
Webinar
Vaders in beeld

x
Door Evelien Dirks

23 mei 2022 van 20.00 tot 21.00 uur

WAG, Sectie Jeugd
Nederlands Instituut van Psychologen

Een beroepsvereniging van én voor psychologen



Zoom handleiding

Mocht je een technische en/of inhoudelijke 
vraag hebben, dan kun je deze stellen in de 

chatfunctie

Microfoon graag op mute

Let op! We reageren niet op ‘Raise Hand’. 



WAG

Evelien Dirks



WAG



“Fathers are parents too”



Maatschappij

Wetgeving

Onderzoek

VADERS



BRON CBS



juni 2020 geboorteverlof voor vaders 

augustus 2022 ouderschapsverlof



Onderzoek

Parent et al., 2017



Onderzoek

Parent et al., 2017



De hoeveelheid testosteron neemt tijdens de 

zwangerschap af bij
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Vaders Moeders



De hoeveelheid testosteron neemt tijdens de 

zwangerschap af bij
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META-ANALYSE  (Storm et al., 2022)

Samenhang tussen sensitiviteit 

van de ouder en het prosociale

gedrag van het kind
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High levels of paternal and maternal warmth

and positive control, and low levels of paternal

and maternal harshness were associated with

more prosocial behavior in children. 



Tekst

Kinderen hebben baat bij betrokken vaders

Taal en Cognitie

Sociaal-emotioneel

Psychisch welbevinden

Schoolse vaardigheden



Review  (Rollè et al., 2019)

40
Samenhang tussen 

betrokkenheid vader en 

cognitieve ontwikkeling  kind



Video



“Baby Praat”

Infant Directed Speech

Hoge Pitch

Langzaam

Herhaling

Klemtoon

Mimiek



Infant-directed speech (IDS)

Communicatie affect

Aandacht

Sociale Interacties

Taal leren





Moeders meer IDS
IDS Vader unieke 

bijdrage aan taal kind



Mothers gatekeepers?



VOORLEZEN



17% allebei

24

Wie leest het vaakst voor?

65% moeder
8%

Vaders



Wie stelt de meeste WieWatWaarWaarom vragen

Vaders Moeders



Wie stelt de meeste WieWatWaarWaarom vragen
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Vaders lezen anders voor

Wijken meer af van het verhaal

Stellen meer (abstracte) vragen

Koppelen het verhaal aan eigen 

Ervaringen van het kind
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Voorlezen maakt vaders meer

emotioneel betrokken.

Voorlezen is een toevoeging, vooral

als je de hele dag weg bent geweest

En je krijgt er zo veel voor

terug...



SPEL



Wie laat bij een spelletje zijn kind winnen?

Vaders Moeders



Wie laat bij een spelletje zijn kind winnen?



Fysiek Spel



Fysiek Spel

Doen vaders vaker

Goed voor self-regulatie

Minder angstige kinderen



Vaders van dove en

slechthorende kinderen

Onderzoek NSDSK



Ouer-kindinteractie

Geen verschil in hechting tussen vaders

en moeders met hun kind (Hadian, 
1995)

Dove vaders meer beurtwisselingen
dan dove moeders (Wille et al., 2019)



ONDERZOEK

24 vaders en moeders (koppels)

Kinderen tussen 0-4 jaar oud

Vroegbehandeling (VB)

Online vragenlijst

Self-efficacy

Betrokkenheid VB

Frequentie VB

Steun VB



Self-efficacy

“Het vertrouwen in het eigen kunnen”

Ouderlijke



Ouderlijke Self-efficacy is belangrijk



Motivatie Volharding Inspanning

Ouderlijke Self-efficacy is belangrijk



Motivatie Volharding Inspanning

Ouderlijke Self-efficacy is belangrijk

Beïnvloedbaar



SELF-EFFICACY (TOPSE)
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BETROKKENHEID



OPKOMEN VOOR JE KIND

BIJ HUISBEZOEKEN AANWEZIG ZIJN

ONTWIKKELING STIMULEREN

HET GEVOEL TE HEBBEN IETS TE KUNNEN ZEGGEN



Betrokkenheid Vaders



Vaders Moeders

Betrokkenheid



AANWEZIGHEID VB



Wie is het vaakst aanwezig tijdens contact momenten 

professional?

Vaders Moeders



Wie is het vaakst aanwezig tijdens contact momenten professional?



Aanwezigheid tijdens huisbezoeken:

Aanwezigheid tijdens cursussen:



Steun die ouders ervaren vanuit Vroegbehandeling
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Moeders Vaders

Taalontwikkeling 83% 88%

Sociaal-emotionele ontwikkeling 71% 75%

Gberuik hoortoestellen/CI 63% 67%

Omgaan met reacties van anderen 50% 63%

Omgaan met gehoorverlies in dagelijks leven 88% 83%



Vaders die aangaven hogere mate van self-efficacy

te hebben die….

Waren vaker aanwezig bij huisbezoeken

Ervaarden meer steun vanuit Vroegbehandeling

Waren meer betrokken bij de vroegbehandeling van hun kind



Aanbevelingen



Leesmoeders gezocht!
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Ouderbetrokkenheid ≠ moederbetrokkenheid 



Moeders krijgen
informatie/tips van 
Professionals…

Vaders krijgen
informatie/tips van 
Moeders

Oh, the DYNAMICS



Aanbevelingen

• Nodig vaders expliciet uit, gebruik ook hun e-mailadres

• Plan bijeenkomsten ook ‘s avonds of in het weekend 

• Laat vragenlijsten door vaders en moeders apart invullen

• Valideer en normeer onderzoeksinstrumenten ook voor vaders

• Gebruik afbeeldingen en beschrijvingen van vaders in nieuwsbrieven, 

werving, folders, en ander voorlichtingsmateriaal 

• Mannelijke professionals



Aanbevelingen

• Wees je bewust van de rol van vaders

• Spreek vaders aan op hun kracht

• Benader vaders als volwaardige en gelijkwaardige partner

• …………..



Tot slot
Vooral veel overeenkomsten tussen vaders en moeders. 

Michael Lamb (2010)

Ouderlijke warmte, verzorging en intimiteit hangen samen 

met positieve ontwikkelingsresultaten bij kinderen, of het 

nu om een moeder of een vader gaat. 
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Dit webinar terugkijken?
Dat kan vanaf morgen via:
www.psynip.nl/webinars

Hier zijn ook eerder gehouden webinars terug te vinden!

http://www.psynip.nl/webinars
http://www.psynip.nl/webinars

