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Samenvatting 

De transitie naar moederschap is binnen de levensloop van vrouwen één van de meest 

levensingrijpende en identiteitsvormende transities. Daarom is het van belang om zicht te 

krijgen op het welbevinden van vrouwen gedurende deze fase. Er zijn aanwijzingen dat 

prenatale moeder-kindbinding van invloed is op dit welbevinden. In deze studie wordt 

onderzocht welke samenhang er bestaat tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal 

maternaal welbevinden respectievelijk emotioneel welbevinden gedurende de eerste 

zwangerschap en in hoeverre positief affect een modererend effect heeft op dit verband. 

Hiertoe werd een crosssectionele survey uitgevoerd met data van first time moeders (n = 19), 

die met hiërarchische lineaire multipele regressieanalyses met interactieterm werden 

geanalyseerd. De resultaten boden geen ondersteuning voor het veronderstelde verband 

tussen de kernconcepten, maar boden wel ondersteuning voor het modererend effect van 

positief affect op het verband tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal maternaal 

welbevinden respectievelijk emotioneel welbevinden (B = 0.53, p = .018 respectievelijk B = 

0.70, p = .003). Hoe meer positief affect de moeder ervaart, hoe sterker het positieve verband 

is tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal maternaal welbevinden respectievelijk 

emotioneel welbevinden. Gebrek aan power vraagt echter om voorzichtige interpretatie van 

de onderzoeksresultaten en verklaart mogelijk het uitblijven van ondersteuning voor het 

verband tussen de hoofdconcepten. Op basis van de onderzoeksbevindingen wordt niettemin 

aanbevolen om verder onderzoek te doen naar het verband tussen de kernconcepten en om 

prenatale moeder-kindbinding én positieve emoties bij first time moeders te stimuleren. 

Keywords: prenatale moeder-kindbinding, perinataal welbevinden, positief affect 
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Abstract 

The transition to motherhood is one of the most life-changing and identity-forming events in 

women’s lives. Therefore, it is essential to gain insight into the well-being of first-time 

pregnant women. There are indications that prenatal mother-child bonding influences the 

maternal wellbeing during first pregnancy. This study investigates the relationship between 

prenatal mother-child bonding and prenatal maternal (emotional) well-being during the first 

pregnancy and the moderating effect of positive affect on this relationship. For this purpose, a 

cross-sectional survey was performed with data from first-time mothers (n = 19). Hierarchical 

linear multiple regression analyses with interaction term were used. The results did not 

support the hypothesized relationship between the core concepts. However, support was 

found for the moderating effect on the relationship between prenatal mother-child bonding 

and prenatal maternal well-being (B = 0.53, p = .018) and emotional well-being (B = 0.70, 

p = .003). The more positive affect the mother experiences, the stronger the positive 

association between prenatal mother-child bonding and prenatal maternal well-being, 

respectively emotional well-being. Due to insufficient power, cautious interpretations of the 

results are required. The underpowered sample size may cause the inability in this study to 

find support for the relationship between the main concepts. Nevertheless, based on the 

results, it is recommended to conduct further research into the relationships between the 

concepts and to stimulate prenatal mother-child bonding and positive emotions in first-time 

mothers.  

Keywords: prenatal mother-child bonding, perinatal wellbeing, positive affect 
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Inleiding  

Binnen de levensloop van vrouwen, is de transitie naar moederschap, de matrescence 

(Arnold-Baker, 2020; Thomas, 2001), een van de meest levensingrijpende transities (Arnold-

Baker, 2019; Athan & Miller, 2013; Crafter et al., 2019). Vrouwen in deze fase ervaren een 

existentiële zoektocht naar een nieuw evenwicht en moederlijke identiteit. Dit kan gepaard 

gaan met positieve gevoelens, zoals blijdschap en dankbaarheid (Kuipers et al., 2021; Nelson 

et al., 2014; Richter et al., 2022), sereniteit en gevoelens van verbinding met het ongeboren 

kind (Cuijlits et al., 2019). Daarnaast kunnen uitdagingen in het leven negatieve gevoelens en 

psychische problemen veroorzaken, zoals gespannenheid en angst (Kuipers et al., 2021; 

Monteiro et al., 2021). Ondanks dat bekend is dat de matrescence een stressvolle fase kan 

zijn (Barris-Oliveira et al., 2022; Hoffenaar et al., 2010), gaan vrouwen doorgaans de eerste 

zwangerschap aan met de verwachting welbevinden te ervaren (Athan & Miller, 2013; 

Delmore-Ko et al., 2000; Harwood et al., 2007; Hoffenaar et al., 2010). Om zwangere 

vrouwen te kunnen helpen floreren, is kennis nodig over de factoren die welbevinden tijdens 

de matrescence beïnvloeden, zoals prenatale moeder-kindbinding. Deze kennis biedt 

aanknopingspunten om interventies te ontwikkelen ter bevordering van welbevinden in deze 

fase (Barris-Oliveira et al., 2022; Kim & Gim, 2019).  

 Welbevinden gedurende de Matrescence 

Welbevinden is een multidimensioneel construct dat verschillende operationalisaties 

kent (Halbreich, 2022; Hone et al., 2014). In deze studie wordt welbevinden conform Keyes 

geconceptualiseerd als de subjectieve visie van mensen over hun functioneren, af te meten 

aan de eigen evaluatie over drie componenten: emotioneel, psychologisch en sociaal 

welbevinden (Keyes, 2002; Westerhof & Keyes, 2010). Deze drie componenten hangen met 

elkaar samen, maar zijn uitgesplitst in onderscheidende aspecten. Emotioneel welbevinden 

wordt gekenmerkt door geluk, interesse en tevredenheid. Sociale contributie, integratie, 
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actualisatie, acceptatie en coherentie vormen de bouwstenen voor sociaal welbevinden. 

Psychologisch welbevinden ten slotte wordt weerspiegeld in het geheel aan zelfacceptatie, 

omgevingsbeheersing, positieve relaties met anderen, persoonlijke groei, autonomie en het 

ervaren van een doel in het leven (Hone et al., 2014; Mjøsund, 2021; Westerhof & Keyes, 

2010). Conceptualisering van welbevinden conform Keyes, past binnen het twee-

continuamodel van geestelijke gezondheid waarin welbevinden één dimensie omvat, lopend 

van hoog naar laag welbevinden. De andere dimensie wordt gevormd door psychopathologie 

(de mate waarin mensen psychische klachten ervaren), lopend van weinig naar ernstige 

psychopathologie. Wanneer bij een persoon hoog welbevinden samenvalt met weinig 

psychopathologie, zal deze persoon gecombineerde hoge niveaus van emotioneel, 

psychologisch en sociaal welbevinden ervaren en is er sprake van optimaal functioneren, 

ofwel floreren (Keyes, 2002; Lamers et al., 2011; Westerhof & Keyes, 2010).  

In deze studie wordt welbevinden ten eerste als een geheel onderzocht, waarbij de drie 

componenten emotioneel, sociaal en psychologisch welbevinden worden samengenomen. 

Ten tweede wordt specifiek het verband tussen prenatale moeder-kindbinding en het 

component emotioneel welbevinden onderzocht. Welbevinden wordt hierbij, op basis van het 

twee-continuamodel, gezien als positief functioneren. De overige twee componenten van 

welbevinden, psychologisch en sociaal welbevinden, worden niet specifiek in het onderzoek 

betrokken. Hoewel deze componenten eveneens emotionele factoren bevatten, worden ze ook 

opgebouwd met aspecten die een minder affectieve grondslag hebben, zoals autonomie en 

sociale contributie (Hone et al., 2014) en omvatten ze doelstellingen van zelfrealisatie en 

maatschappelijk functioneren, passend bij een eudemonisch perspectief. Bij emotioneel 

welbevinden daarentegen is er sprake van een hedonistisch perspectief, waarbij de focus ligt 

op de subjectieve ervaring van zoveel mogelijk positieve emoties (Iasiello et al., 2022; 

Keyes, 2014; Mjøsund, 2021).  
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Er bestaat nog niet een eenduidige conceptualisering van perinataal maternaal 

welbevinden die alle beïnvloedende factoren omvat die betrokken zijn in de specifieke 

situatie van zwangere vrouwen. Een Australisch systematisch review hanteert de volgende 

conceptualisering: perinataal maternaal welbevinden is een dynamische en subjectieve 

ervaring, die samenhangt met copingsmogelijkheden bij uitdagende situaties en die bestaat 

uit fysieke/belichaamde, affectieve en psychologische/cognitieve elementen, die beïnvloed 

worden door verschillende levensdomeinen (bijvoorbeeld fysieke, sociale, psychologische, 

economische domeinen) (Wadephul et al., 2020). Deze conceptualisering is meeromvattend 

dan de visie op het concept welbevinden in deze studie, doch sluit het meest aan bij de focus 

op positief functioneren gedurende de zwangerschapsfase. 

In vergelijking met de vele onderzoeken die zijn gedaan naar psychische klachten in 

relatie tot perinataal maternaal welbevinden (Corbally & Wilkinson, 2021; Maas, 2013; 

Waqas et al., 2022), is er minder onderzoek verricht met de focus op het versterken van 

positieve mentale gezondheid en floreren bij deze groep. Geleidelijk aan verschijnen er meer 

onderzoeken naar factoren die van positieve invloed kunnen zijn op perinataal welbevinden 

(Monteiro et al., 2020; Prinds et al., 2022; Richter et al., 2022). Er zijn daarbij aanwijzingen 

voor een verband tussen prenatale moeder-kindbinding en perinataal maternaal welbevinden 

(Alderdice et al., 2017; O’ Brien et al., 1999; Reis & Alligood, 2008; Wadephul et al., 2020). 

Zo is prenatale moeder-kindbinding verwerkt in een nieuw instrument om het prenatale 

welbevinden te meten, de Well-being in Pregnancy (WIP) vragenlijst, met items als ‘Ik voel 

mij verbonden met mijn baby’ en ‘Ik ben bezorgd over de gezondheid van mijn baby’ 

(Alderdice et al., 2017). Bovendien benoemt een Australisch systematisch review naar acht 

studies over de conceptualisering van perinataal maternaal welbevinden, het belang van 

prenatale moeder-kindbinding als een integrale dyadische relatie tussen de moeder en haar 

baby die zich gedurende de perinatale tijd ontwikkelt (Wadephul et al., 2020). 
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Prenatale Moeder-Kindbinding 

Het opbouwen van een affectieve relatie met de foetus, vormgegeven met moederlijke 

gevoelens, gedachten en gedragingen, is een belangrijke ontwikkelingstaak tijdens de 

matrescence (Maas, 2013; Maas et al., 2014; Van den Bergh & Simons, 2009). Deze 

moederlijke zorg kan beschreven en gemeten worden met het concept prenatale moeder-

kindbinding (Cuijlits et al., 2019; McNamara et al., 2019; Tichelman, 2020). Een hoge mate 

van prenatale moeder-kindbinding betekent dat de moeder een positieve verbinding met haar 

ongeboren kind ervaart, bestaande uit positieve emoties zoals liefde, trots, zorg- en 

beschermingsdrang (Maas, 2013; McNamara et al., 2022; Walsh, 2010). Het voelen van 

foetale bewegingen lijkt positief verbonden te zijn met prenatale moeder-kindbinding (Abasi 

et al., 2021; Cannella, 2005; Cuijlits et al., 2019), evenals zwangerschapscursussen, 

ontspanningsoefeningen en een kalme geest (Cuijlits et al., 2019). Leeftijd lijkt hierbij een 

betekenisvolle invloed te hebben, waarbij oudere vrouwen minder intense prenatale moeder-

kindbinding rapporteren dan jongere vrouwen (McMahon et al., 2011).  

Prenatale moeder-kindbinding kan gezien worden als het startpunt van de 

hechtingsrelatie binnen een continuüm van emotionele verbinding dat zich uitstrekt van de 

zwangerschap tot aan de kleutertijd (De Cock et al., 2016; Maas, 2013; McNamara et al., 

2019; Tichelman, 2020) én geldt als een betrouwbare voorspeller voor de postnatale band 

tussen moeder en kind (Maas, 2013; Tichelman, 2020; Trombetta et al., 2021). De 

gehechtheidstheorie (Ainsworth & Bowlby, 1991) vormt het fundament voor onderzoek naar 

het verband tussen de prenatale relatie tussen moeder en kind enerzijds en de gezonde 

ontwikkeling van het pasgeboren en opgroeiend kind anderzijds (Maas, 2013). Hoewel deze 

studies uitgaan van een psychopathologisch perspectief en voornamelijk gericht zijn op het 

belang van het kind, kan uit de resultaten afgeleid worden dat er een verband zou kunnen 

bestaan tussen perinatale moeder-kindbinding en welbevinden. Een illustratie hiervan is de 
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totstandkoming van de Core Outcome Set (COS) voor de behandeling van perinatale 

depressie waarbij de moeder-kindbinding een van de negen uitkomstmaten is (Hellberg et al., 

2021). Eveneens illustratief is het grootschalig onderzoek bij moeders met psychische 

problemen (n = 24.324) waaruit blijkt dat een povere moeder-kindbinding geassocieerd is 

met persistente psychologische stress in de prenatale fase (Tokuda et al., 2021). 

De Relatie tussen Prenatale Moeder-Kindbinding en Prenataal Maternaal Welbevinden 

Het verband dat in onderzoeken wordt gevonden tussen bonding- en 

hechtingsstoornissen en perinatale psychopathologie roept de vraag op of er eveneens een 

relatie bestaat tussen de positieve equivalenten: gezonde perinatale bonding en hechting 

enerzijds en hoog perinataal maternaal welbevinden anderzijds. Dat zou in lijn liggen met 

onderzoeksbevindingen die erop wijzen dat prenatale moeder-kindbinding direct bijdraagt 

aan gezondheidsgedrag van de moeder gedurende de zwangerschap en indirect aan het 

voorkomen van gedrags- en emotionele problemen bij de moeder (Abasi et al., 2021; De 

Cock et al., 2016; Foley et al., 2021). Versterkt gezondheidsgedrag en preventie van 

maternale problemen kunnen geïnterpreteerd worden als factoren die bijdragen aan een hoger 

maternaal welbevinden, alhoewel welbevinden in deze context gedefinieerd wordt als de 

afwezigheid van psychopathologie. Het twee continua-model van Keyes waarin 

psychopathologie en welbevinden verschillende maar samenhangende dimensies zijn 

(Mjøsund, 2021; Westerhof & Keyes, 2010), biedt een basis om genoemde interpretatie te 

beschouwen als indicatie dat welbevinden in de zin van positief functioneren, zoals in deze 

studie gehanteerd, eveneens een positieve relatie heeft met prenatale moeder-kindbinding.  

Een Australisch systematisch review over 25 studies biedt ondersteuning voor deze 

gedachtegang, hoewel welbevinden slechts in twee onderzochte studies in de review een 

uitkomstmaat is en welbevinden geconceptualiseerd wordt in termen van het ontbreken van 

psychopathologie. Desondanks onderbouwen de resultaten het idee dat prenatale moeder-
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kindbinding een multidimensioneel construct is met positieve associaties met psychologisch 

maternaal welbevinden. Vrouwen die gebruikmaken van positieve appraisal als copingstijl, 

waarbij een situatie in een positief licht wordt bezien, ervaren meer verbinding met hun 

ongeboren kind. Dit geldt ook voor vrouwen die in het eerste zwangerschapstrimester minder 

expressie van emoties als copingstijl hanteren en meer bereid zijn tot het zoeken van sociale 

steun. Meer sociale steun en een goede intieme partnerrelatie zijn factoren die in de grote 

meerderheid van de studies geassocieerd zijn met hogere prenatale moeder-kindbinding. Als 

beperkingen van de review wordt genoemd dat kwaliteit en reikwijdte van de geïncludeerde 

studies de interpretatie van de bevindingen bepalen en dat er responsbias mogelijk is 

vanwege zelfrapportagegegevens (McNamara et al., 2019). 

Steeds vaker is prenataal maternaal welbevinden de uitkomstmaat in onderzoek, 

waarbij de focus gericht is op het waarderen en bekrachtigen van wat goed gaat om het 

welbevinden te versterken (McMahon et al., 2011; Mortazavi et al., 2014; O’ Leary, 2015). 

Ook vanuit deze focus op positief functioneren wordt gevonden dat prenatale moeder-

kindbinding een mogelijk verband heeft met prenataal maternaal welbevinden (McMahon et 

al., 2011; Muzik et al., 2012) en geldt dat gezondheidsgedrag wordt bevorderd door het 

ervaren van prenatale moeder-kindbinding (Lindgren, 2001; Van den Bergh & Simons, 

2009). Prenatale moeder-kindbinding lijkt daarmee langs de lijnen van prenatale zelfzorg en 

gezondheidsgedrag, het prenataal maternaal welbevinden te bevorderen.  

Voor zover bekend is het Indiaas observationeel crosssectioneel onderzoek bij 

122 Indiase vrouwen die in verwachting zijn van hun eerste kind, de enige studie die de 

rechtstreekse invloed van prenatale moeder-kindbinding (weliswaar samengenomen met 

gevoel van samenhang en waargenomen sociale steun) op prenataal maternaal welbevinden 

onderzoekt. De resultaten tonen dat prenatale moeder-kindbinding positief gerelateerd is aan 

prenataal maternaal welbevinden en op unieke wijze bijdraagt aan de variantie in prenatale 
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welzijnsscores. De onderzoekers wijzen op mogelijke zelfselectiebias en op de beperking dat 

de bevindingen niet zonder meer generaliseerbaar zijn naar andere populaties dan Indiase 

vrouwen uit de stedelijke hogere middenklasse (Pasricha et al., 2021). 

De Modererende Invloed van Positief Affect op de Relatie tussen Prenatale Moeder-

Kindbinding en Prenataal Maternaal Welbevinden 

Het is aannemelijk dat positief affect (PA) een modererende invloed heeft op het 

verband tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal maternaal welbevinden. 

Aanknopingspunten hiertoe worden geboden door de broaden-and-build-theorie van 

Fredrickson, waarin gesteld wordt dat positieve emoties leiden tot meer verbondenheid en 

sociale steun en op termijn tot een groter probleemoplossend vermogen (Fredrickson, 2009; 

Fredrickson, 2001). Deze intrinsieke effecten van PA versterken mogelijk het verband tussen 

prenatale moeder-kindbinding en prenataal maternaal welbevinden. 

Met het concept PA kunnen mensen zelf de positieve gevoelens die zij ervaren, 

rapporteren in termen van intensiteit of frequentie (Peeters et al., 1996; Westerhof & Keyes, 

2010). Negatief affect (NA) is een verschillende, maar verwante dimensie (Engelen et al., 

2006; Franken et al., 2018; Keyes, 2002; Ryff, 1989) die vanwege de focus op positief 

functioneren in deze studie slechts dan benoemd wordt wanneer dit licht biedt op PA. 

Immers, welbevinden is in de conceptualisering conform Keyes verbonden met PA en niet 

met NA (Iasiello et al., 2022). Fysiologisch onderzoek toont eveneens verband tussen PA en 

welbevinden (Pluess et al., 2012; Rehbein et al., 2022). Het component emotioneel 

welbevinden wordt bovendien volledig gevormd door positieve affecten: geluk, interesse, 

tevredenheid (Hone et al., 2014). Mensen die hoog scoren op PA ervaren prettige gevoelens, 

zoals blijdschap en enthousiasme (Engelen et al., 2006; Lamers et al., 2011; Peeters et al., 

1996). Vrouwen die voor het eerst zwanger zijn, lijken meer PA te ervaren dan moeders die 

een volgend kind verwachten (McNamara et al., 2019). Ook vrouwen die meer verbinding 
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voelen met hun ongeboren kind, scoren hoger op PA en andersom lijkt het ervaren van meer 

PA de verbinding met het ongeboren kind te verhogen (Barris-Oliveira et al., 2022).  

Beïnvloeding door PA sluit aan bij het functioneren van het moederlijk zorgsysteem, 

de drijvende kracht onder de prenatale moeder-kindbinding. Dit zorgsysteem gaat gepaard 

met krachtige gevoelens waarbij PA en NA met elkaar verweven zijn: enerzijds zijn er sterke 

positieve gevoelens van welbehagen bij nabijheid van het kind en anderzijds roept juist dit 

PA hevige negatieve gevoelens van angst en woede bij bedreiging van nabijheid en bij gevaar 

(George & Solomon, 2008; Solomon & George, 1996). De verwevenheid van PA en NA 

rondom nabijheid en bedreiging van het kind, waarbij PA en NA tegelijkertijd (of direct 

aaneensluitend) in hoge mate ervaren kunnen worden door de werking van het moederlijk 

zorgsysteem, wordt ook gezien in de beleving van de rolinvulling als ‘nieuwe’ (zwangere) 

moeder. Vrouwen in matrescence kunnen deze fase ervaren als complex, paradoxaal en 

levensingrijpend: enerzijds is er immers de blijde verwachting met positieve gevoelens en 

anderzijds is er een uitdagende aanpassing aan de veranderingen die kunnen horen bij een 

grote transitie en die negatieve gevoelens kunnen oproepen (Arnold-Baker, 2020; 

Feldman & Nash, 1984; Ketner et al., 2019).  

De potentieel overspoelende en met elkaar botsende affecten die samengaan met het 

moederlijk zorgsysteem en met de rolinvulling in de matrescence kunnen het maternaal 

welbevinden kwetsbaar maken (Corno et al., 2018; Kuipers et al., 2021; Yan et al., 2022). 

Tegelijk kan het ervaren van PA uitdrukkelijk juist ook het welbevinden tijdens de 

matrescence versterken (Barris-Oliveira et al., 2022; O’ Leary, 2015), kan PA een ‘undoing 

effect’ hebben op NA en lijkt maternaal PA heilzame effecten te hebben in de context van 

zwangerschap en geboorte (Carissoli et al., 2016). Hierbij kan in ogenschouw worden 

genomen dat PA in andere contexten gezien kan worden als beïnvloedende factor of zelfs 

voorspeller van welbevinden, zoals in de context van impact van het ouderschap (Hoffenaar 
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et al., 2010; Nelson et al., 2014) en van subjectief welbevinden (Busseri & Sadava, 2011). 

Daarom lijkt het aannemelijk dat PA een modererend effect kan hebben op het verband 

tussen de twee centrale concepten van deze studie. Voor zover bekend is hier nog geen 

onderzoek naar gedaan.  

Tot slot weegt mee dat affecten in nauw verband staan met de intrinsieke emotionele 

aard van prenatale moeder-kindbinding. Problemen rondom prenatale moeder-kindbinding 

enerzijds en NA anderzijds worden gezien als grotendeels te onderscheiden maar tevens 

onderling samenhangende constructen (Le Bas et al., 2021). Daarnaast is PA horend bij 

prenatale moeder-kindbinding negatief geassocieerd met verschillende vormen van angst 

(Göbel et al., 2018). Dit geheel versterkt de verwachting dat PA een modererende invloed 

heeft op het verband tussen de twee kernconcepten. 

Huidige Studie  

In hoeverre prenatale moeder-kindbinding bijdraagt aan prenataal maternaal 

welbevinden in de zin van positief functioneren en in hoeverre daarbij PA van invloed is, is 

niet eerder onderzocht, terwijl onderzoek hiernaar kennis verschaft over de mate waarin 

vrouwen zich verbonden voelen met hun ongeboren kind en over de invloed die deze mate 

van verbondenheid heeft op hun welbevinden gedurende de zwangerschap. Deze 

crosssectionele studie heeft als doel om een eerste verkenning te bieden van de relatie tussen 

prenatale moeder-kindbinding en prenataal maternaal welbevinden respectievelijk emotioneel 

welbevinden gedurende de eerste zwangerschap en van het modererend effect van PA op dit 

verband, teneinde inzichten te verkrijgen om interventies aan te bevelen of te ontwikkelen om 

positief functioneren van zwangere vrouwen te versterken. De aanbeveling tot bevordering 

van zowel de prenatale moeder-kindbinding als het prenataal maternaal welbevinden, die 

reeds door onderzoekers wordt gegeven op grond van kennis over de afzonderlijke concepten 

(Bellieni et al., 2007; Cannella, 2005; Carissoli et al., 2016) kan bevestigd, aangepast en 
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aangevuld worden met de kennis die deze studie voortbrengt. Daarnaast biedt deze eerste 

verkenning aanknopingspunten voor verder onderzoek.  

Het bevorderen van het prenataal maternaal welbevinden past binnen een groeiende 

wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling voor het bevorderen van het potentieel 

van de mens om te floreren (Carissoli et al., 2016; Diener & Ryan, 2009; Prinds et al., 2022; 

Trimbos-instituut, 2016). Deze focus op floreren is van belang voor elke vrouw in de 

matrescence en in het bijzonder bij degenen met risico op suboptimaal prenataal maternaal 

welbevinden of suboptimale prenatale moeder-kindbinding (Alderdice et al., 2013; Göbel et 

al., 2018; Matvienko-Sikar et al., 2016).  

Om het verband tussen de concepten te kunnen onderzoeken zijn er vier hypothesen 

opgesteld: twee hypothesen over prenataal maternaal welbevinden (zie het conceptueel model 

in Figuur 1) en twee hypothesen over prenataal maternaal emotioneel welbevinden (zie het 

conceptueel model in Figuur 2). De hypothesen luiden als volgt.  

1. Er is een positief verband tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal 

maternaal welbevinden (weergegeven als H1 in Figuur 1): hoe sterker de prenatale moeder-

kindbinding, hoe hoger het prenataal maternaal welbevinden is. 

2. De sterkte van het verband tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal 

maternaal welbevinden wordt gemodereerd door PA bij de moeder (weergegeven als H2 in 

Figuur 1): hoe hoger het PA bij de moeder, hoe sterker het verband tussen prenatale moeder-

kindbinding en prenataal maternaal welbevinden is. 
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Figuur 1 

Conceptueel Model voor Prenataal Maternaal Welbevinden   

 

 

3. Er is een positief verband tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal 

maternaal emotioneel welbevinden (weergegeven als H3 in Figuur 2): hoe sterker de 

prenatale moeder-kindbinding, hoe hoger het prenataal maternaal emotioneel welbevinden is. 

4. De sterkte van het verband tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal 

maternaal emotioneel welbevinden wordt gemodereerd door PA bij de moeder (weergegeven 

als H4 in Figuur 2): hoe hoger het PA bij de moeder, hoe sterker het verband tussen prenatale 

moeder-kindbinding en prenataal maternaal emotioneel welbevinden is. 
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Figuur 2 

Conceptueel Model voor Prenataal Maternaal Emotioneel Welbevinden   

 

 

Methode 

Onderzoeksdesign 

Dit onderzoek is een crosssectionele survey van data uit het derde trimester van de 

eerste zwangerschap van zwangere vrouwen. Dit onderzoek is onderdeel van de longitudinale 

onderzoekslijn van de Open Universiteit naar welbevinden en persoonlijke groei in de 

transitie naar eerste ouderschap in Nederland en België, onder de naam Transition Into 

Positive Parenthood (TRIPP-studie). Deze onderzoekslijn is in mei 2022 gestart voor de 

vermoedelijke duur van vijf jaar. De onderzoeksperiode voor de gehele TRIPP-

onderzoekslijn loopt van het tweede trimester tot en met acht maanden postpartum. Er zijn 

vier meetmomenten: aan het begin van het tweede trimester (T0: 12-20 weken 

zwangerschapsduur), in het derde trimester (T1: 28-36 weken zwangerschapsduur), vlak na 

de geboorte (T2: 6-12 weken postpartum) en een half jaar na de geboorte (T3: 6-8 maanden 

postpartum). Respondenten kunnen instromen gedurende de gehele zwangerschap tot aan het 

moment dat hun kind acht maanden is. Afhankelijk van de zwangerschapsduur op het 
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moment van inclusie ontvangen respondenten op maximaal vier momenten en minimaal één 

moment de passende online vragenlijst. De vragenlijsten bevatten 12 meetinstrumenten die in 

Bijlage A benoemd worden.  

Respondenten  

De TRIPP-onderzoekslijn includeert volwassenen die in verwachting zijn van hun 

eerste kind en zich minimaal in de twaalfde week van de zwangerschap bevinden of die 

moeder of vader zijn geworden van hun eerste kind tot acht maanden na de geboorte. De 

steekproef voor deze studie omvatte vrouwelijke, zwangere deelnemers aan het tweede 

meetmoment (T1). De benodigde omvang van de steekproef voor dit onderzoek was op grond 

van a priori required sample size power analysis met G*Power 3.1 vastgesteld op 

119 respondenten, op basis van een gemiddeld effectgrootte van .15, een alfa van .05, een 

power van 95 procent en drie predictoren (Cohen, 1988; Whisman & Mcclelland, 2005).  

Procedure 

Potentiële respondenten werden voor de gehele TRIPP-onderzoekslijn met behulp van 

een flyer en informatiebrief (zie Bijlage C en D) geworven via gerichte individuele werving, 

convenience sampling, sneeuwbalmethode en zelfselectie, in de persoonlijke omgeving van 

het onderzoeksteam, bij organisaties in het algemeen (zoals werkgevers en huisartsen) en 

organisaties waarin de doelgroep zich clustert (zoals verloskundigenpraktijken en 

kraamzorgorganisaties). Respondenten konden zichzelf digitaal aanmelden en ontvingen 

vervolgens automatisch de baselinevragenlijst en – op de voor hen juiste meetmoment(en) – 

de online vragenlijst(en) met een invultijd van ongeveer 30 minuten om in te vullen op een 

zelfgekozen moment. In deze studie werden uitsluitend crosssectionele data van vrouwelijke 

respondenten van het tweede meetmoment (T1) gebruikt. In Bijlage B staan alle vragen 

vermeld die meegenomen werden in de analyses voor deze studie. 
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Meetinstrumenten 

Demografische Gegevens en Zwangerschapsgegevens  

Met de baseline vragenlijst werden bij de aanmelding demografische gegevens en 

zwangerschapsgegevens van de respondenten verzameld. Leeftijd, geboorteland, burgerlijke 

staat, woonsituatie, opleidingsniveau, arbeidssituatie en religie of levensbeschouwing werden 

meegenomen in de descriptieve analyse ten behoeve van de beschrijving van de steekproef. 

De bijbehorende vragen en antwoordopties zijn opgenomen in Bijlage B.  

Welbevinden 

Om welbevinden te meten werd gebruik gemaakt van de Nederlandse versie van de 

Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF), een vragenlijst met subschalen voor 

emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden (Lamers et al., 2011). De MHC-SF bestaat 

uit 14 vraagstellingen met antwoordopties op een 6-punts-Likertschaal, lopend van nooit (1) 

naar elke dag (6). De drie eerste items van de MHC-SF meten het emotioneel welbevinden 

(geluk, interesse in het leven en tevredenheid) dat in deze studie specifiek als subschaal 

emotioneel welbevinden (EWB) in de analyses is meegenomen. De zes items die het 

psychologisch welzijn meten en de vijf items die het sociale welzijn meten, bleven in deze 

studie buiten beschouwing. Voorbeelden van de vraagstellingen zijn: ‘In de afgelopen maand, 

hoe vaak had u het gevoel dat u gelukkig was?’ en ‘In de afgelopen maand, hoe vaak had u 

het gevoel dat uw leven een richting of zin heeft?’ De vragen van de MHC-SF zijn 

opgenomen in Bijlage B.  

De MHC-SF heeft goede convergente validiteit voor het meten van emotioneel, 

psychologisch en sociaal welbevinden zoals deze samenhangen in het twee-continua model. 

Deze theoretische driefactorenstructuur wordt door confirmatieve factoranalyses bevestigd 

(Franken et al., 2018; Lamers et al., 2011). Het totale meetinstrument kent een hoge 

betrouwbaarheid met Cronbachs alfa .89 (Lamers et al., 2011; Westerhof & Keyes, 2010) en 
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.92 (Franken et al., 2018). De subschaal EWB heeft een hoge betrouwbaarheid van 

Cronbachs alfa .83 (Lamers et al., 2011; Westerhof & Keyes, 2010) en .88 (Franken et al., 

2018). De vragenlijst is valide en betrouwbaar bevonden voor gebruik in meerdere landen en 

kan ingezet worden bij zowel gezonde als klinische populaties (Bohlmeijer et al., 2021; 

Franken et al., 2018; Lamers et al., 2011). De MHC-SF is stabiel over tijd heen, onder meer 

blijkend uit de test-hertest-betrouwbaarheid voor de totaalschaal van .65, na drie maanden én 

na negen maanden. Voor de subschaal EWB was de test-hertest-betrouwbaarheid .52 (3 

maanden) en .46 (9 maanden) (Lamers et al., 2011). Eveneens bestaat er een grote mate van 

consistentie over verschillende demografische kenmerken zoals leeftijd en geslacht, waardoor 

de vragenlijst op gelijkwaardige wijze inzetbaar is, ongeacht tijdstip of persoon (Franken et 

al., 2018; Lamers et al., 2011). In deze studie werd een hoge betrouwbaarheid gevonden: α = 

.93 voor de MHC-SF en α = .95 voor de subschaal EWB. Er was voldoende discriminerend 

vermogen. De factoranalyse wees uit dat de constructen valide werden gemeten met de 

schalen (zie Bijlage G).  

Moeder-Kindbinding 

Met de Nederlandse versie van de Pre- and Postnatal Bonding Scale (PPBS) werd 

prenatale moeder-kindbinding gemeten (Cuijlits et al., 2016, 2019). De vragenlijst bestaat uit 

tweemaal identieke vijf items die vragen naar het prenatale en postnatale gevoel van de 

moeder naar haar kind in de buik respectievelijk geboren kind. De antwoordopties zijn 

geplaatst op een 4-punts-Likertschaal, lopend van heel erg (1) naar helemaal niet (4). De 

prenatale items worden ingeluid met de volgende vraag: ‘De afgelopen vier weken kan ik 

mijn gevoel naar mijn baby toe in de buik het beste omschrijven als …’ De vijf items bestaan 

uit het invullen van deze vraag met de volgende antwoordmogelijkheden: liefdevol, blij, het 

mooiste wat mij is overkomen, bijzonder en gelukkig. In deze studie werd de totaalscore van 

de prenatale vragen gebruikt, waarbij een hoge score aangeeft dat de moeder een hoge mate 
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van prenatale moeder-kindbinding ervaart. De psychometrische kwaliteit van de prenatale 

zijde van het instrument wordt in een Nederlands systematisch review hoog bevonden met 

Cronbachs alfa .87 bij 32 weken zwangerschapsduur, alhoewel de klinische validiteit nog 

onderzoek behoeft (Tichelman, 2020). In een Engels systematisch review wordt gevonden dat 

er onvoldoende bewijs is voor adequate psychometrische eigenschappen: voor interne 

consistentie wordt Cronbachs alfa ≥ .70 gemeld, maar de test-hertest-betrouwbaarheid, 

standaardmeetfout en responsiviteit van het instrument kunnen niet beoordeeld worden, 

aangezien de auteurs de benodigde informatie hiertoe niet gerapporteerd hebben (Wittkowski 

et al., 2020). De betrouwbaarheid in onderhavige studie was hoog: α = .87. De 

schaalgemiddelde van de PPBS liet voldoende discriminerend vermogen zien. De 

factoranalyse wees uit dat het construct valide werd gemeten met de schaal (zie Bijlage G).  

Positief Affect 

De gevalideerde Vlaamse versie van de Positive and Negative Affect Schedule 

(PANAS, in het Nederlands Positief Affect en Negatief Affect Schaal genoemd) werd ingezet 

om PA en NA te meten (Engelen et al., 2006). De vragenlijst bestaat uit één vraag met 

20 items die gevoelens en emoties beschrijven, tien voor PA en tien voor NA. Er wordt 

gescoord op een 5-punts-Likertschaal, lopend van heel weinig of helemaal niet (1) naar heel 

veel (5). De vraagstelling voor elk item luidt: ‘Geef bij elk woord aan in welke mate u zich in 

de afgelopen week zo gevoeld hebt?’ Voorbeelden van de items zijn: Geïnteresseerd en 

Aandachtig. De items van de PANAS in de vaste volgorde zijn opgenomen in Bijlage B. In 

dit onderzoek bleef NA buiten beschouwing en werden de totaalscores van PA gebruikt, 

waarbij een hoge score duidt op het ervaren van een hoge mate van PA. Het meetinstrument 

kent een goede betrouwbaarheid met Cronbachs alfa .79 voor PA (Engelen et al., 2006). In 

het huidig onderzoek bleek de Cronbachs alfa voor PA met .65 onder de gewenste 
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minimumwaarde van .70. De factoranalyse die is uitgevoerd wees uit dat het item Alert niet 

correleerde met de totale schaal (zie Bijlage G).  

Ethische Verantwoording 

Deze studie had als onderdeel van de TRIPP-onderzoekslijn goedkeuring van de 

commissie Ethische Toetsing Onderzoek van de Open Universiteit (cETO) de dato  

16 februari 2022 met goedkeuringscode U202201496/EkaterinaMuravyeva en werd 

uitgevoerd conform de voorschriften van de cETO. Organisaties ondertekenden hiertoe bij 

het meewerken aan werving van respondenten een schriftelijk toestemmingsformulier (zie 

Bijlage E) en respondenten tekenden een schriftelijk toestemmingsformulier voor het gebruik 

van de data voor wetenschappelijk onderzoek (zie Bijlage F). De data werden via het 

onderzoeksplatform O4U van de Open Universiteit verzameld en verwerkt in Limesurvey, 

waarbij de anonimiteit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming werd 

gewaarborgd. De studie was niet WMO-plichtig volgens de Wet medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen, aangezien er geen sprake was van medisch-wetenschappelijk 

onderzoek, deelnemers niet aan handelingen werden onderworpen en aan hen geen 

gedragsregels werden opgelegd.  

Analyse 

De analyses werden uitgevoerd met de computerprogramma’s SPSS 28.0.1.0 en 

Jamovi 2.3.18 voor Apple macOS. De data werden vanuit Limesurvey geïmporteerd in SPSS 

en voorafgaand aan de analyses geprepareerd door data cleaning toe te passen. De schalen 

werden getoetst op validiteit, betrouwbaarheid en discriminerend vermogen. De gemiddelde 

scores van de schalen werden berekend. De onafhankelijke variabelen werden 

gestandaardiseerd, opdat scoring met de meetinstrumenten met elkaar vergeleken kon 

worden. De correlaties tussen de schalen werden berekend. Gezien de zeer kleine steekproef 

van 19 respondenten was het van belang om bewust stil te staan bij de theorie van de centrale 
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limietstelling. Deze stelt dat bij een kleine steekproef (n = 30) niet verondersteld kan worden 

dat er sprake is van een normale populatieverdeling, waardoor parametrische 

hypothesetoetsing niet reglementair is (Field, 2018; Kitahara, 2022; Statistical Applets, z.d.). 

Daarom is het noodzakelijk om de onderzoeksresultaten met voorzichtigheid te interpreteren. 

Om de hypothesen te onderzoeken werd gebruik gemaakt van hiërarchische lineaire 

multipele regressieanalyses met interactieterm, bestaande uit drie stappen, waarbij prenatale 

moeder-kindbinding de onafhankelijke variabele was en prenataal maternaal welbevinden de 

afhankelijke variabele voor hypothesen 1 en 2 en prenataal maternaal emotioneel 

welbevinden de afhankelijke variabele voor hypothesen 3 en 4. De variabele PA werd in de 

regressieanalyses als moderator meegenomen. Leeftijd werd in alle analyses meegenomen als 

continue controlevariabele om vertekening van de resultaten te voorkomen. De 

hypothesetoetsing verliep als volgt.   

Hypothese 1: Het predictief effect van prenatale moeder-kindbinding op prenataal 

maternaal welbevinden werd getoetst met leeftijd als controlevariabele.  

Hypothese 2: Het modererend effect van PA op het verband tussen prenatale moeder-

kindbinding en prenataal maternaal welbevinden werd getoetst door achtereenvolgens leeftijd 

in stap 1, de predictor en PA in stap 2 en de interactieterm voor PA en prenatale moeder-

kindbinding in stap 3 toe te voegen aan de analyse.  

Hypothese 3: Het predictief effect van prenatale moeder-kindbinding op prenataal 

maternaal emotioneel welbevinden werd getoetst met leeftijd als controlevariabele.  

Hypothese 4: Het modererend effect van PA op het verband tussen prenatale moeder-

kindbinding en prenataal maternaal emotioneel welbevinden werd getoetst door 

achtereenvolgens leeftijd in stap 1, de predictor en PA in stap 2 en de interactieterm voor PA 

en prenatale moeder-kindbinding in stap 3 toe te voegen aan de analyse.  
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Als grenswaarde voor statistische significantie werd p < .05 gehanteerd. De data 

werden gecontroleerd voor assumpties van normaliteit, lineariteit en multicollineariteit.  

Resultaten 

Voorbereidende analyses 

Er werd nagegaan of de modellen voldeden aan de assumpties horend bij de 

regressieanalyses. De Durbin-Watson-waarde bleek rond de 2 te zitten, hetgeen als goed 

werd beoordeeld. Bij de check op multicollineariteit bleken de VIF-waarden van de 

voorspellende variabelen voor ieder model gelijk of minder dan 4. Er werden geen outliers 

gevonden. De homoscedasticiteit en de ongecorreleerdheid van de error-variantie werden 

beiden als goed beoordeeld. Scheefheid en kurtosis werden zowel visueel als statistisch 

getoetst met kritieke waarde > 3.28, behalve bij de subschaal EWB van de MHC-SF, waarbij 

de kurtosis 4.19 als waarde had. Er werd één outlier (met z-waarde > 3.28 = 3 SD) gevonden 

bij de subschaal EWB. Gezien de reële waarde van deze outlier en het besef dat deze 

puntmeting opviel vanwege de zeer kleine steekproef, werd deze meegenomen in de 

analyses. Aan de assumpties werd gezien de zeer kleine steekproef van 19 respondenten in 

voldoende mate voldaan om de resultaten te kunnen interpreteren, weliswaar met 

uitdrukkelijke voorzichtigheid.  

Bij datacleaning werden er geen cases met missing values of onmogelijke waarden 

aangetroffen. De onderzoekspopulatie voor deze studie bestond uit 19 zwangere vrouwen in 

het derde trimester van de zwangerschap van hun eerste kind. Descriptieve waarden van de 

onderzoekspopulatie worden weergegeven in Tabel 1.  
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Tabel 1 

Descriptieve Statistieken Respondenten 

    Aantal %      Aantal % 

Leeftijd        Opleidingsniveau       

n  19 100   LBO 1 5.3 

Mean 31.74     VO*** 5 26.3 

SD 4.33 1 5.3   MBO 2 10.5 

Minimum 25 1 5.3   HBO 9 47.4 

Maximum 41 1 5.3   WO (bachelor) 2 10.5 

Modus 27 5 26.3  Werk       

Geboorteland         Fulltime 10 52.6 

 Nederland 16 84.2   Parttime 7 36.8 
 

België  2 10.5   Missing value 2 10.5 
 

Missing value 1 5.3  Religie       

Burgerlijke staat         Atheïst**** 13 68.4 

 Getrouwd* 11 57.9   Rooms-katholiek 1 5.3 

 Samenwonend 8 42.1   Gereformeerd 1 5.3 

Woonsituatie         Protestants 3 15.8 

  Zelfstandig** 19 100    Missing value 1 5.3 

Noot. * of geregistreerd partnerschap; ** met partner/gezin; *** = hoger voortgezet onderwijs;   

**** of geen geloof in een god.        
 

De gemiddelden van de relevante schalen werden uitgerekend. Welbevinden en 

emotioneel welbevinden werden met een hoge frequentie ervaren (M = 3.59, SD = .84 

respectievelijk M = 4.11, SD = .90). PA werd in gemiddelde mate ervaren (M = 2.74, 

SD = .39). Prenatale moeder-kindbinding werd eveneens in gemiddelde mate ervaren 

(M = 2.57, SD = .49). Voor alle schalen gold dat de waarden van scheefheid en kurtosis niet 

pasten binnen strikte grenzen tussen de -0.5 en 0.5, doch niet buitensporig waren (grootste 

waarde voor scheefheid was -1.04 en voor kurtosis 1.43). De descriptieve waarden staan 

vermeld in Tabel G1 in Bijlage G. 

Correlaties 

Van alle kernvariabelen werden correlaties berekend (zie Tabel 2). Er bleek een 

statistisch significante positieve samenhang te bestaan tussen prenataal maternaal 
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welbevinden en prenatale moeder-kindbinding, r = .52, p = .023 en eveneens tussen prenataal 

maternaal emotioneel welbevinden en prenatale moeder-kindbinding, r = .54, p = .017. De 

positieve samenhang tussen prenataal maternaal welbevinden en PA was eveneens statistisch 

significant, r = .52, p = .022. Tussen prenataal maternaal emotioneel welbevinden en PA 

werd echter geen significant verband gevonden. Evenmin werd een significante samenhang 

tussen prenatale moeder-kindbinding en PA gevonden.  

Tabel 2 

Pearsons Correlatiecoëfficiënten tussen Welbevinden/Emotioneel Welbevinden, Positief 

Affect en Prenatale Moeder-Kindbinding 

    1a.   1b.   2. 3.  

1a. Welbevinden   —           
  —    

  
  —      

1b. Emotioneel Welbevinden       —       
    —  

  
    —    

2. Positief Affect Pearsons r .52 * .44   —   

 p .022  .062  —  

 
95% CI  [0.09, 0.79]  [-0.22, 0.74]  —  

3. Prenatale Moeder-Kindbinding Pearsons r .52 * .54 * .13 — 

 
p .023  .017  .586 — 

 95% CI  [0.08, 0.79]  [0.11, 0.80]  [-0.34, 0.55] — 

Noot. * p < .05           
 

Hypothesetoetsing 

 

Hypothese 1 veronderstelde een hogere mate van prenataal maternaal welbevinden, 

naarmate de prenatale moeder-kindbinding sterker was. Het geschatte model was niet 

significant, F (2, 16) = 3.05, p = .075, R2 = .28 (zie Tabel 3). De hypothese kon niet worden 

bevestigd. 

Hypothese 2 veronderstelde een sterker verband tussen prenatale moeder-kindbinding 

en prenataal maternaal welbevinden, naarmate PA bij de moeder hoger was. Het toevoegen 
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van de interactieterm bracht de verklaarde variantie op 66%. Het geschatte model was 

significant, F (4, 14) = 6.72, p = .003, R2 = .66 (zie Tabel G2 in Bijlage G). Er werd een 

significant, positief interactie-effect gevonden, B = 0.53, SE = 0.20, 95% CI [0.10, 0.95], 

p = .018 (zie Tabel 3 en Figuur 3). Hiermee werd de hypothese bevestigd. 

Figuur 3 

Visualisatie van de Interactie van Positief Affect op het Verband tussen Prenatale Moeder-

Kindbinding en Prenataal Maternaal Welbevinden 
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Tabel 3 

Resultaten Hiërarchische Lineaire Multipele Regressieanalyses Welbevinden 

Prenataal Maternaal Welbevinden 

  Variabele B SE B β p 95% CI β 

Hypothese 1        

Constante   2.97 1.39  .047  

Stap 1  Leeftijd 0.02 0.04 0.10 .660 [-0.37, 0.57] 

Stap 2  PPBS 0.46 0.19 0.55 .026 [0.07, 1.02] 

Hypothese 2        

Constante   2.89 1.02  .013  

Stap 1  Leeftijd 0.02 0.03 0.10 .543 [-0.25, 0.45] 

Stap 2  PPBS 0.51 0.15 0.61 .003 [0.24, 0.98] 

  PANAS PA 0.15 0.16 0.18 .363 [-0.23, 0.59] 

Stap 3  PA * PPBS 0.53 0.20 0.51 .018 [0.10, 0.92] 

Noot. PPBS = meetinstrument prenatale moeder-kindbinding; PANAS PA = meetinstrument positief affect. 

 

Hypothese 3 veronderstelde een hogere mate van prenataal maternaal emotioneel 

welbevinden, naarmate de prenatale moeder-kindbinding sterker was. Het geschatte model 

was niet significant, F (2, 16) = 3.35, p = .061, R2 = .30 (zie Tabel 4). De hypothese kon niet 

worden bevestigd. 

Hypothese 4 veronderstelde een sterker verband tussen prenatale moeder-kindbinding 

en prenataal maternaal emotioneel welbevinden, naarmate PA bij de moeder hoger was. Het 

toevoegen van de interactieterm bracht de verklaarde variantie op 70%. Het geschatte model 

was significant, F (4, 14) = 8.08, p = .001, R2 = .70 (zie Tabel G3 in Bijlage G). Er werd een 

significant, positief interactie-effect gevonden, B = 0.70, SE = 0.20, 95% CI [0.27, 1.13], 

p = .003 (zie Tabel 4 en Figuur 4). Hiermee werd de hypothese bevestigd. 
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Figuur 4  

Visualisatie van de Interactie van Positief Affect op het Verband tussen Prenatale Moeder-

Kindbinding en Prenataal Maternaal Emotioneel Welbevinden 
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Tabel 4 

Resultaten Hiërarchische Lineaire Multipele Regressieanalyses Emotioneel Welbevinden 

Prenataal Maternaal Emotioneel Welbevinden 

  Variabele B SE B β p 95% CI β 

Hypothese 1        

Constante   3.60 1.45  .025  

Stap 1  Leeftijd 0.02 0.05 0.08 .732 [-0.39, 0.54] 

Stap 2  PPBS 0.50 0.20 0.56 .021 [0.10, 1.03] 

Hypothese 2        

Constante   3.49 1.02  .004  

Stap 1  Leeftijd 0.02 0.03 0.08 .607 [-0.25, 0.41] 

Stap 2  PPBS 0.60 0.15 0.67 .001 [0.32, 1.01] 

  PANAS PA 0.20 0.16 0.02 .901 [-0.36, 0.41] 

Stap 3  PA * PPBS 0.70 0.20 0.63 .003 [0.25, 1.02] 

Noot. PPBS = meetinstrument prenatale moeder-kindbinding; PANAS PA = meetinstrument positief affect. 

 

Discussie 

In deze studie staat de vraag centraal welke samenhang er bestaat tussen prenatale 

moeder-kindbinding en prenataal maternaal welbevinden respectievelijk emotioneel 

welbevinden gedurende de eerste zwangerschap en in hoeverre er sprake is van een 

modererend effect van PA op deze samenhang. De veronderstelde samenhang tussen de 

kernconcepten werd in deze studie niet bevestigd, terwijl dit op grond van de literatuur wel 

verwacht werd (Abasi et al., 2021; Cannella, 2005; Wittkowski et al., 2020). De 

onderzoeksresultaten toonden een positief interactie-effect van PA op het verband tussen 

prenatale moeder-kindbinding en prenataal maternaal welbevinden respectievelijk emotioneel 

welbevinden. Hiermee wordt bevestigd dat hoe hoger PA bij de moeder is, hoe sterker het 

positieve verband is tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal maternaal 

welbevinden respectievelijk emotioneel welbevinden. Het feit dat deze studie is uitgevoerd 

met een unpowered sample, kan gezien worden als een verklaring voor het onbevestigd 

blijven van het verwachte verband tussen de kernconcepten, waarbij methodologische 
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vraagstukken en de wijze van conceptualisering en van meting mogelijk door het gebrek aan 

power onder een vergrootglas zijn gekomen. 

Zo kan het zijn dat de gebruikte conceptualisering van welbevinden als positief 

functioneren een te beperkende visie op de maternale mentale gezondheid gedurende de 

matrescence vertegenwoordigt, omdat het onvoldoende de gelaagdheid en de dynamiek van 

het proces van verbinding met het ongeboren kind weerspiegelt (Arnold-Baker, 2020; 

Sjögren et al., 2004). Er zijn immers moeders die hun eerste kind krijgen onder ingewikkelde 

omstandigheden waarin de beleving van de transitie en de mentale gezondheid naast een 

positieve ook een ronduit negatieve kant omvatten (Erickson et al., 2019; Feldman, 2007; 

Giurgescu et al., 2006). Hulpverleners ervaren bijvoorbeeld dat first time zwangere moeders 

zelfs onder miserabele omstandigheden naast NA ook diepgaand PA kunnen ervaren (Shapiro 

et al., 2011; Van der Boon & Van Bakel, 2017). In zulke situaties kan het welbevinden 

dynamisch zijn en bestaan uit verschillende – ook negatieve – aspecten die gaandeweg de 

transitie kunnen veranderen door omstandigheden, door actieve bewerking via vaardigheden 

zoals ‘silver lining’ (Bohlmeijer et al., 2021; Fredrickson, 2009) of via affectieve trajecten 

(Kirkland & Cunningham, 2012). Daarnaast kan zelfs onder de meest florerende 

omstandigheden sprake zijn van negatieve aspecten voortkomend uit de existentiële crisis die 

de transitie naar moederschap is (Arnold-Baker, 2020; Carin et al., 2011). De wirwar aan 

emoties en emotionele schommelingen is immers een fundamentele menselijke ervaring die 

past bij het existentiële karakter van de transitie naar moederschap (Arnold-Baker, 2020).  

Het feit dat in deze studie een modererend effect van PA is gevonden, laat onverlet 

dat de transitie gepaard kan gaan met een vorm van welbevinden anders dan positief 

functioneren, waarbij andersoortige affecten mogelijk buiten de meetcapaciteit van de MHC-

SF vallen, terwijl ze wel kunnen horen bij de dynamische beleving van de dimensie van 

welbevinden. De conceptualisering van Wren-Lewis & Alexandrova (2021) van mentale 
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gezondheid waarin welbevinden bestaat uit capaciteiten om te voelen, denken en handelen op 

wijzen die in staat stellen om het leven te waarderen en er aan deel te nemen, kan ruimte 

geven aan een universele en contextuele kijk op hoe first time moeders de matrescence 

beleven en hoe zij in alle contexten geholpen kunnen worden een goed leven te leiden. 

Ook is het mogelijk dat de MHC-SF aspecten van de beleving van de respondenten 

buiten beschouwing laat die van belang zijn in relatie tot prenatale moeder-kindbinding, naar 

analogie van het ontbreken van de emotie ‘verveeld’ in het meetinstrument PANAS bij het 

onderzoeken van de emotionele gevolgen van de COVID-pandemie (Li et al., 2021). Zo 

komen aspecten als moederinstinct, zorgzaamheid en beschermingsdrang (Arnold-Baker, 

2014, 2020; Athan & Miller, 2013; Solomon & George, 1996) niet tot uiting in de MHC-SF. 

Voor zover bekend is een dergelijk vraagstuk over de reikwijdte van de MHC-SF niet 

eerder benoemd in onderzoek waarin het meetinstrument in de prenatale periode is ingezet, 

ook niet in zeer recent onderzoek (Monteiro et al., 2023). Wel wordt de MHC-SF, ondanks 

het gevestigde gebruik, nog altijd tegen het licht gehouden waarbij er enerzijds bevestiging 

wordt gevonden voor de structurele validiteit van het instrument als geheel en van de 

subschalen (Iasiello et al., 2022; Lamers et al., 2012) en anderzijds weerlegging van het 

multidimensionele karakter van het instrument en van het gebruik van de drie subschalen 

(Jovanović, 2015; Yeo & Suárez, 2022). Dit toont dat het van belang is om, ondanks de 

gevestigde waarde van het instrument, ook kritisch te zijn over de beschrijvende kracht van 

het instrument binnen de context van de hier besproken concepten. In dit kader is de 

preliminaire evaluatie van de nieuw ontwikkelde Well-being in Pregnancy (WIP) vragenlijst 

bemoedigend. Dit instrument biedt de mogelijkheid om zowel positieve als negatieve 

gevoelens en gedachten met betrekking tot de zwangerschap tot uitdrukking te brengen en 

reflecteert aldus het volledige spectrum van welbevinden (Alderdice et al., 2017).  
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Tot slot kan ook de conceptualisering van prenatale moeder-kindbinding en het 

gebruikte meetinstrument PPBS gedeeltelijk debet zijn aan het ontbreken van het verwachte 

verband tussen prenatale moeder-kindbinding en prenataal maternaal welbevinden. Bekend is 

dat de psychometrische eigenschappen van de PPBS om voorzichtige interpretatie vragen 

(Wittkowski et al., 2020). Daarnaast is de PPBS-vragenlijst bewust opgesteld met uitsluitend 

positieve items om te voorkomen dat moeders sociaal wenselijke antwoorden geven (Cuijlits 

et al., 2016). Echter, de vijf positieve items waaruit de lijst bestaat geven vermoedelijk 

slechts een eenzijdig beeld van de emotioneel gelaagde verbinding die zwangere moeders 

met hun ongeboren kind ervaren. Er ontbreken positieve elementen zoals gevoelens van 

zorgzaamheid en trots en eveneens ontbreken negatieve elementen zoals onzekerheid en 

angst. Deze elementen kunnen horen bij het interne gedragsrepertoire waarover de moeder 

beschikt om zich te kunnen verbinden met haar kind (Carin et al., 2011; DiPietro et al., 2021; 

Maas, 2013; Salehi & Kohan, 2017). Dit proces van verbinding vraagt om een innerlijke 

verschuiving in de identiteitsbeleving van de moeder, die op een moment zich realiseert dat 

zij niet meer ‘ik’ alleen is, maar ‘ik en jij’ geworden is (Arnold-Baker, 2020). Een dergelijk 

diepgaand proces vraagt wellicht om een breder reikend instrument.  

Alles overziend kan het zijn dat de conceptualiseringen van de kernconcepten en de 

reikwijdte van de meetinstrumenten in deze studie, met name bij een dusdanig kleine sample, 

ontoereikend zijn om de transitie naar moederschap goed weer te geven. Dit zou ondervangen 

kunnen worden door niet alleen te focussen op positief functioneren, maar aanvullende 

instrumenten te gebruiken die een breder en meerdimensionaal beeld schetsen van de 

complete mentale gezondheid met beide dimensies (welbevinden en psychopathologie, van 

de stemming en van de prenatale moeder-kindbinding. Hiertoe zouden de hypothesen die ten 

grondslag lagen aan deze studie aangepast moeten worden naar een bredere kijk op de 
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mentale gezondheid van zwangere vrouwen in de matrescence. De dynamische en gelaagde 

aard van de transitie zal dan beter tot zijn recht komen.  

Een voorbeeld waarin een meerdimensionale visie op welbevinden gehanteerd wordt, 

is een zeer recent crosssectioneel onderzoek naar de mentale gezondheid van 207 Portugese 

zwangere moeders (van wie 61% in matrescence) gedurende de COVID-pandemie, gericht 

op de bouwstenen van de complete geestelijke gezondheid conform het twee-continuamodel. 

In dit onderzoek worden naast het positief functioneren (MHC-SF) ook depressieve 

symptomen (Edingburgh Postnatal Depression Scale) en angst (Hospital Anxiety and 

Depression Scale) meegenomen en wordt de invloed van zelfcompassie (Self-Compassion 

Scale-Short Form) en van mindfulness (Mindful Attention Awareness Scale) onderzocht. De 

onderzoekers concluderen dat het belangrijk is om te streven naar complete mentale 

gezondheid bij zwangere vrouwen vanuit de twee dimensies van het twee-continuamodel en 

daartoe zelfcompassie en mindfulness te bevorderen (Monteiro et al., 2023).  

Vervolgonderzoek met een voldoende powered sample zou – ook zonder de hierboven 

gesuggereerde verbreding van de huidige studie – mogelijk wel de veronderstelling kunnen 

bevestigen dat er een positief verband bestaat tussen prenatale moeder-kindbinding en 

prenataal maternaal welbevinden in de matrescence. Deze voorzichtige prognose wordt 

gevoed door het gevonden positieve interactie-effect van PA. Het feit dat er een positief 

interactie-effect gevonden is, wijst erop dat wanneer PA betrokken is, het verband tussen de 

kernconcepten aanwezig is. Voor zover bekend is het modererend effect van PA in dit 

verband niet eerder onderzocht, maar het gevonden interactie-effect past bij resultaten uit 

eerder onderzoek in dit onderzoeksveld waarin er andere verbanden zijn onderzocht, maar 

waarin wel een positieve relatie tussen PA en prenataal maternaal welbevinden is gevonden, 

hetgeen kan impliceren dat prenatale moeder-kindbinding een factor van invloed is op het 

prenataal maternaal welbevinden (Barris-Oliveira et al., 2022; Carin et al., 2011; Carissoli et 
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al., 2016; Hoffenaar et al., 2010). Een vermoedelijke illustratie van het interactie-effect van 

PA (plezier) op het verband tussen prenatale moeder-kindbinding (én vader-kindbinding) en 

prenataal maternaal (én paternaal) welbevinden wordt beschreven in een lied over de 

gezamenlijke geluksbeleving van de zwangerschap: ‘(…) dat wij uren aan je dachten, omdat 

je nog niet uit ons was en nooit uit de gedachten (…) dat je een schot in de roos was, niet te 

missen, de mooiste kers, op de smakelijkste taart en alle clichés over wat mooi is en waar 

(…)’ (zie Bijlage H) (Schuurman et al., 2007).  

Beperkingen van het Onderzoek 

Dit onderzoek kent beperkingen die relevant zijn voor een zorgvuldige interpretatie 

van de onderzoeksresultaten. De belangrijkste beperking is het reeds benoemde gebrek aan 

power door de zeer beperkte omvang van de steekproef: 19 deelnemers waar 119 nodig is 

voor voldoende power. Hierdoor wordt het verband tussen de onderzochte concepten 

onvoldoende belicht, blijft het verwachte effect van leeftijd afwezig (McMahon et al., 2011) 

en kunnen resultaten en interpretaties slechts met voorzichtigheid worden gepresenteerd. 

Verder onderzoek met een steekproef met voldoende power wordt aanbevolen. 

Vervolgens geldt het crosssectionele design van dit onderzoek als een beperking 

omdat het geen causale gevolgtrekkingen toelaat. Vervolgonderzoek met een longitudinaal 

design wordt aanbevolen: het moederschapscontinuüm kan hierin zichtbaar worden als een 

doorlopend proces van zwangerschap naar postpartumperiode, zowel rondom 

psychopathologie en welbevinden als rondom moeder-kindbinding en hechting (De Cock et 

al., 2016; Maas, 2013; McNamara et al., 2019; Tichelman, 2020). Causale conclusies maken 

het mogelijk gefundeerd te interveniëren op beide dimensies van het twee-continuamodel en 

aldus bij te dragen aan de geestelijke gezondheid van zwangere moeders in matrescence. 

Voor het begrip van de transitie naar moederschap is het beperkend dat in dit 

onderzoek geen aandacht is voor de invloed van stressbronnen – verzwarende 
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omstandigheden zoals rouw, financiële problemen of trauma – die bij moeders in transitie 

voorafgaand aan de eerste zwangerschap al kunnen bestaan. Vervolgonderzoek waarin het 

effect van stressbronnen als secundaire moderator bij PA en NA meegenomen wordt, kan 

helpend zijn om onderscheid te maken tussen impact van zulke omstandigheden versus 

impact van de transitie op zichzelf, waardoor interventies specifieker kunnen worden ingezet.  

Tot slot is er bij de factoranalyse van het concept PA, gemeten met de PANAS, 

gebleken dat het item Alert niet correleert met de totale schaal. Gezien de senioriteit van de 

PANAS en het zeer kleine sample, is het item niet verwijderd (de factoranalyse staat 

beschreven in Bijlage G). Er wordt aanbevolen om de items van de PANAS in verder 

onderzoek te heroverwegen, omdat het item Alert vaker tot problemen leidt (Flores-Kanter et 

al., 2021) en er mogelijk maatschappelijke veranderingen in de tijd zijn in de beleving van de 

bevraagde emoties (Li et al., 2021).  

Theoretische relevantie en implicaties voor het onderzoeksveld 

Naast het gewenste vervolgonderzoek voortkomend uit de beperkingen van deze 

studie, roept het onderzoek de vraag op in hoeverre PA samenhangt en te onderscheiden is 

van prenatale moeder-kindbinding. Er is sprake van een ingewevenheid van PA in de twee 

centrale concepten in deze studie, waardoor de concepten elkaar mogelijk gedeeltelijk 

overlappen. PA is in deze studie moderator en daarnaast tevens een aspect van de subjectieve 

beleving van welbevinden (Diener & Ryan, 2009; Keyes, 2014; Mjøsund, 2021) en expliciet 

onderdeel van de meeste conceptualiseringen van welbevinden (Hone et al., 2014). 

Bovendien wordt prenatale moeder-kindbinding in deze studie geconceptualiseerd met 

behulp van louter positieve gevoelens (Cuijlits et al., 2016). Dergelijke overlappingen van PA 

met verwante concepten beïnvloeden de resultaten en worden vaker tegen het licht gehouden. 

Zo zien Busseri en Sadava (2011) een causaal model waarin PA en NA als voorspellers van 

subjectief welbevinden worden gezien en stellen Jovanović en Joshanloo (2021) dat mensen 
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PA als basis gebruiken om hun mate van levensvoldoening te bepalen. Medvedev en 

Landhuis (2018) benoemen in hun studie dat in de literatuur het concept geluk verschillende 

benamingen heeft, waaronder PA. Hoewel er een hoge correlatie is tussen PA en de 

onderzochte componenten van welbevinden, vallen de concepten niet volledig samen: ‘zich 

gelukkig voelen’ is een situatie met PA, terwijl ‘gelukkig zijn’ een globale subjectieve 

evaluatie van levenskwaliteit van het individu is, die naast emoties ook cognities bevat. De 

onderzoeksbevindingen bieden ondersteuning voor een dimensie van globaal welbevinden en 

een verwisselbaar gebruik van de termen, geluk, subjectief welzijn en psychologisch kwaliteit 

van leven, maar niet van PA. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen naar de wijze waarop de 

overlap van PA en de kernconcepten invloed heeft op de verbanden tussen de concepten.  

Uit de literatuur blijkt dat PA ook een rechtstreekse invloed uit kan oefenen op het 

prenataal maternaal (emotioneel) welbevinden omdat het helpt om negatieve stemmingen te 

verminderen en mogelijk de prenatale moeder-kindbinding vergroot (Barris-Oliveira et al., 

2022), hetgeen effectief psychopathologie bestrijdt (Condon & Corkindale, 1997; Goecke et 

al., 2012) en welbevinden bevordert en beschermt (Bos et al., 2013; Hoffenaar et al., 2010; 

Salehi & Kohan, 2017). Vervolgonderzoek naar dergelijke rechtstreekse beïnvloeding van 

PA op prenatale moeder-kindbinding en op prenataal maternaal welbevinden, wordt 

aanbevolen, in navolging van eerder onderzoek waarin de samenhang tussen NA en prenatale 

moeder-kindbinding is verricht (Göbel et al., 2018; Le Bas et al., 2021).  

Aansluitend kan experimenteel vervolgonderzoek uitwijzen of interventies gericht op 

het versterken van PA een bevorderende invloed hebben op prenatale moeder-kindbinding en 

sequentieel op prenataal maternaal welbevinden. Dergelijk onderzoek is voor zover bekend 

niet eerder verricht. Wel is observationeel onderzoek gedaan naar de invloed van interventies 

vanuit de positieve psychologie met het doel prenataal maternaal welbevinden te bevorderen 

(Corno et al., 2018; O’ Leary, 2015; O’ Leary et al., 2016). 
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Maatschappelijke relevantie en implicaties voor de praktijk 

Het wordt aanbevolen om zwangere first time moeders te helpen bij de 

bewustwording dat verbinding met hun ongeboren kind én het ervaren van positieve emoties 

belangrijke facetten van de zwangerschapsbeleving zijn. Bij verloskundige en 

gynaecologische consulten (Carin et al., 2011), in CenteringPregnancy groepen (Rijnders et 

al., 2019), bij echografische consulten (Walsh, 2020) en in media kan aandacht hieraan 

gegeven worden. Mogelijke interventies zijn het versterken van sociale steun (Carissoli et al., 

2016; Feldman, 2007) en het aanbieden van groepseducatie en trainingssessies gericht op 

binding en hechting (Tichelman et al., 2019). Er zijn interventies gebaseerd op muziek 

(Carolan et al., 2012; Sanfilippo et al., 2021; Wulff et al., 2021), kunst (Crane et al., 2021) en 

mindfulness (Matvienko-Sikar et al., 2016; Muzik et al., 2012; O’ Leary, 2015). Daarnaast 

zijn er specifiek online aangeboden interventies, gericht op het bestrijden van 

psychopathologie (Ashford et al., 2016; Beerli et al., 2022; Gemmill et al., 2022; Hulsbosch 

et al., 2020) en voortkomend uit de positieve psychologie (Carissoli et al., 2016; Corno et al., 

2018, 2019). Evidence-based interventies zijn zeldzaam en gericht op specifieke groepen met 

diverse risicoprofielen (Erickson et al., 2019; Feldman, 2007). Wel zijn er preliminaire 

aanwijzingen voor de effectiviteit van diverse interventies, maar er is meer onderzoek nodig 

(Abasi et al., 2021; Salehi et al., 2019; Tichelman et al., 2019; Yan et al., 2022). 

Conclusie 

Het gehele én emotionele welbevinden van moeders tijdens hun eerste zwangerschap 

heeft mogelijk een positief verband met het ervaren van prenatale moeder-kindbinding. Dit 

verband wordt sterker naarmate de moeder meer PA ervaart. Er wordt aanbevolen om verder 

onderzoek te doen naar dit verband en om prenatale moeder-kindbinding én positieve emoties 

bij moeders die hun eerste kind verwachten te stimuleren.   
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Bijlage A  

Meetinstrumenten voor gehele TRIPP-onderzoekslijn 
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Bijlage B  

Vragenlijsten 

Enquête start (baseline) 

Deze enquête werd bij de start van deelname aan het onderzoek aangeboden. Het bestaat 

uit de volgende 17 vragen met bijbehorende antwoordopties. 

1. Wat is uw biologisch geslacht? Kies één van de volgende mogelijkheden: Man – 

Vrouw – Anders 

2. Wat is uw leeftijd uitgedrukt in jaren? 

3. Wat is uw burgerlijke staat op dit moment? Kies één van de volgende mogelijkheden: 

Getrouwd/geregistreerd partnerschap – Samenwonend – Gescheiden – Uit elkaar – 

Latrelatie – Alleenstaand – Weduwnaar – Overig 

4. Wat is uw woonsituatie op dit moment? Kies één van de volgende mogelijkheden: Ik 

woon samen met mijn partner/gezin en zelfstandig – Ik woon alleen en zelfstandig – Ik 

woon samen met familie, anders dan mijn partner (bijv. met ouders, broers/zussen of 

kinderen) – Ik woon niet zelfstandig (bijv. in een verzorgingsinstelling) – Overige 

5. Wat is uw hoogst afgeronde opleidingsniveau? Kies één van de volgende 

mogelijkheden: Geen – Basisonderwijs – Lager beroepsonderwijs (LBO/LTS) – 

Middelbaar voortgezet onderwijs (VMBO/MAVO) – Hoger voortgezet onderwijs 

(HAVO/VWO) – Middelbaar beroepsonderwijs (MBO/MULO) – Hoger 

beroepsonderwijs (HBO) – Wetenschappelijk onderwijs (Bachelor) – 

Wetenschappelijk onderwijs (Master) – Postdoctoraal onderwijs (PhD) 

6. Tot welke religie of levensbeschouwing rekent u zichzelf? Kies één van de volgende 

mogelijkheden: Atheïst/geen geloof in een god – Rooms-katholiek – Gereformeerd – 

Protestants – Nederlands Hervormd – Andere christelijke stroming – Islamitisch – 

Joods – Hindoeïstisch – Boeddhistisch – Spirituele levenswijze maar niet religieus - 

Overige 
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7. In welk land bent u geboren? Kies één van de volgende mogelijkheden: Nederland – 

België – Duitsland – Polen – Turkije – Marokko – Groot-Brittannië – Indonesië – 

Antillen en Aruba – Suriname – Overige 

8. Welke optie geeft het beste uw situatie met betrekking tot de arbeidsmarkt weer? Kies 

één van de volgende mogelijkheden: Fulltime werkzaam (minimaal 36 uur per week) 

– Parttime werkzaam (tussen 20 en 36 uur per week) – Parttime werkzaam (minder 

dan 20 uur per week) – School/opleiding – Werkzoekend – Afgekeurd – 

Vrijwilligerswerk – Huishouden – Overige 

9. Heeft u een huisdier? Selecteer uit alle mogelijkheden: Nee, ik heb geen huisdier – Ja, 

hond(en) – Ja, kat(ten) – Ja, ander(e) huisdier(en) 

10. Hoe gehecht bent u aan het huisdier? Kies het toepasselijke antwoord, bij meerdere 

dieren, kies dan het huisdier dat het meest nabij is: Helemaal niet gehecht – Niet 

gehecht – Een beetje gehecht – Erg gehecht – Heel erg gehecht  

11. Wie is verantwoordelijk voor de verzorging van het huisdier? Kies één van de 

volgende mogelijkheden: Ik – Ik en iemand anders – Iemand anders 

12. Bent u zwanger of uw partner? Kies één van de volgende mogelijkheden: Ik ben 

zwanger – Mijn partner is zwanger 

13. Hoe lang heeft het geduurd vanaf de eerste wens tot aan de huidige zwangerschap? 

Kies één van de volgende mogelijkheden: Minder dan 2 maanden – Minder dan 6 

maanden – Minder dan 1 jaar – Minder dan 2 jaar – Langer dan 2 jaar – De 

zwangerschap was ongepland 

14. Hoe heeft u deze aanloop naar de zwangerschap ervaren? Kies één van de volgende 

mogelijkheden: Zeer prettig – Prettig – Neutraal – Onprettig – Zeer onprettig – De 

zwangerschap was ongepland 

15. Wanneer bent u of is uw partner uitgerekend?  
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16. De hoeveelste zwangerschap is dit voor u? Kies één van de volgende mogelijkheden: 

Eerste zwangerschap – Overige  

17. Heeft u of uw partner een miskraam gehad of zijn er andere bijzonderheden? Kies éen 

van de volgende mogelijkheden: Nee – Ja, geef hier een toelichting op uw antwoord 

Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF)  

De MHC-SF werd in het Nederlands aangeboden bij de vier meetmomenten. De 

vragenlijst bestaat uit de volgende 14 vragen met antwoordopties: Nooit – 1 of 2 keer per 

maand – 1 keer per week – 2 of 3 keer per week – Bijna elke dag – Elke dag. 

In de afgelopen maand, hoe vaak had u het gevoel… * 

* Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:  

1. dat u gelukkig was?  

2. dat u geïnteresseerd was in het leven?  

3. dat u tevreden was? 

4. dat u iets belangrijks hebt bijgedragen aan de samenleving? 

5. dat u deel uitmaakte van een gemeenschap (zoals een sociale groep, uw buurt, uw 

stad)?  

6. dat onze samenleving beter wordt voor mensen?  

7. dat mensen in principe goed zijn?  

8. dat u begrijpt hoe onze maatschappij werkt?  

9. dat u de meeste aspecten van uw persoonlijkheid graag mocht?  

10. dat u goed kon omgaan met uw alledaagse verantwoordelijkheden?  

11. dat u warme en vertrouwde relaties met anderen had?  

12. dat u werd uitgedaagd om te groeien of een beter mens te worden?  

13. dat u zelfverzekerd uw eigen ideeën en meningen gedacht en geuit hebt?  

14. dat uw leven een richting of zin heeft?  
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Pre- and Postnatal Bonding Scale (PPBS) 

De Nederlandse versie van de PPBS werd aangeboden bij de vier meetmomenten. De 

vragenlijst bestaat uit tweemaal identieke vijf items die vragen naar het prenatale en 

postnatale gevoel van de moeder naar haar kind in de buik respectievelijk geboren kind. De 

antwoordopties zijn geplaatst op een 4-punts-Likertschaal: helemaal niet (4), nauwelijks (3), 

erg (2), heel erg (1). De prenatale items worden ingeluid met de volgende vraag: ‘De 

afgelopen vier weken kan ik mijn gevoel naar mijn baby toe in de buik het beste omschrijven 

als …’. De postnatale items worden ingeluid met de volgende vraag: ‘De afgelopen vier 

weken kan ik mijn gevoel naar mijn baby toe het beste beschrijven als …’. De vijf items 

bestaan uit het invullen van deze vraag met de volgende antwoordmogelijkheden:  

1. Liefdevol 

2. Blij 

3. Het mooiste wat mij is overkomen 

4. Bijzonder 

5. Gelukkig  

In deze studie waren slechts de antwoorden op de prenatale vraag in het derde trimester van 

belang. 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

De PANAS werd in het Nederlands (de Vlaamse versie) aangeboden bij de vier 

meetmomenten. De vragenlijst bestaat uit. De vragenlijst bestaat uit één vraag over 20 items 

– 10 items voor PA en 10 items voor NA – met de volgende vijf antwoordopties: Heel weinig 

of helemaal niet – Een beetje – Matig – Veel – Heel veel. Alleen de 10 items voor PA werden 

voor deze studie gebruikt. De items voor PA, die niet werden gebruikt, staan tussen haakjes. 

De vraag bij het invullen van de vragenlijst luidt als volgt: ‘Geef bij elk woord aan in welke 
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mate u zich in de afgelopen week zo gevoeld hebt. Kies het toepasselijke antwoord voor elk 

onderdeel.’  

1. Geïnteresseerd 

2. (Bedroefd) 

3. Opgewekt 

4. (Terneergeslagen) 

5. Sterk 

6. (Schuldig) 

7. (Angstig) 

8. (Vijandig) 

9. Enthousiast 

10. Zelfverzekerd 

11. (Vlug geïrriteerd) 

12. Alert 

13. (Beschaamd) 

14. Vol inspiratie 

15. (Gespannen) 

16. Vastberaden 

17. Aandachtig 

18. (Zenuwachtig) 

19. Energiek 

20. (Bang) 
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Bijlage C  

Flyer voor werving TRIPP-onderzoekslijn 

 
  

 

https://www.ou.nl/web/tripp-transition-into-
positive-parenthood/home 

eersteouderschap@ou.nl 

 
TRIPP 

TRANSITION INTO POSITIVE PARENTHOOD 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR WELBEVINDEN EN 

PERSOONLIJKE GROEI BIJ NIEUWE OUDERS 

 

Dan vragen we je op vier momenten van telkens 
ongeveer 30 minuten om online vragenlijsten in te 
vullen. 

Voorwaarden voor deelname: 

✓  In verwachting van je eerste kind (jij of je partner) 

OF 

✓  Net voor het eerst ouder geworden 

✓  Minimaal 18 jaar oud 

✓  Woonplaats in Nederland of België 

✓  Voldoende vaardig in het Nederlands 

DOE JIJ MEE? 

 

MEER INFORMATIE? 

 

 
Dr. Simone Verhagen  

Dr. Annelie Beijer-Klippel 

Masterstudenten Levenslooppsychologie 

BETROKKEN ONDERZOEKERS 

 

SCAN ME 

De geboorte van je eerste kindje… Dan gebeurt er wel wat in je leven. Opeens ben je ouder! Wat betekent 

dat voor je welbevinden en je persoonlijke groei? De Open Universiteit is een onderzoek gestart naar de 

factoren die een rol spelen bij het welzijn van mensen die voor het eerst ouders worden. We richten ons 

hierbij zowel op de zwangerschap als de periode na de geboorte van het eerste kind. 
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Bijlage D  

Informatiebrief 
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Bijlage E  

Toestemmingsverklaring Externe Instelling 

 

Toestemmingsverklaring Externe Instelling voor het houden van het wetenschappelijk 

onderzoek, titel: Transition into Positive Parenthood (TRIPP) 

 

Hierbij verklaart ondergetekende namens de organisatie/instelling …………………… 

aan de onderzoeker toestemming te verlenen voor het doen van het hierboven vermelde 

onderzoek in onze organisatie/instelling.  

Onze organisatie is mondeling en schriftelijk over het onderzoek geïnformeerd.  

 Naam: 

 Functie: 

 Geboortedatum: 

 

 Handtekening:     Datum: 

 

________________________________________ 

Ondergetekende, verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven genoemde 

persoon zowel schriftelijk als mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. 

 Naam: 

 Functie: 

 

 Handtekening:     Datum: 
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Bijlage F  

Informed Consent Formulier 

 

MODEL 1 Toestemmingsverklaring∗  

Voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: Transitie naar positief ouderschap.  

 Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie gelezen.  

 Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.  

 Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.  

 Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen 

reden voor op te geven.  

 Ik ga akkoord met het verzamelen van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden, 

inclusief bijzondere persoonsgegevens zoals religie, geboorteland, geestelijke en 

lichamelijke gezondheid.  

 Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek 

worden verzameld voor dit wetenschappelijk onderzoek.  

 Ik begrijp dat alle informatie die ik met betrekking tot deze studie verstrek, anoniem 

zal worden verwerkt en niet naar mij terug zal leiden.  

 Ik begrijp dat de verzamelde gegevens gedurende 10 jaar, op een veilige wijze door 

de Open Universiteit worden bewaard.  

 

Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het 

onderzoek, tekent u dit toestemmingsformulier hieronder.  

Naam: 

Geboortedatum: 

 

Handtekening:       Datum:  
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Ondergetekende, verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven 

genoemde persoon zowel schriftelijk als mondeling over het bovenvermelde 

onderzoek is geïnformeerd.  

Naam: 

 

Functie: 

 

Handtekening:       Datum: 
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Bijlage G  

Resultaten van de Statistische Analyses 

Deze bijlage bevat de volgende onderdelen:  

- Factoranalyse, Betrouwbaarheid en Discriminerend Vermogen van de Schalen 

- Tabel G1: Descriptieve Statistieken Schalen 

- Tabel G2: Verklaarde Variantie Hiërarchische Lineaire Multipele Regressieanalyse 

Welbevinden 

- Tabel G3: Verklaarde Variantie Hiërarchische Lineaire Multipele Regressieanalyses 

Prenataal Maternaal Emotioneel Welbevinden 

Factoranalyse, Betrouwbaarheid en Discriminerend Vermogen van de Schalen 

De factoranalyse die is uitgevoerd voor de MHC-SF toonde één dimensie: de 14 items 

maten het construct valide. De Cronbachs alfa van .93 was goed en er was voldoende 

discriminerend vermogen.  

De factoranalyse voor de subschaal EWB toonde één dimensie: de 3 items maten het 

construct valide. De Cronbachs alfa van .95 was goed en er was voldoende discriminerend 

vermogen.  

Voor de PPBS toonde de factoranalyse aan dat het construct valide werd gemeten met 

de vijf items. Met een Cronbachs alfa van .87 was de betrouwbaarheid ruim voldoende. De 

schaalgemiddelde van de PPBS liet voldoende discriminerend vermogen zien.  

De PANAS PA toonde niet een eenduidig beeld, hetgeen ook zichtbaar was in de 

Cronbachs alfa van .65. Bij verwijdering van het item Alert van PANAS PA steeg de 

Cronbachs alfa voor PANAS PA van .65 naar .69. De KMO-waarde van PANAS PA 

verbeterde van .34 naar .58 bij een significante Bartletts Test. Gezien het feit dat de PANAS 

een gevestigd instrument met gezag is, deze studie een onderdeel vormt van een 

onderzoekslijn waarin vergelijkbaarheid van studies binnen de onderzoekslijn een belangrijk 
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speerpunt is en bovenal de steekproef voor deze studie uitzonderlijk klein was, was het geen 

optie om items te verwijderen. De analyses werden dientengevolge verricht met de 

gebruikelijke tien items van PANAS PA, terwijl het verwijderen van het item Alert voor de 

zuiverheid van de gemeten concepten mogelijk beter zou zijn geweest. 

Tabel G1 

Descriptieve Statistieken Schalen 

  n Mean Median SD Range Minimum Maximum Skewness Kurtosis α 

MHC-SF 19 3.59 3.64 0.84 3.43 1.36 4.79 -1.04 1.43 .93 

EWB 19 4.11 4.0 0.90 3.67 1.33 5.00  -1.60 4.19 .95 

PANAS PA 19 2.74 2.80 0.39 1.60 1.90 3.50 0.05 -0.33 .65 

PPBS 19 2.57 2.80 0.49 1.40 1.60 3.00 -0.70 -0.99 .87 

Noot. MHC-SF = meetinstrument prenataal maternaal welbevinden; subschaal EWB van de MHC-SF = 

meetinstrument prenataal maternaal emotioneel welbevinden; PANAS PA = meetinstrument positief affect; 

PPBS = meetinstrument prenatale moeder-kindbinding. 

 

Tabel G2 

Verklaarde Variantie Hiërarchische Lineaire Multipele Regressieanalyse Welbevinden 

Prenataal Maternaal Welbevinden 

  R2 p R2∆ p 

Hypothese 1      

Constante      

Stap 1 Leeftijd .00 .791 .00 .791 

Stap 2 PPBS .28 .075 .27 .026 

Hypothese 2      

Constante      

Stap 1 Leeftijd .00 .791 .00 .791 

Stap 2 PPBS     

 PANAS PA .48 .017 .48 .007 

Stap 3 PA * PPBS .66 .003 .17 .018 

Noot. PPBS = meetinstrument prenatale moeder-kindbinding; PANAS PA = meetinstrument positief affect. 
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Tabel G3 

Verklaarde Variantie Hiërarchische Lineaire Multipele Regressieanalyses Prenataal 

Maternaal Emotioneel Welbevinden 

Prenataal Maternaal Emotioneel Welbevinden 

  R2 p R2∆ p 

Hypothese 1      

Constante      

Stap 1 Leeftijd .01 .706 .01 .706 

Stap 2 PPBS .30 .061 .29 .021 

Hypothese 2      

Constante      

Stap 1 Leeftijd .01 .706 .01 .706 

Stap 2 PPBS     

 PANAS PA .43 .034 .42 .016 

Stap 3 PA * PPBS .70 .001 .27 .003 

Noot. PPBS = meetinstrument prenatale moeder-kindbinding; PANAS PA = meetinstrument positief affect. 
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Bijlage H  

Liedtekst Naar Huis 

 

 


