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Dankwoord	
 

Zoals T. Hermans het zou zeggen, hetzij in andere omstandigheden: ‘’Een scriptie schrijven doe je niet 

ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je schrijft, het is vreemd, maar die vergeet je. Het 

is je dikwijls wat te veel, je zegt: ‘ik ben het moe.’ Maar op een keer, dan ben je aan het laatste beetje 

toe.’’  

Hoewel een scriptie een werk van maanden is, die veel tijd en volharding vergt, is het vooral iets dat je 

niet alleen kan realiseren. Een aantal personen hebben me doorheen dit proces gesteund zodat ik dit 

onderzoek zegevierend en tijdig tot stand zou kunnen brengen.  

Allereerst wil ik mijn begeleidster, Catherine Barbez, bedanken voor haar deskundige hulp, gerichte 

adviezen en persoonlijke ondersteuning. Ze heeft ervoor gezorgd dat het schrijven van deze scriptie 

leerrijk en aangenaam was. Ik heb veel ontzag voor de manier waarop zij de begeleiding heeft 

uitgevoerd en kan dit elke student toewensen.  

Vervolgens wil ik mijn valorisatiemeter en medewerkster van de organisatie Sensoa, Lies Verhetsel, 

bedanken voor de verkregen informatie en feedback. Daarnaast wil ik mijn dank betuigen aan mijn 

familie en vriend voor hun onvoorwaardelijke steun en liefde de afgelopen jaren.  

De laatste en mogelijks belangrijkste vermelding is voorbehouden voor de respondenten, die bereid 

waren om deel te nemen aan dit onderzoek. Zonder hun engagement zou dit onderzoek niet mogelijk 

geweest zijn.  

 

Hartelijk bedankt!  
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Verklarende	woordenlijst	
 

 Seksuele carrière: de opeenvolging van uiteenlopende stappen in de seksuele relaties en 

ervaringen, die met een verschillende snelheid en in een diverse volgorde gezet kunnen worden.  

 

 Seksuele identiteit: de geaardheid waarmee je jezelf identificeert, bijvoorbeeld heteroseksueel, 

homoseksueel, biseksueel of lesbisch. 

 

 Seksueel overdraagbare aandoening (SOA): infectieziekten die je kan krijgen door 

onbeschermd seksueel contact te hebben met iemand die reeds besmet is.  

 

 Geslachtgemeenschap of coïtus: het inbrengen van de penis in de vagina. 

 

 De-cohabitaties: niet-gehuwde koppels. 

 

 Co-ouderschap: een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten, zorg- en opvoedingstaken 

gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader 

verblijven.  
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Abstract	
 

Dit onderzoek gaat na of de communicatie over relatievorming en seksualiteit anders verloopt bij 

jongeren met gescheiden ouders dan bij jongeren met samenwonende ouders. Bij beide groepen 

willen we te weten komen hoe vaak en met wie er gesproken wordt over seksualiteit, welke 

behoefte jongeren hebben om hierover te praten en met welke seksuele handelingen zij reeds 

ervaring hebben opgedaan. Daarnaast wordt onderzocht welke invloed de kwaliteit van de ouder-

kindrelatie heeft op de frequentie waarmee jongeren met hun ouders praten over relatievorming en 

seksualiteit. Er wordt gebruik gemaakt van een kwantitatieve survey. Aan jongeren tussen 12 en 

15 jaar werd gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Dit resulteerde in een steekproef 

van 219 Vlaamse jongeren. Deze steekproef werd opgesplitst in twee subgroepen, namelijk 108 

jongeren waarvan de ouders zijn gescheiden en 111 jongeren waarvan de ouders samenwonend of 

getrouwd zijn.  

Uit het onderzoek blijkt dat er geen significant verschil is in de frequentie waarmee jongeren met 

gescheiden en samenwonende ouders praten over relatievorming, seksualiteit en veilig vrijen. 

Jongeren met gescheiden ouders hebben echter meer behoefte om te praten over relatievorming 

met een of beide ouders, dan jongeren met samenwonende ouders. Scheidingskinderen doen 

significant meer beroep op hun vrienden, broers en/of zussen en overige familieleden als 

informatiebron omtrent seksualiteit en hebben daarnaast meer ervaring met diverse vormen van 

seksueel gedrag, zoals tongzoenen. Dit onderzoek wijst als laatste uit dat er een marginaal 

significant verband is tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie & de frequentie waarmee 

jongens praten over relatievorming en meisjes over veilig vrijen.  
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1. Inleiding	
 

Seksualiteit is een boeiend maar complex onderwerp. De associatie van seksualiteit met kinderen of de 

kindertijd kan nog steeds bij veel mensen weerstand oproepen (De Graaf & Rademakers, 2009). Toch 

speelt seksualiteit een cruciale rol in het leven van kinderen. Kinderen maken een seksuele 

ontwikkeling door en kunnen van kleins af aan seksuele gevoelens hebben, seksueel getint gedrag 

vertonen en vragen stellen over seksualiteit (Bancroft, 2003). De seksuele carrière van kinderen start 

gemiddeld rond de leeftijd van twaalf jaar (Beyers, 2010). Omdat de seksuele ontwikkeling voor een 

groot deel plaatsvindt binnen het gezin, hebben ouders door middel van communicatie invloed op het 

seksueel gedrag en de seksuele gezondheid van hun zoon of dochter (Hutchinson, 2002; Lemieux, 

Frappier & McDuff, 2010). Uit onderzoek blijkt echter dat vooral de moeders in interactie treden over 

seksualiteit terwijl jongeren, zelf aangeven, ook nood te hebben aan vaderlijk advies (Kamps, 2013). 

Lang niet in alle gezinnen wordt er over seksualiteit gesproken, met als gevolg dat er meer kans is op 

het krijgen van seksueel overdraagbare aandoeningen en ongeplande zwangerschappen (Hutchinson, 

2002). Het is dus belangrijk dat jongeren correct geëduceerd worden over seksualiteit en seksuele 

handelingen vooraleer deze plaatsvinden, bij voorkeur rond de leeftijd van twaalf jaar (Beyers, 2010).   

In de praktijk blijkt echter dat het voor ouders niet altijd even vanzelfsprekend is om met hun kinderen 

over seksualiteit te praten. Doordat er tot op heden geen algemene consensus lijkt te bestaan over welk 

seksueel gedrag en welke seksuele gevoelens bij kinderen van een bepaalde leeftijd te verwachten zijn, 

weten veel ouders niet wanneer en hoe zij hun kind moeten begeleiden in de seksuele ontwikkeling 

(Kamps, 2013).  De vanzelfsprekende band met ouders en de frequentie van communiceren lijkt te 

veranderen wanneer kinderen geconfronteerd worden met een ouderlijke scheiding (Vanhove & 

Matthijs, 2003). Het is van belang om vanuit het perspectief van jongeren na te gaan, of de 

communicatie over seksualiteit en relatievorming anders verloopt bij samenwonende ouders en hun 

kinderen & gescheiden ouders en hun kinderen. Zo kan de praktijk hierop inspelen door de stem van 

jongeren te vertalen in een factsheet.  

Allereerst wordt er in dit onderzoek een overzicht gegeven van bestaande literatuur met betrekking tot 

seksualiteit bij jongeren. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de ouder-kind relatie en de 

communicatie die ouders met hun kinderen aangaan over seksualiteit. Tenslotte wordt er gekeken naar 

de gevolgen van echtscheiding en de invloed hiervan op de seksuele activiteiten van jongeren. Daarna 

wordt er ingegaan op de gebruikte onderzoeksmethode en de gekozen respondenten om over te gaan 

naar de resultaten. Deze zijn bekomen via een online vragenlijst en worden verwerkt via statistische 

analyses. Dit eindwerk wordt afgerond met een beknopte samenvatting van dit praktijkonderzoek, een 

aantal kritische opmerkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek. 
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1.1. Seksualiteit		
 

Seksualiteit is een boeiend maar complex domein dat niet snel geassocieerd wordt met kinderen of 

de kindertijd (De Graaf & Rademakers, 2009). Het past immers niet bij het maatschappelijk beeld 

dat bestaat van het ‘onschuldige’ kind en daarenboven wordt seksualiteit automatisch in verband 

gebracht met het seksueel gedrag die volwassen vertonen. Toch speelt seksualiteit een cruciale rol 

in het leven van kinderen. Zij doorlopen namelijk op sociaal, emotioneel en seksueel vlak 

simultaan verschillende ontwikkelingsprocessen, die nauw met elkaar verbonden zijn. Het 

seksueel ontwikkelingsproces begint bij de geboorte en richt zich op alle stappen die kinderen 

moeten zetten op weg naar volwassen seksualiteit (Van Lee, Marjanovic, Wijsen & Mouthaan, 

2005). Zij spelen hierin een actieve rol door: (a) te reageren op de sociale omgeving, (b) betekenis 

te geven aan gevoelens en gedragingen en (c) zelf een keuze te maken op vlak van seksualiteit 

(Maris, Van der Vlugt, Deurloo & Lanting, 2012).  

Bancroft (2003) onderscheidt drie elementen, namelijk geslachtelijkheid, lichamelijkheid en 

intimiteit. Geslachtelijkheid omschrijft hij als het ontdekken van sekseverschillen en de 

ontwikkeling van een genderidentiteit. Lichamelijkheid staat voor het ontdekken van het eigen 

lichaam en dat van anderen, waarbij de nadruk ligt op de beleving en de gevoelens van het 

individu. Intimiteit wordt gedefinieerd als het kunnen aangaan van intieme, vertrouwde relaties 

met anderen. Jongeren leren tijdens hun seksuele ontplooiing om lichamelijkheid en intimiteit te 

integreren in hun leven. Dit houdt in dat kinderen van kleins af aan seksuele gevoelens kunnen 

hebben, seksueel getint gedrag vertonen en vragen stellen over seksualiteit (Bancroft, 2003). 

Kinderen doen stapsgewijs ervaring op met verschillende vormen van seksualiteit. De eerste 

tongzoen wordt beschouwd als de start van hun seksuele carrière. Hierna gaan jongeren veelal 

evolueren naar meer intiem seksueel gedrag, zoals het strelen van de geslachtsorganen boven en 

onder de kleren, alvorens uiteindelijk de eerste ervaring met geslachtsgemeenschap te hebben. De 

seksuele carrière van jongeren start gemiddeld rond de leeftijd van twaalf jaar en heeft een koers 

van drie tot vier jaar (Beyers, 2010). De totale duur van het traject tussen de eerste tongzoen en de 

eerste geslachtsgemeenschap, kan belangrijke informatie verschaffen over de mate waarin het 

individu er toen klaar voor was. Een jongere die het seksuele traject snel doorloopt, zou minder 

voorbereid zijn op kennis en vaardigheden die men nodig acht voor het stellen van seksueel 

gedrag dan een adolescent die dit traject meer gradueel doorloopt (De Graaf, Vanwesenbeeck, 

Meijer & Poelman, 2005). Daarnaast wordt een kort seksueel traject sneller gecorreleerd aan 

seksueel risicogedrag. Onderzoek in Vlaanderen toont aan dat de gemiddelde leeftijd voor de 

eerste geslachtsgemeenschap ligt op 15.25 jaar (De Graaf et al., 2005). 
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1.1.1. Seksuele	ontwikkeling	

 

Jongeren tussen twaalf en vijftien jaar maken een aantal belangrijke ontwikkelingen door. Het is 

van cruciaal belang aan te geven dat elke jongere zijn of haar eigen, unieke ontwikkeling 

doormaakt. Kinderen van dezelfde leeftijd vertonen vaak individuele verschillen op het gebied 

van seksualiteit (Zwiep, 2008). De fasen in de seksuele ontwikkeling worden beschreven aan de 

hand van leeftijdscategorieën om op deze manier een aanwijzing te geven wanneer specifieke 

gedragingen meer op de voorgrond treden. Het is echter belangrijk om te weten dat leeftijd geen 

norm is en dat deze afbakening geen vaste grenzen inhoudt. Van der Doef (zoals geciteerd in 

Blaisse, 2011) constateert dat het beter is om te spreken van ontwikkelingsfasen.  

De pubertijd is voor jongeren een ingrijpende periode die gepaard gaat met veranderingen op 

biologisch, psychologisch, sociaal en seksueel vlak. Het is een fase waar experimenteren en het 

aftasten van de eigen grenzen en die van anderen centraal staat. De adolescentie wordt 

gekenmerkt door het ontwikkelen van de secundaire geslachtskenmerken, zoals lichaamsbeharing 

en de eerste zaadlozing bij jongens. Bij meisjes uit dit zich in de borstontwikkeling en de eerste 

menstruatie (De Bil & De Bil, 2007). Deze biologische ontwikkelingen brengen op sociaal vlak 

ook tal van veranderingen met zich mee. De seksuele identiteit van jongeren is afhankelijk van de 

sociale context waarin het kind opgroeit. Stereotypen beïnvloeden immers sterk de seksuele 

gevoelens van jongeren. De media speelt hier meer en meer op in, door reclamespots met 

halfnaakte vrouwen en gespierde mannen (De Bil et al., 2007).  

Vermits het lichaamsbesef van jongeren niet even snel evolueert als hun lichaamsverhoudingen 

worden pubers vaak omschreven als stuntelig of onhandig. Dit kan een negatief effect hebben op 

het zelfbeeld van jongeren. De pubertijd is een periode van twijfel en onzekerheid waarin 

jongeren wanhopig op zoek gaan naar hun eigen, unieke zelf (Blaisse, 2011). Adolescenten 

hechten in de pubertijd veel belang aan hun uiterlijk. Dit vinden ze belangrijk voor hun 

zelfwaarde en de waardering die ze ontvangen van leeftijdsgenoten. De seksuele ontwikkeling van 

adolescenten legt de nadruk op het ontplooien van communicatieve, sociale en sensitieve 

vaardigheden samen met gedragsstrategieën die jongeren nodig hebben om op een wederzijdse en 

bevredigende manier vorm te geven aan hun seksuele relaties en contacten (Bos & De Ruyter, 

2009). Verder onderzoek toont aan dat positieve ervaringen met seksualiteit op jonge leeftijd 

kunnen leiden tot een gezonde, seksuele basis (Blaisse, 2011). 
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Ouders vinden het vaak moeilijk om deze veranderingen bij hun zoon of dochter waar te nemen. 

Toch zijn ze om verschillende redenen de ideale persoon om hun zoon of dochter in te lichten 

over seksualiteit. In eerste instantie zijn ouders de primaire bron van seksuele informatie op jonge 

kinderleeftijd gevolgd door de leerkrachten en leeftijdsgenoten. Ook al wordt het onderwerp 

‘seks’ vaak vermeden door de ouders, toch leren hun kinderen opvattingen, kennis en attituden 

kennen door non-verbale communicatie en modeling. Dit wordt ook wel ‘silent lessons of sex’ 

genoemd (Moore & Davidson zoals geciteerd in Van Lee et al., 2005). In de derde plaats is het 

noodzakelijk dat de seksuele vorming aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Bij verschillende 

leeftijdscategorieën passen andere vormen van seksuele voorlichting. Het zijn de ouders die hun 

zoon of dochter het best kennen en het meest aanwezig zijn gedurende hun ontwikkeling (Van 

Lee et al., 2005). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

12 
 

1.1.2. Seksuele	opvoeding	
 

De seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

vormen een onderdeel van overige ontwikkelings- en opvoedingsprocessen. Net zoals het 

emotionele klimaat waarin de opvoeding plaatsvindt, beïnvloeden ouders ook de seksuele 

ontwikkeling van hun kind en de latere betekenisgeving aan seksualiteit (Klaï, 2005). Een 

optimale seksuele opvoeding is dus belangrijk zodat kinderen zich op seksueel vlak positief 

kunnen ontplooien.  

Educatie start bij de geboorte en is te beschrijven als ‘alles wat ouders doen’ om hun zoon of 

dochter te ondersteunen en begeleiden bij hun weg naar volwassenheid (Himelstein, Graham & 

Weiner zoals geciteerd in Blaisse, 2011). Dit impliceert dat ouders hun kinderen de ruimte en 

mogelijkheden bieden om zich lichamelijk en geestelijk te ontplooien en hen te stimuleren tot een 

optimale ontwikkeling. Tevens is het zeer cruciaal dat ouders een stabiele en veilige omgeving 

voor hun kinderen creëren waarin ze de mogelijkheid krijgen om te groeien (Blaisse, 2011).  

Seksuele opvoeding is een onderdeel van de algemene opvoeding en bestaat uit verschillende 

factoren: (a) het geven van voorlichting met betrekking tot seksualiteit, (b) de ondersteuning bij 

het ontwikkelen van een geslachtsidentiteit, (c) het bemoedigen van een positief gevoel van 

lichamelijk- en geslachtelijkheid en (d) de ondersteuning bij het ontwikkelen van de omgang met 

relationele moraal en intimiteit (Klaï, 2005). Tevens moeten ouders waarden en normen met 

betrekking tot seksualiteit meegeven aan hun zoon of dochter en moeten kinderen 

verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en anderen waarbij ze leren omgaan met risico’s 

die verbonden zijn aan seksuele activiteiten (Klaï, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 



   

13 
 

1.2. Ouder‐kind	communicatie	over	seksualiteit	
 

Communicatie omvat twee elementen: inhoud en proces (Van Lee et al., 2005). Onder inhoud 

wordt verstaan de onderwerpen die besproken worden tijdens de seksuele voorlichting. De meest 

besproken thema’s volgens jongeren zijn menstruatie en het uitgaansleven terwijl de meest 

besproken onderwerpen volgens de ouders menstruatie, voortplanting, zwangerschap en seksueel 

overdraagbare aandoeningen zijn. Uit onderzoek van Klaï (2005) blijkt dat de thema’s geweld, 

masturberen, orale en anale seks het minst besproken worden tussen ouders en hun kinderen. Het 

is niet alleen belangrijk wat de ouders vertellen aan hun kind, maar ook de manier waarop ze dit 

doen is van belang (Hutchinson, 2002). De meest relevante aspecten van het proces zijn de 

communicatiestijl, de determinanten en de communicatieve effecten op het seksueel gedrag van 

jongeren (Van Lee et al., 2005).  

De stijl die ouders hanteren in de communicatie met hun kind heeft veel invloed op de boodschap 

die ze willen overbrengen met betrekking tot hun seksueel gedrag (Dilorio, Pluhar & Belcher, 

2003). De stijl die kinderen het meest aanzet om met hun ouders te praten over seksualiteit is een 

open en betrokken stijl waarbij de ouders zich niet teveel bemoeien met het leven van hun kind. 

Naast een open communicatiestijl is het ook belangrijk dat de ouders zich empathisch opstellen en 

bereid zijn te luisteren naar hun zoon of dochter (Van Lee et al., 2005).  

Een eerste belangrijke determinant van de ouder-kind communicatie is het geslacht. Uit diverse 

onderzoeken blijkt dat de moeder meer praat over seksualiteit met haar kinderen dan de vader (Du 

Bois-Reymond & Ravesloot zoals geciteerd in Van Lee et al., 2005; Klaï, 2005). Deze 

onderzoekers merken op dat de vader zijn traditionele rol als man zoveel mogelijk wil innemen 

met als resultaat dat hij minder snel zijn emoties zal tonen aan anderen en dus minder snel intieme 

onderwerpen zal bespreken. Ook de sekse van het kind speelt hierbij een rol. Klaï (2005) 

concludeert dat ouders sneller geneigd zijn om met het kind van hetzelfde geslacht te praten over 

seksualiteit. Buiten het verschil in frequentie, worden er ook andere onderwerpen besproken. 

Vrouwen communiceren met hun dochter vooral over algemene seksuele onderwerpen terwijl een 

man vooral seksuele waarden en attituden met zijn zoon zal bespreken (Kamps, 2013). Buiten 

sekse is ook de leeftijd van het kind een belangrijke determinant. Zoals eerder vermeld kunnen 

ouders op verschillende momenten het onderwerp ‘seksualiteit’ ter sprake brengen. Op jonge 

leeftijd zijn kinderen erg nieuwsgierig naar het menselijk lichaam terwijl ouders het vaak te vroeg 

vinden om seksuele vorming te geven (Van Lee et al., 2005). Eenmaal de kinderen wat ouder zijn, 

gaat de seksuele carrière van start. Onderzoek wijst uit dat ouders hun kind best voorlichten voor 

hun zoon of dochter seksuele gedragingen vertoont (Blaisse, 2011). Ook het kennisniveau van de 



   

14 
 

ouders vormt een belangrijke determinant. De kennis die ze hebben (of denken te hebben) over 

seksuele onderwerpen heeft een invloed op de frequentie waarmee er over seksualiteit wordt 

gesproken (Dilorio et al., 2003). Naarmate de ouders meer kennis hebben over een specifiek 

onderwerp, zullen zij dit thema sneller ter sprake brengen (Van Lee et al., 2005).  

Afifi, Jospeh en Aldeis (2008) vertrokken in hun onderzoek, vanuit de veronderstelling dat ouders 

graag met hun kinderen over seks willen praten, maar dat ze schrik hebben om niet over de juiste 

vaardigheden te beschikken. Delfos (2005) concludeert echter dat de intentie van de ouders en 

niet de vraagtechnieken bepalend zijn voor een kwaliteitsvol gesprek over seksualiteit. Als ouders 

een positieve intentie hebben is dit minstens evenveel waard als een goede techniek. Wel geeft 

Delfos (2005) aan dat de combinatie van techniek en een positieve intentie het meest succesvol is. 

Onderzoek toont aan dat er een verband is tussen de mate waarin kinderen met hun ouders praten 

over seksualiteit en de kwaliteit van de ouder-kind relatie. Kinderen die een kwaliteitsvolle relatie 

hebben met hun ouders, zijn meer geneigd om met hun ouders over seksualiteit te praten dan 

jongeren met een minder goed ouder-kind relatie (Van Lee et al., 2005; Delfos, 2005).  

Jong & Van Zin is een organisatie in Vlaanderen die vormingen geeft omtrent seksualiteit en 

relatievorming. Hun uitgangspunt is dat ouders zelf het initiatief moeten nemen om te praten over 

seks met hun kinderen. Het is volgens de organisatie belangrijk om een tweerichtingsverkeer te 

creëren door middel van open vragen te stellen en door te antwoorden op de vragen van de 

adolescent. Het is de bedoeling dat jongeren zich veilig voelen en dat het gesprek zich kenmerkt 

door respect en begrip. (www.jongvanzin.be) 
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1.2.1. Effecten	van	ouder‐kind	communicatie		
 

Door middel van communicatie hebben ouders een invloed op diverse aspecten van het seksueel 

gedrag die hun zoon of dochter stellen, namelijk de seksuele onthouding, anticonceptiegebruik en 

veilig vrijen (Kamps, 2013).  

De resultaten van verschillende studies, die de relatie tussen de mate van ouderlijke steun en 

seksuele ervaring onderzoeken, concluderen dat jongeren die meer  steun ervaren minder ervaring 

hebben met seks en de eerste geslachtsgemeenschap vaker op een latere leeftijd beleven (De 

Graaf, 2007). Diverse studies concluderen dat meer toezicht, minder permissiviteit en strengere 

ouders samenhangen met een latere leeftijd van de eerste ervaring met seks (Borawski, Levers-

Landis, Lovegreen & Trapl, 2003; Capaldi, Crosby & Stoolmiller zoals geciteerd in De Graaf, 

Meeus, Vanwesenbeeck & Woertman, 2009). Doordat diverse studies een sterk verband vinden 

tussen meer controle en minder ervaring zou dit erop kunnen wijzen dat ouders situaties willen 

voorkomen waarin hun zoon of dochter seks zou kunnen hebben. Deze situaties wil men 

vermijden door meer regels op te stellen en hun kinderen beter in de gaten te houden. Een andere 

en wellicht meer plausibele verklaring zou kunnen zijn dat ouders hun kinderen naarmate ze ouder 

worden steeds meer vrijheid geven én dat de kans op seksuele ervaring daardoor toeneemt. 

Jongeren die regelmatig met hun ouders over seksualiteit praten vertonen verantwoordelijker 

anticonceptiegebruik (Fox & Inazu zoals geciteerd in Kamps, 2013; Beyers, 2010). Studies 

constateerden dat adolescenten die consequent anticonceptiva gebruiken, meer tevreden zijn over 

de relatie met hun ouders (De Graaf et al., 2009). Mueller & Powers (zoals geciteerd in De Graaf 

et al., 2009) leggen een verband tussen een vriendelijke en open communicatiestijl met de ouders 

en consequenter anticonceptiegebruik & tussen een conflictueuze en dramatische stijl van 

communiceren en inconsequent anticonceptiegebruik. 

Een beperkt aantal studies hebben zich gericht op het effect van ouder-kind communicatie op het 

SOA-preventief gedrag van jongeren met name het condoomgebruik en het aantal seksuele 

partners. Dilorio et al., (2003)  en Huebner & Howell (2003) constateerden dat jongeren die met 

hun ouders over seksualiteit praten minder seksuele partners hebben en meer condooms 

gebruiken.  
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1.2.2. Acceptatie	binnen	de	ouder‐kind	relatie		
 

Acceptatie of bereidheid betekent letterlijk ‘ontvangen van wat je geboden wordt zonder enig 

voorbehoud’ (Hayes & Smith, 2009). In dit onderzoek wordt acceptatie beschouwd als het actief 

reageren op emoties door ze letterlijk te voelen (Hayes et al., 2009). Het uitwisselen van emoties 

is een belangrijk kenmerk van een emotioneel, beschikbare relatie tussen ouder en kind. Ouders 

staan  open voor de positieve en negatieve emoties die hun zoon of dochter ervaren. Op deze 

manier leren jongeren dat het normaal is om gevoelens te ervaren. Negatieve gevoelens worden 

niet uit de weg gegaan waardoor jongeren zich toleranter opstellen ten aanzien van deze emoties. 

Dit wordt frustratietolerantie genoemd. Deze tolerantie blijft stand houden tijdens de pubertijd 

(Brok & De Zeeuw, 2008).  

 

Conclusie 

De seksuele carrière van kinderen start gemiddeld rond de leeftijd van twaalf jaar. Omdat de 

seksuele ontwikkeling voor een groot deel plaatsvindt binnen het gezin, hebben ouders door 

middel van communicatie een invloed op het seksueel gedrag en de seksuele gezondheid van hun 

zoon of dochter. Er wordt echter niet in alle gezinnen over seksualiteit gesproken, met als gevolg 

dat er meer kans is op het krijgen van seksueel overdraagbare aandoeningen en ongeplande 

zwangerschappen. Onderzoek wees uit dat de kwaliteit van de ouder-kind relatie een invloed heeft 

op deze communicatie. De vanzelfsprekende band tussen ouders en hun kinderen lijkt te 

veranderen wanneer jongeren geconfronteerd worden met een ouderlijke scheiding. Om deze 

reden wordt er in het volgend hoofdstuk stilgestaan bij de gevolgen van een echtscheiding voor 

kinderen.  
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1.3. Echtscheiding	
 

De afgelopen jaren vonden er in België drastische veranderingen plaats in de samenstelling en het 

functioneren van gezinnen. Net als in andere Europese gebieden, daalde het aantal huwelijken en nam 

het aantal echtscheidingen de voorbije decennia fors toe (Corijn, 2005; Amato, 2000). In 2013 werden 

er in België 24.875 huwelijken ontbonden (Algemene Directie Statistiek). Dit cijfer houdt echter geen 

rekening met het uiteen gaan van ongehuwd samenwonende koppels. Van Peer (2005) concludeerde 

dat het aantal echtscheidingen en de-cohabitaties nog verder zal toenemen om verschillende redenen. 

Ten eerste nemen koppels steeds vaker en sneller de beslissing om uit elkaar te gaan. Dit wordt 

bevestigd door het feit dat één op de tien getrouwde koppels na vier jaar huwelijk alweer gescheiden 

zijn (SIV, 2007). Verder concludeert Corijn (2005) dat het risico op een echtscheiding steeds groter 

wordt naarmate het aantal huwelijksjaren toeneemt. Amato (2000) heeft deze veranderingen 

toegeschreven aan verschillende factoren zoals een toenemende economische onafhankelijkheid van 

vrouwen, een grotere sociale aanvaarding van echtscheidingen en de toenemende verwachtingen van 

een persoonlijke invulling van het huwelijk. 

Niet alleen de echtscheiding zelf maar ook de periode rond de echtscheiding is een ingrijpend en 

verwarrend proces voor zowel de partners als hun kinderen. Uit onderzoek blijkt dat een op vier 

Vlaamse jongeren (12 – 18) geconfronteerd wordt met het uiteen gaan van de ouders (Algemene 

Directie Statistiek, 2013; Matthijs, Sodermans & Vanassche, 2010). 75 procent van de Vlaamse 

jongeren was elf jaar of jonger ten tijde van de ouderlijke scheiding. Als gevolg van de ouderlijke 

scheiding woont 74% van de kinderen voltijds bij hun moeder en 6% voltijds bij hun vader. De 

overige 20% leeft in gedeelde co-ouderschap (Spruijt & Kormos, 2010). Scheiden is voor kinderen een 

langdurig en pijnlijk proces waarin de natuurlijke band met zowel de moeder als de vader verandert 

(Spruijt, 2005). Uit onderzoek blijkt dat jongeren die voltijds bij een ouder wonen een betere relatie 

hebben met deze ouder dan met de uitwonende ouder (Spruijt & Kormos, 2010). Minderjarigen 

verwerken dit proces in drie opeenvolgende fasen, namelijk de crisisfase, de reorganisatiefase en de 

stabiliseringsfase.  

In de crisisfase heeft het kind te maken met het verlies van één of meerdere hechtingsfiguren. Hoe 

hevig de schok is voor het kind, is afhankelijk van de gezinssituatie vóór de ouderlijke scheiding. Ten 

eerste kan er sprake zijn van een ernstig conflict tussen de ouders waarbij het kind aanvoelt dat het zo 

niet verder kan. Ten tweede kan er een voelbare spanning aanwezig zijn tussen de ouders. In deze 

situatie hoopt het kind dat alles tijdelijk is en dat alles weer zal worden als vroeger. Ook als de ouders 

na de echtscheiding een vriendschappelijke relatie met elkaar behouden, gelooft het kind dat alles weer 

op zijn plooi gaat vallen. De schok is echter het grootst als het kind de scheiding niet had zien 

aankomen omdat de ouders harmonieus naast elkaar samenleefden (Roelants, 2004). Bij de 
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meerderheid van de kinderen duurt de crisisfase ongeveer één tot twee jaar na het uiteen gaan van hun 

ouders (Blom, 2009).  

In de reorganisatiefase moeten zowel de kinderen als beide ouders hun dagelijks leven opnieuw 

vormgeven. De ouder bij wie het kind gaat wonen heeft vaak al genoeg aan zijn of haar hoofd 

waardoor de kinderen veel ruimte en vrijheid krijgen. De uitwonende ouder heeft het kind veel 

aandacht en liefde omdat men bang is om zijn/haar kind te verliezen met als gevolg dat de 

opvoedingsprincipes minder toegepast zullen worden. Dit is de fase waar kinderen probleemgedrag 

kunnen vertonen en in een loyaliteitsconflict terecht kunnen komen omdat men niet wil kiezen tussen 

beide ouders. Uit onderzoek blijkt dat 13% van de Vlaamse scholieren tussen de twaalf en achttien jaar 

te maken krijgt met minstens één stiefouder (Matthijs et al., 2010). Wat een tweede loyaliteitsconflict 

teweeg kan brengen. Hierbij stellen de kinderen zich afzijdig van hun stiefouder op omdat ze een 

warm contact beschouwen als verraad aan hun biologische ouder (Spruijt, 2005). 

In de derde en laatste fase komt het kind terecht in rustig vaarwater. In de stabiliseringsfase zijn de 

afspraken  voor elke betrokkene duidelijk maar kunnen de emotionele problemen blijven bestaan. Hier 

treedt vaak naar voren dat kinderen zichzelf zien als de oorzaak van de ouderlijke echtscheiding en 

achterblijven met schuldgevoelens (Roelants, 2004). Alle kinderen die een ouderlijke scheiding 

hebben doorstaan, doorlopen deze fasen. Hoe ze hiermee omgaan en hoe ze hun emoties verwerken, 

hangt af van de leeftijd en het ontwikkelingsstadium waarin het kind zich bevindt. Gezien de 

onderzoeksvraag wordt er dieper ingegaan op de emotionele verwerking van adolescenten tussen de 

twaalf en vijftien jaar. 

Onderzoek toont aan dat de pubertijd een uiterst risicovolle periode is om een scheiding te verwerken 

(Blom, 2009). Adolescenten worden geconfronteerd met tal van hormonale en lichamelijke 

veranderingen. Hierdoor raken ze in de war en kunnen ze onzeker worden over hun eigen lichaam. De 

jongere maakt bovendien de overgang naar de middelbare school en heeft ondersteuning nodig van 

beide ouders om onafhankelijk en zelfstandig te kunnen functioneren (Blom, 2009). Wanneer 

adolescenten te maken krijgen met een ouderlijke scheiding kunnen ze opstandigheid vertonen en 

wrokgevoelens koesteren ten opzichte van een of beide ouders (Blom, 2009). Het vertrek van de vader 

zorgt er immers voor dat meisjes hun voorbeeldfiguur verliezen, over hoe mannen met vrouwen 

omgaan en dat jongens hun identificatiefiguur verliezen. 
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1.3.1. Echtscheidingsgevolgen	voor	kinderen	
 

Er zijn tal van redenen waarom een ouderlijke echtscheiding negatieve gevolgen kan hebben voor 

de ontwikkeling van kinderen. In de meeste samenlevingen is het traditionele tweeoudergezin 

zowel impliciet als expliciet de norm. Deze norm is gebaseerd op het Freudiaans uitgangspunt. Hij 

stelt vast dat voor de perfecte ontwikkeling van kinderen zowel een moeder als een vader nodig is. 

Dit uitgangspunt wordt de deficit comparison hypothese genoemd en stelt dat kinderen uit 

eenoudergezinnen tekorten ervaren op verschillende gebieden (Spruijt & Van der Valk, 2004). Uit 

onderzoek blijkt dat de gevolgen van een echtscheiding voor jongeren tot ver in de volwassenheid 

kan duren. Het gaat hier om een uitgestelde reactie van het ‘sleeper effect’. Deze houdt in dat 

jongeren snel lijken te herstellen van de ouderlijke scheiding, maar dat ze op een later moment in 

hun leven terug geconfronteerd zullen worden met ontkende emoties die lange tijd op een 

onderbewust niveau zijn blijven bestaan. 

Onderzoek van Anthoni (2003) en Fischer (2004) toont aan dat kinderen van gescheiden ouders 

significant vaker hun samenwoonrelaties verbreken en sneller scheiden dan kinderen met 

samenwonende ouders. Anthoni (2003) besloot dat jongeren onbewust de huwelijkskwaliteit van 

hun ouders hanteren als schema in hun eigen, volwassen relaties. Het zou dus de 

huwelijkskwaliteit zijn die intergenerationeel overdraagbaar is en niet zozeer de echtscheiding 

zelf. Een verklaring hiervoor is dat een ouderlijke scheiding vaak gepaard gaat met het vertrek van 

één van de ouders met als effect dat kinderen zich vaak schuldig en onzeker voelen. Dit kan op 

zijn beurt ertoe leiden dat ze persoonlijkheidskenmerken ontwikkelen die een negatieve invloed 

hebben op de kwaliteit van hun eigen partnerrelatie. Het gaat dan bijvoorbeeld over jaloersheid, 

bindingsangst en onzekerheid (Anthoni, 2003). 

Vanhove & Matthijs (2003) besloten dat kinderen van gescheiden ouders minder optimistisch zijn 

over de slaagkansen van een huwelijk en toleranter zijn ten opzichte van een echtscheiding in 

vergelijking met kinderen uit een tweeoudergezin. Het scheiden van ouders heeft ook een nadelig 

effect op het geloof in intimiteit en blijvende liefde (Sinclair & Nelson zoals geciteerd in Anthoni, 

2003). Roelants (2004) concludeerde dat een scheiding meer problemen met zich meebrengt 

binnen de moeder-zoonrelatie of de vader-dochterrelatie dan binnen de moeder-dochterrelatie of 

de vader-zoonrelatie. Dit fenomeen staat bekend als het ‘same-seks role model’ en houdt in dat 

het kind na de echtscheiding van zijn of haar ouders het best gaat inwonen bij de ouder van 

hetzelfde geslacht. 
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Rond scheiding ontwikkelden zich twee globale denkstromingen (Roelants, 2004). Enerzijds is er 

de conservatieve denkpiste. Deze houdt in dat een echtscheiding altijd een verlies met zich 

meebrengt voor de kinderen. Ten eerste zal het dagelijks contact met de uitwonende ouder 

wegvallen. Ten tweede daalt de kwaliteit van beide ouder-kindrelaties door de emotionele 

problemen van de ouders. Ten derde verliest het kind een deel van zijn vertrouwen in de wereld 

en begint de jongere te twijfelen aan zichzelf. Tenslotte kan het kind ook zijn unieke positie in het 

gezin verliezen of moet het zijn plaats inleveren voor nieuwe gezinsleden (Roelants, 2004). 

Anderzijds is er de liberale stroming. Deze beschouwt de ouderlijke scheiding als een unieke 

tweede kans op geluk en liefde waar het kind kan ontsnappen uit zijn of haar disfunctionele 

gezinsomgeving (Amato, 2000). Kelly en Emery (2003) sluiten zich aan bij de liberale stroming 

en benadrukken dat 75 tot 80% van de jongvolwassenen met gescheiden ouders niet 

geconfronteerd worden met psychologische problemen en dat ze een goede band hebben met hun 

familie.  

Ook Vanhove & Matthijs (2003) komen tot genuanceerde resultaten. Zij besluiten dat een 

ouderlijke scheiding op termijn een ‘goede’ keuze kan zijn voor het psychologisch welzijn van de 

kinderen indien dit de gezinsconflicten doet verdwijnen. Als kinderen het huwelijk van hun 

ouders omschrijven als ongelukkig en conflictueus, zal een scheiding minder negatieve gevolgen 

veroorzaken dan het samenblijven van de ouders. De omgekeerde redenering geldt bij een laag 

conflictniveau. In gezinnen met weinig conflicten zal een echtscheiding negatiever zijn voor de 

kinderen dan het samenblijven van hun ouders. 
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1.3.2. Invloed	van	een	echtscheiding	op	seksuele	ervaring	&	attitudes	van	kinderen	
 

Uit onderzoek blijkt dat de ouder-kind communicatie over seksualiteit in gescheiden gezinnen 

minder effectief is dan in traditionele gezinnen. Dit omdat de communicatie tussen ouders en hun 

kinderen in gescheiden gezinnen gekenmerkt wordt door meer conflictsituaties, minder tolerantie, 

minder empathie en meer antisociaal gedrag (Van Peer & Van den Bergh, 2004).  

Verder onderzoek toont aan dat jongeren van gescheiden ouders vroeger starten met hun 

relationele en seksuele carrière dan anderen (Vanhove & Matthijs, 2004). Echtscheidingskinderen 

hebben hun eerste seksuele ervaringen op jongere leeftijd dan kinderen uit een tweeoudergezin 

(Van Peer, 2005). Ook Vanhove & Matthijs (2004) bevestigen dat kinderen van gescheiden 

ouders naast het seksueel actief zijn op jongere leeftijd ook meer seksuele partners hebben en 

vaker seksueel risicogedrag vertonen.  

De bevindingen, dat scheidingskinderen vroeger starten met hun relationele en seksuele 

verkenning, kunnen verklaard worden door het feit dat intimiteit ontdekt wordt door middel van 

seksuele ervaringen (Gabardi en Rosen, zoals geciteerd in Vanhove & Matthijs, 2004). Een 

verhoogde seksuele activiteit zou in zekere mate het gebrek aan emotionele hechting en intimiteit 

met de ouders vervangen. Een andere verklaring volgens Gabardi en Rosen (zoals geciteerd in 

Vanhove & Matthijs, 2004) is dat jongeren op zoek zijn naar het gevoel om bij iemand te horen.  

We stellen vast dat er ook onderzoek is dat deze bevindingen tegenspreekt. Renninger en 

Chambliss (zoals geciteerd in Corijn, 2005) concludeerden dat er geen significant verschil is in de 

leeftijd waarop jongvolwassenen met gescheiden ouders en met niet-gescheiden ouders voor de 

eerste keer seks hebben.  

De ervaring van een ouderlijke scheiding brengt volgens Vanhove en Matthijs (2003) met zich 

mee dat kinderen met gescheiden ouders significant seksueel permissiever zijn dan jongeren met 

gehuwde ouders. Met permissief wordt bedoeld de mate waarin men akkoord gaat om geen seks te 

hebben met iemand die men niet goed kent en niet liefheeft; 34% van de jongeren met gescheiden 

ouders zijn seksueel toleranter tegenover 22% van de jongeren met niet-gescheiden ouders. 

Seksuele permissiviteit hangt samen met een hogere aanvaarding van scheiding. Jongeren die 

tolerant zijn op het gebied van seks staan meer open voor het ongehuwd samenwonen. Seksueel 

permissieve jongeren vinden dat ontrouw in mindere mate een reden is tot scheiden. Vanhove en 

Matthijs (2003) verwachten dat seksueel permissieve jongeren minder zullen huwen (en dus meer 

zullen gaan samenwonen) en, als ze toch huwen, ook vaker zullen scheiden. 
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1.4. Onderzoeksvragen		
 

Het centrale doel binnen dit onderzoek is enerzijds (I) na te gaan of de communicatie over seksualiteit 

en relatievorming anders verloopt bij jongeren met gescheiden ouders dan bij jongeren met 

samenwonende ouders. Bij beide groepen willen we te weten komen (A) hoe vaak er gesproken wordt 

over seksualiteit, (B) op welke personen/instanties jongeren beroep doen, (C) in welke mate jongeren 

behoefte hebben om hierover te praten en (D) welke seksuele handelingen jongeren stellen. Anderzijds 

(II) gaat dit onderzoek na welke invloed de kwaliteit van de ouder-kindrelatie heeft op de frequentie 

waarmee jongeren met hun ouders praten over relatievorming en seksualiteit.   

I. Is er een verschil in de communicatie over relatievorming en seksualiteit tussen Vlaamse 

jongeren (12-15 jaar) en hun samenwonende ouders & Vlaamse jongeren (12-15 jaar) en hun 

gescheiden ouders? 

 

A. Met welke frequentie praten jongeren met hun gescheiden & samenwonende ouders over 

relatievorming, seksualiteit en veilig vrijen?   

 

B. Op welke personen/instanties doen jongeren met gescheiden & samenwonende ouders 

beroep om te praten over seksualiteit? 

 
C. Is er een verschil in de behoefte om te praten over relatievorming, seksualiteit en veilig 

vrijen tussen jongeren met gescheiden ouders & jongeren met samenwonende ouders?  

 
D. Zijn er verschillen in de seksuele handelingen die jongeren met gescheiden ouders & 

jongeren met samenwonende ouders stellen? 

 
II. Is er een verband tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de frequentie waarmee 

jongeren met hun ouders praten over relatievorming en seksualiteit? 

Deze kwantitatieve en explorerende studie maakt gebruik van een online vragenlijst. Op deze manier 

peilt men naar de bevindingen van Vlaamse jongeren (12-15 jaar) die verschillen kunnen aantonen in  

de frequentie van communiceren, het effect ven deze communicatie, onderwerpen die besproken 

worden enzovoort. Op deze manier kunnen we jongeren een stem geven over hun noden en wensen 

met betrekking tot de communicatie over seksualiteit. Deze stem wordt vertaald naar een geschreven 

factsheet met als doel het bespreken van seksualiteit laagdrempeliger te maken voor alle betrokken 

partijen zodat het aantal ongeplande zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen daalt. 
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2. Methode	
 

2.1. Deelnemers	

De totale steekproef bedraagt 219 Vlaamse jongeren tussen de 12 en 15 jaar (  = 13.5;                         

SD = 1.13). Deze steekproef werd opgesplitst in twee subgroepen, namelijk 108 jongeren (49.3%) 

waarvan de ouders zijn gescheiden en 111 jongeren (50.7%) waarvan de ouders samenwonend of 

getrouwd zijn. De eerste subgroep bestaat uit 49 meisjes (22.4%) en 59 jongens (26.9%) met een 

respectievelijk gemiddelde leeftijd van 13.59 jaar (SD = 1.12) en 13.36 jaar (SD = 1.07). De 

tweede subgroep bestaat uit 61 meisjes (27.9%) en 50 jongens (22.8%) met achtereenvolgens de 

gemiddelde leeftijd van 13.70 jaar (SD = 1.18) en 13.52 jaar (SD = 1.08). 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de aantallen en percentages betreffende de verdere 

demografische gegevens van de onderzoekspopulatie.  

Om de verschillen in communicatie over relatievorming en seksualiteit te onderzoeken tussen 

enerzijds Vlaamse jongeren en hun gescheiden ouders & anderzijds Vlaamse jongeren en hun 

samenwonende of gehuwde ouders, worden er twee selecte steekproeftrekkingen uitgevoerd. Het 

voordeel van verschillende selecte steekproeftrekkingen is dat de mogelijkheid tot 

representativiteit en generaliseerbaarheid groter wordt.  

De eerste is een gemakssteeksproef. Dit houdt in dat de respondenten worden gekozen uit een 

voor de hand liggend en toegankelijk deel van de populatie. Er werden 94 jongeren (42.9%) 

mondeling gerekruteerd. Dit houdt in dat de deelnemers face to face of telefonisch werden 

gevraagd om aan dit onderzoek deel te nemen. Onder deze jongeren horen zowel kennissen, 

familie van vrienden als eigen en aanverwante familie. Deze steekproeftrekking heeft als nadeel 

dat er meer kans is op selectiviteit. Als tweede selecte steekproeftrekking wordt gebruik gemaakt 

van de sneeuwbalmethode. Aan jongeren, die via de gemakssteekproef werden gerekruteerd, werd 

gevraagd of ze nog jongeren kenden binnen deze leeftijdscategorie en of ze al dan niet contact met 

deze jongeren wilden leggen. Deze steekproeftrekking had als resultaat dat er 125 (57.1%) 

jongeren werden gerekruteerd. Het voordeel van deze methode is dat er niet enkel personen uit de 

directe omgeving worden opgenomen in de steekproef.   
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Tabel 1.  

Beschrijvende statistieken van de demografische gegevens omtrent het opleidingsniveau en de huidige woonsituatie van mannen (N = 109 ) en vrouwen (N = 

110 ) en deelnemers in het algemeen (N = 219).  

 Mannen Vrouwen Algemeen 

Aantal Procent Aantal Procent Aantal Procent 

Opleidingsniveau 

Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 43 39.45% 65 59.10% 108 49.31% 

Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 43 39.45% 17 15.45% 60 27.40% 

Beroeps Secundair Onderwijs (BSO)  23 21.10% 28 25.45% 51 23.29% 

Kunst Secundair Onderwijs (KSO) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

       

Huidige woonsituatie  

Inwonend bij mijn ouders 48 44.04% 59 53.64% 107 48.86% 

Inwonend bij mijn moeder  22 2018% 19 17.27% 41 18.72% 

Inwonend bij mijn vader 3 2.75% 3 2.73% 6 2.74% 

Afwisselend verblijf bij moeder en vader 33 30.28% 26 23.64% 59 26.94% 

Inwonend bij een familielid  3 2.75% 3 2.73% 6 2.74% 

Andere 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
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2.2. Meetinstrumenten	

 

Vragenlijst	Relaties	en	Intimiteit		

Deze vragenlijst werd in 2005 ontworpen door T. Klaï en I. Ponjaert-Kristoffersen en kadert 

binnen een onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel, faculteit Psychologie en Opvoedkunde, 

Vakgroep Ontwikkelings- en Levenslooppsychologie. Het onderzoek richt zich naar het 

relationele en intieme leven van individuen. De Vragenlijst Relaties en Intimiteit wordt 

onderverdeeld in vier categorieën.  

De eerste categorie omslaat de demografische gegevens van het individu zoals het geslacht, 

leeftijd, nationaliteit en opleidingsniveau. Hierna wordt de gezinssituatie van het individu in kaart 

gebracht. Onder deze noemer peilt de vragenlijst naar de communicatie over seksualiteit en 

relatievorming binnen het gezin. Een derde categorie richt zich op de seksuele vorming die al dan 

niet aan bod komt binnen de gezinscontext. Als laatste peilt de vragenlijst naar de seksuele 

carrière van het individu.  

De respondent kan tijdens het invullen van deze vragenlijst kiezen uit een beperkt aantal 

antwoordmogelijkheden. Indien geen enkel antwoord van toepassing is op de situatie van het 

individu, kan hij/zij een eigen antwoordalternatief invullen. In het huidige onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van een aangepaste versie van deze vragenlijst. Vragen die geen meerwaarde 

hebben binnen het huidig onderzoek werden weggelaten terwijl andere vragen (specifiek omtrent 

echtscheiding) werden toegevoegd.  

 

Voorbeelditems Vragenlijst Relaties en Intimiteit:   

 Waar haalde u informatie over seksualiteit in de periode tussen uw 10de  levensjaar en nu?  

 Wanneer het gaat over ‘praten over relaties’, hoe zou u dan de sfeer in uw gezin beschrijven?  

 Hoe vaak heeft u er behoefte aan om met uw gezinsleden over veilig vrijen te praten? Hiermee 

bedoelen we informatie over anticonceptie, condoomgebruik,… 
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De	Ouder‐Kind	Interactie	Vragenlijst	–	Revised		

 

De OKIV-R is een zelfbeoordelingsvragenlijst (Lange, 2000) waarmee de kwaliteit van de 

opvoedingsrelatie tussen ouders en hun kinderen van acht t.e.m. achttien jaar in kaart gebracht 

wordt. Gebruikmakend van deze vragenlijst onderzoekt men hoe het kind de relatie met zijn/haar 

ouders beoordeelt en omgekeerd. Deze beoordeling heeft betrekking op concrete gedragingen en 

specifieke emoties.  

Er is een versie voor de ouders (OKIV-R-O) bestaande uit 21 items en een versie voor de 

kinderen (OKIV-R-K) bestaande uit 25 items. Voor de kinderversie bestaan twee apart te 

gebruiken testformulieren, namelijk één ten aanzien van de vader (OKIV-R-KV) en één ten 

aanzien van de moeder (OKIV-R-KM). Beide versies hebben een twee-factor structuur. Dit wil 

zeggen dat er twee subschalen zijn. De dimensie ‘conflicthantering’ brengt de kwaliteit van het 

voorkomen en oplossen van conflicten in kaart. Deze subschaal bestaat uit 17 items. Een hoge 

score geeft aan dat het oplossen van conflicten en het uitoefenen van gezag gunstig verloopt. De 

tweede dimensie ‘acceptatie’ heeft betrekking op positieve affecten zoals warmte, troost en 

bescherming binnen de ouder-kind relatie. Deze subschaal bestaat uit acht items. In het kader van 

dit onderzoek wordt enkel de dimensie ‘conflicthantering’ bevraagt, dit zowel ten aanzien van de 

moeder als de vader.  

De items worden door de ouders en het kind op een vijfpuntenschaal gescoord, variërend van 

‘nooit’ tot ‘altijd’ of variërend van ‘helemaal niet waar’ tot ‘helemaal waar’. Enkele van deze 

items moeten vervolgend omgescoord worden aan de hand van scoringsmallen. Voor zowel de 

ouderversie als de kinderversie geldt dat een hoge totaalscore wijst op een goede kwaliteit van de 

ouder-kindrelatie. De COTAN heeft de OKIV-R in 2002 kwalitatief als voldoende beoordeeld. De 

betrouwbaarheid van de vragenlijst werd omschreven als voldoende, maar begrips- en 

criteriumvaliditeit zijn onvoldoende wegens te weinig onderzoek.  

 

Voorbeelditems OKIV-R: 

- Wanneer mijn moeder en ik het niet met elkaar eens zijn, kunnen wij daarover praten 

- Mijn vader luistert naar mij als ik met hem wil praten  

- Mijn moeder houdt niet genoeg rekening met wat ik wil  
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2.3. Procedure	
 

Om de steekproef samen te stellen werden, eerst en vooral, acht scholen uit de regio Noord-West-

Vlaanderen persoonlijk of telefonisch op de hoogte gebracht van het onderzoek. Er werd aan de 

scholen gevraagd of het mogelijk was de online vragenlijst te integreren in een les en op deze manier 

de leerlingen op school de vragenlijst te laten invullen. Indien dit niet mogelijk was, werd er gevraagd 

om de link, waarop de vragenlijst te raadplegen was, mee te geven aan de leerlingen. Vanuit de 

scholen werd de vraag meermaals gesteld om de vragenlijst eerst zelf te mogen inkijken. Dit werd 

mogelijk gemaakt door een papieren versie van de vragenlijst door te mailen of persoonlijk af te 

geven. 

Uiteindelijk lieten zeven scholen weten liever niet deel te nemen aan het onderzoek wegens 

verschillende redenen. Ten eerste wordt het onderwijs overrompeld met aanvragen om deel te nemen 

aan onderzoeken, waardoor scholen te veel afwijken van hun leerplan en doelstellingen. Daarnaast 

hadden de studenten enkele weken later examens. Als laatste waren de gecontacteerde scholen van 

mening dat een vragenlijst over desbetreffende onderwerpen niet geschikt zijn voor jongeren van de 

gevraagde leeftijdscategorie. Ook gaven ze aan schrik te hebben voor negatieve reacties van de ouders.  

Met de secundaire school die wél toestemming gaf om deel te nemen, werd vooraf een gesprek 

gepland met de directrice om de opzet en het doel van het onderzoek toe te lichten. Daaropvolgend 

werd contact opgenomen met twee leerkrachten en ook bij hen werd alles verduidelijkt, via een 

persoonlijk gesprek. Negenendertig leerlingen vulden de online vragenlijst in tijdens de les Relationele 

en Seksuele Vorming (RSV). Daarnaast werden er nog eens 55 jongeren mondeling gerekruteerd. 

Hierbij kregen ze informatie over de bestaansreden van het onderzoek en verkregen ze instructies om 

de vragenlijst nauwgezet in te vullen. Naast de opzet en instructies werden de leerlingen ook 

geïnformeerd over de anonieme rapportage. De 125 jongeren die via de sneeuwbalmethode werden 

gerekruteerd gaven aan de deelnemers van de mondelinge rekrutering aan, dat ze bereid waren om 

deel te nemen.  

Indien jongeren instemden om aan het onderzoek deel te nemen, ontvingen zij een informatiebrief via 

mail (bijlage 1 en 2). Deze brief bevat een korte situering van het onderzoek. Daarnaast wordt er 

informatie gegeven over de anonieme informatieverzameling en wordt de deelnemer bedankt voor zijn 

of haar medewerking. Bij dit onderzoek dienen de deelnemers geen schriftelijke informed consent in te 

vullen. De digitale informed consent wordt bij het openen van de link onmiddellijk weergegeven. 

Wanneer men akkoord is gaat men door naar de eigenlijke vragenlijst. Na het invullen van de 

vragenlijst volgt op de laatste online pagina een korte debriefing. Hierin wordt nogmaals een korte 

toelichting rond het onderzoek gegeven en worden de respondenten bedankt voor hun tijd en inzet. 
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2.4. Analyse	
 

De statistische verwerking van alle data wordt uitgevoerd aan de hand van Excel. Allereerst 

worden een aantal beschrijvende statistieken van de demografische gegevens uitgevoerd met 

behulp van frequentie- en percentagetabellen. Als volgt worden de deelnemers opgesplitst in twee 

subgroepen naargelang hun gezinssituatie, namelijk jongeren met gescheiden ouders en jongeren 

met samenwonende ouders. Ten slotte worden, afhankelijk van het meetniveau van de variabelen, 

adequate statistische toetsen uitgevoerd.  

Om een antwoord te kunnen formuleren op onze eerste onderzoeksvraag, wordt het begrip 

communicatie onderverdeeld in vier fracties, die elk aanzet geven tot een deelvraag. Bij elk van 

deze deelvragen zijn we gestart met het uitvoeren van beschrijvende statistieken. Op deze manier 

worden gemiddelden, standaarddeviaties en procenten van jongeren met gescheiden & 

samenwonende ouder weergegeven.  

Voor de eerste deelvraag (A) te beantwoorden, worden t-toetsen uitgevoerd. De frequentie 

waarmee jongeren praten over relaties, seksualiteit en veilig vrijen vormen de afhankelijke 

variabelen. De gezinssituatie die bestaat uit twee groepen vormt de onafhankelijke variabele.  Bij 

deelvraag B werken we met categoriale variabelen op interval- of rationiveau. Allereerst worden 

er frequentietabellen opgemaakt. Als volgt worden t-toetsen uitgevoerd om (eventuele) 

verschillen aan te tonen.  

De afhankelijke variabele bij deelvraag C bestaat uit de behoefte om te praten over relaties, 

seksualiteit en veilig vrijen, de onafhankelijke variabele bestaat uit de gezinssituatie waarin 

jongeren verblijven. Allereerst worden er verschillende t-toetsen uitgevoerd om de behoefte om te 

communiceren over bovenstaande onderwerpen afzonderlijk na te gaan. Voor de laatste deelvraag 

(D) vormen de seksuele handelingen waar jongeren reeds ervaring mee hebben de afhankelijke 

variabele op nominaal meetniveau. De onafhankelijke variabele of de gezinssituatie bestaat uit 

twee groepen. Om op deze deelvraag een antwoord te formuleren wordt de chi-kwadraat-

kruistabeltoets uitgevoerd. 

Voor de tweede onderzoeksvraag wordt het verband tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie 

en de frequentie waarmee jongeren met hun ouders praten over relatievorming, seksualiteit en 

veilig vrijen nagegaan via correlationele analyses. Om na te gaan of er een significant verschil is 

tussen jongens en meisjes vergelijken we de correlaties door deze om te zetten in z-scores via 

http://www.vassarstats.net. 
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3. Resultaten	
 

3.1. Onderzoeksvraag	1	

‘’Is er een verschil in de communicatie over relaties en seksualiteit tussen Vlaamse jongeren (12-

15 jaar) en hun gescheiden ouders & Vlaamse jongeren (12-15 jaar) en hun samenwonende 

ouders?’’ 

Om een antwoord te kunnen formuleren op deze eerste onderzoeksvraag wordt het begrip 

communicatie onderverdeeld in verschillende secties. Bij beide groepen willen we te weten 

komen (3.1.1.) hoe vaak er gesproken wordt over relatievorming en seksualiteit, (3.1.2.) met wie 

er gesproken wordt over relatievorming en seksualiteit, (3.1.3.) welke behoefte jongeren ervaren 

om hierover te praten en (3.1.4. ) welke ervaringen jongeren reeds hebben opgedaan met diverse 

vormen van seksuele gedrag.  
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3.1.1. Met	 welke	 frequentie	 praten	 jongeren	met	 gescheiden	 &	 samenwonende	 ouders	

over	relatievorming,	seksualiteit	en	veilig	vrijen?		

Het grootste deel van de jongeren met gescheiden (M = 3.34, SD = 1.05) en samenwonende 

ouders (M = 3.23, SD = 1.20) zegt ‘vaak’ met een of beide ouders over relatievorming te praten. 

Een minderheid rapporteert nooit te communiceren met een of beide ouders over dit onderwerp, 

dit blijkt uit figuur 1. We kunnen aannemen dat er geen significant verschil is in de frequentie 

waarmee jongeren met gescheiden en samenwonende ouders praten over relaties, t(215) = 0.71, p 

= .48. Eveneens is er geen significant verschil op vlak van gender, t(217) = 0.44, p = .66

Figuur 1. Gerapporteerde frequentie van de communicatie over relatievorming 

 

 

Uit figuur 2 blijkt dat een minderheid van de jongeren met gescheiden (M = 2.15, SD = 0.91) en 

samenwonende ouders (M = 2.29, SD = 0.99) ‘vaak’ tot ‘heel vaak’ met een of beide ouders 

praten over seksualiteit. Tussen de jongeren die aangaven te communiceren over seksualiteit is er 

geen significant verschil tussen beide groepen, t(214) = 1.05, p = .30, dit geldt ook op vlak van 

gender, t(214) = 1.16, p = .25  
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Figuur 2. Gerapporteerde frequentie van de communicatie over seksualiteit 

 

Figuur 3 toont aan dat jongeren met gescheiden ouders (M = 2.30, SD = 1.12) meer over veilig 

vrijen praten met een of beide ouders dan jongeren met samenwonende ouders (M = 2.09, SD = 

1.03). Een minderheid van de jongeren uit beide groepen rapporteert ‘vaak’ tot ‘heel vaak’ met 

hun ouders te communiceren over veilig vrijgedrag, zoals condoom- en anticonceptiegebruik. We 

kunnen aannemen dat er geen significant verschil is in de frequentie waarmee jongeren met 

gescheiden en samenwonende ouders praten over veilig vrijen, t(214) = 1.42, p = .16, daarnaast is 

er ook geen significant verschil tussen jongens en meisjes, t(215) = 0.16, p = .79  

Figuur 3. Gerapporteerde frequentie van de communicatie over veilig vrijen 
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3.1.2. Op	welke	personen	of	 instanties	doen	 jongeren	met	gescheiden	en	samenwonende	

ouders	beroep	om	te	praten	over	seksualiteit?		

Uit figuur 4 blijkt dat jongeren met gescheiden ouders voornamelijk informatie m.b.t. seksualiteit 

halen bij vrienden en/of klasgenoten (92.5%), gevolgd door hun moeder (74.07%) en het internet 

(72.22%). Ongeveer de helft van de bevraagd jongeren met gescheiden ouders doet beroep op hun 

vader. Ook jongeren met samenwonende ouders halen voornamelijk informatie bij hun vrienden 

en/of klasgenoten (79.28%), gevolgd door hun leerkracht biologie (78.38%). Op de derde plaats 

staat hun moeder (74.07%), terwijl de vader pas als zesde informant omtrent seksualiteit 

aangesproken wordt (54.05%). 

Figuur 4. Overzicht van de geraadpleegde informatiebronnen omtrent seksualiteit bij jongeren  

 

 

We onderzochten op wie jongeren beroep doen om te praten over seksualiteit aan de hand van een 

t-toets. We werken immers met categoriale variabelen die gescoord werden aan de hand van een 

likert-schaal. Zoals weergegeven wordt in tabel 2 doen jongeren met gescheiden ouders 

significant meer beroep op hun familie als informatiebron, t(214) = 2.60, p = < .01 dan jongeren 

met samenwonende ouders. Daarnaast doen zij ook significant meer beroep op hun broers en/of 

zussen, t(215) = 1.98, p = < .05 en vrienden t(214) = 2.05, p = < .05. Als laatste is er marginaal 
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Tabel 2. Verschil in geraadpleegde informatiebronnen naargelang de gezinssituatie 

 Samenwonende ouders Gescheiden ouders t 

Moeder 85 (76.57)             80 (74.07) -1.65 

Vader 60 (54.05) 53 (49.07) 0.11 

Broer en/of zus 56 (50.45) 62 (57.41) -1.98** 

familieleden 38 (34.23) 58 (53.70) -2.60*** 

Vrienden  88 (79.28) 100 (92.59) -2.05** 

Leerkrachten 87 (78.38) 73 (67.59) 0.31 

(Huis)arts 11 (9.91) 25 (23.15) -1.82* 

Media 63 (56.76) 76 (70.37) -1.81* 

Internet 72 (64.86) 78 (72.22) -1.75* 

* = p < .10, ** = p < .05, *** = p < .01  

Zoals weergegeven wordt in tabel 3 doen meisjes met samenwonende en jongens met gescheiden 

ouders het meest beroep op de bevraagde informatiebronnen. Er is geen significant verschil tussen 

jongens en meisjes met gescheiden ouders, met uitzondering van hun vader, t(105) = 1.74, p = .08 

en de (huis)arts, t(82), p = .06. Hier vinden we een marginaal significant verschil terug. Meisjes 

met samenwonende ouders doen significant meer beroep op hun broer of zus als informatiebron 

omtrent seksualiteit dan jongens met samenwonende ouders, t(108) = 2.89, p = < .01. Daarnaast 

doen zij ook significant meer beroep op hun vrienden, t(93) = 3.16, p < .01, leerkracht biologie, 

t(98) = 2.69, p < .01 en hun vader t(108) = 2.55, p = < .05. Er is een marginaal significant verschil 

tussen jongens en meisjes met samenwonende ouders omtrent de media, t(204) = 1.93, p = .06 en 

het internet als informatiebron, t(99) = 1.75, p = .08  

Tabel 3. Verschil in geraadpleegde informatiebronnen naargelang het geslacht  

 Samenwonende ouders Gescheiden ouders 

 J M t J M t 

Moeder 24 (21.62) 61(54.95) -6.34 44 (40.74) 36 (33.33) 0.64 

Vader 20 (18.02) 40 (36.04) -2.55** 32 (29.63) 21 (19.44) 1.74* 

Stiefmoeder    26 (24.07) 20 (18.52) -0.78 

Stiefvader    28 (25.93) 11 (10.19) -1.00 

Broer en/of zus 25 (22.53) 31 (27.93) -2.89*** 34 (31.48) 28 (25.93) 0.27 

Familie 14 (12.61) 24 (21.62) -1.44 32 (29.63) 26 (24.07) -1.26 

Vrienden 33 (29.73) 55 (49.55) -3.16*** 55 (50.93) 45 (41.67) 0.47 

Leerkrachten  33 (29.73) 54 (48.65) -2.69*** 39 (36.11) 34 (31.48) 0.89 

(Huis)arts 2 (1.80) 9 (8.11) -1.66 10 (9.26) 15 (13.89) -1.89* 

Media 23 (20.72) 40 (36.04) -1.93* 43 (39.81) 33 (30.56) 0.19 

Internet 26 (23.42) 46 (41.44) -1.75* 44 (40.74) 34 (31.48) 1.35 

* = p < .10, ** = p < .05, *** = p <.01 
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3.1.3. Is	er	een	verschil	 in	de	behoefte	om	 te	praten	over	relatievorming,	 seksualiteit	en	

veilig	vrijen	tussen	jongeren	met	gescheiden	&	met	samenwonende	ouders?	

Uit figuur 5 blijkt dat jongeren met gescheiden ouders (M = 2.46, SD = 0.80) meer behoefte 

hebben om te praten over relatievorming met een of beide ouders, dan jongeren met 

samenwonende ouders (M = 2.32, SD = 0.96). Een minderheid van de bevraagde jongeren uit 

beide groepen rapporteert ‘vaak’ tot ‘heel vaak’ te praten over relatievorming binnen het gezin. Er 

is echter geen significant verschil met betrekking tot de behoefte om te communiceren over 

relatievorming tussen jongeren met gescheiden en samenwonende ouders, t(212) = 1.23, p = .22. 

Daarnaast is er een marginaal significant verschil tussen jongens en meisjes, t(217) = 1.63, p = .10  

Figuur 5. Gerapporteerde behoefte om te communiceren over relatievorming 
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Figuur 6. Gerapporteerde behoefte om te communiceren over seksualiteit  

 

Meer dan de helft van de jongeren met samenwonende ouders (M = 1.64, SD = 0.81) en 

gescheiden ouders (M = 1.80, SD = 0.90) rapporteren nooit behoefte te ervaren om te 

communiceren over veilig vrijen (figuur 7). Er is geen significant verschil in de behoefte om te 

praten over veilig vrijgedrag tussen jongeren met gescheiden en samenwonende ouders t(213) = 

1.35, p = .18. Eveneens is er geen significant verschil in gender, t(217) = 0.45, p = .65 

Figuur 7. Gerapporteerde behoefte om te communiceren over veilig vrijen 

 

 

47,75%

27,03%
25,23%

0,00% 0,00%

29,63%

45,37%

23,15%

0,93% 0,93%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak

Behoefte communicatie over seksualiteit

Jongeren met samenwonende ouders Jongeren met gescheiden ouders

55,86%

25,23%

18,02%

0,90% 0,00%

50,00%

23,15% 24,07%

2,78%
0,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

Nooit Zelden Soms Vaak Heel vaak

Behoefte communicatie over veilig vrijen

Jongeren met samenwonende ouders Jongeren met gescheiden ouders



   

36 
 

3.1.4. Zijn	er	verschillen	 in	de	seksuele	handelingen	die	 jongeren	met	gescheiden	ouders	

en	jongeren	met	samenwonende	ouders	stellen?	

Voor alle vormen van seksueel gedrag opgenomen in Tabel 4 – met uitzondering van orale seks 

ontvangen – rapporteren jongeren met gescheiden ouders meer ervaring te hebben dan jongeren met 

samenwonende ouders. Jongeren tussen 12 en 15 jaar uit beide subgroepen hebben het meest ervaring 

met iemand knuffelen, gevolgd door het strelen boven de kleren en tongzoenen. Uit de resultaten blijkt 

dat jongeren het minst ervaring hebben met het geven en ontvangen van orale seks.  

Tabel 4. Verschil in ervaring met diverse vormen van seksueel gedrag naargelang de gezinssituatie 

 Samenwonende ouders Gescheiden ouders X² 

Knuffelen 97 (87.39) 104 (96.30) 5.76* 

Tongzoenen 51 (45.95) 67 (62.04) 5.70* 

Strelen boven de kleren 60 (54.05) 69 (63.89) 2.19 

Strelen onder de kleren 36 (32.43) 44 (40.74) 1.63 

Geslachtsdelen stimuleren 19 (17.12) 26 (24.07) 1.62 

Orale seks geven 6 (5.41) 8 (7.41) 0.37 

Orale seks ontvangen 6 (5.41) 4 (3.70) 0.36 

Geslachtsgemeenschap 16 (14.41) 26 (24.07) 3.30 

* = p < .05 

Jongeren met gescheiden ouders knuffelen significant meer dan jongeren met samenwonende ouders, 

X²(1) = 5.76, p = < .05. Eveneens is er een significant verschil tussen beide subgroepen op vlak van 

tongzoenen, X²(1) = 5.70, p = < .05. Jongeren met samenwonende ouders geven hun eerste tongzoen 

gemiddeld op een leeftijd van 12.03 jaar (SD = 1.28) in tegenstelling tot jongeren met gescheiden 

ouders (M = 12.00, SD = 0.98). De ervaring met tongzoenen stijgt met de leeftijd. Van alle jongeren 

met samenwonende ouders die ervaring hebben met geslachtsgemeenschap, is de gemiddelde leeftijd 

voor de eerste keer 13.69 jaar (SD = 0.79). Van alle jongeren met gescheiden ouders die hier reeds 

ervaring mee hebben is de gemiddelde leeftijd voor de eerste keer 13.93 jaar (SD = 0.62).  

Zoals weergegeven wordt in tabel 5 hebben jongens met gescheiden ouders (37.04%) en meisjes met 

samenwonende ouders (26.13%) meer ervaring met kussen dan jongens met samenwonende ouders 

(19.92%) en meisjes met gescheiden ouders (25.00%). Er is echter geen significant verschil tussen 

jongens en meisjes met gescheiden ouders op vlak van de ervaring die ze reeds hebben opgedaan met 

seksualiteit. Dit geldt ook voor jongens en meisjes met samenwonende ouders, met uitzondering van 

strelen boven de kleren, X²(1) = 5.23, p = < .05 
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Tabel 5. Verschil in ervaring met diverse vormen van seksueel gedrag naargelang het geslacht  

 Samenwonende ouders Gescheiden ouders 

 J M X² J M X² 

Knuffelen 44 (39.64) 53 (47.75) 0.31 57 (52.78) 47 (43.52) 0.36 

Tongzoenen 22 (19.92) 29 (26.13) 0.14 40 (37.40) 27 (25.00) 1.83 

Strelen boven de kleren 33 (29.73) 27 (24.32) 5.23* 42 (38.89) 27 (25.00) 3.00 

Strelen onder de kleren 17 (15.32) 19 (17.12) 0.10 26 (24.07) 18 (16.67) 0.60 

Geslachtsdelen stimuleren 11 (9.91) 8 (7.21) 1.51 17 (15.74) 9 (8.33) 0.30 

Orale seks geven 2 (1.80) 4 (3.60) 0.35 5 (4.63) 3 (2.78) 0.22 

Orale seks ontvangen 2 (1.80) 3 (2.70) 0.54 3 (2.78) 1 (0.98) 0.70 

Geslachtsgemeenschap  8 (7.21) 8 (7.21) 0.19 16 (14.81) 10 (9.26) 0.66 

* = p < .05 

Daarnaast is het interessant om na te gaan of er verschillen zijn tussen enerzijds jongens met 

samenwonende ouders en jongens met gescheiden ouders & anderzijds meisjes met 

samenwonende ouders en meisjes met gescheiden ouders. Uit tabel 6 blijkt dat er geen significant 

verschil is tussen meisjes naargelang hun gezinssituatie. Jongens met gescheiden ouders hebben 

significant meer ervaring met tongzoenen, X²(1) = 6.25, p = < .05. Daarnaast is er marginaal 

significant verschil tussen jongens met gescheiden ouders en jongens met samenwonende ouders 

op vlak van knuffelen, X²(1) = 2.95, p = .09. 

Tabel 6. Verschil in ervaring met diverse vormen van seksueel gedrag (combinatie)  

 Jongens Meisjes 

 S G X² S G X² 

Knuffelen 44 (39.64) 57 (52.78) 2.95* 53 (47.75) 47 (43.52) 2.68 

Tongzoenen 22 (19.92) 40 (37.40) 6.25** 29 (26.13) 27 (25.00) 0.62 

Strelen boven de kleren 33 (29.73) 42 ( 38.89) 0.34 27 (24.32) 27 (25.00) 1.28 

Strelen onder de kleren 17 (15.32) 26 (24.07) 1.15 19 (17.12) 18 (16.67) 0.38 

Geslachtsdelen stimuleren 11 (9.91) 17 (15.74) 0.69 8 (7.21) 9 (8.33) 0.57 

Orale seks geven 2 (1.80) 5 (4.63) 0.90 4 (3.60) 3 (2.78) 0.86 

Orale seks ontvangen 2 (1.80) 3 (2.78) 0.54 3 (2.70) 1 (0.98) 0.64 

Geslachtsgemeenschap 8 (7.21) 16 (14.81) 1.95 8 (7.21) 10 (9.26)  1.06 

* = p < .10, ** = p < .05  
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3.2. Onderzoeksvraag	2	

‘’Is er een verband tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de frequentie waarmee 

jongeren met hun ouders praten over relatievorming, seksualiteit en veilig vrijen?’’ 

Kwaliteit	ouder‐kindrelatie	en	de	frequentie	van	communiceren	over	relatievorming	

We onderzochten bij jongens en meisjes het verband tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie 

en de frequentie waarmee zij met hun ouders praten over relatievorming aan de hand van de 

Pearson correlatiecoëfficiënt. Bij jongens is er bij de kwaliteit van de ouder-kindrelatie een 

marginaal significant verband met de frequentie waarmee zij praten over relatievorming, r = .16, p 

< .09, voor meisjes niet, r = .07, p = .45. Door middel van z-scores werd de significantie van het 

verschil nagegaan, met als resultaat dat het verschil niet significant is, z = .65, p = .52 

Kwaliteit	ouder‐kindrelatie	en	de	frequentie	van	communiceren	over	seksualiteit		

Zowel bij jongens r = -.10, p = .32, als bij meisjes, r = .16, p = .11, is er geen significant verband 

tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de frequentie waarmee jongeren communiceren 

over seksualiteit. Er is wel sprake van een marginaal significant genderverschil, z = - 1.85, p < .06 

Kwaliteit	ouder‐kindrelatie	en	de	frequentie	van	communiceren	over	veilig	vrijen		

Er bestaat een verschil tussen jongens, r = -.06, p = .51, en meisjes r = -.17, p < .07, wat betreft 

het verband tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de frequentie waarmee jongeren 

communiceren over veilig vrijen. Voor meisjes is er een marginaal significant verband, voor 

jongens niet. Er is geen significant verschil in gender, z = .79, p = .43 
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4. Discussie		
 

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de communicatie over relatievorming en 

seksualiteit anders verloopt bij jongeren met gescheiden ouders dan bij jongeren met 

samenwonende ouders. Dit werd onderzocht aan de hand van een online vragenlijst. Deze 

vragenlijst werd voorgelegd aan 219 Vlaamse jongeren tussen twaalf en vijftien jaar, uit de 

verschillende richtingen van het secundair onderwijs. Op basis van deze verzamelde gegevens 

werden de verschillen in communicatiepatronen en behoeften van adolescenten achterhaald.  

Uit de resultaten blijkt dat jongeren uit beide gezinssituaties het meest met een of beide ouders 

praten over relatievorming, gevolgd door de communicatie over seksualiteit en veilig vrijen. Er is 

echter geen significant verschil in de frequentie waarmee jongeren uit beide gezinssituaties praten 

over seks-gerelateerde onderwerpen. Klaï (2005) toont aan dat meisjes meer geneigd zijn om met 

een of beide ouders te praten over relatievorming en seksualiteit dan jongens. In dit onderzoek 

werd er echter geen significant genderverschil vastgesteld. Zowel de behoefte om met een of 

beide ouders over relatievorming, seksualiteit en veilig vrijen te praten, waren eerder laag. Daarbij 

was de behoefte om over seksualiteit en veilig vrijen te praten nog lager dan de behoefte om over 

relatievorming te communiceren. Deze bevindingen worden bevestigd door Symons & Vanhoutte 

(2011). Jongeren met gescheiden ouders hadden vaker de behoefte om met hun ouders over 

seksualiteit te praten dan jongeren met samenwonende ouders, dit verschil was statistisch 

marginaalsignificant.  

Jongeren uit beide gezinssituaties halen voornamelijk informatie, met betrekking tot seksualiteit, 

bij vrienden en/of klasgenoten. Daarnaast doen jongeren met gescheiden ouders significant meer 

beroep op hun vrienden als informatiebron dan jongeren met samenwonende ouders. Grootschalig 

onderzoek naar de intergenerationele communicatie over seksualiteit bevestigen deze bevindingen 

(Klaï, 2005). We kunnen aannemen dat jongeren hun ‘peers’ beschouwen als belangrijke en 

laagdrempelige informatiekanalen. Naast vrienden en/of klasgenoten doen jongeren met 

gescheiden ouders als tweede beroep op hun moeder. Ongeveer de helft van de bevraagde 

jongeren uit deze gezinssituatie doet daarnaast ook beroep op hun vader. In tegenstelling tot 

jongeren met gescheiden ouders, spreken jongeren met samenwonende ouders hun leerkracht 

biologie als eerste volwassen persoon aan, gevolgd door hun moeder als derde informatiebron. De 

vader wordt pas als zesde informant vernoemd. Hieruit kunnen we concluderen dat jongeren uit 

beide gezinscontexten meer met hun moeder praten over seksualiteit dan met hun vader. Deze 

conclusie wordt bevestigd door diverse onderzoekers (Du Bois-Reymond & Ravesloot zoals 

geciteerd in Van lee, 2005; Klaï, 2005).  
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Een verklaring voor deze bevindingen is dat een vader zijn rol als man zoveel mogelijk wil 

innemen. Het gevolg hiervan is dat een vader minder snel zijn emoties laat zien aan anderen en 

dus minder snel intieme thema’s zal bespreken (Du Bois-Reymond & Ravesloot zoals geciteerd in 

Van Lee et al., 2005; Klaï, 2005). Daarnaast blijkt dat jongeren met gescheiden ouders significant 

meer beroep doen op persoonlijke informatiebronnen, zoals hun broers en/of zussen en overige 

familieleden, dan jongeren met samenwonende ouders die eerder onpersoonlijk informatiebronnen 

aanspreken. Er zijn ook verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft de geraadpleegde 

informatiebronnen. Meisjes met samenwonende ouders en jongens met gescheiden ouders 

consulteren meer informatiebronnen in vergelijking met meisjes uit een traditioneel gezin en 

jongens uit een gescheiden gezin. Meisjes met samenwonende ouders doen daarnaast significant 

meer beroep op hun broers en/of zussen, vrienden, vader en leerkracht biologie dan jongens met 

samenwonende ouders. Deze bevindingen worden bevestigd in voorgaand onderzoek (Klaï, 

2005). Er is geen significant verschil tussen jongen en meisjes met gescheiden ouders. 

Naast de geraadpleegde informatiebronnen, de frequentie en de behoefte om te communiceren 

over seks-gerelateerde onderwerpen staat dit onderzoek ook stil bij de ervaringen die jongeren 

reeds hebben opgedaan met seksualiteit. Uit de resultaten blijkt dat dat de grote meerderheid van 

de bevraagde jongeren ervaring heeft met minder intieme vormen van seksualiteit zoals zoenen, 

zich laten strelen en naakt tegen iemand aanliggen. Een kleine groep heeft ook ervaring met orale 

seks. Deze bevindingen komen overeen met eerder onderzoek (De Graaf et al., 2005). Van de 

jongeren met ervaring doet het grootste deel zijn eerste ervaring met diverse vormen van seksueel 

gedrag op tussen de leeftijd van 12 en 14 jaar. Dit bevestigt het gegeven dat de seksuele 

ontwikkeling op gang komt in de pubertijd (Van Lee, 2005) en dat de seksuele carrière start rond 

de leeftijd van 12 jaar (Klaï, 2005; Beyers, 2010). De gemiddelde leeftijd waarop jongeren vrijen 

is voor adolescenten uit een traditioneel gezin 13.69 jaar en voor adolescenten uit een gescheiden 

gezin 13.93 jaar, wat niet overeenkomt met eerder onderzoek (Rutgers Nisso Groep, 2008). De 

Graaf et al. (2005) concluderen dat adolescenten die hun seksuele traject sneller doorlopen, 

minder voorbereid zouden zijn op kennis en vaardigheden die men nodig acht voor het stellen van 

seksueel gedrag, dan adolescenten die dit traject meer gradueel doorlopen.   

Voor alle vormen van seksueel gedrag – met uitzondering van orale seks ontvangen – rapporteren 

jongeren met gescheiden ouders meer ervaring te hebben dan jongeren met samenwonende 

ouders. Er is echter geen significant verschil in de leeftijd waarop jongeren met gescheiden en met 

niet-gescheiden ouders voor de eerste keer seks hebben. Dit wordt bevestigd door verschillende 

onderzoekers (Vanhove & Matthijs, 2004; Van Peer, 2005; Renninger en Chambliss zoals 

geciteerd in Corijn, 2005).  
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De bevindingen, dat echtscheidingskinderen meer ervaring hebben met verschillende vormen van 

seksueel gedrag kan verklaard worden door het feit dat intimiteit ontdekt wordt door middel van 

seksuele ervaringen (Gabardi en Rosen zoals geciteerd in Vanhove et al., 2004). Een verhoogde 

seksuele activiteit zou in zeker mate het gebrek aan emotionele hechting en intimiteit van de 

ouders vervangen. Een andere verklaring volgens Gabardi en Rosen (zoals geciteerd in Vanhove 

& Matthijs, 2004) is dat jongeren op zoek zijn naar het gevoel om bij iemand te horen. Uit onze 

resultaten is gebleken dat jongens met gescheiden ouders en meisjes met samenwonende ouders 

vroeger starten met hun seksuele carrière dan meisjes met gescheiden ouders en jongens met 

samenwonende ouders. Dit in tegenstelling tot eerder gevonden resultaten die aantoonden dat 

jongens in het algemeen vroeger starten met hun seksuele carrière dan meisjes (De Graaf et al., 

2005).  

Als laatst werd gekeken naar het verband tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de 

frequentie waarmee jongeren met hun ouders praten over relatievorming, seksualiteit en veilig 

vrijen. Uit de resultaten blijkt dat jongens die een kwaliteitsvolle relatie hebben met hun ouders 

meer praten over relatievorming. Daarnaast praten meisjes die een kwaliteitsvolle relatie hebben 

met hun ouders meer over veilig vrijen. Dit is grotendeels in overeenstemming met de 

bevindingen van andere onderzoekers. Delfos (2005) en Klaï (2005) concludeerden dat jongeren 

die een kwaliteitsvolle relatie hebben met hun ouders, meer geneigd zijn om met hun moeder of 

vader te communiceren over een gevoelig onderwerp dan jongeren met een minder goede ouder-

kindrelatie.  
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Slotbeschouwingen  

 

Met de twee gehanteerde steekproeven konden we voldoende respondenten bereiken die 

differentieerden op vlak van geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Door de sneeuwbalmethode 

werden er jongeren gerekruteerd die zich niet in mijn nabije omgeving bevonden, wat ervoor 

zorgt dat onze steekproef een representatief beeld weergeeft. De generaliseerbaarheid van dit 

onderzoek biedt echter een beperking. Hoewel we toch 219 jongeren hebben bereikt, zou een 

groter aantal jongeren uit verschillende gemeenten en/of provincies een representatievere 

weergave bieden voor de totale populatie. Daarnaast leent ook deze kwantitatieve survey zich aan 

enkele bijkomende tekortkoming. 

Zo was de vragenlijst enkel op het internet te consulteren, waardoor er ongewild een bepaalde 

doelgroep werd benaderd. Daarnaast is iedereen bekend met het begrip ‘sociale wenselijkheid’. 

Hoe jong of oud we ook zijn, mensen beantwoorden vragen vaak volgens maatschappelijk, 

gewenste waarden en normen. Eveneens zijn de onderzochte thema’s gevoelig waardoor al deze 

aspecten een invloed gehad kunnen hebben op de antwoorden van bevraagde jongeren. Tot slot 

blijkt uit de literatuur (Klaï, 2005) dat begrippen binnen het domein van de seksualiteit, zoals 

vrijen en coïtus, niet voor iedereen een eenduidige betekenis heeft. In de gehanteerde vragenlijst 

werd getracht om bepaalde termen te omschrijven, maar we kunnen niet met zekerheid zeggen dat 

alle adolescenten de vragen op eenzelfde manier hebben geïnterpreteerd. 

Dit onderzoek heeft ook enkele moeilijkheden gekend. Tijdens het samenstellen van de steekproef 

ervoeren we dat zeven scholen niet wilden deelnemen vanuit de overtuiging dat desbetreffende 

onderzoeken niet geschikt zijn voor jongeren tussen twaalf en vijftien jaar. Daarnaast deelden ze 

ook mee dat het onderwijs overrompeld wordt met verzoeken waardoor ze deze systematisch 

naast zich neer leggen. Eveneens was het niet vanzelfsprekend om jongeren te overtuigen tot 

deelname. Een aantal jongeren hebben dan ook toegezegd maar de vragenlijst niet afgewerkt.  

Een voorstel voor toekomstig onderzoek is een herhaling van het huidige onderzoek vanuit het 

perspectief van de ouders. Dit kan leiden tot nieuwe verschillen en inzichten in de 

communicatiepatronen omtrent relatievorming en seksualiteit. Een ander aanknopingspunt voor 

verder onderzoek zou de afname van diepte-interviews kunnen zijn. Deze kunnen ons helpen om 

te weten te komen hoe jongeren de gesprekken met hun ouders ervaren. Een laatste 

onderzoekspoor zou kunnen nagaan via welke informatiekanalen jongeren het liefst informatie 

ontvangen, om op deze manier in te spelen op hun noden en behoeften.  
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Algemene conclusie  

 

De resultaten van dit onderzoek tonen duidelijk aan dat zowel jongeren met gescheiden ouders als 

jongeren met samenwonende ouders het meest behoefte hebben om te communiceren met een of 

beide ouders over relatievorming. Voor de meeste jongeren werd de behoefte daaraan ook goed 

ingevuld. Jongeren lijken in mindere mate behoefte te hebben om te praten over seksualiteit en 

veilig vrijen, voor de meesten onder hen werd de behoefte daaraan ook ingevuld. Jongeren uit 

verschillende gezinssituaties zijn goed in staat om zelfstandig op zoek te gaan naar de informatie 

die ze nodig hebben of om hun vragen en bedenkingen te bespreken met hun vrienden. Daarnaast 

kon de overgrote meerderheid ook bij gezinsleden (vooral de moeder, gevolgd door een broer 

en/of zus) terecht om over relaties en seksualiteit te praten. Het valt echter wel op dat jongeren 

met gescheiden ouders meer beroep doen op persoonlijke informatiebronnen dan jongeren met 

samenwonende ouders. Zij verkiezen eerder onpersoonlijke informatiebronnen. De grote 

meerderheid van de bevraagde jongeren heeft ervaring met de minder intieme vormen van 

seksualiteit. Een kleine groep heeft ook ervaring met orale seks. Jongeren met gescheiden ouders 

rapporteren meer ervaring te hebben met diverse vormen van seksueel gedrag dan jongeren met 

gescheiden ouders. Beide groepen doorlopen het seksuele traject in minder dan twee jaar, wat kan 

wijzen op een tekort aan kennis en vaardigheden die men nodig acht om seksueel handelingen te 

stellen. Als laatste tonen de resultaten aan dat er vooral op vlak van communicatie over 

relatievorming bij jongens en op vlak van communicatie over veilig vrijen bij meisjes een verband 

is tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de frequentie waarmee ze over seks-gerelateerde 

topics praten.  
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Bijlage	1.	Begeleidende	brief	voor	deelnemers	en	ouder(s)		
 

 
 
 
 
 
 
 
Geachte,   

 

 

Ik, Declercq Sarah, ben een ijverige studente toegepaste psychologie aan de Howest. Momenteel bevind ik 

mij reeds in mijn afstudeerjaar waarbij ik mezelf moet bewijzen door een kwaliteitsvolle bachelorproef af 

te leveren aan een team van experts.  

  

Graag zou ik een onderzoek voeren naar de ouder-kind communicatie over seksualiteit in verschillende 

gezinsvormen. Uit onderzoek blijkt dat ouders door middel van communicatie een grote invloed hebben 

op het seksueel gedrag en de seksuele gezondheid van hun zoon/dochter. Er wordt echter niet in alle 

gezinnen over seksualiteit gesproken, met als gevolg dat er meer kans is op het krijgen van seksueel 

overdraagbare aandoeningen en ongeplande zwangerschappen. Het doel van deze studie is om kinderen 

een stem te geven over hun persoonlijke wensen en/of behoeften m.b.t. de communicatie over seksualiteit.  

 

Ik wil u vragen mee te werken aan dit onderzoek door uw zoon of dochter een vragenlijst in te laten vullen 

tijdens of na de schooluren. Dit zal maximum een halfuur in beslag nemen. De informatieverzameling en –

verwerking is zo opgezet dat de anonimiteit en de vertrouwelijke behandeling van de gegevens strikt 

gewaarborgd is. Dit wordt gegarandeerd door aan elke deelnemer een volgnummer toe te kennen.  

 

In bijgevoegde brief vindt u alle informatie over het onderzoek. Alhoewel uw participatie niet verplicht is, 

is ze van onschatbare waarde voor de dataverzameling van dit onderzoek en het welslagen van mijn 

bachelorproef. Mocht u naar aanleiding van het doornemen van de informatie nog vragen hebben, kan u 

gerust contact met mij opnemen.  

 

Ik hoop alvast op een positieve respons en dank u alvast voor uw tijd en medewerking.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Declercq Sarah 

0499/18.68.59 

sarah.declercq@student.howest.be  
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Bijlage	2.	Informatiebrief	
 

 

 

 

1. Titel van de studie  

Zin in seks, zullen we erover praten? Een onderzoek naar de verschillen in communicatie over relaties 

en seksualiteit in gescheiden en traditionele gezinnen 

 

2. Doel van de studie 

Het betreft een studie in het kader van het behalen van de bachelorproef Toegepaste Psychologie: 

Professionele Bachelors, Brugge. De promoter van het onderzoek is Barbez Catherine, St-Jorisstraat 

71, 8000 Brugge, Tel: 050/33.32.68.  

 

3. Beschrijving van de studie 

Het onderzoek gaat na of er verschillen zijn in de ouder-kind communicatie over seksualiteit 

naargelang hun gezinsvorm (gescheiden, samenwonende of gehuwde ouders). Op deze manier 

trachten we drijfveren te ontdekken die de communicatie tussen ouders en hun kinderen over 

seksualiteit & relaties kunnen bevorderen.  

 

Voor dit onderzoek willen we minstens 150 adolescenten tussen de 12 en 15 jaar bevragen aan de 

hand van een vragenlijst. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie wordt gemeten aan de hand van de 

OKIV-R (Lange, 2000). De mate waarin jongeren praten met hun ouders over seksualiteit & relaties 

wordt gekwantificeerd aan de hand van de vragenlijst Relaties & Intimiteit die dr. Teldija Klaï aan de 

VUB heeft ontworpen voor haar onderzoek ‘Intergenerationeel onderzoek naar de communicatie over 

seksualiteit: een studie bij ouders en jongeren tussen 15 en 21 jaar’.  

 

4. Wat wordt verwacht van de deelnemer? 

Voor elk opleidingsniveau (ASO, TSO, BSO) hadden we graag 50 Nederlandstalige studenten tussen 

de 12 en 15 jaar de vragenlijst laten invullen. De studenten zullen deze vragenlijst indien mogelijk op 

school invullen onder mijn toezicht en eventueel in het bijzijn van een andere leerkracht. Het is de 

bedoeling dat de studenten de vragenlijst op een eerlijke manier invullen. De gegevens zullen anoniem 

verwerkt worden.  

 

5. Deelname en beëindiging  

De deelname aan dit onderzoek vindt plaats op vrijwillige basis. U kan op elk moment uw deelname 

stopzetten. Niet deelnemen aan dit onderzoek zal geen enkele invloed hebben op uw werkrelatie met 

de onderzoeker of de directie van uw instelling.  
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6. Procedures  

De onderzoeker gaat, samen met de leerkrachten, de adolescenten vragen om deze vragenlijst in te 

vullen tijdens een klasmoment of na de schooluren. De onderzoeker zal de instructies, wat betreft het 

invullen van de vragenlijst, voorlezen alvorens het invullen van de vragenlijsten. De leerkracht wordt 

op voorhand ook ingelicht over deze instructies, zodat hij of zij ook hulp kan bieden aan leerlingen 

tijdens de testafname. De leerlingen worden gevraagd om de vragenlijst zo eerlijk mogelijk in te 

vullen. Er wordt anonimiteit van de gegevens gegarandeerd. Het invullen van de vragenlijst zal 30 

minuten in beslag nemen.  

 

De data worden verzameld tot midden april 2015. De analyse van de gegevens zal onmiddellijk daarna 

gebeuren. In de loop van mei 2015 worden de resultaten gebundeld in een proefschrift.  

 

7. Kosten  

Deelnemen aan dit praktijkgericht onderzoek brengt voor de deelnemer geen kosten met zich mee 

 

8. Vergoeding 

Er wordt geen vergoeding voorzien voor deelname aan het onderzoek.  

 

9. Vertrouwelijkheid 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8/12/1992 en de Belgische wet van 22/08/2002, zal u 

persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen tot de verzamelde gegevens 

indien u dit wenst. U kan dit aan de onderzoeker kenbaar maken. Uw anonimiteit is bij het afnemen 

van het onderzoek volledig gegarandeerd. Concreet betekent dit dat de gegevens anoniem verwerkt 

worden. Daartoe krijgt elke proefpersoon die deelneemt een nummer. De toestemmingsverklaringen 

worden apart bewaard, zodat niemand een verband kan leggen tussen de antwoorden en de persoon 

die ze gegeven heeft. Na het verwerken van de data en de verdediging van de bachelorproef worden 

de toestemmingsverklaringen en het verzamelde materiaal vernietigd.  

 

10. Contactpersoon  

Als u aanvullende informatie wenst over de studie, kunt u in de loop van de studie op elk ogenblik 

contact opnemen met: 

 

Sarah Declercq 

0499/18.68.59 

Sarah.declercq@student.howest.be 

 

 



   

52 
 

Bijlage	3.	Vragenlijst		
 

 
 
 
 
 
 
 

Zin	in	seks,	zullen	we	erover	praten?	

Een	onderzoek	naar	de	verschillen	in	communicatie	over	relaties	en	seksualiteit	in	

traditionele	en	gescheiden	gezinnen	

 

 

Als laatstejaarsstudente in de toegepaste psychologie aan de Hogeschool West-Vlaanderen, voer ik onder 

het promoterschap van Catherine Barbez, mijn eindwerk over jongeren, relaties en seksualiteit. Het doel 

van dit onderzoek is een beeld te krijgen van de verschillen en achterliggende drijfveren in de 

communicatie tussen jongeren en hun ouders, naargelang hun gezinsvorm.  

 

Hiervoor heb ik uw medewerking nodig! Het gaat niet over juiste of foute antwoorden. Enkel uw beleving, 

ervaring en eerlijke mening over relaties en seksualiteit is van belang. Het invullen van deze vragenlijst 

gebeurt volledig anoniem. Niemand komt dus te weten wat u invulde. Om de vragenlijst in te vullen, klikt 

u op start! 

 

 

 

Hartelijk bedankt, 

Sarah Declercq 
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Algemene	informatie	

 

1. Geslacht         Man    Vrouw 

   

2. Leeftijd    …..  Jaar  

 

3. Wat is uw huidige opleidingsniveau?   

 

 Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) 

 Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 

 Kunst Secundair Onderwijs (KSO) 

 Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 

 

4. In welke graad bevindt u zich?  

 

 Eerste graad  

 Tweede graad  

 

5. Waar woont u momenteel?  

 

 Bij mijn ouders  

 Bij mijn moeder  

 Bij mijn vader  

 Afwisselend bij mijn moeder en vader  

 Bij een familielid 

 Andere: ………………………………………………….. 

 

6. Hoe goed of hoe slecht is uw relatie met uw moeder? 

 

 Zeer slecht 

 Slecht 

 Niet slecht, niet goed 

 Goed 

 Zeer goed 

 

7. Hoe goed of hoe slecht is uw relatie met uw vader?  

 

 Zeer slecht 

 Slecht 

 Niet slecht, niet goed 

 Goed 

 Zeer goed  

 

8. Welke situatie beschrijft het best de relatie tussen uw ouders?  

 

 Mijn ouders zijn getrouwd (ga naar vraag  16)  

 Mijn ouders wonen samen, maar zijn niet getrouwd (ga naar vraag 16)  

 Mijn ouders waren vroeger getrouwd, maar zijn nu uit elkaar  

 Mijn ouders woonden vroeger ongehuwd samen, maar zijn nu uit elkaar 
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9. Hoe oud was u toen uw ouders definitief uit elkaar gingen?     ………..  Jaar 

 

10. Heeft uw moeder momenteel een nieuwe partner? 

 

 Mijn moeder heeft geen nieuwe partner (ga naar vraag 13)  

 Mijn moeder heeft een nieuwe partner, maar woont er niet mee samen  

 Mijn moeder woont samen met een nieuwe partner, maar is er niet mee getrouwd 

 Mijn moeder woont samen met een nieuwe partner en is ermee getrouwd 

 

11. Hoe goed of hoe slecht is uw relatie met de nieuwe partner van uw moeder?  

 

 Zeer slecht    

 Slecht 

 Niet goed, niet slecht 

 Goed 

 Zeer goed 

 

12. Hoe oud was u toen uw moeder een nieuwe relatie had?     ………. Jaar  

 

13. Heeft u vader momenteel een nieuwe partner?  

 

 Mijn vader heeft geen nieuwe partner (ga naar vraag 16)  

 Mijn vader heeft een nieuwe partner, maar woont er niet mee samen 

 Mijn vader woont samen met een nieuwe partner, maar is er niet mee getrouwd 

 Mijn vader woont samen met een nieuwe partner en is ermee getrouwd  

 

14. Hoe goed of hoe slecht is uw relatie met de nieuwe partner van uw vader? 

 

 Zeer slecht 

 Slecht 

 Niet goed, niet slecht 

 Goed 

 Zeer goed  

 

15. Hoe oud was u toen uw vader een nieuwe relatie had?    ………. Jaar 
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Het	gezinsklimaat	
	

16. In welke mate zijn de volgende uitspraken van 

toepassing op de relatie met uw moeder?  

Helemaal 

niet waar 

Niet 

waar 

Neutraal  Waar  Helemaal 

waar 

a. Mijn moeder denkt dat ik nooit iets zelf kan          

b. Ik scheld mijn moeder uit           

c. Wat mijn moeder ook zegt, ik doe mijn eigen zin          

d. Als ik een idee heb, vindt mijn moeder het niets          

e. Mijn moeder begrijpt me niet goed           

f. Ik lach vaak met mijn moeder           

g. Mijn moeder en  ik hebben  vaak problemen die 

niet opgelost kunnen worden 

         

h. Wanneer mijn moeder en  ik het niet met elkaar 

eens zijn, kunnen wij daarover praten 

         

i. Meestal doe ik wat mijn moeder van mij vraagt          

j. Mijn moeder houdt geen rekening met wat ik wil          

k. Mijn moeder luistert naar mij als ik met haar wil 

praten 

         

l. Als mijn moeder mij iets verbiedt, doe ik het toch          

m. Ik vind mijn moeder vervelend           

n. Ik vind het leuk als mijn moeder mij iets uitlegt          

o. Mijn moeder doet vaak dingen die ik stom vind          

p. Als mijn moeder mij  iets  verbiedt,  houd  ik mij 

daaraan 

         

q. Als  ik  iets niet mag van mijn moeder, begrijp  ik 

waarom 

         

 

17. In  welke  mate  zijn  de  volgende  uitspraken  van 
toepassing op de relatie met uw vader? 

Helemaal 
niet waar 

Niet 
waar 

Neutraal  Waar  Helemaal 
waar 

a. Mijn vader denkt ik nooit iets zelf kan         
b. Ik scheld mijn vader uit        
c. Wat mijn vader ook zegt, ik doe mijn eigen zin        
d. Als ik een idee heb, vindt mijn vader het niets        
e. Mijn vader begrijpt me niet goed         
f. Ik lach vaak met mijn vader         
g. Mijn  vader  en  ik  hebben  vaak  problemen  die  niet 

opgelost kunnen worden 

       

h. Wanneer mijn vader en  ik het niet eens zijn, kunnen 

wij daarover praten 

       

i. Meestal doe ik wat mijn vader van mij vraagt        
j. Mijn vader houdt geen rekening met wat ik wil        
k. Mijn vader luistert naar mij als ik met hem wil praten        
l. Als mijn vader mij iets verbiedt, doe ik het toch        
m. Ik vind mijn vader vervelend         
n. Ik vind het leuk als mijn vader mij iets uitlegt        
o. Mijn vader doet vaak dingen die ik stom vind        
p. Als mijn vader mij iets verbiedt, houd ik mij daaraan        
q. Als ik iets niet mag van mijn vader, begrijp ik waarom        
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18. In  welke  mate  zijn  de  volgende  uitspraken  van 

toepassing  op  de  communicatie  tussen  u  en  uw 

moeder?  

Helemaal 
niet waar 

Niet 
waar 

Neutraal  Waar  Helemaal 
waar 

a. Ik vertel mijn moeder alles          
b. Mijn moeder staat altijd klaar voor een goed 

gesprek 

        

c. Ik praat weinig over mijn gevoelens met mijn 

moeder 

        

d. Ik praat met mijn moeder over seksualiteit         
e. Als ik een lief heb, kan ik dit vertellen aan mijn 

moeder 

        

f. Mijn moeder geeft me raad op vlak van relaties         

 

19. In  welke  mate  zijn  de  volgende  uitspraken  van 

toepassing  op  de  communicatie  tussen  u  en  uw 

vader?  

Helemaal 
niet waar 

Niet 
waar 

Neutraal  Waar  Helemaal 
waar 

g. Ik vertel mijn vader alles          
h. Mijn vader staat altijd klaar voor een goed gesprek         
i. Ik praat weinig over mijn gevoelens met mijn vader         
j. Ik praat met mijn vader over seksualiteit         
k. Als ik een lief heb, kan ik dit vertellen aan mijn vader         
l. Mijn vader geeft me raad op vlak van relaties         
 

20. Wanneer het gaat over ‘praten over relaties’, hoe zou u dan de sfeer in uw gezin beschrijven?  

 

 Heel gesloten 

 Eerder gesloten 

 Noch gesloten, noch open 

 Eerder open 

 Heel open  

 

21. Wanneer het gaat over ‘praten over seksualiteit’, hoe zou u dan de sfeer in uw gezin beschrijven?  

 

 Heel gesloten 

 Eerder gesloten 

 Noch gesloten, noch open 

 Eerder open 

 Heel open 

 

22. Wat  zou ervoor  zorgen dat de gesprekken over  relatievorming en  seksualiteit  tussen u en uw ouders 

vlotter  verlopen?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Gebruik	en	toegang	tot	informatie	over	relaties	en	seksualiteit 

23. Hoe vaak heeft u er behoefte aan om met uw gezinsleden over relaties te praten? Hiermee bedoelen we 

informatie over verliefdheid, verschillende relatievormen, intimiteit, zelfzekerheid,…  

 Nooit 

 Zelden 

 Soms 

 Vaak 

 Heel vaak  
 

24. Hoe  vaak  heeft  u  al met  iemand  uit  uw  gezin  over  relaties  gepraat? Geef  aan met welk  gezinslid  u 

hierover praat.  

 

 (Nog) nooit 

 Zelden:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Soms:………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 Vaak:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Heel vaak:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

25. Hoe vaak heeft u er behoefte aan om met uw gezinsleden over seksualiteit te praten? Hiermee bedoelen 
we informatie rond klaarkomen, maagdelijkheid, homoseksualiteit, misbruik, grenzen aangeven,…  
 

 Nooit 

 Zelden 

 Soms 

 Vaak  

 Heel vaak  
 

26. Hoe vaak heeft u al met  iemand uit uw gezin over seksualiteit gepraat? Geef aan met welk gezinslid u 
hierover praat.  
 

 (Nog) nooit 

 Zelden:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Soms:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Vaak:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Heel vaak: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

27. Hoe vaak heeft u er behoefte aan om met uw gezinsleden over veilig vrijen te praten? Hiermee bedoelen 
we informatie over anticonceptie, condoomgebruik, hoe je een besmetting van een SOA kan voorkomen  
 

 Nooit 

 Zelden 

 Soms 

 Vaak 

 Heel vaak  
 

28. Hoe vaak heeft u al met  iemand uit uw gezin over veilig vrijen gepraat? Geef aan met welk gezinslid u 
hierover praat.  
 

 (Nog) nooit 

 Zelden:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Soms:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Vaak:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Heel vaak: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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29. Vindt u  van uzelf dat u voldoende geïnformeerd bent over alles wat met seksualiteit te maken heeft?  
 

 Neen, helemaal niet 

 Valt wel mee 

 Redelijk goed 

 Ja, heel goed 
 
 

30. Waarom?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

31. Waar haalde u informatie over seksualiteit in de periode 

tussen uw 10de levensjaar en nu?  

Nooit Soms Dikwijls  Altijd  NVT

‐ Moeder      

‐ Vader      

‐ Broer(s) of zus(sen)      

‐ Stiefmoeder      

‐ Stiefvader      

‐ Andere familieleden       

‐ Vrienden       

‐ Leerkrachten      

‐ (huis)arts      

‐ Media (radio of TV)      

‐ Boeken of tijdschriften      

‐ Internet      

‐ Speciale telefoonlijn zoals de jongerentelefoon     

‐ Informatiecentra zoals het JAC      

‐ Door eigen ervaring      

‐ Andere: 

…………………………………………………………………………… 
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Seksuele	carrière	

32. Heeft u ooit al met iemand gekust?  

 

 Ja 

 Nee (ga naar vraag 34)  

 

33. Hoe oud was u ongeveer toen u voor de eerste keer met iemand kuste? ………. Jaar 

 

34. Heeft u ooit al geslachtsgemeenschap gehad? Hiermee bedoelen we de penetratie van de penis in de vagina of anus.  

 

 Ja   (ga naar vraag 36)  

 Nee   (ga naar vraag 35, erna naar vraag 40) 

 

 

35. U  gaf  aan  dat  u  nog  nooit  geslachtsgemeenschap  heeft  gehad.  Kunt  u 

aanduiden welk  van  de  onderstaande  dingen  u met  iemand  anders  heeft 

gedaan?  

Ja  Nee

‐ Knuffelen       

‐ Strelen boven de kleren       

‐ Strelen onder de kleren       

‐ Naakt bij elkaar liggen       

‐ De  geslachtsdelen  van  de  andere  persoon  met  de  hand  aanraken  of 

stimuleren 

     

‐ Orale seks geven       

‐ Orale seks ontvangen       

‐ Gebruik van seksspeeltjes       

‐ Andere       

 

 

36. Hoe oud was u  ongeveer toen u voor de eerste keer met iemand geslachtsgemeenschap had?   

…….. Jaar 

 

37. Met hoeveel verschillende personen heeft u al geslachtsgemeenschap gehad?        

…….. Personen  

 

38. Heeft u  tijdens de afgelopen zes maanden geslachtgemeenschap gehad?  

 

 Ja 

 Nee   (ga naar vraag 40)  
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39. Met welke regelmaat had u de afgelopen zes maanden geslachtgemeenschap?  

 

 Een uitzonderlijke keer 

 Ongeveer één keer per maand 

 Meerdere keren per maand 

 Ongeveer een keer per week 

 Meerdere keren per week 

 Dagelijks 

 

40. Welke anticonceptiemethode(n) gebruikt u momenteel? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 

 Ik gebruik nu geen anticonceptiemethode  

 De pil 

 De minipil 

 De prikpil 

 De anticonceptiepleister 

 De anticonceptiering 

 Hormonaal implantaat 

 Spiraaltje 

 Condoom 

 Coïtus interruptus: man trekt voor het klaarkomen de penis terug uit de vagina 

 Andere, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

41. Wanneer  u  de  afgelopen  zes  maanden  seks  had,  hoe  vaak  was  u  toen  beschermd  door  een 

anticonceptiemiddel?  

 

 Nooit 

 Zelden 

 Soms 

 Vaak  

 (Bijna) altijd 

 

42. Hoe tevreden of ontevreden ben je over het algemeen over jouw seksleven? 

 

 Heel ontevreden 

 Eerder ontevreden 

 Noch tevreden, noch ontevreden 

 Eerder tevreden 

 Heel tevreden 

 

43. Hoe belangrijk of onbelangrijk is het voor jouw om seks te hebben? 

 

 Heel onbelangrijk 

 Eerder onbelangrijk 

 Noch  belangrijk, noch onbelangrijk 

 Eerder belangrijk 

 Heel belangrijk  

 

Hartelijk	bedankt	om	uw	steentje	bij	te	dragen	aan	dit	onderzoek!	
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Bijlage	4.	Codeboek		
 

Deel	1.	Algemene	informatie	
 

Vraag  Variabele  Score

1  Geslacht  1 = man

2 = vrouw 

2  Leeftijd  Leeftijd in jaren

3  Opleidingsniveau  1 = ASO

2 = TSO 

3 = BSO 

4  Graad  1 = eerste graad

2 = tweede graad 

5  Woonplaats  1 = bij mijn ouders

2 = bij mijn moeder 

3 = bij mijn vader 

4 = afwisselend bij mijn moeder en vader 

5 = bij een familielid 

6  Relatie_Moeder  1 = zeer slecht

2 = slecht 

3 = niet slecht, niet goed 

4 = goed 

5 = zeer goed  

7  Relatie_Vader  1 = zeer slecht

2 = slecht 

3 = niet slecht, niet goed 

4 = goed 

5 = zeer goed 

8  Gezinssituatie  1 = mijn ouders zijn getrouwd

2 = mijn ouders wonen samen, maar zijn niet getrouwd 

3 = mijn ouders waren vroeger getrouwd, maar zijn nu uit elkaar 

4 = mijn ouders woonden vroeger ongehuwd samen, maar zijn nu uit elkaar 

9  Leeftijd_Scheiding  Leeftijd in jaren

10  Partner_M  1 = mijn moeder heeft geen nieuwe partner

2 = mijn moeder heeft nieuwe partner, maar woont er niet mee samen 

3 = mijn moeder woont samen met nieuwe partner, maar is er niet mee getrouwd 

4 = mijn moeder woont samen met nieuwe partner en is ermee getrouwd 

11  Relatie_Partner_M  1 = zeer slecht

2 = slecht 

3 = niet goed, niet slecht  

4 = goed  

5 = zeer goed  

6 = NVT 

12  Leeftijd_Partner_M Leeftijd in jaren

13  Partner_V  1 = mijn vader heeft geen nieuwe partner

2 = mijn vader heeft nieuwe partner, maar woont er niet mee samen 

3 = mijn vader woont samen met nieuwe partner, maar is er niet mee getrouwd 

4 = mijn vader woont samen met nieuwe partner en is ermee getrouwd 

14  Relatie_Partner_V  1 = zeer slecht

2 = slecht 

3 = niet goed, niet slecht 

4 = goed 

5 = zeer goed 

6 = NVT 

15  Leeftijd_Partner_V  Leeftijd in jaren 
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Deel	2.	Het	gezinsklimaat		
 

Vraag  Variabele  Score

16  Relatie_M1 t.e.m.  

Relatie_M17 

1 = helemaal niet waar

2 = niet waar  

3 = neutraal  

4 = waar 

5 = helemaal waar 

17  Relatie_V1 t.e.m. 

 Relatie_V17  

1 = helemaal niet waar

2 = niet waar 

3 = neutraal 

4 = waar 

5 = helemaal waar  

18  Comm_M1 t.e.m. 

Comm_M6  

1 = helemaal niet waar

2 = niet waar 

3 = neutraal 

4 = waar 

5 = helemaal waar 

19  Comm_V1 t.e.m.  

Comm_V6 

1 = helemaal niet waar 

2 = niet waar 

3 = neutraal 

4 = waar 

5 = helemaal waar  

20  Comm_Relaties_Sfeer  1 = heel gesloten

2 = eerder gesloten 

3 = noch gesloten, noch open 

4 = eerder open 

5 = heel open 

21  Comm_Seks_Sfeer 1 = heel gesloten

2 = eerder gesloten 

3 = noch gesloten, noch open 

4 = eerder open 

5 = heel open 

22  Tips_Comm  Open antwoord
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Deel	3.	Gebruik	en	toegang	tot	informatie	over	relaties	en	seksualiteit		
 

Vraag  Variabele  Score

23  Comm_Relaties_Behoefte  1 = nooit

2 = zelden 

3 = soms 

4 = vaak 

5 = heel vaak 

24  Comm_Relaties_Freq 1 = (nog) nooit

2 = zelden 

3 = soms 

4 = vaak 

5 = heel vaak 

25  Comm_Seks_behoefte  1 = nooit

2 = zelden 

3 = soms 

4 = vaak 

5 = heel vaak  

26  Comm_Seks_Freq  1 = (nog) nooit

2 = zelden 

3 = soms 

4 = vaak  

5 = heel vaak 

27  Comm_veilig_behoefte  1 = nooit

2 = zelden 

3 = soms 

4 = vaak 

5 = heel vaak 

28  Freq_Comm_veilig  1 = (nog) nooit

2 = zelden 

3 = soms 

4 = vaak 

5 = heel vaak    

29  Voldoende_Info?  1 = neen, helemaal niet

2 = valt wel mee 

3 = redelijk goed 

4 = ja, heel goed 

30   Waarom?  Open antwoord

31  Infobron_moeder 

Infobron_vader 

Infobron_Sibling 

Infobron_stiefmoeder 

Infobron_stiefvader 

Infobron_familieleden 

Infobron_vrienden 

Infobron_leerkracht 

Infobron_arts 

Infobron_media 

Infobron_boeken 

Infobron_internet 

Infobron_telefoonlijn 

Infobron_centra 

Infobron_ervaring 

Infobron_andere  

1 = nooit

2 = soms 

3 = dikwijls 

4 = altijd 

5 = Niet van toepassing 
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Deel	4.	Seksuele	carrière		
 

Vraag  Variabele  Score

32  Tongzoen  1 = ja 

2 = nee 

33  Leeftijd_tongzoen  Leeftijd in jaren

34  Geslachtsgemeenschap  1 = ja 

2 = nee 

35  Knuffelen 

Strelen_Boven 

Strelen_onder 

Naakt_liggen 

Geslachtdelen_aanraken 

Orale_seks_geven 

Orale_seks_ontvangen 

Seksspeeltjes 

Andere 

1 = ja 

2 = nee 

36  Leeftijd_geslachtgemeenschap  Leeftijd in jaren

37  Aantal_personen  Aantal verschillend personen

38  Actief_Geslachtsgemeenschap  1 = ja 

2 = nee 

34  Freq_Geslachtsgemeenschap  1 = een uitzonderlijke keer

2 = ongeveer één keer per maand 

3 = meerdere keren per maand 

4 = ongeveer een keer per week 

5 = meerdere keren per week  

6 = dagelijks 

40  Gebruik_anticonceptie  1 = ik gebruik nu geen anticonceptiemethode(n)

2 = de pil 

3 = de minipil 

4 = de prikpil 

5 = de anticonceptiepleister 

6 = de anticonceptiering 

7 = spiraaltje 

8 = condoom 

9 = coïtus interruptus 

10 = andere  

41  Freq_anticonceptie 1 = nooit

2 = zelden 

3 = soms 

4 = vaak 

5 = (bijna) altijd 

42  Tevr_seksleven  1 = heel ontevreden

2 = eerder ontevreden 

3 = noch tevreden, noch ontevreden 

4 = eerder tevreden 

5 = heel tevreden 

43  Belang_seksleven  1 = heel onbelangrijk

2 = eerder onbelangrijk 

3 = noch belangrijk, noch onbelangrijk 

4 = eerder belangrijk 

5 = heel belangrijk  
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Bijlage	5.	Inlichtingenfiche	valorisatiemeter		
 

 
 
 
 
 

 

Bachelor	Toegepaste	Psychologie	

Module:	Bachelorproef	

 
 

Inlichtingenfiche valorisatiemeter 

 
Naam student:  Declercq Sarah 

Titel eindwerk: Zin in seks, zullen we erover praten? Een onderzoek naar de verschillen in communicatie 

over relaties en seksualiteit in gescheiden en traditionele gezinnen 

 

Naam valorisatiemeter:  Verhetsel Lies 

Functie valorisatiemeter:  Beleidsmedewerker jongeren bij Sensoa  

Werkadres:  Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen  

GSM-nummer:  032/38.68.68 

E-mailadres:  lies.verhetsel@sensoa.be 

 

Korte toelichting bij de keuze:  

Als expertisecentrum voor de seksuele gezondheid draagt Sensoa vaak zijn steentje bij aan eindwerken 

omtrent gerelateerde topics. Om deze reden leek een medewerker van Sensoa ideaal om mij te begeleiden 

en ondersteunen waar nodig.  

 

Korte omschrijving van het resultaat van het overleg:  

Ik kon bij Lies vooral terecht met mijn twijfels en vragen omtrent praktijkrelevantie, de opstart van 

mijn bachelorproef en het beroepsproduct. Daarnaast hielp Lies mij ook bij het vinden van enkele 

fundamentele onderzoeken in Vlaanderen omtrent seksualiteit en relatievorming bij jongeren.  
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Beroepsproduct	
 

Zoals eerder vermeld  hebben ouders door middel van communicatie een invloed op het seksueel 

gedrag en de seksuele gezondheid van hun zoon of dochter. Uit een onderzoek van Hutchinson 

(2002) blijkt echter dat lang niet alle ouders met hun kinderen praten over relatievorming en 

seksualiteit, met als gevolg dat er meer kans is op het krijgen van seksueel overdraagbare 

aandoeningen en ongeplande zwangerschappen. De vanzelfsprekende band met ouders en de 

frequentie van communiceren lijkt drastisch te veranderen wanneer jongeren geconfronteerd 

worden met een ouderlijke scheiding (Vanhove & Matthijs, 2003). Het was dan ook van belang 

om vanuit het perspectief van jongeren na te gaan, of de communicatie over seksualiteit en 

relatievorming anders verloopt bij samenwonende ouders en hun kinderen & gescheiden ouders 

en hun kinderen.  

Het is echter des te belangrijker dat jongeren, ouders en professionals op de hoogte worden 

gebracht van deze recente bevindingen. Om dit te realiseren is er een factsheet ontwikkelt die een 

aanzet kan zijn tot grotere onderzoeken of projecten die ouders en jongeren stimuleren om een 

gesprek omtrent seks-gerelateerde onderwerpen niet langer uit de weg te gaan.  
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FACTSHEET: Zin in seks, zullen we erover praten?  

Een onderzoek naar de verschillen in communicatie over relaties 

& seksualiteit in traditionele en gescheiden gezinnen 

 

Inhoud  

Dit  onderzoek  gaat  na  of  er  verschillen  zijn  in  de  ouder‐kind  communicatie  omtrent  relatievorming  en 

seksualiteit  naargelang  de  diverse  gezinsvormen  (gescheiden,  samenwonende  of  gehuwde  ouders).  Bij 

beide groepen willen we te weten komen hoe vaak en met wie er gesproken wordt over relatievorming en 

seksualiteit, welke behoefte jongeren hebben om hierover te praten en met welke seksuele handelingen zij 

reeds ervaring hebben opgedaan. Daarnaast wordt onderzocht welke  invloed de kwaliteit van de ouder‐

kindrelatie  heeft  op  de  frequentie  waarmee  jongeren met  hun  ouders  praten  over  relatievorming  en 

seksualiteit. De kwaliteit van de ouder‐kindrelatie werd gemeten aan de hand van de OKIV‐R (Lange, 2000). 

De  mate  waarin  jongeren  met  hun  ouders  praten  over  relaties,  seksualiteit  en  veilig  vrijen  werd 

gekwantificeerd aan de hand van de vragenlijst ‘Relaties & Intimiteit’ die dr. Teldija Klaï (2005) aan de VUB 

heeft  ontworpen  binnen  het  kader  van  het  intergenerationeel  onderzoek  naar  de  communicatie  over 

seksualiteit.  

Steekproef  

Tussen 12 maart 2015 en 12 april 2015 werden in de regio Noord‐West‐Vlaanderen, jongeren tussen 12 en 

15 jaar gecontacteerd in het kader van dit onderzoek. Aan hen werd gevraagd om een digitale vragenlijst in 

te vullen. Uiteindelijk waren 219 Vlaamse  jongeren bereid  tot deelname, waarvan 108  jongeren  (49.3%) 

met  gescheiden  ouders  en  111  jongeren  (50.7%) met  samenwonende  of  getrouwde  ouders. De  eerste 

subgroep bestaat uit 49 meisjes (22.4%) en 59 jongens (26.9%) met een respectievelijk gemiddelde leeftijd 

van 13.59 jaar (SD = 1.12) en 13.36 jaar (SD = 1.07). De tweede subgroep bestaat uit 61 meisjes (27.9%) en 

50  jongens (22.8%) met achtereenvolgens de gemiddelde  leeftijd van 13.70  jaar (SD = 1.18) en 13.52  jaar 

(SD = 1.08).  
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Resultaten 

Is  er  een  verschil  in  de  communicatie  over  relatievorming  en  seksualiteit  tussen  jongeren  en  hun 

samenwonende ouders & jongeren met gescheiden ouders?  

 Frequentie 

De  meerderheid  van  de  jongeren  met  gescheiden  ouders  (38.89%)  en  samenwonende  ouders  (35.14%) 

rapporteert ‘vaak’ met een of beide ouders over relatievorming te praten. Een minderheid van de jongeren met 

gescheiden ouders (9.91%) en samenwonende ouders (5.56%) geven aan ‘nooit’ met een of beide ouders over 

dit onderwerp te praten.  In vergelijking met de communicatie over relatievorming rapporteert een minderheid 

van de  jongeren met gescheiden ouders  (5.56%) en samenwonende ouders  (2.70%)  ‘vaak’ over seksualiteit te 

praten.  Van  de  jongeren  uit  een  gescheiden  gezin  rapporteert  28.83%  hier  ‘nooit’  over  te  praten,  voor  de 

jongeren  uit  een  traditioneel  gezin  is  dit  26.85%.  Als  laatste  rapporteren  12.04%  van  de  jongeren  met 

gescheiden ouders ‘vaak’ over veilig vrijen met een of beide ouders te praten, 31.48% praat hier ‘nooit’ over met 

hun ouders. Ongeveer 9% van de jongeren met samenwonende ouders zegt ‘vaak’ over dit laatste onderwerp te 

praten thuis terwijl 34.23% rapporteert hier ‘nooit’ over te praten.  

 Informatiebronnen 

Jongeren met gescheiden ouders halen voornamelijk informatie met betrekking tot seksualiteit bij hun vrienden 

en/of klasgenoten (92.56%), gevolgd door hun moeder (74.07%) en het internet (72.22%). Ongeveer de helft van 

de bevraagde jongeren met gescheiden ouders doen beroep op hun vader, zie figuur 1. Daarnaast doet 42.59% 

beroep  op  hun  stiefmoeder  en  36.11%  op  hun  stiefvader. Ook  jongeren met  samenwonende  ouders  halen 

voornamelijk  informatie  bij  hun  vrienden  en/of  klasgenoten  (79.28%),  gevolgd  door  hun  leerkracht  biologie 

(78.38%) en hun moeder (76.28%). De vader wordt door 54.05% van de bevraagde jongeren pas aangesproken 

als  zesde  informant.  Jongeren  met  gescheiden  ouders  doen  significant  meer  beroep  op  persoonlijke 

informatiebronnen  zoals  vrienden,  t(214) = 2.05, p = <  .05, broers en/of  zussen,  t(215) = 1.98, p = <  .05 en 

overige familieleden, t(214) = 2.60, p = < .01 dan jongeren met samenwonende ouders.  

Figuur 1. Geraadpleegde informatiebronnen omtrent seksualiteit  
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 Behoefte  
 

Jongeren met  gescheiden  ouders  (M  =  2.46,  SD  =  0.80)  hebben meer  behoefte  om  te  praten  over 

relatievorming met  en  of  beide  ouders,  dan  jongeren met  samenwonende  ouders  (M  =  2.32,  SD  = 

0.96). Een meerderheid van de bevraagde jongeren uit beide groepen rapporteer ‘soms’ te praten over 

relaties binnen de gezinscontext. Ongeveer 48%  van de  jongeren met  samenwonende ouders  geeft 

aan ‘nooit’ behoefte te ervaren om te spreken over seksualiteit, terwijl ongeveer 46% van de jongeren 

met samenwonende rapporteert ‘zelden’ behoefte te ervaren. Meer dan de helft van de jongeren met 

samenwonende ouders (M = 1.64, SD = 0.81) en gescheiden ouders (M = 1.80, SD = 0.90) rapporteren 

nooit behoefte te ervaren om te praten over veilig vrijen.   

 

 Seksuele handelingen  
   

Voor  alle  vormen  van  seksueel  gedrag  opgenomen  in  tabel  1  – met  uitzondering  van  orale  seks 

ontvangen – rapporteren jongeren met gescheiden ouders meer ervaring te hebben dan jongeren met 

samenwonende  ouders.  Jongeren  tussen  12  en  15  jaar  uit  beide  subgroepen  hebben  het  meest 

ervaring met  iemand  knuffelen,  gevolgd  door  het  strelen  boven  de  kleren  en  tongzoenen.  Uit  de 

resultaten blijkt dat  jongeren het minst ervaring hebben met het geven en ontvangen van orale seks. 

Jongeren met samenwonende ouders geven hun eerste tongzoen gemiddeld op een leeftijd van 12.03 

jaar (SD = 1.28)  in tegenstelling tot  jongeren met gescheiden ouders (M = 12.00, SD = 0.98). Van alle 

jongeren  met  samenwonende  ouders  die  ervaring  hebben  met  geslachtsgemeenschap,  is  de 

gemiddelde leeftijd voor de eerste keer 13.69 jaar (SD = 0.79) en voor jongeren met gescheiden ouders 

is de gemiddelde leeftijd 13.93 jaar (SD = 0.62). Er is overigens geen verschil in gender tussen jongeren 

met  gescheiden  ouders.  Dit  geldt  ook  voor  jongens  en meisjes met  samenwonende  ouders, met 

uitzondering van strelen boven de kleren, X²(1) = 5.23, p = <.05  

 

Tabel 1. Verschil in ervaring met diverse vormen van seksueel gedrag naargelang de gezinscontext 

  Samenwonende ouders Gescheiden ouders  X² 

Knuffelen  97 (87.39) 104 (96.30 5.76*

Tongzoenen  51 (45.95) 67 (62.04) 5.70*

Strelen boven de kleren  60 (54.05) 69 (63.89) 2.19

Strelen onder de kleren 36 (32.43) 44 (40.74) 1.63

Geslachtsdelen stimuleren  19 (17.12) 26 (24.07) 1.62

Orale seks geven  6 (5.41) 8 (7.41) 0.37

Orale seks ontvangen 6 (5.41) 4 (3.70) 0.36

Geslachtsgemeenschap 16 (14.41) 26 (24.07) 3.30

        * = p <.05 
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Is er een verband tussen de kwaliteit van de ouder‐kindrelatie en de frequentie waarmee jongeren met hun 

ouders praten over relatievorming, seksualiteit en veilig vrijen?  

Bij  jongens  is  er  bij  de  kwaliteit  van  de  ouder‐kindrelatie  een  marginaal  significant  verband  met  de 

frequentie waarmee  zij praten over  relatievorming,  r =  .16, p <  .09,  voor meisjes niet,  r =  .07, p =  .45. 

Daarenboven is er geen significant genderverschil, z = .65, p = .52. Zowel bij jongens r = ‐.10, p = .32, als bij 

meisjes,  r  =  .16,  p  =  .11,  is  er  geen  significant  verband  met  betrekking  tot  de  communicatie  over 

seksualiteit. Daarnaast  is  er  sprake  van  een marginaal  significant  genderverschil,  z  =  ‐1.85,  p  <  .06. Als 

laatste bestaat er een verschil tussen jongens, r = ‐.06, p = .51, en meisjes r = ‐.17, p < .07, wat betreft het 

verband tussen de kwaliteit van de ouder‐kindrelatie en de frequentie waarmee jongeren met hun ouders 

communiceren over veilig vrijgedrag. Voor meisjes  is er een marginaal significant verband  , voor  jongens 

niet. Daarnaast is er geen verschil in gender, z = .79, p = .43 

 

Besluit  

De  resultaten  van  dit  onderzoek  tonen  duidelijk  aan  dat  zowel  jongeren  met  gescheiden  ouders  als 

jongeren met samenwonende ouders het meest behoefte hebben om te communiceren met een of beide 

ouders over relatievorming. Voor de meeste jongeren werd de behoefte daaraan ook goed ingevuld, en de 

meerderheid gaf aan dat er evenveel of zelfs meer over relatievorming gepraat werd dan dat er behoefte 

aan was.  Jongeren  lijken    in mindere mate behoefte  te hebben aan het praten over seksualiteit en veilig 

vrijen,  voor de meesten onder hen werd de behoefte daaraan ook  ingevuld.  Jongeren uit  verschillende 

gezinssituaties zijn goed in staat om zelfstandig op zoek te gaan naar de informatie die ze nodig hebben of 

om hun vragen en bedenkingen te bespreken met hun vrienden. Daarnaast kon de overgrote meerderheid 

ook  bij  gezinsleden  (vooral  de moeder,  gevolgd  door  een  broer  en/of  zus)  terecht  om  over  relaties  en 

seksualiteit te praten. Het valt echter wel op dat  jongeren met gescheiden ouders meer beroep doen op 

persoonlijke  informatiebronnen  dan  jongeren  met  samenwonende  ouders.  Zij  verkiezen  eerder 

onpersoonlijke  informatiebronnen. De grote meerderheid van de bevraagde  jongeren heeft ervaring met 

de minder  intieme vormen van seksualiteit. Een kleine groep heeft ook ervaring met orale seks. Jongeren 

met gescheiden ouders rapporteren meer ervaring te hebben met diverse vormen van seksueel gedrag dan 

jongeren met gescheiden ouders. Beide groepen doorlopen het seksuele traject  in minder dan twee  jaar. 

Als  laatste  tonen  de  resultaten  aan  dat  er  vooral  op  vlak  van  de  communicatie  over  relatievorming  bij 

jongens en op vlak van de communicatie over veilig vrijgedrag bij meisjes een verband is tussen de kwaliteit 

van de ouder‐kindrelatie en de frequentie waarmee ze over seks‐gerelateerde topics praten.  
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