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Samenvatting                   
Kinderen die opgroeien in een stiefvadergezin hebben doorgaans zowel 
een uitwonende vader, als een stiefvader. In deze studie zijn de relaties die 
kinderen hebben met beide vaderfiguren nader bekeken en is de samen-
hang met het welbevinden van kinderen onderzocht. In totaal hebben 37 
kinderen (8 - 12 jaar) uit een stiefvadergezin meegewerkt aan het onder-
zoek. Uit de resultaten blijkt dat jongens de relatie met hun uitwonende 
vader g emiddeld als warmer ervaren dan de relatie met hun stiefvader. 
Voor meisjes werden geen verschillen gevonden. De kwaliteit van de rela-
ties met beide vaderfiguren hangt voor zowel jongens als meisjes positief 
met elkaar samen. Ten slotte blijkt dat de sociale competentie van jongens 
samenhangt met de relatie met de uitwonende vader, terwijl voor meisjes 
juist de relatie met de inwonende stiefvader van belang is voor hun zelfver-
trouwen. Opvallend genoeg blijken beide relaties niet samen te hangen met 
probleemgedrag van kinderen.
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Introductie

In Nederland worden elk jaar ruim 35.000 relaties beëindigd door een echtschei-
ding. In iets meer dan de helft van de scheidingen betreft dit een situatie waarbij 
minderjarige kinderen zijn betrokken (Wobma & De Graaf, 2009). Tot 1998 was 
het zo dat kinderen na een echtscheiding aan één van de ouders werden toege-
wezen, maar sinds 1 januari 1998 is het wettelijk zo geregeld dat beide partners 
na de scheiding officieel de ouders van de kinderen blijven (E-Quality, 2008). In 
driekwart van de gevallen blijven kinderen na een echtscheiding bij hun moeder 
wonen (E-Quality, 2008). Deze kinderen hebben dan wel op regelmatige basis 
contact met de gescheiden uitwonende vader (Spruijt, 2007). Bijna de helft van 
de groep gescheiden moeders vindt binnen vijf jaar een nieuwe partner waar zij 
mee gaat samenwonen of trouwen (De Graaf, 2001). Het gezin verandert dan van 
een eenoudergezin in een stiefvadergezin. In Nederland is 7.2% van alle gezinnen 
met minderjarige kinderen een stiefvadergezin (E-Quality, 2008). 
 Kinderen in stiefvadergezinnen krijgen te maken met een inwonende stief-
vader, terwijl de gescheiden vader ergens anders woont. Er zijn verschillende 
theorieën over de manier waarop kinderen omgaan met een vader en een stief-
vader. De loyaliteitstheorie (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986) stelt dat het 
voor de ontwikkeling van kinderen van belang is dat kinderen loyaliteit naar 
de ouders toe kunnen erkennen. Volgens deze theorie kan een kind dat loya-
liteitsgevoelens naar de vader moet onderdrukken, bijvoorbeeld door de aan-
wezigheid van een stiefvader, last krijgen van schuldgevoelens die indirect het 
welbevinden van het kind negatief beïnvloeden. De evolutionaire invalshoek 
gaat juist uit van de ouder en de nadruk ligt op de biologische band tussen ou-
der en kind. Biologische (uitwonende) vaders, zo wordt verondersteld, zouden 
meer dan stiefvaders bereid zijn te investeren in de opvoeding en relatie met 
kinderen (o.a., Buss, 2004). Volgens deze theorie zou de relatie tussen biologi-
sche (uitwonende) vaders en kinderen beter moeten zijn dan de relatie tussen 
stiefvaders en kinderen. 
 In deze studie wordt daarom onderzocht of de kwaliteit van de relaties die 
kinderen hebben met beide vaderfiguren verschillend is. Ook wordt gekeken in 
hoeverre beide relaties met elkaar samenhangen. Ten slotte wordt onderzocht 
of de kwaliteit van de relaties met beide vaderfiguren verband houdt met het 
welbevinden en eventuele gedragsproblemen van kinderen. 

Relaties van kinderen met vaders en stiefvaders

Er is nog relatief weinig onderzoek verricht naar verschillen in de relaties die 
kinderen in stiefvadergezinnen hebben met beide vaderfiguren. Bovendien 
zijn de resultaten van verschillende onderzoeken niet altijd eenduidig en in 
sommige gevallen zelfs strijdig met elkaar. Zo werd in een recent Amerikaans 
onderzoek (King, 2006) gevonden dat een kwart van de adolescenten uit stief-
vadergezinnen een goede band heeft met beide vaderfiguren, maar dat tevens 
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een kwart van de jongeren met zowel vader als stiefvader een slechte relatie 
heeft. Ruim een derde van de adolescenten heeft alleen een goede relatie met de 
stiefvader en slechts in 16% van de gevallen hebben jongeren alleen een warme 
relatie met de uitwonende vader. King (2006) stelde de kinderen in dit onder-
zoek alleen de vraag hoe zij de relatie met hun vader en stiefvader ervaren. 
Ook C laxton-Oldfield, Garber, en Gillcrist (2006) maakten gebruik van deze 
vraag, maar gebruikten daarnaast ook de Stepparent Behavior Inventory (Fine, 
C oleman, & Ganong, 1998) om twee relatiedimensies, warmte en controle, in 
kaart te brengen bij een groep adolescenten. De onderzoekers vonden alleen op 
de dimensie warmte een verschil. Jongeren ervaren de relatie met de uitwonen-
de vader over het algemeen als warmer, dan de relatie met de stiefvader. White 
en Gilbreth (2001) vonden echter helemaal geen verschillen in de kwaliteit van 
de relaties die kinderen hebben met beide vaders. In dit onderzoek (White & 
Gilbreth, 2001) werd vooral gekeken naar verschillen in kritiek en complimen-
ten die kinderen van vaders en stiefvaders krijgen. 
 Om de samenhang tussen de relaties die kinderen hebben met beide vader-
figuren te beschrijven, kan gebruik worden gemaakt van twee verklaringen die 
regelmatig in de literatuur worden genoemd: de spillover-verklaring en de com-
pensatieverklaring (Erel & Burman, 1995). Volgens de spillover-verklaring vloeien 
gevoelens en emoties die in de ene relatie voorkomen over naar de andere relatie. 
In dit geval zou dat betekenen dat kinderen die een warme relatie hebben met 
hun uitwonende vader, ook een warme relatie ontwikkelen met hun stiefvader. 
Beide relaties hangen dus positief met elkaar samen. Vanuit de compensatiever-
klaring wordt juist een negatieve samenhang tussen beide relaties verondersteld. 
Bijvoorbeeld, kinderen die een warme relatie hebben met de uitwonende vader, 
zetten zich vanuit een loyaliteitsgevoel af tegen de nieuwe stiefvader. Of kinderen 
die juist een slechte of geen relatie hebben met de uitwonende vader, compen-
seren dit verlies door een warme relatie met de stiefvader te ontwikkelen. Twee 
recente studies laten echter geen significante samenhang zien tussen de kwali-
teit van de relaties die kinderen met beide vaders hebben (King, 2009; White & 
G ilbreth, 2001) en geven dus geen bevestiging voor een van beide verklaringen. 
 

Vaders en stiefvaders en de samenhang met het welbevinden van kinderen

Verschillende gezinstheorieën veronderstellen dat het gedrag en het welbevin-
den van kinderen grotendeels te verklaren is, niet alleen door naar het kind te 
kijken, maar door ook de relaties die het kind heeft met de overige gezinsleden 
in ogenschouw te nemen (Sameroff, 1994; Thelen & Smith, 1994). De kwa-
liteit van verschillende gezinsrelaties beïnvloedt het functioneren van kinde-
ren en omgekeerd (Cowan, Cohn, Cowan, & Pearson, 1996; Golombok, 2000). 
Daarnaast wordt verondersteld dat gezinsrelaties elkaar wederzijds beïnvloeden 
(o.a., Bronfenbrenner, 1979; Erel & Burman, 1995). In dit onderzoek staan de 
relaties die kinderen in stiefvadergezinnen hebben met de gescheiden uitwo-
nende vaders en stiefvaders centraal. 
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 Ook na een echtscheiding blijft de relatie van kinderen met hun vader van 
belang voor het welbevinden van kinderen. De hoeveelheid contact die kin-
deren na een echtscheiding met hun vader hebben is, zowel in de VS als in 
Nederland, de laatste 25 jaar sterk toegenomen (Amato, Meyers, & Emery, 2009; 
Spruijt, 2007). Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat er een verband is 
tussen enerzijds de hoeveelheid contact die kinderen hebben met de uitwonen-
de vaders en anderzijds het welzijn en de ontwikkeling van kinderen (o.a., Swiss 
& Le Bourdais, 2009). Zo rapporteren Bronstein en collega’s (1994) dat de mate 
van contact en betrokkenheid tussen de uitwonende vader en kind positief sa-
menhangt met het zelfbeeld van kinderen. De contactfrequentie is daarnaast 
ook een belangrijke voorspeller van de subjectieve gevoelens die kinderen heb-
ben over de relatie met de uitwonende vader (Amato, Meyers, & Emery, 2009). 
Fabricius en Luecken (2007) vonden dat hoe meer tijd kinderen na de scheiding 
met hun uitwonende vader doorbrachten, des te positiever ze zijn over de hui-
dige relatie met hun vader. Overigens kan deze samenhang ook andersom ver-
klaard worden: kinderen die een warme relatie met hun uitwonende vader heb-
ben, zijn meer geneigd om intensief contact met deze vader te onderhouden. 
De kwaliteit van de relatie die kinderen hebben met hun uitwonende vader 
hangt samen met verschillende aspecten van het welbevinden van kinderen. 
Hoe beter de kwaliteit van de relatie tussen kind en uitwonende vader, des te 
minder internaliserend en externaliserend probleemgedrag kinderen laten zien 
(King & Sobolewski, 2006). 
 De contactfrequentie tussen vader en kind neemt af wanneer de moeder een 
nieuwe partner vindt met wie zij gaat samenwonen (Bronstein, Stoll, Clauson, 
Abrams, & Briones, 1994). De relatie tussen kinderen en stiefvaders is anders 
dan die tussen kinderen en vaders, in die zin dat er geen sprake is van biolo-
gisch verwantschap. Hierdoor kan verondersteld worden dat stiefvaders min-
der betrokken zijn bij (de opvoeding van) hun stiefkinderen en dat de invloed 
die stiefvaders hebben op het welbevinden van stiefkinderen gering is. Echter, 
uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de kwaliteit van de relatie 
die kinderen met de nieuwe partner van de moeder (de stiefvader) hebben wel 
degelijk van belang is voor het welbevinden van kinderen. Kinderen die een 
hechte relatie hebben met de stiefvader, rapporteren minder internaliserend 
en externaliserend probleemgedrag (o.a., King, 2006; Yuan & Hamilton, 2006). 
Bovendien zijn jongeren met een warme relatie met de stiefvader gelukkiger 
en meer tevreden over hun leven dan jongeren die geen goede relatie met hun 
stiefvader hebben (Amato, 1994). Opvallend genoeg rapporteerde King (2006) 
dat de band tussen kind en stiefvader zelfs sterker samenhangt met het wel-
bevinden van kinderen dan de band tussen kind en de uitwonende vader. Zij 
(King, 2006) noemt als mogelijke verklaring voor deze bevinding dat een stief-
vader onderdeel uitmaakt van het gezin waarin het kind opgroeit en daardoor 
veel meer beschikbaar is voor het kind dan de uitwonende vader. 
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Onderzoeksvragen

Uit bovenstaande blijkt dat er nog veel onduidelijk is over de kwaliteit van 
relaties die kinderen hebben met twee verschillende vaders (de uitwonende va-
der en de stiefvader) en hoe dit samenhangt met het welbevinden van kinde-
ren. Het meeste onderzoek op dit gebied richtte zich bovendien op kinderen in 
de leeftijd 12 – 18 jaar (o.a., King, 2006; Claxton-Oldfield, Garber, & Gillcrist, 
2006, White & Gilbreth, 2001). In deze studie ligt de focus op een groep kin-
deren in de leeftijd van 8 – 12 jaar oud, die zelf hebben gerapporteerd over de 
kwaliteit van de relaties die zij hebben met beide vaderfiguren en over hun 
welbevinden. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat kinderen op deze leeftijd 
al betrouwbare respondenten zijn wat betreft het welbevinden en de kwaliteit 
van gezinsrelaties (o.a., Herjanic, Herjanic, Brown, & Wheatt, 1975; Herjanic & 
Reich, 1997). 
 In dit onderzoek staan de volgende drie onderzoeksvragen centraal: 
(1)  Verschilt de kwaliteit van de relatie die kinderen met hun uitwonende va-

der hebben van de kwaliteit van de relatie met hun stiefvader?
(2)  Hangt de kwaliteit van de relatie die het kind met zijn vader heeft samen 

met de kwaliteit van de relatie tussen kind en stiefvader?
(3)  Hangt de kwaliteit van de relatie die een kind heeft met beide vaderfigu-

ren (uitwonendevader en stiefvader) samen met het welbevinden van het 
kind?  

Sommige studies laten zien dat vooral meisjes problemen ondervinden in stief-
vadergezinnen (Needle, Su, & Doherty, 1990), terwijl in andere onderzoeken 
juist meer probleemgedrag bij jongens die opgroeien in een stiefvadergezin 
wordt gerapporteerd (Dunn et al., 1998). Bij het beantwoorden van de onder-
zoekvragen hebben we daarom niet alleen naar de groep als geheel gekeken, 
maar ook naar jongens en meisjes afzonderlijk. 

Methode

Werving

Deelname aan het onderzoek was gebaseerd op drie selectiecriteria; (1) Leeftijd 
van het kind: de kinderen zijn tussen de 8 en 12 jaar oud; (2) Woonsituatie: de bi-
ologische vader staat niet op het zelfde woonadres ingeschreven als het kind; (3) 
Stiefvader: de moeder heeft een nieuwe partner die op hetzelfde woonadres staat 
ingeschreven als het kind. Met behulp van de Gemeentelijke Basis Administratie 
van verschillende gemeentes in Nederland zijn in totaal 1239 gezinnen die aan 
de eerste twee criteria (leeftijd, woonsituatie) voldeden aangeschreven met het 
verzoek een korte vragenlijst over de gezinssituatie in te vullen. Honderdtachtig 
gezinnen wilden aan het onderzoek deelnemen; de moeders in deze gezinnen 
vulden de korte vragenlijst in. Van deze 180 gezinnen bleken 37 g ezinnen ook 
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aan het derde criterium (het hebben van een stiefvader) te voldoen. Deze gezin-
nen hebben deelgenomen aan een uitgebreider onderzoek waarbij ook de kin-
deren een vragenlijst hebben ingevuld. De vragenlijsten voor de kinderen zijn 
afgenomen tijdens een huisbezoek van ongeveer een uur. Tijdens deze bezoeken 
las de onderzoeker de vragen voor aan het kind en noteerde de antwoorden. 

Instrumenten

De gegevens zijn verzameld door vragenlijsten af te nemen bij moeder (demo-
grafische kenmerken en gezinssamenstelling) en kind (kwaliteit van de relaties 
met vader en stiefvader, welbevinden). 
 Demografische kenmerken. Alle moeders zijn ondervraagd over de volgende 
demografische kenmerken: leeftijd moeder, aantal kinderen in het gezin, oplei-
dingsniveau moeder, werkstatus en het aantal uur dat de moeder werkt, schei-
dingsduur, contactfrequentie tussen de uitwonende vader en het kind en de 
nieuwe woonsituatie van vader. 
 Gezinssamenstelling. Gezinnen zijn gecategoriseerd op basis van de volgende 
drie vragen die aan de moeders zijn gesteld: “Heeft u een ex-partner met wie u 
kinderen heeft?”, “Is deze ex-partner de vader van het kind dat deelneemt aan 
het onderzoek?” en “Woont u momenteel samen met een partner die niet de 
vader is van het kind dat deelneemt aan het onderzoek?” (0 = Nee, 1 = Ja). 
 Relatie tussen kind en vader en tussen kind en stiefvader. De Ouder-Kind Inter-
actie Vragenlijst – R (OKIV-R, kindversie; Lange, 2001) is bij de kinderen afge-
nomen en gebruikt om de kwaliteit van de relaties die het kind heeft met beide 
vaderfiguren in kaart te brengen. Deze vragenlijst bestaat uit twee subschalen: 
De subschaal Acceptatie (8 items, o.a. “Ik kan goed met mijn vader (stiefvader) 
opschieten.”; Cronbach’s alpha: vader  = .82; stiefvader = .82) en de subschaal 
Conflict (17 items, o.a. “Mijn vader (stiefvader) en ik hebben vaak problemen 
die niet kunnen worden opgelost.”; Cronbach’s alpha: vader = .81; stiefvader = 
.80). Aan de kinderen werd gevraagd in hoeverre een stelling op hen van toepas-
sing is (1 = nooit; 5 = altijd).
 Welbevinden van het kind. Er zijn drie aspecten van het welbevinden in kaart 
gebracht, te weten probleemgedrag (gemeten met een schaal van de Strengths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ); Goodman, 1997), zelfvertrouwen en sociale 
competentie (gemeten met twee subschalen van de aangepaste versie van de Per-
ceived Competence Scale for Children (PCSC; Van den Bergh & Van Ranst, 1998). 
 De SDQ Probleemgedrag schaal bestaat uit 20 stellingen (o.a., “Ik word snel 
boos en ben vaak driftig.” en “Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen.”). 
Kinderen konden per stelling aangeven in hoeverre deze op hen van toepassing 
was (0 = niet waar, 2 = helemaal waar). In navolging van de handleiding van de 
SDQ (Youth in Mind, n.d.) zijn somscores berekend. De betrouwbaarheid van 
deze schaal in dit onderzoek is redelijk (α = .74). 
 Beide subschalen van de PCSC bestaan uit 7 stellingen, bijvoorbeeld: “Ik ben 
vrij zeker van mijzelf.” (zelfvertrouwen) en “Ik maak gemakkelijk vrienden.” 
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(sociale competentie). In de originele versie van de PCSC (Harter, 1979) zijn de 
items geformuleerd als bipolaire stellingen. Het kind moet eerst beslissen wat 
voor kind hij/zij is en dan aangeven of de beschrijving “een beetje waar” of “he-
lemaal waar” is. Van den Bergh en collega’s hebben laten zien dat deze manier 
van vragen voor jongere kinderen vrij complex is (Van den Bergh & De Rycke, 
2003; Van den Bergh & Van Ranst, 1998). In de Nederlandse versie van de PCSC 
is het antwoord format gemakkelijker gemaakt: Kinderen werd gevraagd om op 
een vier-puntsschaal aan te geven in hoeverre een stelling voor hen van toepas-
sing was (1 = niet waar; 4 = altijd waar). De schalen waren redelijk betrouwbaar 
in dit onderzoek (zelfvertrouwen: α = .73; sociale competentie: α = .66). 

Participanten

In totaal hebben 37 kinderen uit stiefvadergezinnen deel genomen aan het on-
derzoek, 14 jongens en 23 meisjes. De gemiddelde leeftijd van de groep jongens 
was 10.93 jaar (SD = 1.59) en van de groep meisjes 10.74 jaar (SD = 1.43) en ver-
schilde niet significant. In de meeste gezinnen die aan het onderzoek deelnamen, 
groeiden tussen de twee en drie kinderen op (M = 2.42, SD = 1.13). De echtschei-
ding tussen beide ouders had gemiddeld 6 jaar voor het onderzoek plaatsgevon-
den (M = 6.27, SD = 2.53). Ruim 83% van de moeders heeft een betaalde baan en 
deze groep moeders werkt ruim 22 uur per week (M = 22.40, SD = 12.98). 
 Van de groep uitwonende vaders bleek 73% (n= 27) een nieuwe partner te 
hebben gevonden en veertien vaders hadden ook kinderen met deze nieuwe 
partner. Twee kinderen hadden het afgelopen jaar geen contact gehad met de 
uitwonende vader en zijn daarom niet meegenomen in de analyses. Van de 
overige 35 kinderen hadden 23 kinderen één of meerdere keren per week con-
tact met vader en 12 kinderen zagen hun vader één of meerdere keren per twee 
maanden. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat contactfrequentie een 
voorspeller is van de kwaliteit van de relatie die het kind heeft met de uit-
wonende relatie (Amato, Meyers, & Emery, 2009). We hebben daarom vooraf 
bivariate correlaties berekend tussen de mate van contact en de hoofdvariabe-
len van deze studie. Contactfrequentie met de uitwonende vader bleek in geen 
enkel geval significant samen te hangen met de hoofdvariabelen en is daarom 
niet meegenomen als controlevariabele in de verdere analyses. 

Analyses

Om te onderzoeken of de kwaliteit van de relatie tussen kind en vader verschilt 
van de relatie tussen kind en stiefvader is de Wilcoxon-Rangtekentoets uitge-
voerd. Er is gekozen voor deze non-parametrische toets vanwege de beperkte 
steekproefgrootte (Van Peet, Van den Wittenboer, & Hox, 2001). Vervolgens 
zijn er bivariate correlaties berekend tussen de relatievariabelen (acceptatie en 
conflict) voor de vader-kind relatie en de stiefvader-kind relatie. Ten slotte zijn 
er bivariate correlaties berekend tussen de relatievariabelen (acceptatie en con-
flict) en het welbevinden van kinderen (probleemgedrag, zelfvertrouwen en so-
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ciale competentie). Alle bovenstaande analyses zijn voor de groep als geheel en 
voor jongens en meisjes afzonderlijk uitgevoerd. 

Resultaten

Beschrijvende resultaten

In Tabel 1 worden de gemiddelde scores op de drie variabelen met betrekking 
tot het welbevinden (probleemgedrag, zelfvertrouwen en sociale competentie) 
weergegeven. De gemiddelde somscore voor probleemgedrag was 14.71 (SD = 
4.62). Deze score is significant hoger (t(1146) = -4.80; p = .000) dan in een eerder 
onderzoek onder een Nederlandse niet-klinische populatie van 8- tot 13-jari-
gen (n = 1111; M = 10.4; SD = 5.4) werd gerapporteerd door Muris, Meesters, 
Eijkelenboom en Vincken (2004), maar valt volgens de normering van de SDQ 
(Youth in Mind, n.d.) niet binnen de klinische range. De gemiddelde scores 
voor zelfvertrouwen en voor sociale competentie waren respectievelijk 2.84 (SD 
= .51) en 2.88 (SD = .40). Jongens en meisjes bleken niet significant van elkaar 
te verschillen op bovengenoemde variabelen. 

Tabel 1  Overzicht van de gemiddelde scores (standaarddeviaties) voor probleemgedrag, zelfvertrouwen 

en sociale competentie, apart voor de totale groep (n= 35), jongens (n= 13) en meisjes (n= 22).

Probleemgedrag Zelfvertrouwen Sociale competentie

Totaal 14.71 (4.62) 2.79 (.48) 2.87 (.40)

Jongens 14.85 (5.70) 2.80 (.42) 2.98 (.34)

Meisjes 14.64 (4.01) 2.79 (.52) 2.81 (.44)

Verschillen in relatiekwaliteit

De resultaten van de Wilcoxon-Rangtekentoets staan vermeld in Tabel 2. Voor 
de groep jongens en meisjes gezamenlijk werden significante verschillen ge-
vonden op zowel de mate van acceptatie (z = -2.77; p = .006), als de mate van 
conflict (z = -2.22; p = .027). Kinderen rapporteren meer warmte (M = 4.17; SD 
= .66) en minder conflict (M = 1.82; SD = .47) in de relatie met hun biologische 
vader, dan in de relatie met hun stiefvader (warmte: M = 3.92; SD = .64; conflict: 
M = 2.00; SD = .45). 
 Wanneer apart naar jongens en meisjes wordt gekeken, blijken er alleen ver-
schillen te zijn voor de groep jongens wat betreft de kwaliteit van de relatie 
met vader en stiefvader: Jongens rapporteren significant meer acceptatie in de 
relatie met hun uitwonende vader (M = 4.34, SD = .46) dan met hun stiefvader 
(M = 3.81; SD = .76) (z = -2.28; p = .023). Voor meisjes werden geen significante 
verschillen gevonden wat betreft acceptatie van vader of stiefvader. Ongeacht 
de sekse van het kind blijkt er geen verschil in de mate van conflict tussen kind 
en vader en tussen kind en stiefvader.
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Tabel 2  Uitkomsten van de rangtekentoets van Wilcoxon voor verschillen in de kwaliteit van de vader-

kind relatie en de stiefvader-kind relatie, apart voor de totale groep (n= 35), jongens (n= 13) en meisjes 

(n= 22). 

Relatie kind met  
uitwonende vader

Relatie kind 
met stiefvader 

Wilcoxon 
z-value

Totaal Acceptatie 4.17 (.66) 3.92 (.64) -2.77**

Conflict 1.82 (.47) 2.00 (.45) -2.22*

Jongens Acceptatie 4.34 (.46) 3.81 (.76) -2.28*

Conflict 1.76 (.42) 1.98 (.42) -1.89

Meisjes Acceptatie 4.07 (.75) 3.99 (.57) -1.70 

Conflict 1.85 (.50) 2.01 (.48) -1.63

* p < .05; ** p < .01

Samenhang tussen de vader-kind relatie en de stiefvader-kind relatie

Tabel 3 geeft een overzicht van de bivariate correlaties tussen de relatievaria-
belen. Voor de groep jongens en meisjes samen hingen zowel acceptatie (r(35) 
= -.42; p = .012) als conflict (r(35) = .53; p = .001) in de vader-kind relatie sig-
nificant samen met conflicten in de stiefvader-kind relatie. Kinderen die veel 
conflicten rapporteren in de relatie met hun stiefvader, rapporteren vaker meer 
conflict en minder acceptatie en de relatie met de uitwonende vader. 
 Apart voor jongens en meisjes bleken beide relaties alleen voor de groep 
meisjes significant samen te hangen: acceptatie van de vader hangt negatief 
samen conflict met stiefvader (r(22) = -.44; p = .040) en conflict tussen vader en 
dochter hangt positief samen met conflict tussen stiefvader en dochter (r(22) = 
.57; p = .005). 

Tabel 3  Bivariate correlaties tussen de variabelen acceptatie en conflict in de kind-vader relatie en 

kind-stiefvader relatie, apart voor de totale groep (n= 35), jongens (n= 13) en meisjes (n= 22).

                                                                   Relatie met stiefvader

Acceptatie Conflict

Relatie met uitwonende vader   

Totaal Acceptatie  .32 -.42*

Conflict -.26  .53**

Jongens Acceptatie  .46 -.38

Conflict -.14  .43

Meisjes Acceptatie  .35 -.44*

Conflict -.37  .57**

* p < .05; ** p < .01
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Kwaliteit van vader-kind relatie en stiefvader-kind relatie en het welbevinden van kinderen

In Tabel 4 worden de bivariate correlaties tussen de relatievariabelen en de va-
riabelen met betrekking tot het welbevinden van het kind weergegeven. De 
relatiekwaliteit met beide vaderfiguren blijkt niet significant samen te hangen 
met het probleemgedrag voor kinderen. Niet alleen voor de totale groep, maar 
ook niet wanneer apart naar jongens en meisjes wordt gekeken. Wel werden 
er significante verbanden gevonden tussen het zelfvertrouwen en de sociale 
competentie van kinderen en de relaties die zij hebben met vader en stiefvader. 
 Voor de gehele groep bleken conflicten in zowel de relatie met de uitwo-
nende vader, als in de relatie met de stiefvader negatief samen te hangen met 
het zelfvertrouwen van kinderen (respectievelijk r(35) = -.37, p = .031 en r(35) = 
-.36; p = .031). 
 Voor de groep jongens werd een significante samenhang gevonden tussen 
de mate van acceptatie van de uitwonende vader en sociale competentie (r(13) 
= .56; p = .047). Jongens die een warme band met de uitwonende vader hebben, 
voelen zichzelf sociaal competenter dan jongens die geen warme relatie met 
hun vader hebben. 
 Voor meisjes werd alleen een verband tussen de relatie met stiefvader en het 
welbevinden gevonden. Zowel acceptatie als conflict in de relatie van meisjes 
met hun stiefvader hangt samen met het zelfvertrouwen van meisjes (respectie-
velijk r(22) = .53, p = .011 en r(22) = -.43; p = .044). Meisjes die een warme relatie 
met hun stiefvader (hoge acceptatie, weinig conflict) rapporteren, hebben meer 
zelfvertrouwen dan meisjes die geen hechte band met hun stiefvader hebben. 

Tabel 4  Bivariate correlaties tussen relatievariabelen (relatie kind met vader en stiefvader) en welbe-

vinden van kinderen, apart voor de totale groep (n= 35), jongens (n= 13) en meisjes (n= 22).

Probleemgedrag Zelfvertrouwen Sociale competentie

Totaal ♂ ♀ Totaal ♂ ♀ Totaal ♂ ♀

Relatie met uitwonende vader

-  Acceptatie  .07  .15  .03  .29  .37  .28  .33  .56*  .23 

-  Conflict  .05 -.03  .11 -.37* -.34 -.38 -.09 -.30  .01

Relatie met stiefvader 

-  Acceptatie -.12 -.19 -.04  .32  .01  .53*  .02  .09  .03 

-  Conflict  .21  .37  .10 -.36* -.20 -.43* -.10 -.18 -.06

* p < .05

Discussie

Door echtscheiding en hertrouwen, hebben veel kinderen in Nederland tegen-
woordig niet alleen biologische ouders maar ook stiefouders. Een grote groep 
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minderjarige kinderen groeit daardoor op met meerdere ouderfiguren. In dit 
onderzoek stond de relatie die kinderen hebben met hun uitwonende vader en 
met hun stiefvader centraal. Uit de resultaten komt naar voren dat de aanwe-
zigheid van een stiefvader in het gezin anders kan uitwerken voor jongens dan 
voor meisjes. Waar voor jongens de relatie met de uitwonende vader samen-
hangt met het welbevinden, lijkt voor meisjes juist de band met de stiefvader 
van belang te zijn. 
 Allereerst is onderzocht of kinderen de relaties die zij hebben met beide va-
ders anders beoordelen. Dit bleek alleen voor jongens het geval; zij ervaren de 
relatie met hun uitwonende vader als warmer dan de relatie met hun stiefvader. 
Voor meisjes werden geen verschillen gevonden tussen beide relaties. Ook bleek 
er geen verschil te zijn in de mate van conflict die kinderen hebben met beide 
vaderfiguren. Deze resultaten komen gedeeltelijk overeen met eerdere bevin-
dingen. Zo rapporteerden Claxton-Oldfield, Garber, en Gillcrist (2006) al eerder 
dat jongeren de relatie met de uitwonende vader over het algemeen als warmer 
ervaren, dan de relatie met de stiefvader. Anderzijds vond King (2009) juist geen 
verschillen in de kwaliteit van relaties die kinderen hebben met vaders en stief-
vaders. 
 Vervolgens is gekeken of beide relaties met elkaar samenhangen. Voor de 
groep in zijn geheel bleek dit inderdaad het geval. Kinderen die veel warmte rap-
porteerden in de relatie met hun uitwonende vader, hebben minder conflicten 
met hun stiefvader en kinderen die veel conflicten hebben met de uitwonende 
vader, hebben ook veel conflicten met de stiefvader. Dit resultaat is in lijn met 
de spillover-verklaring, waarbij wordt verondersteld dat emoties en gevoelens 
van de ene relatie als het ware overvloeien naar een andere relatie. In dit geval 
betekent dit dat een warme relatie met de uitwonende vader samenhangt met 
een goede relatie met de stiefvader. Voor de compensatieverklaring, waarbij de 
ene relatie compenseert voor een andere (slechtere) relatie, biedt dit onderzoek 
geen steun. Diverse andere studies naar relaties binnen het gezin hebben het 
spillover-principe al bevestigd (Erel & Burman, 1995), maar de huidige studie is 
een van de eerste studies die laat zien dat er ook tussen relaties binnen en buiten 
het gezin sprake kan zijn van een spillover-effect. Apart voor jongens en meis-
jes, bleek alleen voor de groep meisjes sprake van een samenhang tussen con-
flicten in de vader-kind relatie en conflicten in de stiefvader-kind relatie. Dat er 
voor jongens geen significant verband werd gevonden zou kunnen komen door 
het feit dat de groep jongens in het onderzoek erg klein was, waardoor de statis-
tische power van de analyses laag is. Wel wezen alle niet-significante correlaties 
in de juiste richting om de spillover-verklaring te ondersteunen. 
   Ten slotte is onderzocht of de kwaliteit van de relaties die kinderen heb-
ben met beide vaderfiguren voorspellend is voor het welbevinden van kinde-
ren. Opvallend genoeg bleken de relaties met beide vaderfiguren niet samen 
te hangen met het probleemgedrag van kinderen. Een goede of juist slechte 
relatie met een van beide vaders zegt dus niets over de mate van probleemge-
drag van het kind. Dit resultaat is in strijd met eerder bevindingen waarin wel 
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een link wordt gerapporteerd tussen de relaties die kinderen hebben met vader 
en stiefvader en de mate van probleemgedrag (o.a., King, 2006; Sturgess, Dunn, 
& Davies, 2001). Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat aan 
dit onderzoek voornamelijk kinderen hebben meegewerkt die relatief weinig 
probleemgedrag rapporteerden. De kwaliteit van beide relaties hangt wel samen 
met de positieve aspecten van het welbevinden van kinderen die in dit onder-
zoek zijn gemeten, namelijk zelfvertrouwen en sociale competentie. Jongens 
die veel acceptatie rapporteren in de relatie met de biologische vader voelen 
zich sociaal meer competent dan jongens die geen warme band met hun vader 
hebben. Voor meisjes blijkt dat een warme relatie en weinig conflicten met de 
stiefvader samengaat met meer zelfvertrouwen. Het lijkt er dus op dat voor jon-
gens de relatie met de uitwonende vader van belang is voor het welbevinden 
en dat voor meisjes juist de relatie met de stiefvader belangrijk is. Dit sluit aan 
bij eerder onderzoek (King & Sobolowski, 2006) waarin werd gerapporteerd dat 
jongens die er een warme relatie met hun uitwonende vader op nahouden, 
minder problemen hebben op school en betere schoolcijfers halen. Bray en Ber-
ger (1993) vonden in een longitudinale studie naar relaties van kinderen in 
stiefgezinnen, dat het contact tussen gescheiden vaders en dochters na verloop 
van tijd afneemt, terwijl het contact tussen vaders en zoons hetzelfde blijft. Dit 
zou kunnen verklaren waarom voor jongens de relatie die zij hebben met de 
uitwonende vader wel samenhangt met het welbevinden, terwijl dit voor meis-
jes niet het geval is. Echter, in dit onderzoek werd tevens de samenhang tussen 
de kwaliteit van de stiefvader-kind relatie en het zelfvertrouwen van meisjes 
bevestigd. Eerdere onderzoeken naar de relatie tussen stiefvaders en stiefdoch-
ters laten wisselende resultaten zien. Vuchinich, Hetherington, Vuchinich, en 
Clingempeel (1991) vonden bijvoorbeeld dat meisjes tijdens de puberteit meer 
conflicten met hun stiefvader hebben dan jongens. Aan de andere kant rappor-
teren Martin, Anderson en Mottet (1999) dat jong volwassen meisjes juist vaker 
een goede relatie met de stiefvader hebben dan jongens. 
 Hoewel we duidelijke verschillen hebben gevonden tussen jongens en meis-
jes in de kwaliteit van de relaties met vader en stiefvader en de samenhang 
met het welbevinden, dienen er ook enkele kanttekeningen bij dit onderzoek 
geplaatst te worden. Allereerst is dit onderzoek gebaseerd op stiefvadergezinnen 
die vrijwillig hebben meegewerkt. Het is goed mogelijk dat juist die gezinnen 
waarin meer moeilijkheden spelen niet op de uitnodiging voor het onderzoek 
hebben gereageerd. Ten tweede, was de omvang van de steekproef klein. Door-
dat de gegevens bovendien apart voor jongens en meisjes zijn geanalyseerd, 
was de statistische power van de analyses relatief laag. Ten slotte geeft de cross-
sectionele opzet van de studie geen informatie over de causaliteit van gebeurte-
nissen.
 Samenvattend kan worden geconcludeerd dat jongens over het algemeen 
positiever zijn over de relatie met hun uitwonende vader, dan over de relatie 
met hun stiefvader. Voor meisjes zijn er geen verschillen in de kwaliteit van bei-
de relaties. Verder laat het onderzoek zien dat de spillover-theorie ook gebruikt 
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kan worden om het verband tussen relaties binnen het gezin (stiefvader-kind 
relatie) en relaties buiten het gezin (vader-kind relatie) te verklaren: Kinderen 
die veel conflicten hebben met de ene vaderfiguur, rapporteren ook veel conflict 
in de relatie met de andere vaderfiguur. Als laatste blijken er sekseverschillen te 
zijn wat betreft het verband tussen de kwaliteit van de relaties met beide vader-
figuren en het welbevinden van kinderen. Terwijl voor jongens de relatie met 
biologische vader van belang is voor het welbevinden, blijkt voor meisjes juist 
de band met de stiefvader belangrijk te zijn. 

Abstract
Children growing up in a stepfather family are confronted with two father figu-
res, a non-resident father and a resident stepfather. In this study, relationships 
between children and those two different father figures were investigated, and 
the associations with child adjustment were examined. In sum, 37 children (8 – 
12 years) in a stepfather family participated in the study. Results show that boys 
experience the relationship with their non-resident fathers as warmer, than the 
relationship with their stepfathers. For girls, no differences were found. Both 
relationships are positively associated with each other. Finally, boys’ social 
competence is associated with the relationship with their non-resident fathers, 
while for girls’ self-esteem the relationship with the stepfather seems to matter 
most. Surprisingly, both relationships are not associated with children’s pro-
blem behavior. 
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