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Samenvatting
In deze studie werd onderzocht of er verschillen zijn tussen homovader 
gezinnen (n=36) and heteroseksuele gezinnen (n=36) met betrekking tot 
de vader-kind relatie, ervaringen van ouderlijke stress door vaders en met 
betrekking tot het welzijn van hun kinderen. De homovaders in deze stud-
ie zijn allemaal vader geworden tijdens hun homoseksuele relatie. Zij do-
neerden sperma aan lesbische paren en delen samen met deze lesbische 
paren de zorg en opvoeding van het kind. Binnen de homovadergroep is 
ook gekeken naar de relaties tussen homovader specifieke aspecten (o.a., 
ervaringen met afwijzing, het moeten verdedigen van hun gezinssituatie 
en conflicten met de moeders van de kinderen) en de vader-kind relatie, 
ervaringen van ouderlijke stress en het welzijn van de kinderen. De data 
werd bij de vaders verzameld met behulp van vragenlijsten. Er werden geen 
significante verschillen gevonden tussen de typen gezinnen met betrek-
king tot emotionele betrokkenheid en ouderlijke bezorgdheid (vader-kind 
relatie), ouderlijke last (als onderdeel van ouderlijke stress), of het welzijn 
van het kind. Homo vaders voelden zich echter wel minder competent in 
hun opvoedersrol dan heteroseksuele vaders. Voor homoseksuele vaders 
bestond er verder een significant verband tussen hun ervaringen met afwi-
jzing en het gevoel hun opvoedsituatie te moeten verdedigen enerzijds en 
de vader-kind relatie, ouderlijke stress en het welzijn van hun kinderen 
a nderzijds.
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Inleiding

Kinderen groeien op in verschillende gezinstypen. Een voorbeeld daarvan is 
het gezin met twee ouders van hetzelfde geslacht waarbij de ouders na hun 
coming-out vader of moeder zijn geworden. Wanneer de kinderen geboren zijn 
in een lesbische relatie, zijn ze verwekt door kunstmatige inseminatie of zelfin-
seminatie met sperma van een donor. Voor homoseksuele mannen met een kin-
derwens is het moeilijker om hun kinderwens te realiseren. Draagmoederschap, 
adoptie en co-ouderschap zijn in principe mogelijkheden om aan deze behoefte 
vorm te geven (Bos & Van Balen, 2010). Echter, commercieel draagmoederschap 
is in Nederland bij wet verboden. Adoptie is veelal moeilijk doordat veel landen 
adoptie door een homoseksueel koppel weigeren (Vonk, 2008) en het is vaak 
een kostbare zaak om zonder volledige bemiddeling van een Nederlandse adop-
tieorganisatie zelf een kind uit het buitenland te adopteren (‘zelfdoen adoptie; 
ook wel ‘Paul de Leeuw constructie’ genoemd). Voor Nederlandse homoseksu-
ele mannen met een kinderwens is het dan ook de meest voor de hand liggende 
optie om sperma te doneren aan een lesbisch stel (of aan een alleenstaande les-
bische of heteroseksuele vrouw) en in een co-ouderschapconstructie samen met 
de moeder(s) van het kind de opvoeding te delen (Bos & Hakvoort, 2007; Bos & 
Van Balen, 2010). Wanneer co-ouderschap plaatsvindt tussen een lesbisch stel 
en homoseksuele mannen, wordt het ook wel een ‘meerouderschap’ genoemd 
(Vonk, 2008).
 Ondanks dat voor homoseksuele mannen het realiseren van een kinderwens 
moeilijk is, is anno 2010 ouderschap voor hen wel steeds meer een alterna-
tief geworden dat zij in ieder geval overwegen. In een onderzoek onder een 
grote groep homoseksuele mannen en lesbische vrouwen bleek al in 1997 dat 
bijna een derde van de respondenten tussen de 24 en 40 jaar een kinderwens 
had (Sandfort, 1997). Een recente publicatie van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, wijst uit dat 40% van de 535 jongens (tussen de 16 en 25 jaar oud) 
met een homoseksuele of biseksuele voorkeur die meededen aan het onderzoek 
‘S ameFeelings’ een kinderwens heeft (Van Bergen & Van Lisdonk, 2010). Vol-
gens sommige is er dan ook na de ‘lesbian babyboom’ een ‘gay babyboom’ te 
verwachten (Bergman, Rubio, Green, & Padron, in press). 
 Tot nu toe gaan de meesten onderzoeken naar homoseksuele vaders over 
homoseksuele mannen die voor hun coming-out in een huwelijk of een relatie 
met een vrouw kinderen hebben gekregen (zie voor overzichtsstudies: Patter-
son & Chan, 1999; Tasker, 2005). Wat we weten over homoseksuele mannen 
die na hun coming-out vader zijn geworden is vooral gebaseerd op anekdotes, 
journalistieke bijdrages (Kaeser & Gillespie, 1999; Warmerdam & Gort, 1998) of 
studies bestaande uit diepte interviews of focusgroep gesprekken met een be-
perkt aantal vaders (bijvoorbeeld: Brinamen & Mitchell, 2008; Lewin, 2006a,b; 
Mallon, 2004; Schacher, Auerbach & Bordeax-Silverstein, 2005; Stacey, 2006; 
Weeks, Heaphy & Donovan, 2001). 
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 Er zijn naar homoseksuele mannen die na hun coming-out vader zijn ge-
worden twee kwantitatieve onderzoeken gedaan (McPherson, 1993; Sbordone, 
1993). Beide vonden plaats in de Verenigde Staten en de vaders die meededen 
aan deze onderzoeken hadden of een kind geadopteerd of er was sprake geweest 
van draagmoederschap (McPherson, 1993; Sbordone, 1993). In het onderzoek 
van Sobordone (1993) werden de homoseksuele vaders vergeleken met homo-
seksuele mannen die geen kinderen hebben en hij richtte zich daarbij op de re-
latie die de mannen hadden met hun partner, eigenwaarde en geïnternaliseerde 
homofobie (negatieve attitudes ten aanzien van de eigen homoseksualiteit). Hij 
vond daarbij alleen significante verschillen op eigenwaarde en geïnternaliseer-
de homofobie: De mannen met kinderen rapporteerden een positiever zelfbeeld 
(eigenwaarde) en waren ook minder negatief over hun eigen homoseksualiteit 
dan de mannen zonder kinderen.
 McPherson (1993) daarentegen vergeleek gezinnen met twee homoseksuele 
vaders die hun kinderen gekregen hebben na hun coming-out, met heterosek-
suele vader-moeder gezinnen. Hij richtte zich op hoe de verdeling was in de 
gezinnen als het ging om verzorging en opvoeding van de kinderen en hoe 
tevreden de ouders waren over hun partner relatie. In de homovader-gezinnen 
bleek de verdeling met betrekking tot de zorg en opvoeding van de kinderen 
gelijk verdeeld te zijn, terwijl deze taken in de heteroseksuele gezinnen veelal 
bij de moeders lagen. De vaders in de homovader gezinnen waren ook meer 
tevreden over deze verdeling en waren ook meer tevreden over hun relatie, dan 
de vaders en de moeders in de heteroseksuele gezinnen. Al met al zijn er nog 
geen studies gedaan naar de relatie die de homoseksuele vader met zijn kind 
heeft, hoe zij het vaderschap beleven of naar hoe het met de kinderen gaat. 
 De ontwikkeling dat het krijgen van kinderen voor homoseksuele mannen 
een serieus te overwegen keuze is, vindt plaats in een samenleving waarin de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking door de jaren heen een steeds po-
sitievere houding heeft gekregen tegenover homoseksualiteit (Keuzenkamp, 
2010; Keuzenkamp et al. 2006; Sandfort et al. 2008). Daarbij moet wel de kant-
tekening worden geplaatst dat een substantieel deel van de Nederlandse be-
volking bedenkingen heeft bij het opgroeien van kinderen bij homoseksuele 
ouders en dat meer dan tweederde vindt dat een kind voor een goede ontwik-
keling moet opgroeien in een gezin bestaande uit een vader en een moeder (De 
Graaf & Sandfort. 2001; Van de Meerendonk & Scheppers, 2004). 
 Er bestaan vele vooronderstellingen over en bezwaren tegen de opvoeding 
van kinderen door homoseksuele vaders. Zo zouden deze kinderen emotionele 
en sociale moeilijkheden ondervinden en door afkeurende reacties van leef-
tijdsgenoten sociaal geïsoleerd raken. Deze vaders zouden hun kinderen seksu-
eel misbruiken en ook zouden de verschillende aspecten van de seksuele iden-
titeitsontwikkeling, zoals de gender-identiteit, genderrol en seksuele voorkeur, 
beïnvloed worden door het feit dat kinderen met twee homoseksuele vaders 
opgroeien (zie voor een analyse van dergelijke tegenargumenten: Clarke, 2001, 
2002).
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 Een dagelijkse confrontatie met dergelijke veronderstellingen kan zijn spo-
ren na laten in hoe homoseksuele mannen het ouderschap ervaren. Zou zouden 
zij bijvoorbeeld in vergelijking met heteroseksuele vaders in traditionele (intac-
te) vader-moeder gezinnen, meer zorgen kunnen hebben rondom de opvoeding 
en ontwikkeling van de kinderen. Of het zou kunnen zijn dat zij overbezorgd 
zijn in de opvoeding van de kinderen of dat zij het opvoeden als extra stressvol 
ervaren (Armesto, 2002; Bos & Van Balen, 2010). Dit alles kan ook als effect 
hebben dat de kinderen van de homovaders meer psychosociale problemen 
ontwikkelen dan kinderen in een traditioneel vader-moeder gezin. 
 In het onderzoek naar lesbisch ouderschap wordt er een tweedeling ge-
maakt in onderzoekstradities van waaruit de studies zijn opgezet (Bos, in press; 
S andfort, 2000). Aan de ene kant zijn er de onderzoeken waarin deze gezin-
nen worden vergeleken met traditionele vader-moeder gezinnen. Aan de andere 
kant zijn er onderzoeken waarin wordt gefocust op de diversiteit binnen de ge-
zinnen. Het onderzoek naar homoseksuele vaders staat nog in zijn kinderschoe-
nen maar naar verwachting zullen deze twee onderzoekstradities ook hierin 
straks terug te vinden zijn. 
 Armesto (2002) stelt in een voorbeschouwing op onderzoeken die nog moe-
ten gaan komen dat onderzoek naar homoseksuele vaders zich niet alleen moet 
richten of en op welke aspecten deze gezinnen en hun kinderen verschillen van 
het traditioneel vader-moeder gezin, maar dat er ook gekeken moet worden 
naar de diversiteit binnen deze gezinnen. Immers: Homoseksuele vaders en hun 
kinderen krijgen ook te maken met een aantal unieke en aan hun gezinssituatie 
verbonden aspecten waarmee ouders en kinderen in heteroseksuele gezinnen 
niet mee te maken krijgen. Zo kan het meerouderschap gepaard gaan met een 
aantal voor- en nadelen. Het kan een voordeel zijn dat de stress en drukte die 
gepaard kan gaan met het opvoeden van kinderen, over meerdere volwasse-
nen worden verdeeld. Het kan echter ook weer stressvol zijn om met meer dan 
twee volwassenen de opvoeding en opvoedingsstijlen op elkaar af te stemmen 
(Teubert & Pinquart. 2010). Een ander nadeel is dat het voor het kind onrustig 
en verwarrend kan zijn om dan weer in het ene, dan weer in het andere huis-
houden te verblijven. In dit opzicht zijn deze gezinnen min of meer te vergelij-
ken met heteroseksuele ouders die na een scheiding voor co-ouderschap kiezen 
maar waar één of beide ouders een nieuwe partner heeft die ook betrokken is bij 
de opvoeding van de kinderen. 
 Een ander voorbeeld van ervaringen die specifiek zijn voor gezinnen waarbij 
de ouders van hetzelfde geslacht zijn is dat zij geconfronteerd kunnen wor-
den met negatieve opmerkingen vanuit de omgeving gericht tegen het feit dat 
iemand als homoseksueel persoon kinderen heeft en opvoed. Heteroseksuele 
ouders worden niet met dergelijke reacties geconfronteerd. Onderzoek naar les-
bische moeders heeft laten zien dat moeders regelmatig met vervelende reacties 
vanuit hun omgeving geconfronteerd worden: Zo zegt 68% van de biologische 
moeders en 72% van de duomoeders (de partner van de biologische moeder)
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regelmatig te maken te krijgen met ‘Nieuwsgierige vragen van anderen over de 
gezinssituatie’. Verder wordt er door velen van hen gezegd dat zij het gevoel 
hebben dat er in hun omgeving door andere mensen veel geroddeld wordt van-
wege het feit dat zij als twee lesbische vrouwen kinderen opvoeden; respectie-
velijk 27% van de biologische moeders en 33% van de duomoeders vermelden 
dit (Bos, Van Balen, Van den Boom, & Sandfort, 2004).
 Dergelijke ervaringen kunnen samenhangen met bijvoorbeeld het gevoel 
dat je je als ouder moet bewijzen, dat je je als ouder minder geschikt of vaardig 
voelt of dat je het ouderschap als moeilijk ervaart. Uit Nederlands onderzoek 
naar lesbische vrouwen bleek dat de confrontaties met bovengenoemde homo-
negativiteit significant samenhingen met hoe moeders het ouderschap beleef-
den: Moeders die meer van deze ervaringen rapporteerden ervoeren ook meer 
stress in de opvoeding of hadden vaker het gevoel zich als ouder te moeten 
bewijzen. Tevens bleek dat deze moeders ook meer psychosociale problemen bij 
hun kinderen signaleerden (Bos, van Balen, Sandfort, & Van den boom, 2004; 
Bos & van Balen, 2008). Onbekend is of we deze confrontaties en mechanismen 
op een zelfde wijze terug zien bij homoseksuele vaders.
 Doel van het onderzoek dat in dit artikel beschreven wordt is om een ver-
gelijking te maken tussen homoseksuele vaders die na hun coming-out kin-
deren hebben gekregen en deze opvoeden in een meerouderschap situatie en 
heteroseksuele vaders in intacte vader-moeder gezinnen. Zij zullen vergeleken 
worden op de relaties die deze vaders met hun kinderen hebben (toegespitst op 
emotionele betrokkenheid en bezorgdheid), de mate waarin zij het ouderschap 
als stressvol ervaren, en hoe het de kinderen vergaat in psychosociaal opzicht. 
Voor de homoseksuele vaders zal er ook gekeken worden naar factoren die spe-
cifiek zijn voor hun situatie: negatieve reacties (als homoseksuele man kinderen 
opvoeden), het gevoel hebben zich extra te moeten bewijzen als vader omdat 
men kinderen heeft gekregen in een homoseksuele relatie, de verdeling van de 
kinderen in een meerouderschap situatie en conflicten met de moeder(s) over 
de opvoeding van de kinderen. Daarbij zal gekeken worden naar de verbanden 
tussen deze factoren en de relaties met het kind, stress die gerelateerd is aan het 
ouderschap en opvoeden en het welbevinden van de kinderen.

Methode

Werving

De homoseksuele vaders die mee deden aan dit onderzoek zijn geworven met 
de hulp van de homo-ouder vereniging ‘Meer dan Gewenst’. ‘Meer dan Ge-
wenst’ heeft een email lijst met ongeveer 1000 adressen van mensen die ooit 
contact met hen hebben gezocht om meer informatie te krijgen over homo en 
lesbisch ouderschap. Op deze lijst staan wensouders, mannen en vrouwen die 
(inmiddels) kinderen hebben, maar ook journalisten of studenten die hen ooit 
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met een vraag gemaild hebben met betrekking tot homoseksueel en lesbisch ou-
derschap. Dit is echter niet gespecificeerd. Ook is uit deze lijst niet op te maken 
of de email adressen behoren bij een man of een vrouw. 
 ‘Meer dan Gewenst’ heeft een bericht gestuurd naar iedereen die op de email 
lijst stond. In dit bericht werd verteld dat er een onderzoek is gestart naar ho-
moseksuele mannen die na hun coming-out kinderen hebben gekregen. Homo-
seksuele mannen die geïnteresseerd waren konden contact met de onderzoekers 
opnemen als zij de biologische vader waren van een 4-12 jarig kind dat binnen 
de relatie met de huidige partner geboren is. 
 De heteroseksuele vaders zijn geworven door op een aantal basisscholen aan 
de kinderen in de klas een uitnodigingsbrief voor hun ouders mee te geven. 
Ook hier werd aangegeven dat er voor dit onderzoek vaders nodig waren met 
een kind tussen de 4 en 12 jaar oud. Het kind moest geboren zijn in de huidige 
relatie en de mannen moesten de biologische ouder zijn van het kind. 
 Zowel aan de homoseksuele vaders als aan de heteroseksuele vaders werd 
verteld dat het ging om een onderzoek dat ging over de diversiteit in vader-
schap. Dit in plaats van het onderzoek te betitelen als een onderzoek naar ho-
moseksuele vaders. Zo werd er voorkomen dat heteroseksuele vaders misschien 
zouden reageren dat zij niet aan het onderzoek hoefden mee te doen omdat het 
onderzoek toch immers over homoseksuele vaders gaat. Door een meer alge-
mene en brede titel te geven aan het onderzoek werd ook geprobeerd te voor-
komen dat homoseksuele vaders zich mooier zouden gaan voordoen omdat zij 
zich wilden bewijzen (Tasker, 2010).

Response 

Zevenendertig homoseksuele vaders hebben contact opgenomen met de on-
derzoekers omdat zij wilden mee doen aan deze studie. Aan hen werd een URL 
adres gestuurd van een beveiligde website waarop zij de vragenlijst konden in-
vullen. Al deze 37 mannen hebben deze vragenlijst ook ingevuld. Het bleek 
echter dat één van de mannen niet aan de vooraf opgestelde criteria voldeed 
omdat hij niet de biologische vader is van het kind maar een kind geadopteerd 
had. Vanwege de vergelijkbaarheid met de heteroseksuele vaders is deze ene va-
der dan ook uit de analyses gehaald en zijn de gegevens in dit artikel gebaseerd 
op 36 homoseksuele vaders.
 In totaal hebben 370 kinderen via hun school een brief en antwoordkaart 
mee gekregen voor hun ouders. Hiervan kwamen er 130 (35%) terug bij het 
onderzoeksteam; deze hebben allemaal een vragenlijst ingevuld. Van de 130 
vaders zijn er 36 geselecteerd voor de analyses omdat zij overeenstemde met 
de homoseksuele vaders op de vooraf opgestelde ‘matching’ variabelen (aantal 
kinderen, leeftijd en geslacht van het kind waarvoor de vragenlijst is ingevuld). 
Deze variabelen zijn vooraf opgesteld omdat dit variabelen zijn die zowel de 
wijze waarop ouders het ouderschap ervaren als de mate waarin zij opvoedings-
stress ervaren kunnen beïnvloeden (Van Balen, 1996). Om te voorkomen dat 
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eventuele gevonden verschillen tussen homoseksuele vaders en heteroseksuele 
vaders op de afhankelijke variabelen beïnvloed zouden worden door aspecten 
zoals aantal kinderen en leeftijd van het kind, zijn beide groepen hierop gemat-
ched. Dergelijke matching is zeer gebruikelijk in de onderzoekstraditie waarbij 
lesbische moeders en hun kinderen vergeleken worden met heteroseksuele ge-
zinnen (zie onder andere: Bos, Van Balen, & Van den Boom, 2007; Goldberg, 
Bos, & Gartrell, in press; Wainright, Russell, & Patterson, 2004; Wainright & 
Patterson, 2006, 2008). In  Tabel 1 is te zien dat deze matching succesvol is uit-
gevoerd. 

Respondenten

Gemiddeld hebben de 72 vaders die meededen 2.07 kinderen (SD = 1.20). Een 
aantal van de vragen gingen specifiek over één van de kinderen en vooraf was 
aangegeven dat dit kind tussen de 4-12 jaar oud moest zijn. De gemiddelde 
leeftijd van de kinderen (38 jongens – 19 met een homoseksuele vader en 19 
met een heteroseksuele vader – en 34 meisjes – 17 met respectievelijk een ho-
moseksuele en heteroseksuele vader) is 6.67 (SD = 2.69). Zoals al eerder gemeld 
waren er geen verschillen tussen beide gezinstypes op deze variabelen omdat dit 
de zogenaamde matching variabelen waren.
 Op niet gematchte sociaal demografische variabelen zijn wel significante 
verschillen gevonden (zie ook Tabel 1): De homoseksuele vaders woonden vaker 
in een grote of middelgrote stad, zij waren gemiddeld ouder en hoger opgeleid 
dan de heteroseksuele vaders. Verder verschilden zij ook op hoe lang zij met 
hun partner een relatie hadden: De homoseksuele vaders zijn gemiddeld langer 
bij hun huidige partner (en duovader van hun kind) dan de heteroseksuele 
vaders. In vergelijking met de heteroseksuele vaders rapporteerden de homosek-
suele vaders gemiddeld ook minder uren per week te werken.

Meetinstrumenten

In de online vragenlijst voor homoseksuele vaders en heteroseksuele vaders zijn 
vragen opgenomen over sociaal demografische achtergrond gegevens, de relatie 
met hun kind, opvoedingsgerelateerde stress en het psychosociaal welbevinden 
van de kinderen. In de vragenlijst voor de homoseksuele vaders waren een aan-
tal aanvullende vragen opgenomen die specifiek gingen over hun situatie.
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Tabel 1  Sociaaldemografische kenmerken homoseksuele vader gezinnen en heteroseksuele vader-

gezinnen (bestaande uit intacte vader-moeder gezinnen). 

Homoseksuele 
vader-gezinnen
N = 36

Heteroseksuele 
vader-gezinnen 
N = 36

F-
waarde/
X2 p

Matching variabelen

Aantal kinderen
 M
 SD

2.19
1.72

1.94
  .67  

  .07 .793

Leeftijd kind a 
 M
 SD

6.75 
2.79

6.58
2.59

  .06 .420

Geslacht kind a

 Jongens (N,%)
 Meisjes (N, %)

19.00(52.8)
1700 (47.2)

1900 (52.8)
1700 (47.2)

Overige variabelen

Woonplaats
 steden (N, %) 21.00 (61.8) 0500 (14.3)

Leeftijd van de vader
 M
 SD

44.08
  5.25

39.78
  6.14

10.23 .002

Opleidingsniveau van de 
vader
 hoog opgeleidb (N, %) 2900 (82.9) 1500 (42.9)

11.99 .001

Relatieduur
 M
 SD

15.07
  5.76

11.97
  4.63

  5.42 .023

Aantal uren per week werk 
buitenshuis
 M
 SD

33.23
  5.02

38.87
12.75

  5.26 .025

a  Kind voor wie de vagenlijst is ingevuld; b Diploma Hoger Beroeps Opleiding (HBO) of uni-
versiteit
b HBO- of universitair niveau

Vragen voor homoseksuele en heteroseksuele vaders

Relatie met kind. De mate waarin vaders overbezorgd zijn in de relatie met 
hun kind en emotioneel betrokken zijn bij het wel en wee van het kind is 
g emeten aan de hand van de Nederlandse vertaling van de ‘Child Rearing Prac-
tices R eport’ (CRPR; Block, 1965). In navolging van andere Nederlandse stu-
dies waarin de CRPR gebruikt is zijn een aantal subschalen uit deze vragenlijst 
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g egroepeerd tot een schaal ‘bezorgdheid’ en een schaal ‘emotionele betrokken-
heid’. B ezorgdheid omvat de aspecten bescherming van het kind, investering 
in het kind en zorgen maken om het kind. Emotionele betrokkenheid omvat 
de aspecten vreugde in de ouderlijke rol en uitdrukking van warme gevoelens 
voor het kind. Voorbeelden van de uitspraken die in de vragenlijst aan vaders 
zijn voorgelegd zijn: ‘Ik probeer mijn kind te weerhouden van wilde spelletjes 
of andere dingen te doen waarmee het kind zich kan bezeren’ (bezorgdheid) en 
‘Ik maak pret en speel met mijn kind’ (emotionele betrokkenheid). De ouders 
konden hun oordeel weergeven op een schaal van 1 (helemaal niet mee eens) 
tot 6 (helemaal mee eens). De betrouwbaarheid van de gebruikte schalen was 
.86 (emotionele betrokkenheid; 9 items) en .77 (bezorgdheid; 10 items).
 Opvoedingsgerelateerde stress. Twee schalen uit het subjectieve gezinsbelas-
ting deel van de Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedings Situatie (NVOS; 
R obbroeckx & Wels, 1989) zijn gebruikt om twee aspecten van opvoedingsge-
relateerde stress te meten, namelijk het gevoel de opvoeding niet aan te kun-
nen (7 items) en opvoedingsbelasting (7 items). Elke stelling kon beantwoord 
worden door aan te geven of men het er volkomen mee oneens (1) tot helemaal 
mee eens (5) is. Voorbeelden van de voorgelegde uitspraken zijn ‘De opvoeding 
van mijn kind vergt veel van mijn krachten’ (niet-aankunnen) en ‘Mijn kind is 
een gemakkelijk op te voeden kind’ (opvoedingsbelasting). Wels en Robbroeckx 
(1991) beoordelen de interne consistentie van de categorieën als goed. De be-
trouwbaarheid is voor beide subschalen in ons onderzoek is .80 (niet-aankun-
nen) en .63 (opvoedingsbelasting).
 Psychosociaal welbevinden van het kind. Het psychosociaal welbevinden van 
het kind is gemeten aan de hand van de ouderversie van de ‘Strengths and Diffi-
culties Questionniare’ voor 3 tot 16 jarige kinderen (SDQ; Goodman, 2001; Ne-
derlandse versie SDQ: Van Widenfelt, Goedhart, Treffens, & Goodman, 2003). 
De SDQ meet de aanwezigheid van emotionele en gedragsproblemen, en de 
sterke kanten van het kind. De SDQ bestaat onder andere uit een gedragsvra-
genlijst die in totaal 25 items bevat, die betrekking hebben op de volgende vijf 
subschalen (ieder subschaal bestaat uit 5 items; deels negatief en deels positief 
geformuleerd): emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, pro-
blemen met leeftijdsgenoten en pro-sociaal gedrag. Alle 25 items zijn geformu-
leerd aan de hand van stellingen (bijvoorbeeld: ‘Mijn kind houdt rekening met 
gevoelens van anderen’) en hebben betrekking op de afgelopen zes maanden. 
Vaders gaven bij elke stelling op een driepuntsschaal aan in hoeverre deze voor 
hun kind waar is (1 = ‘niet waar’, 2 = ‘een beetje waar’ en 3 = ‘zeker waar’ ). De 
Cronbach alpha voor de subschaal problemen met leeftijdsgenoten was in ons 
onderzoek laag (.20). Dit is conform veel andere onderzoeken (bijvoorbeeld: 
Hagquist, 2007). Deze schaal is daarom ook uit de analyses gelaten. Cronbach’s 
alpha’s voor de overgebleven schalen waren: .70 (emotionele problemen), .56 
(gedragsproblemen), .78 (hyperactiviteit) en .60 (pro-sociaal gedrag). 
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Aanvullende vragen alleen voor homoseksuele vaders 

Ervaringen met homonegativiteit. In het onderzoek naar lesbisch ouderschap heb-
ben we een instrument ontwikkeld bestaande uit 9 items waarmee ervaringen 
met homonegativiteit in kaart kunnen worden gebracht (Bos, van Balen, Van 
den Boom, 2003; Bos, Van Balen, Sandfort, & Van den Boom, 2004). Voor dit 
onderzoek hebben we het instrument aangepast door in de items niet te spre-
ken over ‘lesbische moeder’ maar over ‘homoseksuele vader’. Een voorbeeld 
van een item is: ‘Mensen roepen mij vervelende dingen na omdat ik als homo-
seksuele man kinderen heb’, waarbij vaders werd gevraagd hoe vaak hen dit 
in het afgelopen jaar was overkomen (1= nooit, 2 = een enkele keer, 3 = regel-
matig). De Cronbach alpha voor deze schaal was goed (.90).
 Gevoel zich extra te moeten bewijzen. De ‘parental justification’ schaal die al in 
eerder onderzoek naar lesbisch ouderschap (Bos et al., 2004) en in onderzoek 
naar gescheiden gezinnen (REF) is gebruikt is ook voor dit onderzoek (wederom 
in aangepaste versie) gebruikt. Voorbeeld van een stelling uit deze schaal is: ‘Als 
homoseksuele vader heb ik het gevoel dat ik meer aandacht aan mijn kinderen 
moet geven, dit om negatieve reacties van andere te voorkomen’. Iedere stelling 
kon beantwoord worden met 1 ‘Hiermee ben ik het helemaal niet eens’ tot 6 
‘Hiermee ben ik het helemaal eens’. De Cronbach alpha was .92 (4 items).
 Opvoedingsconflicten met de moeder(s). Amata en Rezac (1994) hebben een 
schaal ontwikkeld om opvoedingsconflicten tussen ouders te meten. Deze 
schaal bestaat uit 4 items die betrekking hebben op een conflict (bijvoorbeeld: 
‘Hoe vaak heb je met de moeder van het kind een meningsverschil over hoeveel 
zakgeld het kind krijgt’) en werd er gevraagd hoe vaak dit voorkomt (1= nooit, 
2 = soms, 3 = vaak). Cronbach alpha was .67.
 De thuissituatie van het kind. Aan homoseksuele vaders is de vraag gesteld of 
zij vader zijn doordat zij een kind hebben gekregen met een draagmoeder of 
dat zij ouder zijn in een meerouderschaps constructie met een alleenstaande 
moeder of een lesbisch stel. Verder is aan hen gevraagd aan te geven waar hun 
kind woont: 1 = bij de moeder(s), 2 = voornamelijk bij de moeder(s), 3 = 50% bij 
mij en mijn partner en 50% bij de moeder(s), 4 = voornamelijk bij mij en mijn 
partner, 5 = bij mij en mijn partner.

Resultaten

Verschillen tussen de homoseksuele vaders en hun kinderen en de heteroseksuele vaders en hun kinderen

Relatie met kind en opvoedingsgerelateerde stress. Een aantal ANCOVAs zijn uitge-
voerd om de verschillen tussen de homoseksuele vaders en de heteroseksuele 
vaders uit dit onderzoek te analyseren als het gaat om de relatie met hun kind en 
de ervaren stress. Daarbij is er gecorrigeerd voor die sociaal demografische gege-
vens waarop beide vaders van elkaar significant bleken te verschillen (al dan niet 
wonend in een grote of middelgrote stad, leeftijd van de vader, opleidingsniveau, 
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relatieduur en aantal uren dat per week aan werk besteed wordt). Er werden geen 
significante verschillen gevonden tussen homoseksuele vaders en heteroseksu-
ele vader als het gaat om hun emotionele betrokkenheid bij de opvoeding van 
hun kind en hun bezorgdheid hierover (zie Tabel 2). Met betrekking tot de mate 
waarin vaders het opvoeden als belastend ervaren werd er ook geen significante 
verschil gevonden tussen homoseksuele vaders en heteroseksuele vaders. Daar-
entegen bleken homoseksuele vaders wel vaker dan heteroseksuele vaders te rap-
porteren dat zij het gevoel hebben de opvoeding niet aan te kunnen. 

Tabel 2  Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) voor de relatie met het kind, opvoedingsgerela-

teerde stress en het psychosociaal welbevinden van de kinderen1.

Homoseksuele 
vader-gezinnen
N = 36

Heteroseksuele 
vader-
gezinnen 
N = 36 F-

waarde p
Cohen’s
d

Relatie met het kind

Emotionele 
b etrokkenheid

5.43 (.47) 5.29 (.94)   .26 .610 .19

Bezorgdheid 3.05 (.70) 3.59 (.67)   .42 .520 .80

Opvoedingsgerelateerde stress

Belasting 2.11 (.58) 2.10 (.73) 3.50 .068 .02

Niet-aankunnen 1.38 (.32) 1.32 (.25) 5.76 .021 .21

Psychosociaal w elbevinden van de kinderen

Emotionele 
p roblemen

1.19 (.50) 1.26 (.27)   .78 .383 .18

Gedragsproblemen 1.18 (.33) 1.19 (.25) 1.65 .210 .03

Hyperactiviteit 1.53 (.50) 1.60 (.48)   .62 .436 .14

Pro-sociaal gedrag 2.67 (.33) 2.67 (.28)   .05 .820 .03

1 Gecontroleerd voor al dan niet wonend in een grote of middelgrote stad, leeftijd van de 
v ader, opleidingsniveau, relatieduur en aantal uren dat per week aan werk besteed wordt

Psychosociaal welbevinden van de kinderen. Door middel van ANCOVAs is ook 
bekeken of (gebaseerd op de rapportage van de vaders) de kinderen van de 
h omoseksuele vaders verschillen van de kinderen van de heteroseksuele v aders 
op het gebied van hun welbevinden. Eerder genoemde controle variabelen 
werden opnieuw meegenomen in de analyses. Op geen van de dimensies van 
p robleemgedragingen (emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactivi-
teit en pro-sociaal gedrag) bleken de kinderen in de twee groepen van elkaar 
significant te v erschillen.
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Diversiteit binnen de groep homoseksuele vaders en hun kinderen

De 36 homoseksuele vaders die mee deden aan dit onderzoek, waren allemaal 
vader geworden doordat zij sperma hadden gedoneerd aan een lesbisch stel en 
zij voedden ook samen met de moeders hun kinderen op. De meesten vaders 
(63.9%) rapporteren dat hun kinderen vooral bij de moeders wonen en iets 
meer dan een derde (36.1%) geeft aan dat hun kinderen de ene helft van de tijd 
bij hen en de andere helft van de tijd bij de moeders wonen. Geen van de vaders 
zegt dat hun kind uitsluitend bij hen of bij de moeders verblijft. 
 De gemiddelde score in het onderzoek op de 3-puntschaal die opvoedings-
conflicten met de moeders meet is 1.62 (SD = .86). Verder zijn de gemiddelde 
scores voor de 3-puntsschaal; die ervaringen met homonegativeit meet 1.32 (SD 
= .38), en 2.73 (SD = 1.44) voor de 6-puntschaal die het gevoel meet in welke 
mate men vindt zich als homoseksuele man extra te moeten bewijzen als vader. 
 In tabel 3 worden de Pearson r correlaties weergegeven tussen aan de ene kant 
de relatie van de vader met het kind, opvoedingsgerelateerde stress en het psy-
chosociaal welbevinden van de kinderen en aan de andere kant ervaringen met 
homonegativiteit en het gevoel zich als homoseksuele ouder te moeten bewijzen.

Tabel 3 

Pearson r correlaties tussen de relatie met het kind, opvoedingsgerelateerde stress en psychosociaal 

welbevinden van het  kind, en negatieve bejegeningen vanwege het hebben van kinderen als homosek-

suele man en het gevoel als homoseksuele man te moeten bewijzen een goede ouder te kunnen zijn.

Negatieve 
bejegening 

Gevoel zich te 
moeten bewijzen 
als ouder

Relatie met het kind

Emotionele betrokkenheid  .02  .10

Bezorgdheid  .40**  .38*

Opvoedingsgerelateerde stress

Belasting   .17  .37*
Niet aankunnen   .19  .20

Psychosociaal welbevinden van de kinderen

Emotionele problemen -.03  .33

Gedragsproblemen  .36**  .13

Hyperactiviteit  .04  .03

Pro-sociaal gedrag  .15 -.13

** p < .01, * p < .05
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Homovaders die meer negatieve reacties vermelden uit hun omgeving omdat 
zij als homoseksuele man een kind hebben en ook opvoeden, rapporteren meer 
bezorgd te zijn over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind en rapporte-
ren ook meer gedragsproblemen waar te nemen bij hun kind. Verder is uit Tabel 
3 af te lezen dat homoseksuele vaders die vaker het gevoel hebben dat zij zich 
als vader moeten bewijzen omdat zij een homoseksuele man zijn, ook vaker 
aangeven dat zij bezorgd zijn en ook een hogere score hebben op het gevoel de 
opvoeding niet aan te kunnen. 
 Pearson r correlaties zijn ook uitgevoerd om te kijken naar de verbanden tus-
sen de opvoedingsconflicten met de moeders en de relatie van de vader met het 
kind, opvoedingsgerelateerde stress en het psychosociaal welbevinden van de 
kinderen. Echter geen van deze verbanden bleek significant te zijn (emotionele 
betrokkenheid: r = .08, p > .05; bezorgdheid: r = .27, p > .05; opvoedingsbelas-
ting: r = .23, p > .05; niet aankunnen: r = .13, p > .05; emotionele problemen: r 
= .20, p > .05; gedragsproblemen: r = .17; p > .05; hyperactiviteit: r = -.17, p > .05 
en pro-sociaal gedrag: r = -.09, p > .05).
 Tot slot zijn de vaders (en de kinderen) waarbij het kind voornamelijk bij 
de moeder woont (n = 23) en zij waarbij dit in tijd half om half verdeeld is  
(n = 13) vergeleken op al de eerdere genoemde variabelen. Ook hier zijn er geen 
significante verschillen gevonden (Tabel 4).

Conclusie

Uit ons onderzoek blijkt dat homoseksuele vaders die samen met hun partner 
kinderen opvoeden in een meerouderschap constructie (twee vaders en twee moe-
ders) niet verschillen van heteroseksuele vaders in intacte (vader-moeder) gezin-
nen als het gaat om hun emotionele betrokkenheid of bezorgdheid rondom de 
kinderen en de opvoeding. Zij verschillen ook niet van elkaar in de mate waarin 
zij de opvoeding als belastend ervaren (één van de onderzochte aspecten van op-
voedingsgerelateerde stress). Echter in vergelijking met de heteroseksuele vaders 
hebben de homoseksuele vaders uit het onderzoek wel vaker het gevoel de opvoe-
ding niet aan te kunnen. In de door de vaders ingevulde vragenlijst die betrekking 
heeft op het psychosociaal welbevinden van de kinderen zijn nergens verschillen 
te zien in hoe deze kinderen zich in psychosociaal opzicht ontwikkelen. 
 Dat homoseksuele vaders en heteroseksuele vaders niet verschillen in hoe 
zij de relatie met hun kind beleven, is ook terug gevonden in de studies waar-
in lesbische moeders vergeleken werden met heteroseksuele ouders (Bos et al., 
2004, 2007; Tasker & Golombok, 1997; Wainright, Russell & Patterson, 2004). 
Een mogelijke verklaring dat de homoseksuele vaders uit het onderzoek vaker 
rapporteren het gevoel te hebben de opvoeding niet aan te kunnen is dat dit te 
maken heeft met een gevoel zich in hun ouderlijke rol onzeker te voelen; mis-
schien wel vanwege het feit dat zij hun kinderen niet permanent om zich heen 
hebben doordat zij maar een aantal dagen bij hen wonen. 
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Tabel 4  Gemiddelde scores (standaarddeviaties) voor de relatie met het kind, opvoedingsgerelateerde 

stress en het psychosociaal welbevinden van de kinderen apart voor kinderen die voornamelijk bij de 

moeders wonen en kinderen die de helft van de tijd bij de vaders en de andere helft van de tijd bij de 

moeders wonen

Kind woont 
voorname-
lijk bij de 
moeders 
N = 23

Kind woont 
50-50 bij 
vaders en 
moeders 
N = 13

F-
waarde p

Cohen’s
d

Relatie met het kind

Emotionele betrokken-
heid

5.25 (.51) 5.55 (.29)  3.79 .060  .69

Bezorgdheid 3.14 (.71) 2.92 (.70)    .75 .393  .32

Opvoedingsgerelateerde stress

Belasting 2.28 (.65) 2.16 (.57)    .34 .561  .20

Niet-aankunnen 1.48 (.40) 1.29 (.35)  2.12 .155  .51

Psychosociaal welbevinden van de kinderen

Emotionele problemen 1.31 (.64) 1.13 (.36)    .91 .347  .33

Gedragsproblemen 1.13 (.23) 1.28 (.42)  1.81 .188  .50

Hyperactiviteit 1.53 (.42) 1.65 (.53)    .55 .463  .27

Pro-sociaal gedrag 2.70 (.34) 2.59 (.25)  1.11 .300  .36

 

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het gevoel de opvoeding niet aan te 
kunnen samen hangt met het hebben van een pionierspositie: het gaat immers 
in Nederland om de eerste golf van homoseksuele mannen die na hun coming-
out vader zijn geworden. Uit onderzoeken naar ouders die door middel van IVF 
kinderen hebben gekregen is te zien dat in vroegere studies dit gevoel van de 
opvoeding niet aan te kunnen ook werd gevonden (zie voor overzichtsartikel 
onder andere: Bos & Van Balen, 2010). Opvallend was daarbij dat dit verschil 
tussen IVF ouders en ouders die op een natuurlijke wijze kinderen hadden ge-
kregen niet terug te vinden was in observatiestudies en alleen gebaseerd was 
op vragenlijstonderzoek (zie voor overzichtsartikel onder andere: Colpin, 2002; 
Van Balen, 1998). In latere studies onder de tweede of derde generatie IVF ou-
ders waarbij gegevens werden verzameld door middel van vragenlijsten (al dan 
niet in combinatie met observaties) is dit verschil niet meer gesignaleerd (Gib-
son, 1998; McMahon, 1997).
 De uitkomst die in ons onderzoek werd gevonden dat er in het psychosoci-
aal welbevinden van de kinderen geen verschillen zijn waar te nemen tussen de 
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kinderen van de homoseksuele vaders en de heteroseksuele vaders, is in lijn met 
wat we weten uit onderzoek naar lesbische moeders en hun kinderen (Bos et al., 
2007; Gartrell, Deck, Rodas, Peyser, & Banks, 2005; Wainright et al., 2004). Deze 
bevindingen staan lijnrecht tegenover de vooronderstellingen over en bezwa-
ren tegen de opvoeding van kinderen door homoseksuele vaders, namelijk dat 
deze kinderen meer problemen zouden moeten ondervinden omdat zij zonder 
moeder opgroeien en/of omdat zij door leeftijdsgenoten gepest zouden worden 
omdat zij een homoseksuele ouder hebben (Clarke 2001, 2002; Redding, 2008).
 We moeten voor de volledigheid wel vermelden dat de kinderen van de ho-
moseksuele vaders in dit onderzoek niet opgroeien zonder moeder. Immers: alle 
homoseksuele vaders in deze studie voeden de kinderen samen met hun part-
ner op in een meeroudersituatie waar ook een lesbisch stel deel van uitmaakt. 
Daarnaast blijkt dat voor de meeste kinderen geldt dat zij meer bij de moeders 
wonen dan bij de vaders. De vaders kunnen in dit opzicht dus min of meer ge-
zien worden als ‘parttime’ vaders. Dat de onderzoeksgroep alleen uit ‘parttime’ 
homoseksuele vaders bestaat heeft vermoedelijk te maken met de Nederlandse 
situatie en wetgeving waardoor voor homoseksuele mannen een ouderschaps-
constructie met een lesbisch stel de meest voor de hand liggende optie is om 
vader te worden. Voor toekomstig onderzoek is het interessant om de groep 
homoseksuele vaders in een meeroudersituatie te vergelijken met homoseksu-
ele vaders die het ouderschap niet samen delen met een lesbisch stel, of hen te 
vergelijken met heteroseksuele vaders die bijvoorbeeld vanwege hun werk ook 
niet gedurende de hele week bij hun kinderen wonen (zie Van de Kils, 2009). 
 Een andere bevinding die in dit onderzoek naar voren komt is dat vaders 
die veel ervaringen met homonegativiteit rapporteren en ook vaker het gevoel 
hebben zich als homoseksuele vader te moeten bewijzen, meer opvoedingsgere-
lateerde stress rapporteren en ook meer gedragsproblemen bij de kinderen mel-
den. In de literatuur worden ervaringen met homonegativiteit en het gevoel dat 
je je gedrag als homoseksuele man of vrouw moet verdedigen of rechtvaardigen 
ook wel minderheidsstress genoemd (Bascoe & Richman, 2009; Bos et al., 2004; 
Hatzenbuehler, 2009; Meyer & Northridge, 2007). Uit een Amerikaans longitu-
dinaal onderzoek onder lesbische moeders en hun kinderen weten we dat toen 
de vrouwen meer dan 20 jaar geleden zwanger waren van hun kinderen zij ook 
bijna allemaal aangaven dat zij er tegen opzagen om hun kind op te voeden 
in een samenleving waarin heteroseksualiteit de norm is, en alles wat daar van 
afwijkt als anders of minder wordt gezien (Gartrell et al., 1996). In een Neder-
lands longitudinaal onderzoek naar lesbisch ouderschap bleek dat de meeste 
vrouwen dergelijke ervaringen ook hebben en werd er ook een samenhang ge-
vonden met bijvoorbeeld opvoedingsstress (Bos et al. 2004). Ondanks dat er in 
Nederland – zeker in vergelijking met andere landen – een positief klimaat is als 
het gaat om homoseksualiteit, wordt er gesuggereerd dat er een veschil is tus-
sen wat men zegt te vinden van homoseksualiteit en hoe men zich tegenover 
homo’s en lesbo’s gedraagt (Keuzenkamp, 2006; Sandfort, 2005; Van Wijk, van 
de Meerendonk Bakker, & Vanwesenbeeck, 2005). 
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 Een ander interessant resultaat uit onze studie is dat de homoseksuele vaders 
relatief weinig opvoedingsconflicten rapporteren met de moeders van de kinde-
ren. Het kan zijn dat dit een weerspiegeling is van een goede verstandshouding 
met de moeders. Een verklaring hiervoor kan zijn dat al de betrokken ouders 
in deze vorm van meerouderschapsgezinnen vanaf het begin hier heel bewust 
voor hebben gekozen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld patchwork gezinnen 
die na een scheiding ontstaan zijn en waarin het kind niet vanaf het begin met 
meerdere volwassen opvoeders te maken heeft. Een andere verklaring waarmee 
rekening moet worden gehouden is dat het in de onderzoeksgroep niet om hele 
kleine kinderen (jonger dan 4 jaar) gaat waar al de betrokken ouders wellicht 
nog in een soort van strijd betrokken zijn om een emotionele band met het 
kind op te bouwen (Gartrell, in press).  
 Onze studie heeft ook een aantal beperkingen. Allereerst, is er het punt van 
representativiteit van de onderzoeksgroep. De homoseksuele vaders in het on-
derzoek zijn allemaal met behulp van homo-ouder vereniging ‘Meer dan Ge-
wenst’ geworven. Aangezien er in Nederland geen bestand is waaruit adres ge-
gevens van homoseksuele mannen met kinderen random getrokken kunnen 
worden was dit de meest praktische oplossing om deze groep te benaderen. 
Ten tweede zijn de meeste homoseksuele vaders in het onderzoek hoogopge-
leid. Hierdoor zou er een onderrapportage kunnen zijn in hun ervaringen met 
homonegativiteit uit hun omgeving. Tasker en Golombok (1997) hebben eer-
der aangetoond dat lesbische moeders met een lage sociaal economische status 
meer homonegativeit in hun omgeving meemaken. Een andere beperking van 
het onderzoek is dat we alleen maar gegevens hebben verzameld door de bio-
logische vaders een vragenlijst in te laten vullen. Ondanks dat er bijna alleen 
maar gevalideerde instrumenten zijn gebruikt zou het kunnen dat informatie 
verkregen uit andere bronnen andere resultaten had gegeven. Verder zijn er 
geen gegevens verzameld over de beleving van het ouderschap vanuit het per-
spectief van de duovaders en is de onderzoeksgroep klein. 
 Dit onderzoek onder homoseksuele vaders die na hun coming-out kinderen 
hebben gekregen en deze in een meerouder situatie opvoeden heeft een aantal 
belangrijke praktische implicaties. Er wordt aan de ene kant onderstreept dat 
deze vaders in hun ouderschap niet verschillen van heteroseksuele vaders in 
intacte vader-moeder gezinnen en dit ook gezegd kan worden over de psycho-
sociale ontwikkeling van de kinderen. Aan de andere kant wordt de impact die 
homonegativiteit vanuit de samenleving kan hebben op het leven van ouder 
en kinderen in gezinnen van hetzelfde geslacht nog een keer onderstreept (zie 
ook Bos et al. 2004). Professionals die in hun werk te maken krijgen met deze 
doelgroep moeten hier dan ook oog voor hebben en eventueel vaders helpen 
om te leren omgaan met dergelijke stressoren en hen vaardigheden geven hoe 
de kinderen voor te bereiden op de confrontatie met homonegativiteit. 
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Abstract
The current study examined whether there are differences between gay father
families (n = 36) and heterosexual families (n = 36) on father-child relationship,
fathers’ experiences of parental stress and children’s wellbeing. The gay fathers 
in this study all became parents while in same-sex relationships. They donated 
sperm to lesbian couples and then shared the child-rearing with them in kin-
ship arrangements. It was also examined whether aspects that are related spe-
cifically to gay fathers (i.e., experiences of rejection, having to defend their 
family situation, with whom the children live, and conflicts with the children’s 
mothers) are also related to the father-child relationship, parental stress and 
children’s wellbeing. Data were collected by means of questionnaires filled in 
by the fathers. No significant differences between the family types were found 
on emotional involvement and parental concern in the father-child relation-
ship, parental burden (as an aspect of parental stress) or the children’s wellbe-
ing. However, gay fathers felt less competent in their child-rearing role than 
h eterosexual fathers. For gay fathers especially, experiences of rejection and the 
feeling that they have to defend their situation were significantly related to 
f ather-child relationship, parental stress and children’s wellbeing.
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