
Hoofdstuk 3: Opvoeden van een meerling 
 

1. Inleiding 
 

- Meereiige tweelingen > eeneiige tweelingen 
 
Meerlingen en meerlingouders voelen zich aangesproken door de gelijkenissen MAAR het is van belang dat 

de leden ve meerling als aparte individuen met eigen persoonlijkheid kunnen leven 

à Wijze waarop meerling zelf, ouders en omgeving ermee omgaat 

 

2. Specifieke opvoedingscontext 
 
Op medisch vlak 
 

- Verhoogd risico op perinataal of neonataal overlijden van één of meerdere kinderen 

o Tweelingen: 4x meer kans tot overlijden voor 1 jaar oud 

o Drie- vierlingen: nog hoger 

o Ligt vooral aan vroeggeboorte 

- Vroeggeboorte:  

o Komt vaker voor bij meerlingen dan bij eenlingen (56,8% tov 6,4%) 

- Ondergewicht:  

o 88,7% van de meerlingen weegt minder dan 3 kg 

- Vroeggeboorte + ondergewicht:  

o Leidt tot problemen in lichamelijke en motorische ontwikkeling 

o Vaker bij eeneiige meerlingen dan bij meereiige meerlingen 

- Prenatale ontwikkelingsachterstand 

- Congenitale afwijkingen 

- Liggingsafwijkingen  

o 55,3%: keizersnede 

- Meerlingen: meer speciale behandelingen (vb. operaties) 

- Prematuurheid bij meerlingen wordt ingelopen  

 
Pedagogisch vlak 
 

- Ouders moeten aandacht onder de meerling verdelen ( = belangrijkste moeilijkheid ) 

- Individuele relatie met elk van de kinderen 

- Stimuleren eigen identiteit ontwikkelen 

o Wordt bemoeilijkt door: 

§ Fysieke gelijkenis 



§ Sterke binding tussen kinderen 

§ Medische problemen 

§ Hoge werkdruk  

- Gelijke en eerlijke verdeling van tijd en aandacht 

- Moeders: drie opvoedingsstrategieën:  

1. Moeders maken geen onderscheid tussen de kinderen; ze verdelen hun tijd en aandacht 

gelijk over de kinderen  

2. Ambivalente moeders bij wie zowel een eenheidsbenadering aan de orde is als het 

aanvoelen van de noodzaak ve vroege individualisering 

3. Differentiërende moeders die op het individuele kind afgestemde relatie wil aanknopen: vaak 

slagen vooral niet-vermoeide en niet-depressieve moeders erin te differentiëren 

 
Relatie met andere kinderen in het gezin 
 
Kinderverwaarlozing of kindermishandeling 

- Frequenter in gezinnen met een tweeling 

- Broers en zussen van meerling: frequenter slachtoffer van mishandeling dan meerling zelf 

- Risicofactoren:  

o Perinatale factoren 

Vb. zwangerschapsproblemen 

o Achtergrondkenmerken 

Vb. aan- of afwezigheid van oudere kinderen in het gezin 

o Ouderfactoren 

Vb. angst of depressie 

o Kindkenmerken 

Vb. twin status 

 
Praktisch vlak  

 

- Het vele werk wordt als moeilijk ervaren 

- Door praktische belasting: meerlingmoeders stoppen vroeger met het geven van borstvoeding 

- Financiële beperkingen of moeilijkheden 

- Mobiliteitsproblemen 

- Tekort aan slaap 

- Fysieke en emotionele belasting 

- Gebrek aan tijd voor zichzelf of voor de partner 

 



3. Ouders 
 
Ouders worden geconfronteerd met een samenspel van taken op praktisch, pedagogisch en medisch vlak  
 
3.1 Voorkomen en medische voorgeschiedenis 
 

- Meerlingen van hogere orde (3 of 4): 

o Uitzonderingen 

o Vaker bij Marokkaanse vrouwen dan Belgische vrouwen  

- Indeling volgens zygotie:  

o Eeneiige of monozygote meerlingen: splitsing van één bevruchte eicel 

§ Delen het binnenvlied, het buitenvlies en de moederkeok 

§ Genetisch zelfde materiaal 

§ Niet gebonden aan etniciteit en pariteit ( = aantal gebaarde kinderen ) 

o Meereiige meerling: eicel werd elk afzonderlijk door verschillende zaadcel bevrucht 

§ Kan verschillend geslacht 

§ Eigen binnenvlies, buitenvlies en placenta 

§ Factorgebonden: etniciteit, genen, pariteit en leeftijd van moeder en kunstmatige 

opwekking van de eisprong 

- 60% van meerlingen ontstaat spontaan 

o 35,2% van de meerlingen is een gevolg van een medische behandeling 

 
3.2 Persoonlijk functioneren 
 
Meerlingouderschap 

- Veelheid van negatieve ambivalente gevoelens 

 

MOEDERS VADERS 

- Verhoogd psychosociaal onwelzijn  

- Na 1 jaar: hoge ouderlijke stress 

- Stemmingfluctuaties 

- Organisatorische problemen 

- Naarmate kinderen ouder worden: 

slaapproblemen nemen af  

- Na vier maanden: fysieke en psychische 

moeheid, stress, overwerktheid 

- Na één jaar: toegenomen zwakte, 

spanning, angst en depressie 

- Moeilijk met de verdeling van hun energie 

is werk en gezin  



Depressie 

- Combinatie slaaptekort en sociale isolatie kan leiden tot depressie 

- Zelfs 5 jaar na geboorte: verhoogd voorkomen depressieve gevoelens 

- Bij drielingouders: 

o Na drie maanden: 40% moeders is depressief 

 
Factoren die samenhangen met het persoonlijk functioneren van de moeder: 

- Gezinsintern 

- Gezinsextern 

o Pre en postnatale steun van de omgeving 

o Huishoudelijke hulp 

o Beschikbare kinderopvang 

à verminderd ouderlijke stress 

- Pre- en postnataal 

- Ouder- en kindkenmerken 

- Medische, praktische en pedagogische factoren 

 
Factoren die geen samenhang vertonen met emotioneel welzijn en voorkomen van stress 

- Achtergrondkenmerken 

o Leeftijd, opleidingsniveau, beroepssituatie, sociale klasse, beschikken over partner 

- Prenatale factoren  

o Wijze van verwekking… 

 
3.3 Partnerrelatie als bron van steun  
 

- 25% van de tweelingsmoeders voelt zich dichter bij echtgenoot 

- 22% van de tweelingsmoeders: een storing in huwelijksrelatie 

- Meerlingvaders zijn meer betrokken 

o Vooral bij zorg oudere kinderen in het gezin en huishoudelijke activiteiten 

o OOK bij voeding, verzorging en opvoedende activiteiten van de meerling 

§ Vooral bij hoogopgeleide vaders en jonge vaders 

- Positieve samenhang tussen actieve bijdrage vd partner en het welbevinden van de moeder 

 
3.4 Beroepssituatie 
 

- Door hebben van tweeling: geen impact op beroepssituatie 

- Vaders: blijven voltijds werken 

- Moeders: 48% minder gaan werken of gestopt 



3.5 Sociale contacten  
 

- Niet gemakkelijk om sociale contacten te onderhouden 

- Mannen hebben door hun tewerkstelling meer mogelijkheden tot sociaal contact dan vrouwen 

- Vrouwen:  

o Minder kennissen 

o Sluiten eigen intresses uit 

o Komen amper los van moederrol  

 
 
3.6 Steun van de omgeving 
 

- Positieve impact op moeder 

- Hulp na de geboorte: 

o Minder fysieke en psychologische problemen 

- Nabije omgeving (= ouders en andere familieleden) 

- Professioneel betaalde hulp 

- Kan ook negatieve gevoelens meebrengen: 

o Vb. moeder wil liever zelf voor zorg zorgen 

- Hulp krijgen na geboorte of niet, hangt samen met aanwezigheid oudere kinderen en sociaal 

economische situatie 

 

4. De kinderen 
 
4.1 Meerling 
 

- Bijzondere band tussen de kinderen 

o Ze zijn nooit alleen 

o Ze hebben altijd een leeftijdsgenoot waarmee ze kunnen communiceren en spelen  

o Goed oefenterrein en voorbereiden tot aangaan relaties met anderen  

- Ook negatieve gevoelens tegenover elkaar: 

o Rivaliteit, jaloersheid, dominantie en onderdanigheid 

- Ze moeten zich losmaken van hun moeder en van elkaar 

 
4.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
Om te komen tot eigen identiteit, moet men verschillende processen doorlopen 
 
 

 



Gehechtheid 

- Tweelingen: 

o Meer gehechtheidsgedrag ten aanzien van ouders 

o Meer gehecht aan hun vader dan eenlingen  

- Identiteitsontwikkeling en relatie tussen de kinderen onderling 

o Zowel losmaken van ouders als van elkaar 

o Tweelingen: meer activiteiten met elkaar dan met hun niet-tweelingsbroers en zussen 

o Hoe langer de meerling aan kansen ontbreek om onafhnakelijk te zijn, hoe moeilijker het 

wordt om voortduren samenzijn te doorbreken  

o Competitie VS coöperatie  

o Dominantie VS onderdanigheid 

§ Geslacht: meest predictieve factor voor het voorkomen van dominantie 

§ Jongens: vooral fysieke dominantie 

§ Meisjes: psychologische en verbale dominantie 

o Temperament en vaardigheden 

o Vier manieren van ontbreken van individuele identiteit 

1. Tweelingsymbiose: zich zien als eenheid 

2. Tweelingsparasitisme:       het ene kind kan scheiden met moeder enkel aan als die 

beroep kan doen op ander kind 

3. Angst voor verlies stuk van zichzelf:     gevoel van onvolledigheid 

4. Complementariteit:     vermijden van situaties die tot rivaliteit kunnen leiden  

o Naarmate ouder: dominantie en concurrentie neemt af 

o Wijze waarop kinderen hun relatie op volwassen leeftijd percipiëren: hangt samen met 

zygotie 

§ Eeneiige tweelingen: meer contact en steun aan elkaar + zeggen frequenter dat ze een 

goede emotionele band hebben 

- Relatievorming met leeftijdgenoten en probleemgedrag 

o Aangaan van relaties wordt bemoeilijkt 

o 3 jaar: meisjestweelingen ervaren problemen met relatievorming leeftijdsgenootjes 

o 5 jaar: die problemen verdwijnen 

o Eeneiige tweelingen hebben vooral gedeelde vrienden 

o Positieve ontwikkelingsomgeving voor sociaal-emotioneel gedrag  

§ Vriendelijker, meer behulpzaam en minder egoïstisch 

§ Vooral bij tweeeiige tweelingen van verschillend geslacht 

o Tweelingen niet meer probleemgedrag dan eenlingen 

§ Wel meer externaliserende problemen: adhd en aandachtsproblemen (vooral mannen) 



4.3 Cognitieve ontwikkeling 
 

- Geen specifieke intelligentieverschillen tussen eenlingen of meerlingne 

- Cognitieve ontwikkeling van prematuren wordt meer geassocieerd met thuisomgeving dan 

perinatale risicofactoren 

- Meerlingen wel:  

o Lager op verbale intelligentietests 

o Leermoeilijkheden 

o Spraak- en taalstoornissen 

o Op 4 a 5 jaar: taalachterstand van 6 maand 

à Wordt spontaan ingehaald door contacen met volwassenen 

 
4.4 Broers en zussen van de meerling 
 

- Aanwezigheid van een meerling bij oudere kinderen: negatieve gevoelens 

o Wordt gezien als soort bedreiging 

o Ouder kind moet leren omgaan met verminderde aandacht 

o Jaloersheid, rivaliteit en storend gedrag 

o Meer gedragsproblemen 

 

5. Begeleiding en ondersteuning 
 
Vier principes die zowel voor als tijdens de zwangerschap, als na de geboorte de ontwikkeling van de 

kinderen 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  

 
5.1 Medisch vlak 
 

- Extra medische zorg nodig 

- Meer medische informatie nodig 

- Mogelijke complicaties  

 
 
 
 



5.2 Psychosociaal vlak 
 
Aandacht voor de kinderen 
 

- Mogelijke risico’s op psychosociaal vlak 

- Meerlingen verschillen in sociale vaardigheden en in kwaliteit van hun relaties met leeftijdsgenoten  

- Elk kind: voldoende individuele aandacht nodig 

- Soms zijn aparte klassen voor meerling beter: 

o Als samenzijn in klas als storend wordt ervaren 

o Als er grote competitie is 

o Temperament 

o Voorkomen van taalproblemen  

 
Aandacht voor de ouders 
 

- Behoefde extra medische informatie 

- Behoefte extra informatie over opvoeding 

- Na geboorte: veel vragen over aanpak, voeding, school gaan, organisatie en gezinsgebeuren 

(Vooral mijn eerste moeders) 

- Informele steunbronnen + formelere initiatieven + professionele zorgverleners 

- Overlijden van een van de kinderen: 

o Grote invloed op leven 

o Nog erger naarmate oduer 

o Overlevende kind: schuld bij overlijden van broer of zus of voldoening doordat volledige 

aandacht krijgt 

 

6. Besluit 
 
Op verschillende domeinen en voor verschillende betrokkenen: meerlingschap heeft nood aan specifieke 

context die bijzondere aandacht vraag 

- Medische hindernissen of complicaties 

- ‘Geboren als tweeling’ is niet zo van belang, maar wel ‘opgroeien als tweeling’ 

De manier waarop ouders en andere omgevingsfactoren omgaan met de kinderen à beïnvloedt de 

ontwikkeling 

 


