
College 10: Opvoeding na medisch begeleide voortplanting + opvoeding bij holebi gezinnen 
 

1. Terminologie 
 

- Vruchtbaarheidsproblemen na 1 jaar bij 15% van de koppels met kinderwens 
- MBV: Medisch Begeleide Voortplanting of ART (Assisted Reproduction Techniques) 

o Het samenbrengen van eicel en zaadcel gebeurt op kunstmatige wijze 
- IVF: In-Vitro-Fertilisatie 

o Bevruchting van de eicel gebeurt buiten het lichaam van de vrouw 
o In petrischaaltje  

- ICSI: Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie 
o Micro-injectie van zaadcellen 
o Ook buiten lichaam van de vrouw 
o Man: te weinig zaadcellen/ te trage zaadcellen à 1 goede zaadcel in eicel buiten lichaam 

- IUI-(D) of KI(D): Intra-Uteriene Inseminatie of Kunstmatige Inseminatie (met Donorsperma) 
 
Belangrijke stappen bij IVF en ICSI 
 

 
 

- Intens proces, lange procedure à veel medische behandelingen, gestructureerd 
- Start hormonale stimulatie: eicellen moeten rijpen (inspuitingen nodig) 
- Eicelpunctie 
- IVP of ICSI 
- Terugplaatsing in baarmoeder 

(Soms worden eicellen ingevroren) 
IVP, ICSI: terugbetaal tot 6 pogingen (enkel jonger dan 43 jaar) 

- Hoe jonger de vrouw, hoe minder eicellen worden teruggeplaatst 
- Oudere vrouwen: meerdere eicellen worden teruggeplaatst 

 
 
 
 



Enkele cijfers (SPE, 2018) 
 

- Hoe ontstaat zwangerschap bij Vlaamse vrouwen? 
o Spontaan: 90,3% na behandeling voor onvruchtbaarheid 
o Na behandeling voor onvruchtbaarheid: 7,2% (= 4539 moeders of 1/14) 

- 61 788 eenlingen (98,4%), 1020 tweelingen (1,6%) en 4 drielingen 
- 29% van de meerlingen is gevolg van vruchtbaarheidsbehandeling  

2. Opvoeden van IVF-kinderen  
 
2.1 Redenen tot bekommernis bij IVF 
 

- Hogere prevalentie van meerlingen, prematuren en baby’s met laag geboortegewicht 
- Niet verwerken met infertiliteit 

o Emotionele pijn (depressie) wordt als veel erger ervaren dan lichamelijke 
o Verminderde levenskwaliteit, toekomst zwart zien 
o Sociale isolatie: moeilijk om andere koppels of familieleden te zien die wel zwanger kunnen 

worden of kind hebben 
o Identificatieproblematiek 
o Problemen wanneer MBV niet succesvol is 

- Relatieproblemen 
- Risico dat het krijgen van een kind prestatiegericht wordt 

 
2.2 Gesuggereerde problemen bij de opvoeding 
 

- Overcompensatie 
- Oververwennen 

o Zo blij dat ze een kind hebben: geen grenzen stellen  
- Overbescherming 

o Bezorgdheid, men durft het kind niet loslaten  
- Hoge of onrealistische verwachtingen 

 
2.3 Onderzoek naar opvoeding bij IVF-kinderen 
 
Longitudinaal onderzoek Colpin (1996 – 2008): België   à   zie pg. 175 – 182  
 
Theoretisch kader 

- Gehechtheidsdenken 
o Kind: tendens naar verbondenheid & autonomie 
o Ouders: sensitiviteit 
o IVF: stress voor de geboorte kan moeder-kindbinding verstoren  

- Betekeniscomponent: dimensies van opvoeding 
- Handelingscomponent: gedragingen 
- Process-model van Belsky 

o Opvoedingsrelatie & de context (ecologische visie) 
o Risico- en protectieve factoren  



Subjecten 
 
(Via UZLeuven) 
 

- Proefgroep 
o 31 gezinnen met eerste kind verwerkt via IVF 
o Enkel eenlingen 
o Leeftijd kinderen tussen 24 en 30 maanden oud 
o Gem. leeftijd moeders 32.5 jaar, vaders 32.8 à ouder omdat eerste groep ouders meer moeite 

heeft moeten doen om zwanger te geraken  
o Opleidingsniveau moeders: 33% hoger onderwijs 

- Controlegroep  
o Moeders zonder vruchtbaarheidsproblemen 
o 31 gezinnen 
o Gem. leeftijd moeders 29 jaar, vaders 30.2 
o Opleidingsniveau moeders: 66 % hoger onderwijs 

 
Verschil leeftijd:  Proefgroep ouder omdat meer moeite heeft moeten doen om zwanger te geraken 
Verschil opleidingsniveau: Onderzoeksgroep gezinnen komen van meerdere plaatsen ipv enkel leuven, 
controlegroep kwam wel enkel uit Leuven (Leuven = studiestad, meer opleidingen) 
 
Onderzoeksinstrumenten 
 

- Opvoedingsrelatie: gedrag 
o Observatie van gestructureerde taakopdrachten 
o Schalen voor moederlijke sensitiviteit: 1) ondersteunende aanwezigheid, 2) respect voor 

autonomie kind, 3) uitdrukking vijandigheid t.o.v. kind, 4) structuur bieden en grenzen stellen 
o Gedrag van het kind: 1) doorzettingsvermogen, 2) afhankelijkheid van moeder, 3) enthousiasme 

voor taak, 4) instemming met taakdoelen van moeder, 5) vermijding van moeder, 6) positieve 
gevoelens t.o.v. moeder, 7) vijandigheid tv moeder 

o Scoring videomateriaal 
- Opvoedingsrelatie: beleving van moeder en vader 

1. Frustratie 
2. Overbelasting 
3. Tendens tot straffen 
4. Overbetrokkenheid 

- Psychosociaal functioneren van de ouders 
o Opvoedingsgeschiedenis ouders: Parental Bonding Instrument 
o Angst: State Trait Anxiety Inventory 
o Depressie: Zung Depression Scale 
o Huwelijksrelatie: Maudsley Marital Questionnaire 

 
 
 
 
 



Resultaten 
 

WAVE 1: PEUTERTIJD 

- Geen groepsverschillen op vlak van: 
o Het gedrag van het kind tegenover moeder 
o Het gedrag van moeder t.o.v. het kind 

§ Slechts 1 verschil: beroepsactieve ivf-moeders gemiddeld minder 
aandacht voor de autonomie van het kind dan niet beroepsactieve 
ivf-moeders en beroepsactieve moeders uit controlegroep 

o Opvoedingsattitudes en -belevingen van moeder of van vader 
o Persoonlijk functioneren, opvoedingsgeschiedenis, of huwelijksrelatie 

noch voor moeders, noch voor vaders 

WAVE 2: LAGERE 

SCHOOLPERIODE 

- Kinderen 8-9 jaar oud, 87% IVF-gezinnen en 75% gezinnen in controlegroep 
- Extra variabele: internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij kind 

(informant: ouder en leerkracht) 
- Geen verschillen tussen IVF-groep en controlegroep op vlak van 

zelfgerapporteerd opvoedingsgedrag moeder en vader, opvoedingsstress, 
opvoedingsdoelen persoonlijke autonomie en prestatie, en probleemgedrag 
kind 

- Wel verschillen op vlak van bepaalde opvoedingsdoelen: IVF-ouders hechten 
meer belang aan ‘geloof’ en IVF-vaders meer belang aan ‘aangepastheid’ 
à verklaringen? 

WAVE 3: 

ADOLESCENTIE 

- Kinderen 15-16 jaar oud, 77% IVF-gezinnen en 68% gezinnen in 
controlegroep 

- Extra variabelen: psychologische controle, perfectionisme bij de jongeren 
- Geen verschillen tussen IVF-gezinnen en controlegroep op vlak van 

opvoeding, ouderlijke stress, internaliserend en externaliserend 
probleemgedrag jongere, perfectionisme jongere 

 
Conclusies verschillende studies 
 

- Dat de opvoedingsrelatie na een IVF-behandeling problematisch zou zijn, wordt niet bevestigd in het 
onderzoek 

- IVF-ouders zijn goed aangepast en hebben goede relaties met hun kinderen 
- Stress rond onvruchtbaarheid valt weg of wordt gecompenseerd door geboorte kind 
- Protectieve factoren: door leeftijd ouders zijn persoonlijke aspiraties vervuld en is partnerrelatie 

uitgebouwd 
- Beperkingen onderzoek: kleine steekproeven; sociale wenselijkheid 
- Verklaring: gepland krijgen van kinderen? 
- Belang van psychopedagogische opvang 

 
à Niet echt een verschil met een gezin met gepland krijgen van een kind 
 
 
 



3. Opvoeden van IUI-D kinderen 
 
3.1 Redenen tot bekommernis bij IUI-D 
 

- Vergelijking met adoptiekinderen 
o Bij adoptiekinderen geen genetische band  

- Vergelijking met natuurlijke verwekte kinderen 
o Genetische band met de moeder 

- Vergelijking met stiefkinderen (van stiefvaders) 
o Geen genetische band met vader 
o Vader in NSG wordt geconfronteerd met andere problemen  

 
- Indicaties voor donorinseminatie: 

o Bij mannelijke infertiliteit 
o Niet-medische indicaties 

- Centra voor infertiliteitsbehandeling: 
o Beslissingsvrijheid 
o Psychologische counseling 

- Twee dilemma’s: 
o Anonimiteit van de donor 
o Geheimhouding van het donorschap t.a.v. Het kind 

 
Anonimiteit van de donor 

- Gewaarborgd door beroepsgeheim verantwoordelijke arts 
- Bescherming tegen elke aansprakelijkheid voor de kinderen die geboren worden uit hun donatie 
- Schriftelijk contract ondertekend door donor & ontvanger 
- Niet-identificeerbare informatie: wel informatie over huidskleur, haarkleur, oogkleur…  

à In NL: geen anonimiteit van de donor 

Motivatie van de donor 
- Uit solidariteit met andere mannen 
- Willen helpen 
- Symbolisch vader zijn 
- Compensatie voor problemen of trauma’s 

 
3.2 Geheimhouding van het donorschap t.a.v. het kind 
 

- Argumenten voor geheimhouding 
o Men hecht weinig belang aan de methode van conceptie 
o Men overtuigt zichzelf dat het kind het gevolg is van een natuurlijke, spontane conceptie 
o Men vreest voor het welzijn voor het kind 
o Men vreest voor een verstoorde identiteitsontwikkeling van het kind 

Vragen: “Wie ben ik eigenlijk?”  
o Men vreest voor de vader-kind relatie: ondermijning van de status van de vader 

 
 



- Argumenten voor openheid 
o Vanuit de adoptieliteratuur: geen info over herkomst zorgt voor emotionele en 

identiteitsproblemen 
o Vanuit de gezinstherapie: taboe creëert afstand tussen ouders en kinderen 
o Vanuit de fundamentele reden dat men open en eerlijk moet zijn tegenover een kind 
o Recht van het kind op informatie over zijn ontstaan 

§ Kinderen hebben recht om te weten vanwie het afstand (in mate v mogelijkheid) 
o Vanuit de vrees dat het kind per ongeluk zijn afstamming ontdekt 

§ Vb. familielid/vriend zegt perongeluk iets over donor 
§ Plotselinge confrontatie: veel schokkender dan wanneer je er open over bent 

o Genetisch vaderschap ≠ sociaal vaderschap 
 
3.3 Onderzoek naar opvoeding bij IUI-D kinderen 
 
Onderzoek Brewaeys et al. (1997), België 
 
(Kwantitatief onderzoek) 
 

- Vergelijking van 30 lesbische moeders met IUI-D kind, 38 heteroseksuele gezinnen met IUI-D kind, 30 
heteroseksuele gezinnen met kind via natuurlijke conceptie 

- Kind 4-8 jaar 
- Geen verschillen in partnerrelatie of kwaliteit van de moeder-kindinteracties 
- Meemoeders in lesbische gezinnen meer betrokken op kinderen dan vaders in heteroseksuele gezinnen 
- Kinderen van lesbische moeders zien de meeouder evengoed als ‘ouder’ 
- Alle lesbische ouders willen hun kind vertellen over de IUI-D; (heterogezinnen minder) 

o 56% had liever een identificeerbare donor gehad 
- Hoe harder ouders op kind lijken, hoe minder snel ze het hun kind vertellen 

 
Onderzoek Indekeu et al. (2014), België 
  
(Kwalitatief onderzoek) 
 

- Interviews met 19 ouders (9 koppels, 1 moeder) bij hen thuis gedurende laatste trimester zwangerschap 
(T1), 3 maanden na geboorte (T2) 1,5-2 jaar na geboorte  

- Verschillen tussen ouders die hun kind wel/niet willen inlichten over donoren 
- Ouders die hun kind willen inlichten 

o Fysieke gelijkenis (gepercipieerd door henzelf of opmerkingen van anderen) was aanvankelijk 
een belangrijk thema voor velen, het wijst op een gevoel van (biologische) verbondenheid als dit 
er is. Indien geen fysieke gelijkenis verhoogt dit risico op vragen van anderen. Dit thema leek te 
veranderen over de tijd, met een toenemend belang van sociaal ouderschap en gezinsinteracties 

o Transitie van initiële gevoelens van onzekerheid, angst (T1) tot toename van vertrouwen in het 
ouderschap (T3) 

o Onzekerheid bij vaders: zich vervangbaar voelen, aanvaard worden door kind; sommigen voelen 
bij de geboorte meteen een band met kind 

o Zorgen over disclosure als kind ouder is: vaders zijn bezorgd verworpen te worden, moeders 
vrezen verwijten over de manier van conceptie – neemt af over de tijd 



- Ouders die hun kind niet willen inlichten 
o De betrokkenheid van de donor stopt bij de geboorte van het kind; het niet-genetische 

ouderschap wordt na de geboorte niet als een belangrijk thema gezien 
o Wel angst dat het zou ontdekt worden door anderen (vb. niet-fysieke gelijkenis 

 
Onderzoek Readings et al. (2011), UK 
 

- Interviews met gezinnen: 36 donorinseminatie (DI), 32 eiceldonatie (ED), 21 genetisch 
draagmoederschap met eicel van toekomstige moeder (GDM), 12 niet-genetisch draagmoederschap 
met eicel van draagmoeder (NGDM) 

- Leeftijd kind 7 jaar: in totaal is 51.5% op de hoogte van wijze van conceptie; meest bij 
draagmoederschap, minst bij DI 

 

 
 
DI: Donorinseminatie (geen genetische band met vader) 
ED: Eiceldonatie (geen genetische band met moeder) 
GDM: Genetisch draagmoederschap (eicel v moeder maar andere meoder droeg het kind) 
NGDM: Niet-genetisch draagmoederschap (eicel van draagmoeder gebruikt) 
Disclosure: Of ouders al iets aan kind verteld hebben 
Plan om niet te vertellen 
Plan om het nog te vertellen 
Nog niet zeker 
 

- Minder ouders hebben hun kinderen ingelicht dan we op basis van hun intenties na de geboorte zouden 
verwachten 

- Toch algemene tendens naar meer openheid in vergelijking met eerdere studies 
- Bij 85.9% gezinnen gelijke attitudes bij moeders en vaders 
- Verschillen tussen groepen hebben te maken met het ontsluiten van ander soort van informatie 
- Disclosure is geen kwestie van alles of niets vertellen: er zijn verschillende ‘lagen’ in te onderscheiden 

(partiële disclosure), ook naargelang de gesprekspartner 
 
à meer openheid nu tov oudere studies  
 
3.4 Onderzoek naar perceptie van kinderen op donorconceptie (KID& eiceldonatie) 
 
Onderzoek Blake et al. (2014), UK 
 

- Doel studie: hoe percipiëren kinderen donorconceptie en begrijpen ze wat het betekent? Wat is de 
kwaliteit van de ouder-kind relatie volgens perceptie van het kind? 

- Respondenten: 31 kinderen KID, 29 eiceldonatie, 51 natuurlijke conceptie; bevraging op 7 en 10 jaar 
 



- Interview, family map (zie foto) & MacArthur Story Stem Battery (onderzoeker vertelt stukje van 
verhaal, kind maakt verhaal zelf af) 
Soort kaart van gezin, kind is het puntje in midden: familie/gezinsleden en vrienden plaatsen in cirkels.  
Dichter: hechtere band 
Verder: minder hechte band 

 

 
 
 
Resultaten 
 

- Op 10 jaar hadden 29% ouders hun kind verteld over de donorinseminatie, en 47% over de eiceldonatie 
- Do you remember how you felt when your Mum/Dad first told you? 

o I was quite amazed because I never knew about all that. (DI, amazed/shocked) 
o Just a little bit shocked really. Yeah I just didn’t realise that it was like that. I thought it was just 

the normal way of people getting made but… (ED, amazed/shocked) 
o I was quite happy. It felt a bit strange. Like weird, or maybe I didn’t understand. (DI family, mixed 

feelings) 
o I didn’t really feel anything. (ED, neutral/fine) 

- How do you feel about it? 
o I’m fine. I’m not, I don’t feel any differently, I’m just carrying on with my life. I don’t really think 

about it much, because there’s much more like, special on my mind, like cooler things. So I don’t 
really care about it much. (DI, neutral/positive response) 

o I’m alright, just happy I’ve got my Mum and my Dad really. (ED, neutral/positive response) 
o I feel a bit strange. (ED, mixed/more negative response) 

 
à gemengde gevoelens, meer positief dan negatief 
 

- In alle gezinnen rapporteerden kinderen hechte en hartelijke relaties, ondanks het ontbreken van een 
genetische link met de ouder 

- Op 10 jaar lijken de meeste kinderen te begrijpen wat donorconceptie betekent (nog niet op 7 jaar) 
- Geen verschillen op vlak van gezinsfunctioneren tussen kinderen die wel en niet zijn ingelicht 
- De meeste kinderen die ingelicht werden, hebben positieve gevoelens tegenover de donorconceptie 
- De meeste kinderen praten niet over donorconceptie met vrienden en familie, sommige kinderen 

rapporteren beschaamdheid als ze over dit onderwerp praten 
o Intiem 
o Schaamte 

 
 
 



4. Opvoeden van kinderen verwerkt via eiceldonatie 
 
4.1 Redenen tot bekommernis bij eiceldonatie 
 

- Complexe behandeling voor de donor : zwarte procedure (IVF) 
- Belang van psychosociale begeleiding van de donor 
- In België lange wachtlijst van ‘acceptoren’ 
- De ‘acceptor’ van de donatie heeft geen genetische band met het kind 
- Effect van geheimhouding 

o In België is eiceldonatie anoniem (niet in alle gevallen) 
o Weinig onderzoek naar effect van gekende eiceldonoren op gezinsrelaties 

 
4.2 Onderzoek naar opvoeding bij eiceldonatie 
 
Onderzoek UK (1999) 
 

- Hoofdzakelijk anonieme eiceldonoren; 21 gezinnen; kind 3 tot 8 jaar 
- Ouders van kinderen via eiceldonatie rapporteren minder opvoedingsstress dan ouders van kinderen via 

IUI-D 
- Effect van eiceldonatie door gekende donor op opvoeding is niet gekend 

 
Onderzoek Finland (1998) 
 

- 49 eiceldonatie gezinnen (84% anoniem) vergeleken met 92 IVF-gezinnen, leeftijd kinderen 6 maanden 
tot 4 jaar 

- Niet-anonieme donoren zagen kind regelmatig en rapporteerden geen relatieproblemen 
- 38% van de ouders wenst kind te vertellen over de eiceldonatie 
- 73% heeft iemand anders verteld over de eiceldonatie 
- Eiceldonatie-ouders rapporteren minder zorgen over het gedrag van hun kind dan IVF-ouders 

 

5. Draagmoederschap 
 

- Draagmoederschap is in België niet wettelijk geregeld en daardoor juridisch niet afdwingbaar 
à nodig: veel vertrouwen in draagmoeder, draagmoeder moet adoptiepapieren tekenen 

- Dringende nood aan wettelijk kader:  
o Zie case Baby Donna 

- Er is geen onderzoek naar de implicaties van draagmoederschap op opvoeding of welzijn van kinderen 
 
Rechten van het kind 
 

- Discussie lijkt vooral te gaan over rechten van wensouders en draagmoeders: idee van ‘recht hebben op 
kinderen’ 

- Belang van counseling voor, tijdens en ook na het proces van verwekking en geboorte 
- 1 ding wel eens: COMMERCIEEL DRAAGMOEDERSCHAP moet worden verboden 

 
 



College 10: Opvoeding in holebigezinnen 
 

1. Inleiding 
 
1.1 Prevalentie van holebi-ouderschap 
 

- Naar schatting 3 tot 8% van de mensen is holebi (Vincke, 2002) 
o Moeilijk te schatten want ‘verborgen’ populatie 

§ Niet iedereen die holebi is, wil zich zo outen 
§ Vaak weet men het nog niet 

- Zzzip²-Project (2011) 
o Bij 2379 holebi’s (62% mannen) 
o 15.4% heeft kinderen, daarvan is 60% afkomstig uit een heterorelatie 
o 37% van de Holebi’s zonder kinderen, heeft kinderwens 

 
1.2 Diversiteit in holebi-gezinnen 
 

- Seksuele identiteit van de ouders bij de conceptie van het kind 
o Grootste groep kinderen met holebi-ouders zijn geboren binnen de context van een 

heteroseksuele relatie 
o Meer en meer holebi-koppels kiezen zelf voor een kind 

- De biologische relaties tussen leden van holebi-gezinnen 
- De voogdij over kinderen 

 
1.3 Argumenten van personen die tegen holebi-ouderschap zijn  
 

- Religieuze redenen 
- Holebi’s hebben niet de nodige opvoedkwaliteiten 
- Holebi-ouderschap is onnatuurlijk 
- Het is egoïstisch van holebi-ouders om kinderen te willen 
- Kinderen van holebi-ouders hebben niet de nodige rolmodellen 
- Kinderen verward over hun seksuele identiteit 
- Kinderen kwetsbaar in sociale relaties (stigma, pesten) 

 
1.4 Argumenten van personen die pro holebi-ouderschap zijn 
 

- In de eerste plaats is men ouder, in de tweede plaats holebi 
- “We zijn zoals elk gezin” 
- Doorslaggevende, wetenschappelijke argumenten (zie verder) 

 
 
 
 
 
 



2. Onderzoek naar ouderschap bij holebi’s 
 
2.1 Gescheiden lesbische en heteroseksuele moeders 
 
(Patterson, 2002) 
 

- Juridische context als aanzet voor onderzoek 
- Geen verschil op vlak van zelfbeeld, geluk, algemene aanpassing of psychiatrische status 
- Geen verschil op vlak van gender-rolgedrag (stereotype idee dat lesbische vrouwen zeer mannelijk zijn) 

of omgaan met kinderen 
- Lesbische moeders  

o Meer angst over verliezen voogdij 
o Leven vaker samen met een partner dan gescheiden heteroseksuele moeders 
o Rapporteren hogere relatiesatisfactie dan lesbische vrouwen zonder kinderen 

 
2.2 Gescheiden homo- en heteroseksuele vaders 
 
(Patterson, 2002) 
 

- Geen significante verschillen in motieven voor het ouderschap 
- Geen verschil in betrokkenheid 
- Homoseksuele vaders rapporteren meer responsiviteit, onderhandeling en grenzen stellen 
- Gender-rol (stereotype idee dat homoseksuele vaders eerder vrouwlijk zijn) niet verschillend 
- Identiteit als vader ontwikkelt zich trager dan bij heteroseksuele vaders 

 
2.3 Holebi’s die voor het ouderschap kiezen 
 
(Patterson, 2002) 
 

- Moeten opboksen tegen vooroordelen 
- Nood aan informatie over ouderschap (hoe en wat vertellen aan kinderen?), ontwikkeling van kinderen, 

medische procedures, wetten 
 
à Rol van educatie!!! 
 

3. Kindaanpassing & opvoeding in lesbische gezinnen 
 
Onderzoek Bos et al. (2007), Nederland 
 
Subjecten 

- 100 (geplande : geboren binnen een lesbische relatie) lesbische gezinnen 
- Controlegroep: 100 heteroseksuele gezinnen 
- Leeftijd kind: 4 – 8 jaar 

Methode 
- Observaties  
- Vragenlijsten 
- Dagboekmethode 



 
 
Internaliserende problemen: depressie, angst 
Externaliserende problemen: agressief gedrag (J > M) 
Totaal probleemgedrag: J > M 
 

 



4. Kindaanpassing & opvoeding bij homoseksuele vaders 
 
Onderzoek Bos (2010), Nederland 
 
Subjecten 

- 36 homoseksuele vaders 
o Planned gay fathers: vaders worden na outing seksuele geaardheid en homoseksuele relatie 

hebben 
o Kinship arrangement: spermadonatie aan lesbisch koppel en ouderschap delen  

- Controlegroep: 36 heteroseksuele vaders 
o Matching op aantal kinderen, leeftijd (4 – 8 jaar) en geslacht kind 

 
Methode 

- Online vragenlijst 
 

 
 
 

 
 
Experience of rejection: Gevoel als vader niet geaccepteerd te worden door de maatschappij 
Parental justification: Gevoel dat je jezelf moet verantwoorden in maatschappij 
Conflicten met moedet: Geen conflicten bij kinship, WEL bij co-ouderschap na scheiding 



Nadeel van dit onderzoek: steekproef is niet representatief 
 

5. Beleving van kinderen van holebi-ouders 
 
Onderzoek Vanfraussen et al. (2002), België 
 
Subjecten 

- 30 kinderen met 2 mama’s 
- Controlegroep kinderen van heteroseksuele ouders 
- Gem. leeftijd kind: 10 jaar 5 maand 

 
Methode 

- Interviews 
- Vragenlijst: zelfbeeld en probleemgedrag 

Resultaten 
- Wat kinderen vertellen: er is geen vader, ik heb twee mama’s à selectieve disclosure 

o Kinderen kiezen selectief aan wie ze hun gezinssituatie vertellen (enkel vb. goede vrienden) 
o Men is bewust dat 2 moeders niet altijd wordt geaccepteerd in maatschappij 

- Reactie van peers: verwondering, ongeloof, maar ook neutrale en positieve reacties 
- Kinderen verbergen levensstijl van moeder niet, maar vermijden term ‘lesbisch’ 
- In beide groepen ‘plaag-incidenten’ 
- Geen verschillen tussen groepen op vlak van zelfbeeld of probleemgedrag 

 
Negatieve gevolgen:  
Ervaring van stigmatisering in de VS ( = iemand ten onrechte een slechte reputatie bezorgen) 

- “When I was researching gay and lesbian parenting in my local library, a woman sitting next to me 
overheard me telling a friend some stories about my family. The woman left the table, and as she 
walked by us she said to me “you are the spawn of Satan”. 

- “At a restaurant, the waiter said ‘Mother, grandmother?’ My mom said ‘No, two moms.’ The waiter 
went silent and didn’t want to serve us. It was sad.” 

- 50% (n=39) rapporteerde negatieve reacties, vooral van leeftijdsgenoten op school 
- Adaptieve coping: optimisme, confrontatie, goede vrienden kiezen, sociale steun zoeken; Maladaptieve 

coping: depressieve gedachten, vermijding 
 
Protectieve factoren in de relatie homofobische stigmatisering – psychosociale aanpassing van kinderen  

- Lesbian Gay Bisexual & Transgender (LGBT) curriculum op school 
o Op school praten met deze kinderen over gezinssituaties 

- Lesbische moeder ziet zichzelf als lid van een lesbische gemeenschap 
o Men behoort tot een steunend netwerk  

- Kinderen hebben mogelijkheid om kinderen in gelijkaardige gezinssituaties te ontmoeten  
o Zodat ze zich niet helemaal anders voelen  

 
 



6. Conclusies 
 
(Patterson, 2002) 
 

- Gender-identiteit of gender-rolgedrag: geen verschillen  
- Seksuele geaardheid kind hangt niet af van de seksuele geaardheid van de ouder(s) 
- Niet méér gedrags- of emotionele problemen of moeilijkheden met het zelfbeeld 
- Geen evidentie voor verstoorde relaties met kinderen of volwassenen 
- Belang van goede psychologische gezondheid van de moeder, verdeling taken in het huishouden, 

aanvaarding van seksuele oriëntatie door anderen 
 
Algemene conclusies bij dit college! 
 

- Veel vooroordelen en negatieve attitudes met betrekking tot ouderschap bij MBV en vooral bij holebi’s 
- Kwaliteit van de opvoeding is niet afhankelijk van de methode van conceptie kind of van de seksuele 

identiteit van de ouders 
- Nood aan informatie, educatie 

o Zowel voor ouders als buitenstaanders 
- Nood aan psychosociale ondersteuning 
- Onderzoek naar deze thema’s is niet eenvoudig: methodologische beperkingen (zie Colpin, p. 188-190) 
- Nood aan meer onderzoek omtrent deze thema’s 

o Bijvoorbeeld over de communicatie naar kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


