
 1 

Vaderschapskennis, nr. 12 – 

Januari 2023, 2e jaargang, nr. 1 
 Versie: 28-01-2023 

 

Connect2Fathers –> Fathers4Fathers – Daddycation – Betrokken vaders 

Kennisbank ‘vaderschap’ 
 

1 

                  
© Bob de Raadt                                                                                                                                         

Freelance Contextueel Maatschappelijk Werker – Methodisch Ouderbegeleider – lid 

Connect2Grow > Connect2Fathers – Auteur/boekenrecensent – Assistent onderzoek bij 

de afd. Verloskunde-Gynaecologie Erasmus MC Sophia - ROTTERDAM. 

www.bobderaadt.nl                                                                                                      

www.bobderaadt.nl/vaderschap.php  (interviews & boekrecensies)                        

www.bobderaadt.nl/connect2fathers.php  (Rotterdams project ‘vaderschap’)             

www.bobderaadt.nl/socialeverloskunde.php  (kwetsbare zwangeren/risicofactoren) 

www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php  (magazine vaderschap & ontwikkelingen)  
www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php > Daddycation/betrokken vaderschap 

www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php: christelijk geïnspireerd magazine 

(digitaal)  

 
@ bobderaadt@live.nl                                                                                                                                                          
Ook op: LinkedIn – Instagram – op YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ - 
https://youtu.be/y9WX_gspePw 

 
1 Rembrandt – schilderij ‘De verloren zoon’.  

http://www.bobderaadt.nl/
http://www.bobderaadt.nl/vaderschap.php
http://www.bobderaadt.nl/connect2fathers.php
http://www.bobderaadt.nl/socialeverloskunde.php
http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php
http://www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
mailto:bobderaadt@live.nl
https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ
https://youtu.be/y9WX_gspePw


 2 

Inhoudsopgave: 

• Agenda (pag, 2). 

• Publicaties (pag. 2). 

• Redactioneel (pag. 2). 

• Vader & zoon-dynamiek; impressies (pag. 4) 

• Vaderschap, ervaringen (pag. 6) 

• Berichten (pag. 6) 

• Boekenplank: (pag. 9)                                                                                                                                    
- In gesprek met je ouders (R. Diekstra)                                                                                         
- Erfgrens (Marco Martens)                                                                                                               

- Handboek Geboortezorg (El Bouazzaoui e.a.) 

• Bericht vanuit SIRG-FCAR: nieuwe publicaties (uit de nieuwsbrief van januari 2023); 
(pag. 12). 

• Sociale verloskunde (signalering en aanbevelingen): Vaders in de verloskamers. (pag. 
17). 

 

Agenda: 

• 10-01-2023, van 16.00-21.30 uur: De Hertgang-sessies voor vaders, te Halsteren (i.s.m. 
Hartelijk Verbonden) 

• 16-01-2023, 20.00 uur: VaderGids-avond, Gorinchem. 

  
• 09-03-2023 3e Hertgang-sessie voor vaders; i.s.m. Hartelijk Verbonden. Vanaf 15.45 – 21.30 

uur. Opgave: van te voren aanmelden. 

• 24-05-2023 - Congres ‘Goed contact met prille ouders’. 
https://www.ouderscentraal.nl/congres-goed-contact-met-prille-ouders/ 

 

Publicaties: 
• Boekrecensie (door Bob de Raadt): ‘Openhartig over mantelzorg’, over: Hartenkreten van 

mantelzorgers -  Over de kunst van het samenwerken, geschreven door E. Witteveen, e.a. – in Vakblad 

Sociaal Werk, nr. 6, dec. 2022 – ISSN 2468-7456; pag. 32. Themanummer: Mantelzorg. 

https://www.ouderscentraal.nl/congres-goed-contact-met-prille-ouders/
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• VaderKracht Centraal, dec. 2022; digitaal christelijk-geïnspireerd vadermagazine. Vindplaats: 

www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

 

Redactioneel (1): 

Wie de moeite neemt om in het thema ‘vaders en vaderschap’ te duiken, zal merken dat er 
lokale of specifieke activiteiten zijn voor vaders: wandelingen, vuurkorfavonden, vadercafe’s, 

cursussen voor (aanstaande) vaders, Instagram-pagina’s, websites (voor rouwende vaders, 
voor vaders na een miskraam, aandacht voor stiefvaders e.d.) Toch is dit aanbod nog erg 

versnipperd en facultatief. Ik merk, dat vaders veel aan elkaar hebben, als zij elkaar als vaders 
ontmoeten. Dan is er veel gespreksstof en uitwisseling van ervaringen.                                                             
In de geboortezorg is de aandacht in de praktijk nog vaak een ‘ondergeschoven kindje’. Op 

papier lijkt die aandacht er wel te zijn en er zijn goede initiatieven waarin de (biologische, 
aanstaande) vader ook bij de geboortezorg betrokken wordt. In de praktijk hoor ik verhalen 

van (zeer) betrokken en waardevolle vaders. En daarnaast hoor ik verhalen over vaders die 
tijdens de bevalling van hun vrouw wegduiken achter hun laptop of verdwijnen in hun 
telefoon. Vaders, die geen steun bieden aan hun barende vrouw/partner en daarmee hun 

vrouw in de steek laten. Vaders, die geen aandacht besteden aan hun kind. Schrijnend om 
deze verhalen te horen; schrijnend om dit gedrag te merken. Vaders, die zichzelf hierin tekort 

doen (om welke reden dan ook; om welk motief ook). Die hun partner tekort doen en die hun 
kind direct tekort doen.                                                                                                                                 
- Hoe hebben  zij zich op hun vaderschap voorbereid?                                                                                  

- Hoe kunnen zij hun hart verbinden aan hun vrouw en kind?                                                                    
- Hoe zijn zij in de pre-conceptionele fase begeleid?                                                                                 

- Hoe zijn zij tijdens de zwangerschapsperiode begeleid?                                                                         
- Hoe staan zij eigenlijk in het (hun) leven?                                                                                                
- Met welke verlieservaringen; met welke emotioneel onveilige situaties?                                                 

- Waar is hun vaderfactor, hun vadergevoel, hun vaderbetrokkenheid, hun genegenheid voor 
hun kind, hun vaderhart?                                                                                                                            

- Hoe kunnen zij hun kind een sterke start geven?  
 
Vaderschap is leiderschap! En dat soort verantwoordelijkheid is nog vaak onzichtbaar, 

ongemakkelijk, onzeker, onderontwikkeld. Daar mag in het sociale domein best meer 
aandacht voor zijn: positieve verhalen van zorgzame, betrokken, liefdevolle vaders. 

Inspirerende voorbeelden, die handvatten geven, die over hun vaderschapsgroei spreken, die 
hun kind(eren) helpen, bemoedigen, coachen, waarderen, aandacht geven, 
vertrouwenspersoon zijn en vul maar aan. Mooi daarin vind ik het magazine ‘Gewoon Papa’, 

inmiddels is het 2e nummer uitgekomen; een aanrader (Uitg. Scholten). 
 

Op verschillende plaatsen wordt nagedacht en gewerkt aan een landelijke expertisecentrum, 
om structureler ‘vaders en vaderschap’ voor het voetlicht te brengen (zowel praktisch gericht 
als m.b.v. wetenschappelijk onderzoek. En daar hoort onderwijs in vaderschapsontwikkeling 

ook bij). Er is nog een wereld te winnen; in het belang van onze kinderen. Wordt vervolgd! 
 

Redactioneel (2): 

Inmiddels is dit het 12e nummer van Vaderschapskennis, een mijlpaal. Eigenlijk vrij 

plotseling en spontaan ontstaan. Ik had vrij veel ‘vader-informatie’ verzameld: 
boekenrecensies over ‘vaderboeken’, artikelen over vaderschap, interviews met vad ers, 
literatuuroverzichten, vaderschapskennis en vaderfactoren, studies en webinars, berichten 

m.b.t. vaders en vaderschap, vaderverhalen (positieve en negatieve ervaringen), over ‘vader-
voor-vader’-initiatieven, vaders in de keten van de geboortezorg etc. Om die kennis te 

http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
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bewaren en beschikbaar te stellen, ben ik dat in het digitale magazine Vaderschapskennis 

gaan verzamelen. Pionierend, leuk en interessant werk, kleinschalig en misschien wat 
amateuristisch (voor verbetering vatbaar > qua professionele aanpak en layout). Ik vind het 

urgent, een missie, om toegewijd vaderschap en betrokken vaders meer voor het voetlicht te 
brengen.  
Het liefst in samenwerking met andere personen/vaders/professionals, die positief vaderschap 

willen aanmoedigen (Daddycation). Mocht jij (vader, opa, vanuit jouw vaderschapsexpertise 
en vanuit jouw vaderhart) een bijdrage willen leveren aan dit magazine (een column over 

vaderschap, een blog, een artikel/beschouwing (over vaderemancipatie), een (vader)interview, 
een boekreview/-recensie m.b.t. een vaderschapsthema of een andere bijdrage: stuur je 
bijdrage of je reactie naar bobderaadt@live.nl Alvast bedankt.  

 

Vader & Zoon dynamiek, impressies 

• Thé Tjong-Khing (89 jaar, illustrator van meer dan 500 kinder- en sprookjesboeken; 
“Als ik teken, ben ik weer dat jongetje van Java”) spreekt over zijn vader als volgt: “Ik 

heb me nooit thuis gevoeld in Indonesië. Dat komt doordat mijn vader niet zo aardig 
was. In de Chinese cultuur draait alles om jongens, en vader vond mij, als enige zoon, 

helemaal niks. Vaak proberen zoons in zo’n geval de liefde van hun pa te winnen. Ik 
heb dat niet gedaan. Als hij de kamer binnenkwam, maakte ik mij uit de voeten”. 2  
 

• Matt Maher (Canadees worship-artiest) heeft een nieuw album uitgebracht ‘The stories 
I tell myself’ (Essential Records/Provident Labl Group). Met het titelnummer beland 

je op het emotionele brandpunt van het album. In het autobiografische nummer zingt 
hij over de moeizame band die hij had met zijn aan alcohol verslaafde vader. Maher 
worstelde met constante gevoelens van teleurstelling en tekortschieten. In een 

toelichting bij het nummer vertelt hij dat tijdens de coronaperiode dit soort angsten 
van vroeger weer terugkwamen. Dit had ook invloed op zijn kijk op God als Vader. 

‘Je denkt voortdurend: misschien houdt hij van me, misschien tolereert hij me, maar 
als ik een keer de fout inga, dan krijg ik dat driedubbel terug’. Uiteindelijk ging hij 
met deze gevoelens aan de slag en kon hij zijn beeld van God bijstellen. ‘Het verhaal 

van God dat ik in de Bijbel vind, is een verhaal van genade en verlossing. Het werkt 
niet om de pijn heen, maar het werkt door de pijn heen. En dat zijn de verhalen die ik 

mezelf nu vertel.’3 
 

• Mark Tuitert geeft in een interview te kennen ‘dat de stoïcijnse filosofie hem geholpen heeft 
om de band met mijn vader te herstellen. “Mijn ouders hebben lange tijd in een 
vechtscheiding gezeten. Ik was vooral boos op mijn vader. In mijn ogen was hij een slechte 
vader, omdat hij ruzie maakte, zijn emoties niet onder controle had en er niet voor ons was. 
Daarom heb ik een paar jaar geen contact met hem gehad. Door de stoïcijnse filosofie ging ik 
mijn eigen oordeel bevragen: waarop baseer je je mening en hoe zou iemand anders 
dezelfde situatie beleven? Die gedachteoefeningen hebben me geholpen om de band met 
mijn vader weer te herstellen. “Zou ik een betere vader zijn? Weet ik hoe het is om geen 
contact te hebben met je zoons? Ik kon niet in de schoenen van mijn vader staan! Mijn vader 
had eigenlijk geen gebrek aan liefde voor ons. Het kwam door onvermogen om daarmee om 

 
2 Interview met Thé Tjong-Khing, door Willem Pekelder, in Nederlands Dagblad, bijlage Gulliver-boeken; 

vrijdag 23-12-2022, pag.4-5: ‘Als ik teken, leef ik in een wereld waar niets te dol is’. Een prachtige kunstenaar-

tekenaar. In mijn PABO-tijd kwam ik de boeken die hij illustreerde al tegen; die stonden op de literatuurlijst 

voor kinderliteratuur. 
3 ‘Maher klinkt gevarieerd, meeslepend, intens’, recensie door Harco Ploegsma; in: ND 30 -12-2022, Gulliver-

muziek, pag. 16 

mailto:bobderaadt@live.nl
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te gaan. Ik kwam erachter dat mijn boosheid net per sé door mijn vader kwam, maar door 
mijn oordeel over de situatie. Daarna is het contact met mijn vader weer goed geworden.   
Nu hij (Mark) zelf vader is, wil hij vooral liefde en kansen geven aan zijn kinderen; even 
helpen en een knuffel geven.4 
 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7022119483674652673/ Tim 
Vernhout, 20 jan. 2023.5 

Voetstappen in de sneeuw 

 

vanochtend heb ik mijn zoon van 3 naar de peuterspeelzaal gebracht. Er lag een 

mooie laagje sneeuw wat alleen al fascinerend is voor kinderen. We liepen in het 

ochtendgloren, papa voorop en zoonlief erachteraan. Ik kijk om en zie dat hij 

nauwgezet papa's voetstappen volgt. Een minuut later kijk ik weer om en zie ik dat hij 

is stil blijven staan, even naar mij kijkt en nadenkt en vervolgens zijn eigen spoor 

maakt, met een grote grijns op zijn gezicht. Vervolgens liepen we hand in hand het 

laatste stuk naar de speelzaal. 

 

Ik ben de laatste tijd bezig met leiderschap in mijn eigen leven en mag meelopen met 

anderen. Het beeld van vanochtend liet me niet los en wilde ik dus graag delen. Voor 

mij is het een mooi beeld van hoe leiders mogen zijn. 

 

Soms de onbegaande paden uitstippelen en in voorgaan zodat anderen in hun 

voetsporen mogen volgen en vervolgens ruimte bieden (de vertrouwde basis) om zelf 

sporen te maken die soms een hele andere kant op kan gaan. 

 

En ook af en toe naast elkaar optrekken en de hand vasthouden, daar waar het soms 

moeilijk kan zijn of waar het nodig is. 

 

Op tijd weer loslaten zodat ieder zijn eigen weg weer kan bewandelen. 

 

Om af te sluiten een stukje uit een gedicht van Hans Stolp: 

 

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt. 

 

Die éne is voor jou. Die ene slechts. 

 

En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan. 

 

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou. 

 
4 ‘Ik probeerde als kind mijn ouders bij elkaar te houden”. Interview door Jasper den Boon, in de rubriek: 

Zaterdag, zeven deugden; een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, 

matigheid, geloof, hoop en liefde. Openhartig interview, contextueel. In: Nederlands Dagblad, 05-11-2022, 

bijlage Zaterdag; pag. 4-6.  
5 Gepubliceerd en overgenomen met toestemming va n auteur (Tim Vernhout). Bedankt Tim! Inspirerend verhaal 

met jouw zoon samen. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7022119483674652673/
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De keuze is de wijze hoe die weg te gaan. 

 
 

Vaderschap, ervaringen: 

• Henrik Wienen (43) is getrouwd met Femmieke (30). Samen hebben ze twee zoons: 
Juda (3) en Abel (6 maanden). “Weergaloos”, vindt Henrik het vaderschap. “Vader 

zijn is echt fantastisch. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden “. 
Natuurlijk, een kind opvoeden is lastig. Maar ik zie het juist als een enorme kans. Je 

kunt hier op aarde iets doorgeven wat je belangrijk vindt.6 
 

• Mark Wijnen is vader van Jasper en hij vertelt over zijn meervoudig gehandicapte 
zoon, de jarenlange zorgintensiteit, het werken met een PGB, mantelzorg = privézorg, 

het slapen met een babyfoon naast zijn oor, de maatschappelijke context en zijn 
werkgever. Hij vertelt over het ‘zorg-moe’-zijn. Nu is de relatie met zijn zoon 

veranderd sinds Jasper binnen een zorgorganisatie woont. Mark Wijnen vertelt over 
vaderschap in al z’n intensiteit.7                                                                                               

Herkenbaar verhaal, zeker als je met chronisch zieke kinderen te maken hebt (als 
ouders, als (zorg)professional, zeker in mijn tijd als medisch maatschappelijk werker 
bij het CTB&A – Centrum Thuisbeademing & Ademhalingsondersteuning – Erasmus 
MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam). 

 

Berichten: 

• Bas Janse geeft een interview in het vakblad Nataal8, over het platform ‘De vergeten 
vader’9. Een plek voor vaders die te maken hebben (gekregen) met een miskraam, 

ongewenste kinderloosheid, een stilgeboorte, met een vruchtbaarheidstraject. Bas wil 
met dit interview bereiken, dat de geboortezorg meer aandacht besteedt aan deze 
vaders. “Vraag gewoon hoe het gaat en of er vragen zijn!”                                               

Terecht pleidooi! 

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/gezamenlijk-gezag-door-
erkenning-vanaf-2023  

• https://www.ad.nl/gezin/ongepland-vader-weer-zon-domme-twintiger-die-een-meisje-
heeft-bezwangerd-zie-je-ze-
denken~af4f4d14/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F                               

DADDY ISSUESIn de serie Daddy Issues leggen we het moderne 

vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze 

moederschapscultuur? Deze week vertellen vaders Bert en Lars hoe zij 

 
6 “Door mijn kinderen ga ik bewuster om met mijn geloof”. Interview door Gershon Osnabrugge, in: ND 24 en 

25 dec. 2022; pag. 4.  
7 ‘De wereld verwachtte ná Jaspers geboorte net zoveel van mij als ervoor’. Interview, door Marc Hoijtink; in: 

Vakblad Sociaal Werk, dec. 2022, nr. 6; pag. 15.  
8 ‘Platform biedt lotgenotencontact voor mannen; nuchter over emoties’. Interview met Bas Janse, door Margit 

Kranenburg; in: Nataal, Vakmagazine voor pre-, en postnatale zorgverlening. Editie 55, jaargang 14, dec. 2022, 

ISSN 2588-7831; pag. 44-46. 
9 devergetenvader.nl: Hét platform in Nederland en België voor mannen met een kinderwens en het om moeten 

gaan met alle emoties rondom miskramen, niet voltooide zwangerschappen, ongewenste kinderloosheid, maar 

ook alle emoties die komen kijken bij fertiliteitstrajecten zoals bijvoorbeeld IVF en ICSI, maar ook in trajecten 

met sperma- en/of eiceldonatie.  

Kortom, voor alle emoties rondom de kinderwens van de man. info@devergetenvader.nl     

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/gezamenlijk-gezag-door-erkenning-vanaf-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/gezamenlijk-gezag-door-erkenning-vanaf-2023
https://www.ad.nl/gezin/ongepland-vader-weer-zon-domme-twintiger-die-een-meisje-heeft-bezwangerd-zie-je-ze-denken~af4f4d14/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/gezin/ongepland-vader-weer-zon-domme-twintiger-die-een-meisje-heeft-bezwangerd-zie-je-ze-denken~af4f4d14/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/gezin/ongepland-vader-weer-zon-domme-twintiger-die-een-meisje-heeft-bezwangerd-zie-je-ze-denken~af4f4d14/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
mailto:info@devergetenvader.nl
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ongepland vader werden. Esther Elligens 06-01-23, 10:30                              

Het AD besteedt in de serie DADDY ISSUES op een boeiende manier 

aandacht aan het vaderschap in z’n velerlei vormen. Mooie serie! 

• https://www.chcs.org/resource/the-critical-role-of-dads-exploring-the-benefits-of-
father-friendly-pediatric-care/  Op 2 febr. 2023, om 2:00 – 3:15 PM ET.                                                                                                
This webinar is the first in a two-part series on Expanding Patient and 
Family Engagement to Improve Pediatric Care that will highlight the value 

of co-creating equitable partnerships between patients, families, 
community, and multidisciplinary care teams. This webinar will focus on 

the importance of involving fathers in patient and family engagement to 
advance pediatric care. 

Fathers and father figures are often left out of conversations about their children’s 

health care due to structural and societal barriers. But without their input, a piece of the 
family’s story may be missing. Whether a father lives in the home with the child or not, 
they have a unique perspective to share. Pediatric health care teams can benefit from 

intentionally making their practices more welcoming to fathers by shifting policies and 
practices, allowing them to better support their patients’ life-long health and well-being. 

This webinar will explore efforts to incorporate fathers’ experiences and voices in 

pediatric care. Presenters will share their diverse personal and professional 
experiences and will include: a family advocate who is deeply involved in his child’s 

care; a physician who advocates to include fathers in pediatric primary care decision -
making; and a champion for embedding holistic practices to improve the involvement 
of fathers in the lives of their children and families. This webinar is a product 

of Accelerating Child Health Transformation (ACHT), a national initiative led by the 
Center for Health Care Strategies (CHCS) with support from the Robert Wood Johnson 

Foundation that seeks to accelerate the adoption of key strategies necessary to 
advance anti-racist and family-centered pediatric practice. 

Health care providers, researchers and organizations; patients and patient advocates; 
and other interested stakeholders are invited to join this 75-minute event. 

Agenda 

I. Welcome and Introductions 

Speaker: Hannah Gears, Senior Program Off icer, CHCS 

H. Gears will welcome participants, provide an overview of  the webinar, and introduce speakers. 

II. Opportunities for Expanding Inclusion of Fathers 

Speaker: Louis Mendoza, Family Advisor for ACHT and former Manager at Washington State Fathers 

Network (retired) 

L. Mendoza will share his personal and professional experiences related to the importance of engaging 

fathers in health care decisions for their children and in overall health care system transformation. He will 
provide context for how and why fathers of ten feel their voices are not heard and of fer suggestions for 

improving engagement of fathers in practice change and policy development. 

https://www.chcs.org/resource/the-critical-role-of-dads-exploring-the-benefits-of-father-friendly-pediatric-care/
https://www.chcs.org/resource/the-critical-role-of-dads-exploring-the-benefits-of-father-friendly-pediatric-care/
https://www.chcs.org/resource/the-impact-of-youth-voices-in-transforming-pediatric-care/
https://www.chcs.org/project/accelerating-child-health-transformation/
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III. Strategies for Engaging Fathers in Clinical Practice 

Speaker: Mary Ann Woodruf f , MD, Pediatrician, Pediatrics Northwest 

M. A. Woodruf f will share ef forts undertaken by Pediatrics Northwest, a pediatric practice in Washington 
State, to better integrate fathers into the primary care setting, including providing mental health 
screenings for fathers, similar to those often offered to mothers in pediatric care settings. She will share 

why Pediatrics Northwest prioritizes fatherhood engagement in the context of practice transformation. 

IV. Designing Father-inclusive Pediatric Care  

Speaker: Anne Stone, Director, Washington State Interagency Fatherhood Council  

A. Stone will share strategies to design a fatherhood-inclusive pediatric medical home that prioritizes the 

father’s perspective whether he is living with the patient, present at the visit, or not. She will outline the 
positive long-term impacts on children’s emotional and economic well-being associated with father 
involvement in a child’s life and will share a set of  North Star Father-Friendly Principles that promote a 

stronger father-f riendly provider network of services for fathers and father f igures.  

V. Moderated Panel: Exploring Diverse Perspectives of Fathers Who Play an Active Role in Their 

Child’s Health Care 

Moderator: H. Gears will moderate a panel discussion with fathers actively involved in their child’s health 

care. 

•  
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Boekenplank: 

• Boekrecensie 10: 
Diekstra, R. (2020) In gesprek met je ouders – Handleiding voor je belangrijkste interview – 
Uithoorn: Karakter Uitgevers BV - ISBN 978 90452 2231 8. 
 

‘In gesprek met je ouders’ is een waardevol boek, zeker als jij zelf op ontdekkingstocht gaat 
met de aangereikte interviewvragen. Terecht voegt Diekstra aan dit boek de ondertitel toe: 

“om te weten waar je bent of waar je naartoe gaat moet je weten waar je vandaan komt”. Het 
motto luidt: ‘Meer weten is meer begrijpen is meer waarderen’. Aan dit boek ging een aantal 
krantencolumns vooraf. De eerste column maakte veel pennen los, merkte de auteur tot zijn 

eigen verbazing. De titel van de column luidt: ‘Intieme vreemden’. Hierin vertelt Diekstra 
over de cursus  Levenslooppsychologie, die hij geeft en de opdracht die hij aan zijn studenten 

verstrekt om hun ouders afzonderlijk te gaan interviewen. Vaak blijken kinderen en hun 
ouders elkaar toch niet zo goed te kennen, dan zij denken te weten en zijn zij naar elkaar toe, 
zoals Diekstra dat noemt: ‘Intieme vreemden’. Er is een aarzeling om met elkaar dieper in 

gesprek te gaan.                                                                                                                                                                  
In die column vermeldt hij ook dat er een interviewschema beschikbaar is, als een praktisch 

hulpmiddel om dat gesprek tussen ouder en kind op gang te helpen.                                                                          
Al snel daarna komt er een mail bij hem binnen met het verzoek om dat interviewschema 
toegezonden te krijgen.                                                                                                                                                                         

In het interviewschema komen bij voorbeeld de volgende thema’s naar voren: “Over je 
ouders; over geboorte, woon- of verblijfsplaats gezin van herkomst en veranderingen daarin; 

over de gezinssamenstelling; over beroep, werk en loopbaan; over familieactiviteiten, 
hoogtijdagen en hoogtij-gebeurtenissen; over relaties; over persoonlijke, sociale, religieuze en 
politieke betrokkenheid als (jong)volwassenen en later”. En nog andere vragen komen aan de 

orde, inclusief een aantal extra onderwerpen, als: “Zijn er gebeurtenissen uit het verleden die 
jou niet loslaten?” en “Welke levenslessen wil jij jouw kleinkinderen vertellen?” Toen ik het 

boek en de interviewvragen las, ging ik al snel in gedachten de geschiedenissen van mijn 
vader en mijn moeder na. De interviewvragen brengen inderdaad het onderlinge gesprek op 
gang, vaak met verrassende verhalen. Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de volgende 

website: www.diekstra.nl;/ingesprekmetjeouders. Ik hoop dat je na jouw eigen interview kunt 
zeggen: ‘Meer weten is meer begrijpen is meer waarderen’. 

Bob de Raadt, medisch maatschappelijk werker in het Erasmus MC-Sophia, contextueel 
hulpverlener, ouderbegeleider. Gastdocent bij de Erasmus MC-Academie, Rotterdam. 
www.bobderaadt.nl 

 

• Erfgrens beïnvloedt je leven. 

 
Erfgrens waar het vaderschap schuurt geschreven, door Marco Martens – Uitg. De Meent, 
2022. 

Boekrecensie door Bob de Raadt. 11 

 
10 https://www.ouderscentraal.nl/ouders-individueel-interviewen-leidt-tot-verrassende-inzichten/ 
Boekrecensie door Bob de Raadt, Nieuwsbrief VROEG – Ouders Centraal – 11-03-2021, van het 
boek: In gesprek met je ouders, van: R. Diekstra (Karakter Uitg.). 
 
11 https://www.ouderscentraal.nl/herkenbaar-verhaal-over-schurend-vaderschap/ Herkenbaar 
verhaal over schurend vaderschap; recensie door Bob de Raadt, m.b.t. het boek ‘Erfgrens – de 

rafelranden van het moderne vaderschap’ (11 augustus 2022). Auteur: Marco Martens (Uitgeverij De 

Meent). 
 

http://www.diekstra.nl;/ingesprekmetjeouders
http://www.bobderaadt.nl/
https://www.ouderscentraal.nl/ouders-individueel-interviewen-leidt-tot-verrassende-inzichten/
https://www.ouderscentraal.nl/herkenbaar-verhaal-over-schurend-vaderschap/
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Het woord ‘erfgrens’ heeft meerdere betekenissen: een schutting tussen twee percelen en een 
grens tussen generaties, tussen bloedbanden, tussen een zoon  en een vader. Over een 

kadastrale erfgrens kan soms al veel te doen zijn; bij een bloedband is een erfgrens helemaal 
belangrijk, van existentieel belang. Zo’n erfgrens bepaalt bewust of onbewust je leven, je 
gevoelens, je bestaan, je relaties, je beleving, je identiteit. Het gaat over intimiteit en gekend 

worden, over nabijheid en afstand. In dit boek van Marco Martens schuren beide erfgrenzen. 
We ontmoeten de hoofdpersoon, Hubert, als hij als 12-jarige jongen met zijn vader in een 

snackbar een ijsje eet. Een vooral zwijgende ontmoeting. Hij heeft nu een stem in de 
omgangsregeling; alsof dat gevierd moet worden. Aan het eind van het gesprek vraagt zijn 
vader of hij er over nagedacht heeft of hij zijn vader vaker wil zien? “Ik hield mijn ogen strak 

op de tafel gericht en vroeg hem me naar huis te brengen”.  
Het besef van vaderschap is de rode draad door dit boek. Dat komt het meest tot uitdrukking 

in een mailwisseling met zijn vader. Hubert schrijft, met zijn kind(eren) in gedachten: “Sinds 
ik vader ben geworden moet ik denken aan je. Meer dan dat ik je mis, wil ik antwoord kunnen 
geven als ze vragen wie hun opa is”. “Ik heb nog werk aan de deuren die je destijds voor me 

dichtsloeg: meer dan ruimte heeft een jongetje beschutting nodig”. “Ik walg van de 
ingebouwde afstand. Een zoon verlangt naar een vader die voor hem vecht, die zich durft te 

tonen, die hem de hand reikt in de kwetsbaarste vorm denkbaar. Ik verlang naar een hand d ie 
zich niet meer verschuilt achter de omstandigheden”. “Kijk, vader, ik doe het ook: ik zoek 
mijn afstand in emoticons, een schutting om gedachten overheen te gooien”. De erfgrens 

wordt voelbaar. 
De auteur schetst hier pijnlijk duidelijk de afstand tot zijn biologische vader en de emotionele 

pijn, het verlangen naar een betere relatie, met minder afstand en meer betrokkenheid, voorbij 
de onmacht binnen deze relatie. Hubert verlangt naar zelfvertrouwen, in zijn vaderschap, als 
partner dat hij kordaat kan optreden (ook als bij de bouw van het nieuwe huis de erfgrens 

overschreden is en hij zich uitgelachen voelt). Hij wil absoluut niet die vader zijn die ”ik niet 
worden wil”, want vaderschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee”.                             

‘Erfgrens’ beschrijft op een subtiele en meelevende manier hoe een jongen zich ontwikkelt tot 
een vader, die verantwoordelijkheid draagt voor zijn kinderen en die worstelt met zijn vader. 
Een verhaal over de rol van zijn moeder en van zijn stiefvader, Cor in zijn leven. Over zijn 

vriendin, hun dochter en dat er een zoon op komst is. Over zijn leven als cabaretier, waarin hij 
het ‘vaderschapsthema’ in een sketch over zijn biologische vader zoveel ruimte kan geven, 

dat het publiek aan zijn lippen hangt. Zo kan hij zijn zoektocht lekker projecteren. Zoeken 
naar verbinding en het verhaal van zijn vader. 
Erfgrens is een verhaal dat diep insnijdt in wat een gewoon, luchtig leven van alle dag lijkt. 

Echter, een dagelijks leven waarin het vaderschap, beiderzijds, schuurt. Een herkenbaar 
verhaal voor menig vader, die terugkijkt op een moeizame relatie met z’n eigen vader. 

 
Bob de Raadt, is onderzoeker bij de Erasmus MC Rotterdam, afd. Verloskunde, gastdocent bij 
de Erasmus MC Academie, freelance contextueel maatschappelijk werker, lid van 

Connect2fathers en eigenaar van de website www.bobderaadt.nl en auteur bij 
‘Vaderschapskennnis’ en ‘VaderKracht Centraal’. Contact: bobderaadt@live.nl 

 

• Boekrecensie: Schat aan culturele informatie voor goede geboortezorg. 
Auteurs: Gerdina de Gruyter-de Raadt & Bob de Raadt 12 

 
12 https://www.vakbladvroeg.nl/geboortezorg-gebaat-bij-schat-aan-culturele-informatie/ boekrecensie 
van Bob de Raadt en Gerdina de Gruyter-de Raadt > Handboek Geboortezorg bij verschillende 

http://www.bobderaadt.nl/
mailto:bobderaadt@live.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vakbladvroeg.nl%2Fgeboortezorg-gebaat-bij-schat-aan-culturele-informatie%2F&data=04%7C01%7Cb.deraadt%40erasmusmc.nl%7C89278d14fe7c4f05009c08d95694d405%7C526638ba6af34b0fa532a1a511f4ac80%7C0%7C0%7C637636019486768898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ImKVOvoSJP9TU%2FJWt01b5jkLYzwjQIPlnVuKBP04eNA%3D&reserved=0
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Handboek Geboortezorg bij verschillende culturen 
Auteurs: Fadua el Bouazzaoui en Ingrid A. Peters – Tielt: Uitg. Lannoo Campus (2017). 
 
Culturele achtergrondinformatie 
Wie dit ‘Handboek Geboortezorg bij verschillende culturen’ gaat gebruiken als 
achtergrondinformatie voor verschillende culturen heeft een ware schatkist in handen. Het 
boek vertelt over cultuur & religie, diversiteit, de preconceptionele periode en de drie 
zwangerschapstrimesters. Het gaat dieper in op transculturele zorgverlening. Zeer 
gedetailleerd worden culturele aspecten besproken van Nederlandse vrouwen met de 
volgende migratie-achtergronden: Turkije, Marokko, Suriname, Polen, Afghanistan en Syrië. 
Verschillen in levensbeschouwing, leefgewoontes en rituelen rondom preconceptie, 
zwangerschap en de kraamperiode vormen de leidraad in dit handboek. 
 
Inhoud en indeling 

Het boek heeft een duidelijke indeling: overzichtelijke, diepgaande hoofdstukken, met veel 
aansprekende voorbeelden, schema’s, aandachtspunten, verschillende perspectieven, 

kernpunten, conclusies en literatuurverwijzingen. 
 
Kraamperiode 
Het boek behandelt volgens een vast stramien verschillende aspecten voor, tijdens en na de 
zwangerschap en bespreekt –als voorbeeld- de kraamperiode op volgende wijze:  

- de culturele en religieuze waarden van de kraamvrouw,  
- Welke kennis heeft de kraamvrouw over de kraamzorg? 
- het sociale netwerk van de kraamvrouw,  
- zorggebruik van en aanbod aan de kraamvrouw met een migratie-achtergrond 
- Welke factoren hangen samen met het niet gebruiken van kraamzorg?  
- Wat zijn de kenmerken van een kraamvrouw met een migratie-achtergrond die tot 

een verhoogde kans op een postnatale depressie kunnen leiden?  
- Wat zijn specifieke risico’s voor pasgeborenen met een migratie-achtergrond? Bij 

voorbeeld bij geelzucht of bij wiegendood. 
- Wat zijn de perspectieven van de zorgverlener en die van de kraamvrouw? 
- en sluit aan bij het verklaringsmodel van Kleinman (een gestandaardiseerde 

vragenlijst). Bijv.: “Hoe ervaart u uw gezondheidsproblemen of die van uw kind?”  
 

Het boek geeft in een tweetal bijlagen ook informatie over culturele benaderingen en 
verschillen over: 

- een collectivistische of een individualistische invloed (per land), 
- tussen mannen (masculien) en vrouwen (feminiem), per land. 

 
Lees- en leerervaring van een obstetrieverpleegkundige  

“Een week of wat geleden had ik het boek meegenomen, voor als de nachtdienst rustig zou 
zijn, zou ik alvast wat kunnen lezen in het boek. Prompt hadden we, ondanks de 

aangescherpte coronamaatregelen een grote buitenlandse familie in de wachtkamer van de 

 
culturen (Uitg. Lannoo Campus; Tielt), auteurs: Fadua el Bouazzaoui & Ingrid Peters. Bron: Vakblad 
Vroeg – Kennisplatform Jonge Kind – 03-08-2021. 
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verloskamers zitten. Ze waren niet van plan om te vertrekken, voordat de baby geboren was 
en ze die begroet hadden.  
Totaal geen ideale situatie, maar het mooie daarvan, was dat het hele nachtdienstteam het 
fijne ervan wilde weten en het opzocht in het 'handboek'.. en ja hoor, er  stond precies 
verteld waarom in die cultuur dit zo belangrijk was... En dit is nog maar één van de 
voorbeelden! 
Dus als je werkt in een multiculti-omgeving en je wilt je verdiepen in de culturele en 
religieuze normen, waarden en tradities, is het meer dan waard dit praktische boek, met 
heel veel voorbeelden, te lezen!” 
 
Conclusie 
Dit boek moet verplicht worden voor professionals die te maken hebben met allerlei 
culturen rondom een zwangerschap, bevalling en kraamtijd.  
Wat geeft dit boek ongelofelijk veel eye-openers, waardoor er meer begrip kan komen voor 
een andere cultuur of religie, omdat je gaat begrijpen hoe een ander kan denken vanuit 

diens achtergrond.                                                                                                     
 

Auteurs: 
Gerdina de Gruyter-de Raadt werkt als senior obstetrieverpleegkundige, met 
aandachtsgebied ‘Onderwijs’ in het Erasmus MC Sophia, afd. Verloskunde.                                                                                       
Bob de Raadt, werkzaam als freelance contextueel medisch maatschappelijk werker, 
vaderschaps-coach, lid Connect2Grow bij Erasmus MC-Sophia en als gastdocent bij Erasmus 
MC 
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Uit de januari-nieuwsbrief (2023) van ‘the Special Interest Research 

Group on Father-Child Attachment and Relationships (SIRG-FCAR13) of the 

Society for Emotions and Attachment Studies (SEAS)’: 

NEW PUBLICATIONS 

 
Aldoney, D., García, M. I., & Panesso, C. (2022). Fathering in the Chilean context: Wellbeing 

and father involvement pre and post the COVID-19 pandemic. PSICOLOGIA, 36(2), 26-41. 
https://doi.org/10.17575/psicologia.1858  

 
Alsarve, J., Boye, K., & Sandström, L. (2022). New practices during the pandemic? A 
qualitative study of parents’ work, care and housework during the COVID-19 pandemic. 

Journal of Family Studies, 1-20. https://doi.org/10.1080/13229400.2022.2159498  
 

Antonucci, L. A., Musso, P., Taurisano, P., Coppola, G., Terlizzi, M., & Cassibba, R. (2022). 
A combination of maternal and paternal features discriminates between children with secure 
and insecure attachment style. PSICOLOGIA, 36(2), 52-65. 

https://doi.org/10.17575/psicologia.1820  
 

 
13 Special Interest Research Group on Father-Child Attachment and Relationships (SIRG-FCAR) 

https://sirgfcar.wordpress.com/
https://sirgfcar.wordpress.com/
https://doi.org/10.17575/psicologia.1858
https://doi.org/10.1080/13229400.2022.2159498
https://doi.org/10.17575/psicologia.1820
https://sirgfcar.wordpress.com/


 13 

Azhari, A., Bizzego, A., & Esposito, G. (2022). Parent-Child Dyads with Greater Parenting 

Stress Exhibit Less Synchrony in Posterior Areas and More Synchrony in Frontal Areas of the 
Prefrontal Cortex During Shared Play. Social Neuroscience. 
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https://doi.org/10.1080/17470919.2022.2162118
https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781800372214/book-part-9781800372214-23.xml
https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781800372214/book-part-9781800372214-23.xml
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-parenting/552445862E8F3235A5CD809EC053B5F7
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-parenting/552445862E8F3235A5CD809EC053B5F7
https://doi.org/10.1111/gwao.12944
https://doi.org/10.1111/jcpp.13745
https://doi.org/10.1186/s40359-022-01016-y
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.12.014
https://doi.org/10.1111/jar.13061
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/fam0001053
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had goed contact met haar schoonmoeder. Mw. had een BD indicatie14 vanwege een 

verhoogd BMI15 en moest in het ziekenhuis bevallen. 
 

- Hoe is zijn houding en hoe is die houding voor opgenomen vrouw? 
Wat mij direct opviel was dat partner erg liefdevol was naar zijn barende 

vrouw. Hij hield haar hand vast en leidde haar af door gesprekken over het 
verleden tijdens het vaginaal toucheren wat voor mw. een vervelend moment 
was gezien de negatieve herinneringen. 

- Hoe heeft hij zich op de geboorte van zijn kind voorbereid? 

Vader vertelde zin te hebben in de komst van hun dochter. Had zich 
voorbereid door het huis goed schoon te maken, alle huisdieren onder te 
brengen en dingen op internet te lezen over hoe de baby warm te houden. 

- Hoe is hun interactie? 
Ouders waren liefdevol met elkaar. Bespraken alles met elkaar. Vader 

begeleidde zijn vrouw door de pijn. Vroeg ook om pijnstilling voor zijn vrouw 
omdat dit in het geboorteplan stond. Vader had een actieve houding tijden s de 

partus. 

- Op welke manier kun jij hun onderlinge communicatie verbeteren? 

Ik heb ouders voornamelijk postpartum begeleid door veel uitleg in makkelijke taal te 
geven over de kraamperiode. Vragen van vader kunnen beantwoorden. Voor hen 
contact opgenomen met de kraamzorg. Kraamzorg een warme overdracht gegeven 

en gevraagd dezelfde avond nog te komen. 
 

 (2) Tijdens mijn dagdienst een partus begeleid, waarbij de vader gedurende de 

ontsluitingsfase met zijn jas aan en capuchon op lag te slapen in een stoel. Hierdoor 

was hij niet betrokken bij zijn vrouw en hielp haar niet door deze fase heen. Hierna 

volgde de partus, waarbij de partner voetbal aan het kijken was op zijn mobiel. Hij 

toonde totaal geen interesse in zijn vrouw en steunde haar niet. Toen de baby geboren 

was, wierp hij een blik op de baby, en ging daarna verder met zijn voetbalwedstrijd 

kijken. Mevrouw zelf was zo in haar eigen bubbel om te bevallen, dat zij er geen erg 

in leek te hebben. Na de bevalling keek zij wel teleurgesteld naar haar partner en 

probeerde het goed te praten, door te benoemen dat meneer niet tegen bloed kon. De 

interactie tussen het stel was vrij weinig, want er was weinig contact rondom de 

bevalling. Ik zag geen liefde of emotie vanuit beide ouders. Hoe de vader de 

voorbereiding heeft getroffen op de geboorte weet ik eerlijk gezegd niet heel goed, 

want daar ben ik niet op ingegaan. Echter was het wel hun tweede kindje samen.  

Om de communicatie te verbeteren probeerde ik de vader erbij te betrekken, door hem 
te feliciteren met de geboorte en te vragen of hij de navelstreng wilde doorknippen, 
echter wilde hij dit ook niet en bleef voetbal kijken. Na de geboorte probeerde ik 

zowel moeder als vader bij de zorg van de baby te betrekken. Moeder leek 
geïnteresseerd en toonde emotie en wilde alles weten, maar vader keek nog steeds 

weinig om naar zijn vrouw en kind en was bezig met zijn eigen familie bellen en op de 
hoogte stellen.  

 
14 In Nederland kun je - in principe - kiezen of je thuis, in het geboortecentrum, poliklinisch of in het 
ziekenhuis wilt bevallen. Op al deze plekken werken verloskundigen. Onderzoek heeft bewezen dat al deze 
plekken veilig zijn. Je keuze kan wel beïnvloed worden door het verloop van je zwangerschap en bevalling. 
15 De BMI (Body Mass Index) is een internationaal gebruikte maat die laat zien of je een gezond gewicht hebt in 

verhouding tot je lengte. Vrouwen met een BMI tussen de 18,7 - 23,8 hebben een normaal gewicht. 
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 (3) Tijdens een partus van een eerste kind van dit stel ben ik aanwezig op de 
kamer. Ik merk dat vooral moeder contact met mij heeft en zij hierin de 
vader al weinig betrekt. De vader lijkt met zijn eigen dingen bezig te zijn en 
is vooral gefocust op zijn mobiel. Ik vraag hen beiden wat hun wensen zijn 
bij de bevalling en waar ik rekening mee moet houden. Zij hebben geen 
specifieke wensen. Ik vraag vader waar hij tijdens de bevalling wil staan. Ik 
leg hem uit dat als hij bij het hoofdeinde bij de moeder staat, dat zij dit vaak 
als prettig ervaart. Dit wil hij echter niet.   
Op een gegeven moment is moeder aan het persen en wordt de baby bijna 
geboren. Ik geef aan aan de vader dat zijn kindje bijna geboren wordt. 
Vader knikt en verschuilt zich weer achter zijn telefoon. Ik probeer hem 
hierin te betrekken door te benoemen wat ik zie. Maar meneer lijkt geen 
aandacht voor mij, zijn vrouw en bijna geboren kindje te hebben.   
Zijn houding is introvert en sluit zich eigenlijk af voor de omgeving. Zijn 
vrouw lijkt het gewend te zijn, want zij lijkt hier geen ‘last’ van te hebben.   
Hoe meneer zich voorbereid heeft op de geboorte van zijn kind, weet ik 
niet.   
De interactie tussen hem en zijn vrouw is er nauwelijks. Af en toe spreken 
zij met elkaar met een paar woorden in een taal die ik niet versta.   
Ik heb geprobeerd om meneer te betrekken bij de gesprekken die ik met 
mw. heb gehad. Maar ook proberen uit te vragen hoe ik meneer kan 
ondersteunen tijdens de bevalling. Echter kreeg ik nauwelijks respons en 
omdat het in een verloskamer dan zo snel gaat, heb ik het daarna even 
losgelaten. Na de bevalling heb ik nogmaals meerdere pogingen gedaan om 
meneer te betrekken in de bevalling, zoals bijvoorbeeld het doorknippen 
van de navelstreng, een familiefoto maken en het aankleden en wegen van 
de baby. Hierin wilde meneer niet meewerken.   
 

 (4) Mw heeft ruim 9 weken opgenomen gelegen vanwege een PPROM16.  
Uiteindelijk is mw voor sectio gegaan vanwege een afwijkend CTG 17 en foetale nood. 
Het kindje is opgenomen op de NICU vanwege vroeggeboorte. Toen mw terug op de kamer 
kwam na de sectio was het ongeveer 01:00 uur ’s nachts. Partner van mw was aanwezig, maar 
continu aan het werk op zijn laptop.  
Mw was vanwege de verse sectio erg afhankelijk van ons en haar partner en uiteraard erg moe 
van alles wat er gebeurd was. Echter als mw haar partner vroeg om iets aan te geven reageerde 
hij vaak niet omdat hij alleen maar bezig was met zijn werk. 

Ik liep geregeld de kamer in vanwege de controles die ik bij mw moest doen en elke keer trof ik mw 
steeds meer geërgerd en teleurgesteld aan. Partner had totaal geen oog voor haar. Toen ik 
voorstelde om het licht in de kamer uit te doen zodat mw kon slapen, gaf meneer aan dit niet prettig 
te vinden omdat hij nog niet klaar was met werken.  

 
16 PPROM is de Engelse afkorting voor ‘preterm pre-labor rupture of membranes’. In het Nederlands spreken we 

van vroegtijdig gebroken vliezen, ofwel vruchtwaterverlies voor de zwangerschapsduur van 37 weken . 
https://www.uza.be/behandeling/pprom-vroegtijdig-gebroken-vliezen  
17 Een CTG, afkorting voor cardiotocogram, is een onderzoek waarbij een apparaatje de hartslag van je 
ongeboren kindje meet (cardio).  

https://www.uza.be/behandeling/pprom-vroegtijdig-gebroken-vliezen
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Ik merkte op dat mw hier verdrietig van werd, maar er niet op reageerde. Ik heb dhr duidelijk 
uitgelegd dat het voor mw van belang is om uit te rusten na alles wat er gebeurd is en als hij toch 
graag door wilt werken hij op de gang mocht zitten.  
Mw corrigeerde mij hier in en gaf aan het maar te laten.  

 
Ik heb partner duidelijk gemaakt dat hij hier mag verblijven ter ondersteuning van zijn vrouw en dat 
er van hem verwacht wordt haar te helpen waar nodig.  
 

 (5) Nederlandse vrouw 32 jaar opgenomen op de verloskamer voor een inleiding i.v.m. 
serotiniteit18 van haar 1ste kindje. Komt samen met haar man.  

Op de verloskamers communicatie voornamelijk met de vrouw, partner duikt in een hoek van de 
kamer met zijn laptop. Tijdens het anamnesegesprek partner geprobeerd te betrekken door het 
stellen van open vragen. Antwoorden waren kort en hij had het druk met zijn werk.  
Eenmaal in partu krijgt de vrouw geen steun bij het wegzuchten van de weeën of ritjes naar het 
toilet. Gedrag aangekaart in de badkamer en gevraagd of zij hem niet nodig had. Zij vergoeilijkte het 
gedrag van haar man. Hij had het als zzp-er erg druk. 
Toen ik later op de kamer kwam en de vrouw op handen en knieën al puffend op de grond zat om de 
vloer te dweilen, omdat haar vliezen gebroken waren, was voor mij de maat vol.  
De man heb ik verzocht om zijn vrouw van de grond te helpen en nadat zij eenmaal in bed lag heb ik 
mijn observatie bespreekbaar gemaakt. De partner schrok van mijn directheid, maar heeft de rest 
van de dag zijn laptop niet meer aangeraakt. De vrouw ontsloot daarna vlot en beviel van een 
gezonde zoon.  
 

 (6) Mw. was opgenomen i.v.m. dreigende vroeggeboorte. Gecounseld door de 

kinderarts en de gynaecoloog en bewuste keuze gemaakt voor een non-interventie 

beleid. Mw. Is uiteindelijk bij 24+2 bevallen van dochter (comfort beleid), dochter 
overleed kort na de bevalling.  

Houding > Partner was erg betrokken en liefdevol tijdens opname. Tijdens de bevalling erg 

emotioneel maar betrokken bij zijn partner en steunde haar volledig. Stelde veel vragen 
tijdens opname en wilde graag weten hoe of wat als… tijdens de bevalling was hij echter 

meer verbaal op de achtergrond.  
Voorbereiding vader > Hij heeft zich in die zin niet kunnen voorbereiden op de bevalling, 
daar mw veel te vroeg is bevallen. Mw. was erg sterk tijdens de bevalling en dhr. vooral 

zichtbaar emotioneel en tegelijkertijd steunde hij zijn vrouw enorm tijdens deze trieste 
gebeurtenis. 

Interactie > vooral zij was communicatief heel sterk en kon goed vertellen wat ze wel en niet 
wilde, stond in haar kracht. Partner was meer terughoudend en emotioneel, leek de situatie 
niet te kunnen bevatten, bleef desondanks zijn eigen emoties zijn partner steunen.  

Communicatie > Mijn inziens was er weinig te verbeteren in hun communicatie. Enige wat 
partner nog meer had kunnen doen is verbaal zijn steun uiten i.p.v. non-verbaal. Hij kwam bij 

haar zitten en legde zijn arm om haar schouder, maar was verder vooral bezig met zijn eigen 
verwerkingsproces en de spanning en emotie die bij deze bevalling kwam kijken.  
 

 (7) Beschrijf een situatie van een opgenomen barende en hoe de steun is van de 

(biologische vader) 

Mevrouw X is zwanger G3/P2 nu 39+2, loopt op onze kwetsbare zwangere poli vanwege 
SSRI gebruik19 mede door huiselijk geweld en seksueel misbruik in jeugd.  

 
18 Als de bevalling 2 weken na de uitgerekende datum niet op gang is gekomen, wordt er gesproken van 
serotiniteit. 
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Mevrouw is nu 39+2 en komt nu dus bevallen van haar 3de kindje. Heeft al 2 zoontjes (4 en 2 

jaar) uit eerdere relatie. Kinderen wonen bij haar ex partner, gezien mevrouw na beëindigen 
van relatie geen huisvesting had om goed voor haar kinderen te kunnen zorgen, aldus 

mevrouw. Het contact met haar ex-partner verloopt moeizaam. Mevrouw heeft nu een nieuwe 
partner waarmee ze haar 3de kindje verwacht en voor haar partner is dit zijn 1ste kindje. Het 
contact met haar ex-partner en huidige partner is problematisch. 

Hoe is zijn houding en hoe is die houding voor de opgenomen vrouw? 

Huidige partner komt niet heel geïnteresseerd op mij over tijdens de bevalling. Zit aan de 

andere kant van de verloskamer op een bankje met zijn telefoon. Vraagt niet hoe het met zijn 
vrouw gaat of komt erbij staan wanneer wij de kamer binnen komen en uitleg geven. Meneer 
is wat grof in de mond, zoals: “Vrouw niet mauwen, gewoon eruit douwen dat jong”. 

Hoe heeft hij zich op de geboorte van zijn kind voorbereid? 

Ik weet niet hoe meneer zich daadwerkelijk heeft voorbereid, maar hoe hij overkomt lijkt het 

of meneer zich 0,0 heeft voorbereid. Hij is ongeïnteresseerd weet niet hoe het allemaal in zijn 
werk gaat en toen de baby was geboren wist hij niet hoe snel hij naar buiten moest gaan roken 
en kwam vervolgens naar boven om te zeggen dat hij naar huis ging want de hond moest 

uitgelaten worden en liet zijn vrouw alleen, zonder te vragen hoe of wat. 
Hoe is hun interactie? 

Ik vond de interactie tussen mevrouw en meneer zeer minimaal. Hij riep wat bemoedigende 
woorden af en toe door de verloskamers en daar hielt het wel mee op. Mevrouw kreeg een kus 
toen hij vrij snel na de bevalling naar huis ging voor de hond en zei nog wel “ik hoor wel als 

je iets nodig hebt”. Ook naar ons als zorgpersoneel was er weinig interactie. We betrokken 
meneer wel bij het proces, maar er kwam weinig respons. Ook niet op de vraag erbij te komen 

staan, of dat meneer het spannend/eng vond. Nee, zit hier wel prima zie en hoor genoeg, “zij 
moet dat kind toch uitpoepen”, aldus meneer. 
Op welke manier kun jij hun onderlinge communicatie verbeteren? 

Lastig, de ongeïnteresseerde houding wekte bij mij het gevoel op “laat ook maar ik probeer 
mevrouw de steun te geven die ze nodig heeft want van meneer komt weinig”. Wel hebben 

we geprobeerd meneer te blijven betrekken bij het proces. Na de bevalling hebben we wel een 
warme overdracht gegeven aan de kraamzorg en verloskundige met onze bevindingen en 
mevrouw moest op nacontrole komen bij de gynaecoloog die van de situatie op de hoogte was 

en dit met mevrouw ook nog ging aankaarten. 
 

 (8) Ouders kwamen binnen voor een geplande keizersnede. Mevrouw werd aan het CTG 

gekoppeld maar viel flauw en kind reageerde enorm op het CTG. Mevrouw kwam niet goed snel 

bij. Keizersnede werd versneld.  Dochtertje werd geboren, is even op de tafel geweest om wat 

zuurstof te krijgen. Deed het hierna erg goed en mocht na OK mee naar de afdeling.  

Tijdens opname was vader erg betrokken, zat naast het bed op een stoel en reageerde ook op vragen voor 

de anamnese. Wist te benoemen hoe de echo’s waren geweest en dat het een goede zwangerschap was. 

Toen mevrouw flauwviel was man erg betrokken. Hielp mij gelijk met washandjes en probeerde samen met 

mij zijn vrouw wakker te houden. Toen mevrouw bij kwam en bekend was dat wij gelijk naar OK gingen 

was hij erg rustig, hij stelde zijn vrouw gerust. Mevrouw kwam goed bij onderweg naar OK, mocht een 

ruggenprik krijgen. Tijdens OK was hij zijn vrouw goed aan het supporten en toen het kind op de tafel 

kwam was hij er gelijk, raakte zijn dochtertje aan en maakte foto’s. In de dagen na OK stapte hij ’s 

ochtends steeds gelijk uit bed, ruimde zijn bed op en deed de gordijnen open. Vader wilde graag de luier 

steeds verschonen en knuffelde veel met zijn dochter. Tijdens opname was hij erg behulpzaam naar zijn 

vrouw. Hun communicatie was goed en er hing een positieve sfeer in de kamer.  

 

 
19 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/ssri_en_zwangerschap/ssri_en_effect_neonaat.html  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/ssri_en_zwangerschap/ssri_en_effect_neonaat.html
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 (9) De situatie gaat over een mw. die opgenomen werd met premature contracties. De 

vrouw kwam binnen met partner en moeder en wilde beiden bij de bevalling hebben.  

Partner was de biologische vader, was tijdens opname alleen maar op zijn laptop bezig weinig 

interactie tussen beiden. Mw. trok erg veel richting moeder, omdat die veel steun gaf. Mw. 
communiceerde wel veel richting partner, maar andersom weinig. Als ik terug kijk op de 

casus had ik misschien partner meer moeten betrekken bij de handelingen. Ook kunnen 
vertellen welke taken hij kon doen. Voor ons was het niet duidelijk of de partner het spannend 
vond of niet geïnteresseerd was of dat er andere dingen speelden. Vooral omdat ze hier beiden 

niet over praten.  
Vader wist precies alles te vinden in de koffer, pakte kleding al voor hij bijvoorbeeld het kindje ging 

omkleden of voor zijn vrouw als zij ging douchen. Wist wat er nodig was.  
Meneer nam bezoek mee uit de kamer wanneer mevrouw borstvoeding ging geven. Mevrouw had hier nog 

wat hulp bij nodig, dus meneer gaf aan dat het rustiger was als mevrouw samen met mij goed op de 

voeding kon focussen zonder andere mensen erbij.  

 

 (10) Echtpaar is op de verloskamer i.v.m. geboorte van zoon, 31 weken zwanger. 

Spontaan in partu geraakt. Zoon heeft trisomie 18 en vele aangeboren afwijkingen. 

Keuze van ouders om de zwangerschap uit te dragen. Zoon is uiteindelijk levenloos 

geboren op de operatiekamer, vader was hierbij niet aanwezig, vrouw ging onder 

algehele narcose. 

Rol van vader tijdens en na geboorte van zijn zoon was zeer warm, betrokken, eerlijk. 

Vader benoemde alles letterlijk wat hij zag en voelde. Vader was zeer open in het 

delen van zijn gevoelens en emoties. Vader was een enorme steun voor zijn vrouw. 

Echtpaar was samen zeer goed voorbereid op wat hen te wachten stond en vader stond 

in voor zijn vrouw op het moment dat zij daar niet meer toe in staat was.  

Ik koos deze casus nu uit omdat ik geraakt werd door de wijze waarop vader zijn 

gevoelens kon beschrijven en uiten en hoe hij enorm sterk en kwetsbaar tegelijk was. 

Vader zei in mijn ogen precies het juiste tegen zijn vrouw/ op antwoord van haar 

vragen.  

 

 (11) Mijn afgelopen dienst heb ik voor een mevrouw gezorgd, zwanger van een 

tweeling. Mevrouw kwam binnen met prematuur gebroken vliezen bij 24 weken. Het 

eerste zoontje is geboren en overleden. 10 dagen later beviel zij van haar tweede 

zoontje die een goede start had.  
Tijdens de begeleiding van de bevalling was vooral vader gestrest. Dit was natuurlijk 

een logische reactie omdat het echtpaar eerder een zoontje hebben verloren. Deze 
stress leek hij vooral op zijn vrouw af te reageren die hevig in partu was. Hierbij 

benoemt hij naar haar dat ze nog niet mocht bevallen en haar kindje binnen moest 
houden. Daarbij was hij verwijtend naar zijn partner door te benoemen dat  ze nog geen 
ontsluiting en contracties mocht hebben. Mevrouw reageerde hier verdrietig op en 

bleef herhalend haar excuses aanbieden. Iets waar ik zelf niet mee eens was.  
Hij gaf aan dat hij vooral bang was voor een kindje met een handicap. Hij heeft zich 

op deze gevolgen niet voorbereid. De onderlinge communicatie heb ik geprobeerd te 
verbeteren door voorlichting te geven en mijn medeleven te tonen.  
 

 (12) Steun biologische vader: 

Mw. M G1/P0/M0 kwam samen met partner binnen op de verloskamers. Mw. was hevig in 
partu, raakte licht in paniek en partner was iets was afwachtend. Op dit moment heb ik de rol 
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van partner even overgenomen en ben ik mw. gaan coachen. Nadat mw. rustiger werd heb ik 

partner gevraagd mijn rol over te nemen en mw. te steunen. Dhr. deed dit en de rest van de 
ontsluitingstijd week hij niet meer van haar zijden.  

Tijdens het persen bleef hij mw. aanmoedigen en dacht mee over mogelijkheden die mw. 
konden helpen.  
Postpartum was dhr. betrokken bij de zorg van het kind en vroeg overal over waarom we alles 

deden. Dhr. liet zien dat hij voor de bevalling al bezig was geweest met de bevalling en wist 
hoe hij samen met zijn partner de weeën weg kon zuchten. Postpartum gaf hij aan dat toen 

mw. in paniek raakte hij even niet wist wat te doen en het fijn vond dat ik dhr. daarin tijdelijk 
overnam en hem daarna hierbij hielp.  
Mw. gaf aan het erg fijn te hebben gevonden dat wij zowel tijdens de ontsluitingsfase als 

tijdens het persen we dhr. en mw. zoveel mogelijk met zijn tweeën in de bubbel hebben laten 
zitten.  

 
➢ Signalering en aanbevelingen: 

In deze situaties zien we naast (zeer) betrokken vaders, die hun partners steunen en zich 

voorbereid hebben op de partus, vaders die afstand nemen (achter de laptop, die met de 
telefoon bezig zijn, die aan het werk als zzp-er) en zich afzijdig houden tijdens de bevalling, 

waardoor de barende vrouw geen support ontvangt van haar partner. 
Deze partner-communicatie verdient meer aandacht en verbetering: tijdens de 
preconceptionele fase, tijdens de zwangerschap, tijdens poli- en controleafspraken, bij 

counselingsgesprekken, in de psychosociale begeleiding en bij de voorbereidende gesprekken 
als het babyplan of het bevallingsplan opgesteld wordt en binnen het onderwijs (Erasmus MC 

Academie). Deze partner-communicatie is het aandachtsveld (signalering) van huisarts, 1e 
lijnsverloskundige  en andere partners in de keten van de geboortezorg. 
 

Eigenlijk komt de maatschappelijke tendens even de verloskamer op en dan worden 
deficiënties zichtbaar. Ik vind het schrijnend om verhalen te lezen van vaders die een 

afstandelijke houding innemen, zoals tijdens de bevalling zichtbaar wordt. Dit gedrag zal 
ongetwijfeld z’n redenen hebben. Het is belangrijk om preventief dit gedrag te signaleren en 
daar handelingsgericht (competentiegericht) op te reageren, op een vadervriendelijke manier. 

Vaders die een plek krijgen/vinden binnen de R4U, Kansrijke Start, Stevig Ouderschap, 
MDO-POPP, vaderschapscursussen, vader-voor-vader-groepen, Centering Pregnancy, 

Fatherhood Institute , Vaders voor Rotterdam etc.  
 
Bob de Raadt (26-01-2023)                                                                                                             

Freelance contextueel maatschappelijk werker, assistent onderzoek Erasmus MC, gastdocent 
Erasmus MC Academie, boekenrecensent/schrijver, vader & vadercoach, pastorale 

counseling, lid Connect2Grow/Connect2Fathers, blogger bij vakbond CGMV- 
www.bobderaadt.nl - https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ 
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