
Gezinspedagogiek: Zelfstudie 

Opvoeden van meerdere kinderen in hetzelfde gezin : 

1. Inleiding 

- Opvoedingsprocessen die van belang zijn om verschillen in psychosociale aanpassingen bij kinderen 
te verklaren, kunnen anders zijn binnen het gezin dan tussen gezinnen 

- Opvoeden is een bidirectioneel proces 
o Zowel acties van ouders, als de acties van kinderen loken opvoedingsgedragingen uit 

- Opvoedingsgedrag van ouders is niet identiek voor elk kind, want kinderen verschillen op vlak van  
o Geboorteorde, leeftijd, geslacht, temperament,…  

à dit kan dan weer ook een invloed hebben op hoe kinderen zich verschillend van elkaar ontwikkelen 

Siblings:  Kinderen uit hetzelfde gezin 

- Kinderen gaan de opvoeding die ze van hun ouders krijgen ook vergelijken met die van siblings 
à Geven zichzelf adhv deze verschillen een bepaalde positie binnen het gezin aan  

- Siblings spelen een grote rol in het socialisatieproces van het kind: 
o Opvoeding die siblings krijgen: model voor het kind omt e leren hoe het zich moet gedragen  
o Vb. broer wordt gestraft: dit gedrag niet doen, want negatieve reactie 
o Oefenterrein voor sociale vaardigheden 

- Lagere school periode: belangrijkste relatie met sibling 
o Vermindert bij adolescentie 

- Kenmerken siblingrelaties: 
o Positieve aspecten: vb. warmte 
o Negatieve aspecten vb. conflict 
o Gepaard met verschillen in macht, status en rollen, rivaliteit 

à Kinderen moeten een eigen identiteit ontwikkelen, ook tov sibling 

 

2. Conceptafbakening: wat is differentiële opvoeding  

2.1. Grootte van opvoedingsverschillen binnen het gezin  

Differentiële opvoeding:  Verschillende opvoedingservaringen van siblings, die verschillen in hun 
ontwikkeling kunnen verklaren  

- Objectieve verschillen 
- Subjectieve ervaring: los van de objectief waarneembare grootte van opvoedingsverschillen, 

kunnen kinderen opvoedingsverschillen zelf als groot of klein interpreteren   

 Door Plomin en Daniels – 1987 

Kinderen die in hetzelfde gezin opgroeide, waren even verschillend als kinderen die in verschillende 
gezinnen opgroeiden nadat genetische factoren in rekening waren gebracht 

- Genetische factoren 
- Omgevingsfactoren 

o Gedeelde omgevingsfactoren: factoren die kkinderen gelijk maken 
o Niet-gedeelede omgevingsfactoren: facotren die kinderen verschillend maken  

à Onderzoekers gaan ervan uit dat opvoedingservaringen binnen het gezin minder gedeeld waren, dan tot 
dan toe werd aangenomen  



- Actieve gen-omgevingscorrelatie 
o Zelf actief opzoek gaan naar omgeving die aansluit bij je talenten 
o Vb. Je houdt van muziek dus je vraagt aan je ouders om muziekschool te volgen  

- Evocatieve gen-omgevingscorrelatie 
o Omdat je een talent hebt wordt je door anderen aangemoedigd hier mee verder te gaan 
o Vb. Op school krijg je muziekles, je leraar vind dat je talent hebt en stimuleert je om muziekles te volgen  

Voorbeeld 
Kind wordt graag geknuffeld, dus gaat het kind zelf initiatief nemen en meer geknuffeld worden (= actief) of door positief te 
reageren op knuffels gaan de ouders dit meer doen (=evocatief) 

Onderzoek Dunn, Stocker & Plomin 1990 

- Score voor opvoeding van het ene kind wordt afgetrokken van de score voor opvoeding van het 
andere kind  

- Perceptie van opvoedingsverschillen gevraagd 

Opvoedingsverschillen:   Klassieke opvoedingsdomeinen: warmte en controle 

    Warmte: gedragingen vd ouder die liefde en aanvaarding communiceren 

    Controle: strategieën die ouder gebruikt om kind aangepast gedrag te  
    leren; regels stellen of straf laten volgen  

Niet alle domeinen hangen op dezelfde manier samen met psychosociale aanpassing: 

- Verschillen in ouderlijke controle ten aanzien van siblings 
- Verschillen in warmte sterker gelinkt aan ouder-kindrelatie dan verschillen in controle 
- Ouders meer tijd doorbrengen met kind van hetzelfde geslacht 
- Sterkere relatie met negateive kinduitkomsten dan met positieve kinduitkomsten  

à Opvoedingsverschillen spelen vooral een rol in de ontwikkeling van het kind als de individuele 
opvoedingsrelatie die het kind heeft met de ouder van een minder goede kwaliteit is 
à Effect is sterker bij weinig warmte  

2.2. Positie van het kind ten opzichten van de siblings  

Richting van het verschil: 
Welk kind krijgt meer of minder van een bepaalde behandeling? à positie kind binnen het gezin 

Relatie tussen ouder en kind en de positie van de kinderen kan ook veranderen à blijkt uit Longitudinaal 
onderzoek, inzichten: 

- Aanvankelijk werd aangenomen dat kinderen een ouderlijke aanpak verkiezen die overeenkomt met meer 
warmte en minder controle  

- 1: “voortrekken” kan een normaal proces weerspiegelen  

- 2: Discussie over wat voorkeurspositie is  

- Schijnbaar minder goede positie gaat niet noodzakelijk gepaard met negatieve gevolgen voor het kind  

- 3: Voorkeurspositie wordt niet noodzakelijk als onverdeelde positie ervaren à kinderen in 
voorkeurspositie kunnen zich schuldig voelen en medelijden hebben tov. siblings, of voorkeursbehandeling 
juist verantwoorden door negatief beeld te krijgen van sibling  

è Opvoedingsverschillen tussen siblings zijn gelinkt aan onveilige hechtingsrelatie tussen ouder en kind, 
zowel als kind zich in een “beter” als “mindere” positie bevindt  

Favoritisme is het sterks gelinkt aan kind kenmerken als beide ouders negatiever staan tov hetzelfde kind 



3. Knelpunten binnen het onderzoek naar differentiële opvoeding  

Structurele kind kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, geboorteorde en opvoedingsverschillen, verklaren 
maar in beperkte mate verschillen in psychosociale ontwikkeling tussen kinderen.  

à Redenen:  

1. Factoren die belangrijk zijn om verschillen tussen gezinnen te verklaren anders zijn dan 
factoren die verschillen binnen gezinnen verklaren  
à bv: het is niet per definitie zo dat als ouders ander omgaan met jongens als met meisjes, ze 
hun zoon ook anders gaan opvoeden dan hun dochter  

2. In westerse samenleving heerst een sterke norm van gelijkwaardigheidsopvoeding  
à na observatie blijkt dat in 65% van de gevallen spraken is van verschillende opvoeding  
à moeders onderschatten de verschillen in affectie en warmte die ze vertonen tov hun 
kinderen  
à kinderen rapporteren grotere verschillen dan ouders  

3. Gebrek aan overeenstemming in vragenlijsten die gebruikt worden om zicht te krijgen op 
opvoedingsverschillen.  
à Binnen opvoeding kan een onderscheid gemaakt worden tussen he daadwerkelijk gedrag 
dat ouders stellen en het opvoedingsklimaat of de interactiestijl die door dit gedrag 
weerspiegeld wordt 
à Binnen het onderzoek domein worden gedrag en stijl door elkaar gebruikt waardoor het 
moeilijk wordt om onderscheid te maken tussen opvoedingsverschillen als een vorm van 
sensitief ouderschap, en verschillen in ouder-kindrelaties of favoritisme  

4. Verschillende kinduitkomsten werken op elkaar in  
à veel info over het zelfbeeld wordt afgeleid uit de vergelijking met anderen die men 
belangrijk vindt 

à afhankelijk van de uitkomstvariabele die wordt gekozen – zelfbeeld en individueel welzijn, 
relatie met de ouders, relatie met de siblings- zal differentiële opvoeden dus nu eens positief 
dan weer negatief beoordeeld worden   

5. Meeste onderzoek tussen opvoedingsverschillen cross-sectioneel  
= op 1 tijdsmoment gegevens verzamelen  
à dan kunnen er geen uitspraken gedaan worden over oorzaak en gevolg (dus als-dan 
uitspraken  
à een 3de factor kan verantwoordelijk zijn voor zowel de opvoedingsverschillen als, bv: een 
laag zelfbeeld, zoals bv: een conflict tussen de ouders  
à beter longitudinaal onderzoek, ondervindingen: als de positie van het kind minder positief 
werd over de tijd heen, het kind meer gedragsproblemen vertoonde  

 

4. Kind-, ouder- en gezinsfactoren die gepaard gaan met differentiële opvoeding  

Schema HB p 45 

4.1. Kindfactoren 

De leeftijd of het ontwikkelingsniveau van een kind geeft sterk richting aan de bijhorende 
opvoedingsgedragingen van de ouder  

à misschien beter sibling op dezelfde leeftijd meten en niet op hetzelfde moment 



à leeftijdsgeschaalde longitudinale designs brengen dit aspect in rekening à opvoeding tov de later-
geborenen siblings wordt gemeten als deze de leeftijd bereikt waarop opvoedingsgedrag tov de eerder 
geboren siblings werd gemeten  

Kinderen verwijzen ook zelf naar verschillen in leeftijd om verschillen in ouderlijk gedrag te verklaren à 
kinderen wegen de leeftijd af waarop zij dingen mochten/moesten tov hun siblings  

Naast leeftijd kunnen kinderen ook verschillen in geslacht en temperament, wat een verschillende aanpak 
van ouders kan uitlokken + kinderen kunne verschillen in noden en capaciteiten + ook de grootte van de 
verschillen tussen de siblings kan het gedrag van de ouders bijkomend beïnvloeden (verschil in bv: 
emotionaliteit tussen de siblings is bepalend voor het verschil in controlegedrag van ouders) 

4.2. Ouderfactoren 

Ouders neen een groter aandeel op zich van de opvoeding wanneer het kind hetzelfde geslacht heeft als 
zijzelf   

Ook verschil tussen moeder en vader in de opvoeding, waardoor relatie tussen opvoedingsverschillen 
tussen sublings en kinduitkomsten kan verschillen naar gelang het geslacht van de ouder à moeders 
nemen meer opvoedingstaken op zich dan vaders  

à vaderrol wordt sterk gekoppeld aan bewaren van autoriteit  

à meer controle door vader gaat gepaard met positieve kinduitkomsten, wat aansluit bij wat de 
maatschappij verwacht van vaders met betrekking tot corrigeren van negatief gedrag  

Ouders dragen hun eigen opvoedings- en gezinssituaties met zich mee (zwel met eigen ouders als met 
siblings)  

Ouders hebben andere verwachtingen bij hun 1ste kind dan bij de daarop volgende à ouder meot aandacht 
en tijd herverdelen naarmate er meer kinderen bijkomen 

 4.3. Gezinsfactoren  

Gezinsfactoren die de opvoeding beïnvloeden 
- Psychosociale stressfactoren 
® Lage SES 
® Problemen in huwelijksrelatie 
® Groot gezin of alleen instaan voor de opvoeding van de kinderen 
® Ouder beschikt over minder hulpbronnen 
® Opvoeding wordt als belastend ervaren 
è Verschillen in positieve interacties tussen ouders en kinderen zijn groter naarmate het gezin meer 

kinderen telt, een lagere socio-economische status heeft of maar één ouder heeft 
- Bepaalde kindfactoren grotere invloeden op ouders als gezinsomstandigheden moeilijker 
® Negatieve ouder-kindrelatie: ouders reageren negatiever als kind negatieve emoties uitdrukt 

- Ouders met huwelijksproblemen reageren negatiever op kind als deze in geslacht verschillen 
- Bij nieuw-samengestelde gezinnen verschilt de opvoedingsrelatie tussen de biologische kinderen en 
de stiefkinderen 

  



5. Percepties van kinderen over differentiële opvoeding 

5.1. Percepties van gelijkheid en eerlijkheid 

à Gaat zowel over specifiek gedrag van ouders als gelijke afstemming of gelijkwaardigheid  

Gevolgen van differentieel opvoeden hangen af van focus van kind en betekenis die kinderen geven aan 
verschillen.  

Dunn en Munn: kinderen hebben al in het 2de levensjaar aandacht voor gedrag ouders tov siblings.  

Kinderen van 4 zijn in staat favoritisme en oneerlijke vormen van differentiële behandeling te rapporteren.  

Meunier: ervaringen van favoritisme zijn gerelateerd aan vijandigheid in de siblingrelatie bij kleuters tussen 
4 en 6.  

Kinderen uit lagere school en adolescenten maken onderscheid tussen eerlijke en oneerlijke vormen van 
opvoedingsverschillen, blijkt sterker samen te hangen met de psychosociale ontwikkeling van het kind dan 
grootte van opvoedingsverschillen.  

à Ervaring eerlijkheid van verschillen in controle hangt sterker samen met zelfbeeld en 
internaliserende klachten dan de grootte van het verschil.  

McHale: kinderen die minder warmte ontvangen dan hun siblings een lager zelfbeeld hebben en minder 
positief staan tov hun siblings.  

Positieve gevolgen van een voorkeursbehandeling werpen vooral hun vruchten af als kind gevoel heeft daar 
recht op te hebben.  

Kinderen beschouwen opvoedingsverschillen meestal als eerlijk (75%). Vaker zo bij kinderen uit lagere 
school dan bij adolecenten.  

Beoordelingen van eerlijkehid hangen vooral samen met zelfbeeld en internaliserende klachten, 
externaliserende problemen hangen ook samen met de grootte van opvoedingsverschillen.  

Binnen beoordeling van eerlijkheid moet onderscheid gemaakt worden tussen cognitieve en gevoelsmatige 
aspecten.  

à Niet zo dat omdat kinderen rede van ouders waarom zij en de sibling anders worden behandeld 
begrijpen, dat het kind niet kan verlangen naar de voordelen die de sibling krijgt of zich schuldig 
voelt omv de voordelen die hij krijgt.  

Onderzoek naar jaloezie ziet jaloezie als gevolg van angst om een belangrijke relatie (de ralatie met de 
ouder) te verliezen aan een rivaal (de sibling).  

5.2. Verklaringen van kinderen voor verschillen in opvoeding 

Bij oordeel vellen over al dan niet gelijk zijn van behandeling die ze krijgen ivm sibling kunnen ze focussen 
op specifieke gedrag van de ouder of eerder opzoek gaan naar verklaringen voor verschillen in ouderlijk 
gedrag.  

Kinderen wijten verschillen in ouderlijk gedrag ook aan een voorkeur tussen ouder en kind voor elkaar, of 
aan bepaalde redenering of doel van de ouder, waarmee ze het al dan niet eens kunnen zijn.  

Betekenissen kunnen gecategoriseerd worden onder de noemer kindfactoren, ouderfactoren, 
relatiefactoren en contextfactoren. Toont aan dat kinderen een onderscheid maken tussen eerlijke en 
oneerlijke vormen van opvoedingsverschillen.  

Kowal en Kramer: kinderen die aandacht hebben voor verschillen in noden tussen zichzelf en hun siblings, 
en zo verschillen in opvoeding kunnen verklaren, een betere relatie hebben met hun siblings.  



5.3. Factoren die percepties van kinderen beïnvloeden 

Impact van opvoedingsverschillen en betekenisgeving die ermee gepaard gaat, verschilt afhankelijk van 
ontwikkelingsniveau van het kind en ontwikkelingsperiode waarin het zich bevind. 

Oudere kinderen hebben meer cognitieve mogelijkheden om verschillen in opvoedingsgedrag te verklaren, 
maar ze kunnen ook verschillen in behandeling makkelijker opmerken + Sociale vergelijkingsprocessen 
nemen sterk toe aan het einde van de lagere school.   

Adolescenten hebben ontwikkelingstaak eigen, unieke identiteit te vormen, ook tov siblings. Hierdoor 
kunnen verschillen in ouder-kindrelaties positiever ervaren worden.  

Siblings van +/- dezelfde leeftijd/geslacht vertonen net minder gelijkenissen in psychosociale aanpassingen 
à Siblings proberen om op andere vlakken (dan uiterlijk en leeftijd) unieke kenmerken te ontwikkelen tov 
elkaar.  

Ook temperament factoren kunnen percepties van kinderen sturen. Persoonlijkheidseigenschappen zoals 
neutoticisme hebben invloed op mate en richting van sociale vergelijkingsprocessen.  

Lagere schoolleeftijd: meisjes sterker gericht op relaties dan jongens + maken meer gebruik van sociale 
vergelijking. Ze hebben meer depressieve symptomen als ze minder warmte krijgen. Geen verschillen 
tussen jongens en meisjes wanneer hen rechtstreeks gevraagd wordt naar de grootte van verschillen in 
warmte of controle, of van de eerlijkheid ervan.  

1ste geboren kinderen zouden kwetsbaarder zijn voor opvoedingsverschillen. Sterkere relatie tussen 
opvoedingsverschillen en kind uitkomsten voor 1st geboren kinderen dan voor jongere siblings.  

Percepties van eerlijkheid van kinderen worden mede bepaald door normen en waarden van ouders rond 
eerlijkheid. Indien kinderen deze normen en waarden delen, kunnen ze ook vormen van ongelijkheid eerlijk 
vinden.  

Kinderen vinden het niet per definitie eerlijk dat ze zelf ‘beter’ behandeld worden of oneerlijk dat de sibling 
beter behandeld wordt.  

Kinderen zijn het vaker oneens over de eerlijkheid van verschillen in ouderlijke controle dan over eerlijkheid 
van verschillen in ouderlijke warmte. Bij verschillen in ouderlijke controle hangt de beoordeling van de 
eerlijkheid dus af van de positie van het kind.  

Voor de siblingrelatie is het vooral van belang dat de siblings het met elkaar eens zijn.  

Ouders rapporteren vaker dan kinderen dat er over verschillen gecommuniceerd wordt.  

5.4. Relaties tussen factoren die een rol spelen bij differentieel opvoeden  

Verschillende kindfactoren kunnen zowel oorzaak als gevolg zijn van opvoedingsverschillen. Verschillende 
kind-, ouder- en gezinskarakteristieken kunnen ertoe leiden dat ouders hun ene kind anders opvoeden dan 
hun anderen. Verschillen kunnen zich uiten op verschillende domeinen: ouderlijke warmte, controle, 
tijdsbesteding, privileges en verantwoordelijkheden. Deze opvoedingsverschillen kunnen leiden tot 
verschillende opvoedingservaringen bij siblings.  

Eerlijkheidsbeoordelingen bevatten dus ook een affectieve component. In poging om verschillen te 
verklaren kunnen kinderen gevolgtrekkingen maken rond karakteristieken van zichzelf, hun siblings, of hun 
ouders. Als het kind de verschillen niet kan verantwoorden en de ouder verantwoordelijk wordt gesteld 
voor oneerlijke verschillen in opvoeding, kan relatie met ouder onder druk komen.  

6. Onderzoek naar opvoedingsverschillen bij volwassenen 



Percepties rond opvoedingsverschillen bij volwassenen hebben 2 aspecten:  

1. Huidige interactie die volwassenen hebben met ouders 
2. Percepties die de volwassenen heeft over opvoedingsverschillen in de kindertijd.  

è Opvoedingservaringen als kind bleken samen te gaan met het emotioneel welzijn van de volwassenen. 
De ervaringen uit de kindertijd kunnen de interpretatie van de huidige verschillen sturen.  

Mbt. huidige interacties tussen volwassenen en hun ouders worden volgende factoren onderscheiden: 
1. Erkenning = ondersteunende communicatie van de ouders, zoals trots uitdrukken 
2. Zorg = liefde uitdrukken, maar ook financiële steun of geschenken geven.  
3. Verantwoordelijkheid dragen voor de ouder = of verwachtingen rond huidige en toekomstige steun 

die de ouder heeft van het kind als de ouder zorg nodig zou hebben.  

Factoren die belangrijk zijn in de kindertijd, zoals geslacht, geboorteorde, overeenstemming in de 
persoonlijkheid en aanpassing in de maatschappij, worden ook in onderzoek bij volwassenen terug 
gevonden. 

Favoritisme blijkt bij volwassenen minder “gevoelig” te liggen dan in de kindertijd.  

Ondanks de minder negatieve bijklank, zijn opvoedingsverschillen in de volwassenheid nog steeds 
gerelateerd aan verschillen in psychosociale aanpassing tussen de siblings. Volwassenen die ervaren dat 
moeder een hechtere band of minder conflict heeft met 1 van de siblings, hebben meer depressieve 
symptomen.  

7. Implicaties voor het pedagogische werkveld 

Bij het opvoeden van meerdere kinderen in hetzelfde gezin staan ouder voor een evenwichtsoefening: ze 
moeten zich voldoende aanpassen aan de unieke kenmerken van elk kind, zonder de kwaliteit van de 
afzonderlijke ouder-kindrelatie in het gedrang te brengen.  

Zolang kinderen voldoende warmte en controle ervaren, is een matig verschil in opvoeding geen punt van 
aandacht en ouders moeten geen krampachtige pogingen doen om kinderen zo gelijk mogelijk op te 
voeden à Grote verschillen in de aandacht die siblings krijgen, kunnen de relatie met de ouders wel onder 
druk zetten.  

Het bestaan van grote verschillen kan ook wijzen op andere problemen, zoals huwelijksproblemen of 
psychosociale stressoren, die de opvoeding kunnen belasten.  

Belangrijk dat ouders oog hebben voor mogelijke misconcepties bij kinderen, en ze moeten communiceren 
rond hun motieven. Communicatie moet gebeuren op manier die kinderen begrijpen en moet 
overeenstemmen met principes van rechtvaardigheid die kinderen gebruiken. Percepties van kinderen 
hebben niet enkel een invloed in de kindertijd, maar kunnen meespelen in de identiteitsontwikkeling, 
waardoor het kind percepties blijft meedragen als volwassene à Zo kunnen ze ook op latere leeftijd 
beïnvloeden hoe het gedrag van de ouder ervaren wordt, los van hoe de ouder zich op dat moment 
gedraagt tov de siblings.  

Ouders kunnen verschillen in sensitiviteit tov hun kinderen, en kinderen verschillen in wat ze als eerlijk 
beschouwen in de opvoeding tov andere kinderen in het gezin.  

2 groepen kinderen verdienen extra aandacht:  
1. Zij die zich beter behandeld voelen dan hun siblings en dit als onterecht ervaren à Kan gepaard 

gaan met negatieve gevoelens van angst en schuld  
2. Zij die zich minder goed behandeld voelen en dit als eerlijk percipiëren à Kan gepaard gaan met 

laag zelfbeeld 



è Er moet zowel gewerkt worden aan het bijsturen van percepties van kinderen en het individueel welzijn 
van het kind, het verbeteren van de individuele gezinsrelaties, het verminderen van psychosociale 
stressfactoren, als aanpassingen in het opvoedingsgedrag van de ouder tav beide kinderen.  

  



Het opvoeden van meerlingen: 

1. Inleiding  

Betekenis van meerlingschap kan gekleurd worden door de positie van waaruit naar meerlingschap 
gekeken wordt. Er wordt meer gefocust op de gelijkenissen tussen meerlingen dan de verschillen. Maar het 
merendeel van de leden van een meerling kennen evenveel gelijkenissen als gewone broers en zussen.  

à Neemt niet weg dat gescheiden eeneiige meerlingen die in verschillende omgevingen grootgebracht 
werden en verschillende levenservaringen opdeden, toch grote overeenkomsten in hun gedrag vertonen.  

2. Specifieke opvoedingscontext  

Bij meerlingschap kunnen fysieke, mentale, economische en sociale stressoren een belasting vormen voor 
het gezinsleven.  

Op medisch vlak is er een verhoogd risico op perinataal of neonataal overlijden van 1 of meerdere 
kinderen. Niet zozeer het meerlingschap op zich, maar vroeggeboorte met een laag geboortegewicht, gaat 
gepaard met problemen in de lichamelijke en motorische ontwikkelingen van meerlingen. Percentage 
vroeggeboorte is veel hoger bij meerlingen dan bij eenlingen + Komt vaker voor bij eeneiige meerlingen dan 
meereiige meerlingen.  

Andere voorkomende medische complicaties zijn prenatale ontwikkelingsachterstand en congenitale 
afwijkingen en liggingsafwijking + meer dan de helft van de meerlingen wordt geboren mbv keizersnede à 
Hierdoor ondergaan ze ook meer speciale behandelingen.  

Hospitalisatie van de kinderen vormt een complicerende factor bij het opnemen van het ouderschap.  

In de volwassenheid verschilt de gezondheidstoestand van tweelingen en eenlingen bijna niet.  

1 van de belangrijkste moeilijkheden voor de ouders is het tegelijk verdelen van de aandacht over 
meerdere kinderen. Ze moeten met elk van de kinderen een individuele relatie aangaan en hen stimuleren 
eigen identiteit te ontwikkelen. Kan bemoeilijkt worden door fysieke gelijkenis en sterke binding tussen de 
kinderen + door medische problemen + hoge werkdruk die gerelateerd is aan meerlingen.  

à Geeft minder mogelijkheden om onderbroken interacties met hun kinderen aan te gaan en op kind 
betrokken te zijn. Hierdoor worden regels minder verantwoord, bevelen/verboden minder consistent 
opgevolgd, minder geprezen en affectie getoond, minder sensitief gereageerd op behoefte van de kinderen 
= Samenspel tussen pedagogische en medische factoren.  

In de praktijk worden bij moeders 3 opvoedingsstrategieën onderscheiden: 
1. Moeders die geen onderscheid maken tussen de kinderen en hun tijd en aandacht gelijk over hen 

willen verdelen 
2. Ambivalente moeders bij wie zowel een eenheidsbenadering aan de orde is als het aanvoelen van 

de noodzaak van een vroege individualisering  
3. Differentiërende moeders die een op het individuele kind afgestemde relatie willen aanknopen; 

vaak slagen vooral niet-vermoeide en niet-depressieve moeders erin te differentiëren è Komt het 
minst voor 

Ook relatie met andere kinderen in het gezin kan door het meerlingschap bemoeilijkt worden.  

Meerlingschap kan grootte bron van stress zijn à Verband met kinderverwaarlozing of -mishandeling 
(komt frequenter voor bij gezinnen met tweeling). Siblings van de meerling zijn vaker slachtoffer van de 
mishandeling dan de meerling zelf.  

àRisicofactoren:  Perinatale factoren (bv: zwangerschapsproblemen) 



Achtergrondkenmerken (bv: wel/niet andere kinderen in gezin) 

Ouderfactoren (bv: depressie) 

Kindfactoren (bv: twin status)  

Ook op praktisch vlak specifieke eisen à Meerdere kinderen verzorgen en voeden. Komst van meerling 
veroorzaakt voor veel ouders financiële beperkingen of moeilijkheden en/of mobilisatieproblemen. 
Slaaptekort is ook 1 van de meest geformuleerde klachten. Kan in verband gebracht worden met fysieke en 
emotionele belasting die met meerlingouderschap gepaard gaat.  

3. Ouders  

Ouders worden geconfronteerd met een samenspel van taken op praktisch, pedagogisch en medisch vlak 
à Wijze waarop ze hier mee omgaan kan weerslag hebben op de kind ontwikkeling, de ouders (bv: 
welbevinden) en andere kinderen van het gezin.  

3.1. Voorkomen en medische voorgeschiedenis  

Meerlingzwangerschappen van een hogere orde komen significant meer voor mij Marokkaanse vrouwen 
dan Belgische.  

Onderscheid volgens zygotie:  
1. Eeneiige of monozygote meerlingen  

à Ontstaan na de bevruchting van 1 bevruchte eicel; ze delen (afhankelijk van moment van de 
splitsing) het binnenvlies (amnion), het buitenvlies (chorion) en/of moederkoek (placenta).  
à Beschikken genetisch over hetzelfde materiaal, maar er zijn nog veel andere factoren die het 
leven kunnen beïnvloeden, dus spreekt men niet over identieke meerlingen.  
à Voorkomen is niet gebonden aan etniciteit en pariteit (= aantal gebaarde kinderen), 3 à 4 op 
1000. 

2. Meereiige meerlingen 
à Eicellen werden elk afzonderlijk door verschillende zaadcel bevrucht 
à Kunnen wel verschillend geslacht hebben + hebben altijd eigen binnenvlies, buitenvlies en 
placenta. Placenta’s kunnen wel met elkaar vergroeid zijn.  
à Voorkomen wel gebonden aan aantal factoren:  

o Etniciteit à 2x meer bij zwarten, 2x minder bij Japanners 
o Genen à gen kan overgeërfd worden  
o Pariteit en leeftijd moeder 
o Kunstmatig opwekken van de eisprong à gebruik van ovulatiestimulerende middelen 

resulteert in +/- 95% kans op een meerling 

Merendeel van meerlingzwangerschappen ontstaat spontaan. In 32,2% van de gevallen gevolg van 
behandeling.  

 

 

3.2. Persoonlijk functioneren 

Zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte gaat meerlingschap gepaard met een veelheid aan 
complexe, verscheiden en vaak ambivalente gevoelens + verhoogd psychosociaal onwelzijn + 1 jaar na 
geboorte vertonen zowel vader als moeder een hoge ouderlijke stress ivm modale ouders àVooral 
verbonden aan beperkingen die de ouderlijke rol meebrengt en gezondheidsproblemen, maar ook aan de 
partnerrelatie (steun van partner) en aan sociale isolatie.  



Vaders hebben het vooral moeilijk met de verdeling van hun energie tussen werk en gezin.  

Tweelingmoeders signaleren stemmingsfluctuaties en de combinatie van slaaptekort en sociale isolatie 
werkt het frequenter voorkomen van depressie in de hand.  

De betekenis van het meerlingouderschap en het beperkt emotioneel welzijn is niet stabiel over de tijd 
heen. De betekenis van het hebben van een tweeling evolueert veelal in de positieve zin.  

Vooral slaapproblemen nemen af naarmate de kinderen ouder worden, maar dit gaat niet automatisch 
gepaard met een vermindering van de klachten. Omv de omgevingshulp die na verloop van tijd verminderd 
+ kinderen worden veeleisender. Praktische belasting belemmert synchronisatie, waardoor de moeders 
zich moeilijker kunnen identificeren als moeder en zich moeilijker kunnen afstemmen op de noden van elk 
van de kinderen.  

à Moeders raken gedeprimeerd (zelfs nog 5 jaar na de geboorte). Depressieve gevoelens komen bij 
3lingouders uitgesproken voor (3 maanden na geboorte is 40% van de moeders depressief). 30% van de 
moeders is depressief en 50% van de moeders wendt defensieve mechanismen aan om met hun leiden om 
te gaan (ontkennen van moeilijkheden, afwijken).  

à Samenhang met persoonlijke factoren betreft zowel gezinsinterne (bv: huwelijksproblemen) als 
gezinsexterne (bv: steun van omgeving) factoren, pre- als postnatale, ouder- als kindkenmerken, medische, 
pedagogische en praktische factoren.  

Sociale netwerk is belangrijk à Verminderd ouderlijke stress, draagt bij tot een hogere sensitiviteit van de 
moeder + komt cognitieve ontwikkeling van de kinderen ten goede.  

Factoren die geen samenhang vertonen met het emotioneel welzijn en/of het voorkomen van stress bij 
tweelingmoeders:  

1. Achtergrondkenmerken zoals leeftijd, opleidingsniveau en beroepssituatie van de moeder, sociale 
klassen en het al dan niet beschikken over een partner 

2. Prenatale factoren, zoals wijze van verwekking en prenatale beleving van de zwangerschap 

3.3. Partnerrelatie als bron van steun  

Eens de kinderen geboren voelt 25% van de tweelingmoeders zich dichter bij de echtgenoot, maar 22% 
ervaart storing in de huwelijksrelatie.  

Meerlingvaders zijn ivm eenlingvaders in sterkere mate gehecht aan de kinderen + zijn na geboorte meer 
betrokken.  

Er is een positieve samenhang tussen de actieve bijdrage van de partner en het welbevinden van de 
moeder.  

 

 

3.4. Beroepssituatie 

Vaders: hebben van tweeling heeft geen impact op beroepssituatie; merendeel blijft voltijds werken.  

Moeders: wel impact van tweeling op beroepssituatie; 48% is minder gaan werken of gestopt met werken 
à Vermindering zou zich voor veel moeders niet hebben voorgedaan ingeval van een eenling.  

3.5. Sociale contacten 

Vooral kort na geboorte moeilijk sociale contacten op te bouwen/ te behouden. Zowel praktische als 
psychologische belemmeringen (vooral bij ouders met IVF-behandeling).  



Mannen hebben dankzij hun werk, meer dan vrouwen mogelijkheden tot sociaal contact. Moeders hebben 
relatief geïsoleerd bestaan.  

Maar de laatste jaren blijven ook heel wat tweelingmoeders na de geboorte werken + sociale netwerksites 
kennen de laatste jaren een expansie.  

3.6. Steun van de omgeving 

Omgeving is belangrijke bron van praktische en/of emotionele steun + heeft positieve impact op evenwicht 
van de moeder. Moeders die tot een jaar na de geboorte hulp krijgen, hebben minder fysieke en 
psychologische problemen.  

Nabije omgeving neemt breed scala aan taken op: opvang kinderen, opvoedende activiteiten met oudere 
kinderen in gezin,…  

Ook professioneel betaalde hulp neemt een belangrijke plaats in (bijna 50% deed hier eind jaren 90 beroep 
op, waarschijnlijk nog toegenomen).  

Steun omgeving kan ook ambivalente gevoelens oproepen, bv: niet afhankelijk willen zijn van anderen. Bij 
negatieve reacties van de omgeving op het meerlingschap, kan omgeving zelfs bron van spanning of 
bijkomende belasting zijn.  

Gezinnen waar er al oudere kinderen zijn, kunnen op meer hulp van de familie rekenen en gezinnen van 
een lagere sociale klassen kunnen op minder hulp van familie rekenen + beschikken over minder financiële 
mogelijkheden waardoor ze minder beroep doen op betaalde hulp.  

4. De kinderen  

4.1. Meerling 

Vooral tijdens pubertijd en adolescentie is het de taak van de ouders om niet te veel op te gaan in de 
tweelingglorie. Tieners en adolescenten willen zich daar in die periode net tegen afzetten.  

Leden van een tweeling kunnen zich aan elkaar optrekken en hun samenspel kan gepaard gaan met de 
opbouw of bekrachtiging van de cohesie en coöperatie tussen de kinderen + interactiemogelijkheden zijn 
belangrijk oefenterrein en voorbereiding voor het aangaan van relaties met anderen.  

Voortdurende aanwezigheid van leeftijdsgenoot maakt dat de kinderen minder mogelijkheden hebben om 
op zichzelf te spelen. Kan ook gepaard gaan met rivaliteit, jaloersheid, dominantie en onderdanigheid.  

Identiteitsontwikkeling: ze moeten zich niet alleen los maken van hun moeder maar ook van elkaar.  

4.2. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Om te komen tot eigen identiteit moeten verschillende processen doorlopen worden: structurering van het 
zelf, separatie en individuatie. Basis voor die processen is gehechtheidstheorie. 

1. Gehechtheid  

Tweelingen tonen vaker gehechtheidsgedrag tav hun ouders en zijn vaker gehecht aan vader dan 
eenlingen.  

Verdeling van hechtingsstijlen (veilig, vermijdend, angstig, en gedesoriënteerd) komen overeen met 
eenlingen. Maar aantal tweelingen behoren tot de randgroep van veilig gehechte + moeders blijken minder 
responsief en sensitief te zijn à Verklaring: beschermende rol die uitgaat van andere tweelinglid.  

Allee tweelingen van moeders zonder voorkeur blijken onveilig gehecht te zijn. Het hebben van een 
voorkeur illustreert dan de moeder sensitief is voor de persoonlijkheid en individuele behoeften van de 



kinderen. In praktijk gaat het slechts over kleine voorkeursuitingen + voorkeur fluctueerd tijdens 1ste 
levensjaar.  

Zichtbaar gelijke behandeling is aanwijzing dat moeders minder interesse tonen en minder frequent en 
intens met hun kinderen omgaan.  

2. Identiteitsontwikkeling en relaties tussen kinderen onderling 

 Voor de structurering van het zelf is de 1ste objectrelatie essentieel à Voortdurende aanwezigheid van 
leeftijdsgenoot interfereert hiermee, waardoor structurering van het zelf moeilijker verloopt.  

Confrontatie met spiegelbeeld (tweeling) kan de differentiatie tav het andere kind vertragen.  

Hoe langer het de meerling aan kansen ontbreekt om onafhankelijk te zijn, hoe moeilijker het wordt om het 
voortdurend samenzijn te doorbreken.  

Geslacht is de meest predictieve factor voor het voorkomen van dominantie.  
Ø Jongens: fysieke dominantie 
Ø Meisjes: psychologische en verbale dominantie 

Temperament en vaardigheden hebben een voorspellende waarde voor de identiteitsontwikkeling.  

Ontbreken van individuele identiteit kan op 4 manieren tot uiting komen: 
1. Tweelingsymbiose = zich zien als een eenheid met mogelijk omnipotentiefantasieën daarover 
2. Tweelingparasitisme = ene kind kan enkel scheiden van moeder als het op het andere (veilig 

gehechte) kind beroep kan doen 
3. Angst voor verlies van een stuk van zichzelf = gevoel van onvolledigheid als een 3de zich bezighoudt 

met het andere kind 
4. Complementariteit = vermeiden van elke situatie die tot rivaliteit kan leiden 

è Volwassen tweelingen slagen er in het algemeen wel in eigen identiteit te vormen. Problemen zijn 
uitzonderlijk en van voorbijgaande aard.  

Manier waarop kinderen hun relatie op volwassen leeftijd percipiëren, hangt samen met de zygotie:  
Ø Eeneiige tweelingen hebben meer contact en steun aan elkaar + rapporteren frequenter dat ze 

goede emotionele band hebben.  

 

3. Relatievorming met leeftijdgenoten en probleemgedrag  

Meerlingschap kan het aangaan van andere relaties bemoeilijken.   

Meerlingschap wordt gezien als mogelijkheid om interactievaardigheden te oefenen en deze vaardigheden 
te benutten bij de relatievorming met leeftijdsgenoten. Tweelingschap vormt positieve 
ontwikkelingsomgeving voor sociaal emotioneel gedrag.  

à Enkel kleine verschillen in voordeel tweelingen: vriendelijker, behulpzamer, minder egoïstisch + hogere 
score op intelligentietest en veilig gehechtheid aan moeder.  

In grote lijnen vertonen tweelingen niet meer probleemgedrag dan eenlingen. Enkel externaliserende 
problemen (ADHD, aandachts- en concentratieproblemen) komen vaker voor.  

Problemen die in dezelfde mate bij eenlingen en meerlingen voorkomen zijn: internaliserend 
probleemgedrag bij jonge kinderen, psychiatrische symptomen zoals depressie, angst, schizofrenie, 
functionele psychose bij volwassenen en aan fysieke en levensstijlkarakteristieken gerelateerde ziektes.  

4.3. Cognitieve ontwikkeling  



Cognitieve ontwikkeling van prematuren blijkt meer geassocieerd met de thuisomgeving dan met 
perinatale risicofactoren.  

Meerlingen (vooral mannelijke tweelingparen) scoren wel vaker lager op verbale intelligentietests dan 
eenlingen.  

Meeste meerlingen hebben op een 4 à 5 jaar een taalachterstand van een 6tal maanden à Verband met 
vaker voorkomen van ADHD bij tweelingen.  

Taalproblemen worden niet vastgesteld op basisschoolleeftijd en in de adolescentie. Achterstand wordt 
dus meestal spontaal ingehaald.  

4.4. Broers en zussen van de meerling 

De plaats van de meerling in de kinderrij is van belang voor de wijze waarop de andere kinderen het 
meerlingschap percipiëren. Voor jongere siblings zijn er meestal weinig problemen (zijn het altijd al zo 
gewoon), maar de komst en aanwezigheid van een meerling roept voor oudere siblings veeleer 
ambivalente tot negatieve gevoelens op = Twinshock à enkel wanneer er nog maar 1 ouder kind is + 
vooral als dit een jongen is en er voordien spraken was van een ondersteunende ouder-kindrelatie. 

Oudere kind ziet de meerling, waarmee de aanvankelijk geprivilegieerde aandacht gedeeld moet worden 
als een bedreiging (ook zo bij komst van eenling).  

Gedragsproblemen komen bij oudere siblings van meerlingen meer voor de bij siblings van eenlingen.  

5. Begeleiding en ondersteuning 

Leonard en Denton: 4 principes die zowel voor als tijdens de zwangerschap, als na de geboorte van de 
kinderen, de ontwikkeling van de kinderen en het ouderschap ten goede kunnen komen.  

1. Betrokkenheid van verschillende disciplines  
2. Gespecialiseerde ondersteuning  
3. Gecoördineerde dienstverlening  
4. Werken aan gezinscompetenties waarmee ouders weloverwogen en geïnformeerde beslissingen 

kunnen nemen.  

Specifieke ondersteuningsmogelijkheden bij ons: Twin vzw Vlaanderen  

Ø Niet alleen wetenschappelijke opvolging van het meerlingdomein, hun kinderen en nabije 
omgeving. Getuigenissen en contacten met ervaringsdeskundigen vormen daarin een onmisbare 
schakel.  

5.1. Medisch vlak  

Frequenter voorkomende medische complicaties vragen goede controle tijdens zwangerschap en vaak ook 
extra medische zorg na de geboorte. Veel moeders hebben tijdens zwangerschap behoefte aan meer 
medische info.  

Professionals moeten hen een realistische inschatting van mogelijke complicaties bieden. Bij hospitalisatie 
wordt gesuggereerd om de kinderen gelijktijdig naar huis te laten gaan. Zodat de relatie met het nog 
gehospitaliseerde kind niet gehypothekeerd zou worden.  

5.2. Psychosociaal vlak 

1. Aandacht voor kinderen 

Meerlingen verschillen net als eenlingen in hun sociale vaardigheden en in de kwaliteit van hun relaties met 
leeftijdsgenoten.  



Belangrijk dat meerlingen van hun ouders en ruimere omgeving kansen krijgen een eigen identiteit te 
ontwikkelen. Elk kind in het gezin moet voldoende individuele aandacht krijgen of in dezelfde mate over 
een referentiefiguur kunnen beschikken. Ingaan op individuele karakteristieken en behoeften van het kind. 
Vooral van belang bij de schoolkeuzen.  

Ten behoeven van een goede ontwikkeling is een principiële scheiding op school niet aangewezen. Het al 
dan niet in 1 klas laten zitten van kinderen moet geval per geval bekeken worden.  

In geval van problemen niet enkel naar meerlingschap, maar ook naar andere factoren, zoals 
gezinsinteractie, sociale ervaringen, interacties met leeftijdsgenoten,… 

2. Aandacht voor de ouders 

Er is vaak ook nood aan extra info over de opvoeding. Vooral vragen over de aanpak van de kinderen, de 
voeding, het naar school gaan en organisatie van gezinsgebeuren.  

Ook belang van praktische en emotionele hulp. Specifieke ondersteuningskanalen hebben hun nut 
bewezen.  

Er is ook bijzondere aandacht nodig wanneer 1 van de kinderen overlijd tijdens zwangerschap of na de 
geboorte. Ouders hebben groter emotioneel onwelbevinden en een grotere en langer durende perinatale 
rouw dan eenlingouders.  

Wijze waarop ouders verlies verwerken en met overlevende kind omgaan, is van belang voor ontwikkeling 
en persoonlijke welbevinden van de kinderen. Als ouders overlevende kind verwerpen kan er een 
schuldgevoel ontstaan of laag gevoel van eigenwaarde.  

Belangrijk dat over overlevende kind gesproken kan worden + geïnformeerd worden over mogelijke 
emotionele impact op de beide ouders.  

6. Besluit 

De bevindingen illustreren vooral de verwevenheid van de verschillende domeinen/deelaspecten van het 
meerlingschap. 

Medische hindernissen of complicaties in de pre- en perinatale periode, kunnen een impact hebben op de 
ouder-kindrelatie, het psychosociaal welbevinden van de ouders en de gezondheid van de kinderen.  

Voor verschillen in intellectuele ontwikkeling tussen tweelingen en eenlingen blijkt niet zozeer het ‘geboren 
zijn als tweeling’ van doorslaggevend belang, maar het ‘opgroeien als tweeling’.  

Wijze waarop ouders met kinderen omgaan beïnvloed hun ontwikkeling, niet alleen op intellectueel vlak, 
maar ook op sociaal-emotioneel vlak.  


