dimensies van gehechtheidsrelaties, te weten richting, 



kwaliteit en penetratie, geoperationaliseerd met items uit de NKPS survey. Verschillende 

leeftijdsgroepen werden op deze dimensies vergeleken. In de twee oudere leeftijdsgroepen 

was de richting van de relatie en van het uitwisselen van hulp en steun omgedraaid vergeleken 

met de twee jongere leeftijdsgroepen. Met andere woorden, ouders van kinderen uit de oudere 

leeftijdsgroepen (40-49 en 50-79 jaar) deden nu gemiddeld meer een beroep op hun kinderen 

voor advies en steun dan dat kinderen beroep deden op hun ouders. Penetratie was hoger in de 

jongere dan in de oudere leeftijdsgroepen, maar de oudste groep liet weer een hogere 

penetratie zien, blijkens het aantal levensdomeinen waarop steun werd uitgewisseld en de 

intensiteit waarmee contact werd onderhouden. In de oudste groepen hebben ouders 

waarschijnlijk ook de grootste behoefte aan hulp en steun. Ook de kwaliteit van de relatie 

verschilde tussen de leeftijdsgroepen. In de jongere groepen waren ouder-kindrelaties van 

hogere kwaliteit dan in de oudere groepen. Deze leeftijdseffecten op de drie dimensies werden 

gemodereerd door verschillenden persoonlijke omstandigheden van de volwassen kinderen, 

zoals het hebben van een partner en/of eigen kinderen. Het hebben van een partner was 

geassocieerd met hogere kwaliteit in de relatie met vader en met minder conflicten in de 

relatie met beide ouders. Volwassen kinderen met eigen kinderen ontvingen meer hulp van 

hun ouders vergeleken met respondenten zonder eigen kinderen.  

 In een volgende studie, gerapporteerd in Hoofdstuk 5, zijn de dimensies van 

intergenerationele relaties onderzocht in hun relatie tot welbevinden van zowel ouders als 

kinderen. Uitgaand van de gehechtheidstheorie werd voorspeld dat het ontvangen van  relatief 

veel intergenerationele steun, weergegeven in de richting en penetratie van de relatie, positief 

geassocieerd zou zijn met welbevinden. Verder werd er verwacht dat deze samenhang door de 

kwaliteit van de relatie gemodereerd zou worden. In een kwalitatief goede ouder-kindrelatie 

zouden de effecten voor kinderen van het relatief veel geven en minder krijgen van steun 

minder negatief zijn dan in een kwalitatief slechte relatie. Voor ouders zou het krijgen van 

steun relatief meer bijdragen aan welbevinden als de steun wordt gegeven in de context van 

een kwalitatief goede relatie dan in een kwalitatief slechte relatie. De perspectieven van zowel 

de volwassen kinderen als de ouders werden meegenomen in deze studie. Het geven van 

instrumentele steun (hogere penetratie) aan ouders hing negatief samen met het welbevinden 

van ouders en kinderen. Het uitoefenen van de rol van sterkere en wijzere partner in de relatie 

had een positieve samenhang met welbevinden in beide generaties. Kwaliteit van de 

intergenerationele relatie was de sterkste voorspeller van welbevinden voor beide generaties. 

In relaties, gekenmerkt door hoge kwaliteit, is de omslag in de richting van steun en advies 

tussen volwassen kinderen en hun ouders minder negatief voor het welbevinden van ouders 

dan in relaties gekenmerkt door lagere kwaliteit. Met andere woorden, in goede ouder-

kindrelaties ervaren ouders het als minder moeilijk om een beroep te doen op hun kinderen bij 

behoefte aan steun en advies. 

 Hoofdstuk 6 sluit aan bij de hypothesen van Hoofdstuk 5. Vooral de modererende rol 

van aspecten van relatiekwaliteit, zoals verschillende gehechtheidstijlen, in de samenhang van 



steun uit de familie met welbevinden bij ouderen, werd onderzocht. De resultaten van dit 

hoofdstuk zijn gebaseerd op data van de Brooklyn Study of Older Adults bij volwassenen 

tussen de leeftijd van 65 en 86 jaar. In deze studie is familiesteun in bredere zin, niet alleen 

steun van volwassen kinderen, onderzocht. Welbevinden kon door het onderzoeksdesign 

alleen bij de steunontvangers onderzocht worden. Het ontvangen van emotionele steun hing 

positief samen met het welbevinden van ouderen. Echter, het ontvangen van instrumentele 

steun vanuit de familie was negatief geassocieerd met welbevinden. Deze samenhangen 

werden door gehechtheidstijl gemodereerd. Het positieve effect op het welbevinden van het 

ontvangen van emotionele steun was sterker bij personen met een veilige gehechtheidstijl. 

Ook was het negatieve effect van het ontvangen van instrumentele steun minder sterk bij een 

veilige gehechtheidstijl. Ouderen met een veilige gehechtheidstijl lijken minder moeite te 

hebben met de ervaren afhankelijkheid van anderen vanwege hun leeftijd. Algemeen kon op 

basis van deze data en resultaten geconcludeerd werden dat familiesteun niet algemeen maar 

conditioneel samenhangt met het welbevinden van ouderen.  

 Verschillen in waarden en normen wat betreft familiesolidariteit tussen verschillende 

groepen migranten in Nederland zijn het thema van Hoofdstuk 7. Door de afstand tot de 

oorspronkelijke gemeenschap zijn migranten mogelijkerwijs afhankelijker van hun familie 

voor steun dan autochtonen. Deze steun kan echter onder druk komen te staan als latere 

generaties uit migrantenfamilies door acculturatie steeds minder waarden en normen delen 

met de eerste generatie. In deze studie zijn verschillen in opvattingen over familiesolidariteit 

tussen Turken, Marokkanen, Surinamers en Antilliaanen en tussen eerste en tweede generatie 

migranten onderzocht. Ook voor deze studie is er gebruik gemaakt van data uit de NKPS. Uit 

de studie blijkt dat Turken en Marokkanen familiesolidariteit hoger waardeerden dan 

allochtonen met Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Eerste generatie allochtonen vonden 

familiesolidariteit over het algemeen belangrijker dan tweede generatie allochtonen, 

onafhankelijk van het land van herkomst. Verder blijkt dat religieuze identiteit samenhing met 

de mate waarin het belang van familiesolidariteit werd onderschreven. Migranten en hun 

kinderen met een Islamitisch geloof onderschreven het belang van familiesolidariteit het 

sterkst. Samenvattend hechtten tweede generatie allochtonen minder waarde aan 

familiesolidariteit dan hun (eerste generatie allochtone) ouders. Dit heeft waarschijnlijk met 

verschillen in acculturatie te maken. Tweede generatie allochtonen groeien in een gastland op 

en komen daardoor meer in aanraking met de cultuur en de taal van dit land dan hun ouders 

die juist in het land van herkomst gesocialiseerd zijn. Door deze verschillen kunnen 

intergenerationele relaties onder druk komen te staan. 

 Het laatste empirische hoofdstuk sluit aan bij de bevindingen uit Hoofdstuk 4. Nu is 

gebruik gemaakt van longitudinale data om de complexe samenhangen tussen 

relatiekenmerken, zorg- en supportpatronen en welbevinden te onderzoeken. Met behulp van 

eerste en tweede wave NKPS data is aangetoond dat de zorg van volwassen kinderen voor 

hun ouders toenam over een periode van vier jaar. Dit gold voor zowel emotionele als 



instrumentele steun. Aan de andere kant nam instrumentele steun van ouders aan kinderen in 

dezelfde periode af. Emotionele steun van ouders aan kinderen steeg wederom. De kwaliteit 

van de intergenerationele relatie werd minder in de periode tussen het eerste en tweede 

meetmoment. Het uitwisselen van intergenerationele steun tussen volwassen kinderen en 

ouders was niet geassocieerd met het welbevinden van de kinderen. Echter kwaliteit van de 

intergenerationele relatie hing sterk samen met het welbevinden. Tegelijkertijd werd er geen 

effect van steun en support op welbevinden gevonden. Het lijkt dus dat bij het ouder worden 

van ouders en kinderen de achteruitgang van kwaliteit van hun relatie een grotere bedreiging 

is voor welbevinden dan de toename in de steun die kinderen aan hun ouders geven.  

 

Beperkingen 

 Dit proefschrift levert een bijdrage aan onderzoek over ouder-kindrelaties en 

gehechtheid in de volwassenheid. Tot dusver heeft gehechtheidsonderzoek zich vooral op 

gehechtheidsrelaties gericht als kinderen jong zijn. Voor gehechtheid van volwassen kinderen 

aan hun ouders en de wederkerigheid daarbinnen is minder aandacht geweest (Magai, in 

press; Magai & Consedine, 2004). Het huidige onderzoek draagt bij aan de uitbreiding en 

toegankelijkheid van de gehechtheidstheorie voor socio-gerontologisch onderzoek. Het 

proefschrift levert theoretische en empirische argumenten om het belang van affectieve 

relatiekenmerken te benadrukken voor intergenerationele solidariteit en steun. Door analyse 

van grootschalige, representatieve en multi-etnische data draagt deze studie bij aan een 

uitbreiding van eerder onderzoek over familierelaties en welbevinden. Door de hoeveelheid 

respondenten was het mogelijk om overeenkomsten en verschillen in ouder-kindrelaties te 

onderzoeken vanuit een gecombineerde individueel-psychologische en een socio-

demografische benadering. De meeste effecten waren conform de theoretische verwachtingen 

en waren noemenswaardig in hun effectgrootte, vergeleken met ander gehechtheidstheoretisch 

onderzoek (bijvoorbeeld De Wolff & Van IJzendoorn, 1997). De drie gevonden factoren uit 

Hoofdstuk 4 kwamen overeen met de a-priori vastgestelde gehechtheidsdimensies. De 

veranderingen in ouder-kindrelaties waren in lijn met de voorgestelde theorie. De 

achteruitgang in relatiekwaliteit in een periode van vier jaar was echter onverwacht en 

verdient verdere aandacht. Binnen het reguliere gehechtheidsonderzoek gaat de meeste 

aandacht uit naar de kwaliteit van gehechtheidsrelaties. De operationalisatie van deze 

dimensie was in deze studie beperkt tot enkele items op een vragenlijst. Niettemin bleek 

kwaliteit een consistente voorspeller van psychologisch welbevinden in beide generaties. In 

vervolgonderzoek zou de affectieve en emotionele kant van relaties tussen volwassen 

kinderen en hun ouders daarom verder uitgewerkt moeten worden.  

 De mogelijkheden die de grootschalige surveydata boden leidden tegelijkertijd tot 

beperkingen. De complexiteit van relaties diende te worden gereduceerd tot enkele dimensies 

die achteraf op basis van bestaande surveyvragen geconstrueerd waren. In 

gehechtheidsonderzoek wordt deze complexiteit doorgaans beter in beeld gebracht door 



middel van observaties van interacties en semi-gestructureerde interviews met open vragen. 

Een andere beperking van de grootschaligheid is dat effecten zijn beschreven voor de 

algemene populatie. Effecten van intergenerationele zorg binnen specifieke subpopulaties 

kunnen echter heel anders zijn, bijvoorbeeld onder mantelzorgers voor ouderen met ernstige 

gezondheidsproblemen en ouderen die stervende zijn.  

Conclusies en Implicaties 

 Hoge relatiekwaliteit en een veilige gehechtheid blijken bevorderlijk voor de kwaliteit 

van leven en het welbevinden van individuen en kunnen bovendien en rol spelen bij 

emotieregulatie en stressmanagement. Kennis van kenmerken van belangrijke relaties, zoals 

ouder-kindrelaties, gebaseerd op een gehechtheidstheoretische achtergrond en gekoppeld aan 

intergenerationele solidariteit, is belangrijk vanwege de samenhang met psychische 

gezondheid en welbevinden. Niet alle sociale relaties zijn bevorderlijk voor gezondheid en 

welbevinden. Sommige relaties worden als stressvol en belastend ervaren en kunnen daarom 

ook nadelige gevolgen voor gezondheid en welbevinden hebben. Onderzoek naar 

familierelaties, de affectieve kenmerken en de samenhang met intergenerationele steun en 

welbevinden is belangrijk in een vergrijzende samenleving waarin steun en hulp vanuit het 

familienetwerk een belangrijke aanvulling op professionele zorg kan zijn.  

 Een grotere behoefte aan zorg, gepaard met een trend naar individualisering, zou 

spanningen in families tussen generaties ten gevolge kunnen hebben. Daarom is het belangrijk 

om structuren te scheppen waarin relaties tussen familieleden zich kunnen ontwikkelen en 

waar kwaliteit en het ontwikkelen en behouden van kwaliteit een centrale plek krijgt. 

Verschillen in gezinssamenstelling, familievorming, culturen en achtergronden zijn 

belangrijke aspecten die daarbij aandacht verdienen. Goede familiebanden zijn niet 

vanzelfsprekend maar zijn wel cruciaal voor welbevinden en levensvreugde. Daarom verdient 

het thema ouder-kind- en familierelaties een plek in de publieke, politieke en beleidsdiscussie.  

  

 


