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christine Van Peer & martine corijn

De stabiliteit van partnerrelaties en van gezinnen is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw in ons 
land sterk afgenomen. Huwelijken en samenwoonrelaties zijn vaak niet meer voor het leven. 
Partners gaan na korte of langere uit elkaar; soms worden nieuwe partnerrelaties aangegaan; 
soms niet (meer). Ouder-kindrelaties spelen zich voor een toenemend aantal kinderen geen 
volledige kindertijd meer af binnen hetzelfde huishouden. Het is voor steeds meer kinderen 
een zich wijzigende leefvorm doorheen de kindertijd geworden; voor kinderen met een co-
ouderschapsregeling zelfs wijzigend doorheen de maand of de week. De grenzen van het gezin 
zijn voor een groeiend aantal kinderen vervaagd, met nieuwe gezinsleden die komen en gaan, 
voltijds of deeltijds.

De gezinstransities en gezinstrajecten die volwassenen en kinderen in Vlaanderen doorheen 
hun levensloop meemaken en de gevolgen hiervan voor het individuele, het gezins- en het 
maatschappelijke functioneren, vormen de focus van deze studie. We bakenen in deze inleiding 
vooreerst enkele begrippen af en schetsen nadien de opbouw van de studie.

1.  Gezinstransities en gezinstrajecten in de levensloop: 
definities en uitgangspunten

Met het begrip gezinstransitie verwijzen we in deze studie naar de overgang tussen verschil-
lende gezinsvormen op diverse momenten in de levensloop van kinderen, jongeren, jongvol-
wassenen, volwassenen, bejaarden en hoogbejaarden. Deze gezinstransities kunnen plaatsvin-
den naar aanleiding van het gaan samenwonen met een partner of van het weggaan van/bij een 
partner of van het wegvallen van een partner door overlijden. Bij deze transities kunnen al dan 
niet gemeenschappelijke of eigen kinderen van de partner(s) betrokken zijn. We schenken hier-
bij aandacht aan overgangen in diverse richtingen, zowel in de aanloop naar de vorming van 
een eigen eerste of volgende gezin, als in de fase van het verlaten van het ouderlijke gezin of 
het ontbinden van een eigen gezin. Voorbeelden zijn: de overgang vanuit of opnieuw terug naar 
het ouderlijke huis, vanuit of naar alleenwonen (met of zonder kinderen), vanuit of naar een 
ongehuwd of gehuwd samenwonen met een partner (met of zonder kinderen), vanuit of naar 
een eenoudergezin of een nieuwsamengesteld gezin en naar een collectief huishouden. Deze 
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overgangen kunnen volgen op of voorafgaan aan een tijdelijke of een meer permanente gezins-
vorm. Deze gezinstransities kunnen de realisatie van een individuele of gezamenlijke keuze zijn 
of een meer gedwongen aanpassing aan een gewijzigde situatie. De ‘maakbaarheid van de eigen 
levensloop’ is immers niet onbeperkt (Liefbroer, 2007). Een opeenvolging van gezinsvormen 
en/of -transities noemen we een gezinstraject. Veranderingen binnen een gezinsvorm, zoals bij-
voorbeeld de geboorte van een (volgend) kind of een kind dat het ouderlijke huis verlaat, vallen 
in deze studie buiten de afbakening van het begrip gezinstransitie. 

De sociologie van de levensloop heeft de voorbije decennia fors aan belang gewonnen (Börsh-
Supan, Brandt & Schröder, 2013; Elder & Giele, 2009; Liefbroer & Dijkstra, 2000; Van der Lippe 
et al., 2007), maar is tevens nog in volle ontwikkeling, zowel op het vlak van nieuwe theore-
tische inzichten als van nieuwe onderzoeksmethoden (Mayer 2009). De levensloop van een 
individu en/of van een gezin volgt niet langer een ‘voorgeschreven’ pad, maar wordt geken-
merkt door een toenemende variatie en complexiteit (Dykstra, 2003; Lefèvre & Filhon, 2005; 
Sweeney, 2010). De voorbije decennia focuste sociaal-demografisch onderzoek zich vooral op 
echtscheiding als cruciaal scharniermoment in de levensloop van volwassenen en kinderen. 
Recent stellen we in dit onderzoek een nieuwe focus vast, namelijk op het aantal en soort ge-
zinsveranderingen van volwassenen en van kinderen doorheen de levensloop en dus op de aard 
van het gevolgde gezinstraject (Amato, 2010; Magnusson & Berger, 2009). 

We hanteren in deze studie de volgende uitgangspunten bij de benadering van gezinstransities 
en gezinstrajecten in de levensloop.
1. We gaan uit van een proces. Een gezinstransitie kent een aanloop naar een andere gezins-
vorm en loopt door met gevolgen op uiteenlopende domeinen van het leven. De term gezins-
transitie impliceert meer dan de term ‘life event’ of levensgebeurtenis. Veranderingen in de 
levensloop zijn geen plotse gebeurtenissen, maar zijn veeleer ingebed in een proces van voor-
afgaande, tussenliggende en daaropvolgende veranderingen. Een gezinstransitie kan uitkom-
sten genereren op andere domeinen, die op hun beurt de levensloop in een specifieke richting 
duwen of precies weghouden van een bepaalde richting. Om deze complexiteit van patronen 
te vatten, spreken Bird en Krüger (2005) over ‘layered life course patterns’. Enkele voorbeel-
den: een verhuizing naar aanleiding van een (echt)scheiding kan tevens een verandering van 
school betekenen; een financiële achteruitgang ten gevolge van het verlies van het inkomen 
van de partner, kan een toetreden tot de arbeidsmarkt vergen; door de vorming van een eenou-
dergezin kan het familiale en sociale netwerk verkleinen. Een gezinstransitie kan ook tot een 
nieuwe gezinstransitie leiden. Een (echt)scheiding bijvoorbeeld leidt vaak tot een volgende 
gezinstransitie bij de komst van een nieuwe inwonende partner, die op haar beurt belangrijke 
veranderingen op andere domeinen met zich kan meebrengen. Onderzoek waarbij deze interne 
dynamiek en de causale verbanden doorheen de levensloop worden bekeken, staat nog in de 
kinderschoenen (Mayer, 2009). Desalniettemin trachten we in deze studie aandacht te schenken 
aan het cumulatieve karakter van het proces dat voorafgaat aan en volgt op een welbepaalde 
gezinstransitie. Naast het belichten van diverse soorten gezinstransities, wordt de focus ook 
gericht op het aantal gezinstransities in de voorbije levensloop. Het gezinstraject, eerder dan de 
enkelvoudige gezinstransitie, kan richtinggevend zijn voor het economische en sociale welzijn. 
Shapiro (2012) toonde recent aan dat het gezinstraject een betere voorspeller is van de interge-
nerationele solidariteit dan de afzonderlijke veranderingen in de burgerlijke staat. 
2.  We gaan bij de studie van gezinstransities tevens uit van een kans- en/of risicomodel. Een 
transitie naar een andere gezinsvorm brengt, al dan niet gewenst en/of al dan niet voorbereid, 
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verschuivingen mee in de balans van de draagkracht en de draaglast van individuen en van 
gezinnen. Elke gezinstransitie houdt op zich een kans in voor positieve gevolgen en/of een 
risico voor negatieve wijzigingen in de leefsituatie van de kinderen en de volwassenen. Recent 
onderzoek biedt niet uitsluitend ruimte voor risico’s en negatief gedefinieerde indicatoren van 
welzijn, maar ook voor kansen en positieve gevolgen. 
3.  We onderscheiden in deze studie gevolgen die zich op drie niveaus kunnen manifesteren. 
Op individueel vlak kan zowel het aangaan van een partnerrelatie als een (echt)scheiding moge-
lijkheden voor de persoonlijke ontwikkeling bieden. Levenstevredenheidsstudies wijzen op de 
positieve gevolgen van een huwelijk of een partnerschap voor volwassenen (Clark et al., 2008; 
Wingen, de Jonge & Arts, 2010). Negatieve individuele gevolgen van een (echt)scheiding betref-
fen bijvoorbeeld slechtere schoolprestaties bij kinderen en jongeren, een noodzakelijk terugtre-
den uit de arbeidsmarkt van moeders, een minder goede gezondheidstoestand van mannen. Een 
gezinstransitie heeft eveneens een invloed op het gezinsfunctioneren, de betrokken gezinsleden 
en hun gezinsrelaties, alsook op het ruimere familienetwerk (ouders en grootouders, kinderen 
en kleinkinderen). Onderzoek opgezet vanuit een multi-actor-perspectief, waarin de visie en 
de beleving van meerdere betrokkenen bij een gezinstransitie aan bod komen, biedt daarom 
een bijzondere meerwaarde. Het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV) (Mortelmans et al., 
2011) heeft een dergelijk breed multi-actor-opzet, waarbij de veranderingen door een echtschei-
ding voor de betrokken kinderen, ouders, grootouders, oude en nieuwe partners met elkaar kun-
nen worden verbonden. Gezinstransities kunnen positieve gevolgen hebben voor het gezins-
functioneren en nieuwe kansen creëren. Onderzoek wijst op gevoelens van opluchting en een 
afname van conflict binnen het gezin na een (echt)scheiding (Bastaits, Van Peer & Mortelmans, 
2011). Een scheiding of een overlijden kan ook de banden binnen de eigen familie versterken. 
Negatieve gevolgen van een (echt)scheiding gaan om de afwezigheid van de vader (of de moe-
der) binnen het gezin, een verminderde opvoedingscapaciteit van de ouder(s), een daling van 
de koopkracht van het gezin, een inkrimping van het familiale en sociale netwerk rondom het 
gezin. Op maatschappelijk vlak kan de evolutie naar een grotere individuele keuzevrijheid bin-
nen een levensloop en naar een grotere diversiteit van gezinsvormen, nieuwe uitdagingen vor-
men voor een aangepast modern beleid. Negatieve gevolgen kunnen de vorm aannemen van een 
toename van de specifieke groepen binnen de samenleving: alleenwonenden en eenoudergezin-
nen, personen met een verzwakt economisch, gezondheids- of sociaal kapitaal, scholen met 
veel kinderen uit eenoudergezinnen, gescheiden personen in het pensioenstelsel (Dronkers, 
2013). 
4. Gevolgen van gezinstransities zijn er zowel op korte als op langere termijn. Economische 
en psychologische gevolgen zijn vooral merkbaar op korte termijn (Clark et al., 2008; de Regt, 
Marynissen & Mortelmans, 2010; Dewilde, 2002). Sociale gevolgen (blijven) zich ook op lan-
gere termijn manifesteren (Soons, Liefbroer & Kalmijn, 2009). Dit blijkt uit de studies omtrent 
de impact van een ouderlijke (echt)scheiding op de latere eigen gezinsvorming en -ontbinding 
(Dronkers & Härkönen, 2008, Harmsen, Wobma & Van Gaalen, 2013) en omtrent het ontberen 
van steun van de kinderen, vooral bij mannen, in de oudere levensfase (Gierveld & Dykstra, 
2002).
5. Tot slot belichten we in deze studie de gezinstransities en -trajecten en de diverse gevolgen 
ervan voor hun functioneren op de onderscheiden niveaus zowel van volwassenen als van 
kinderen. We maken hier steeds expliciet onderscheid tussen de gezinstransities en gevolgen 
ervan bij mannen én vrouwen en bij jongens én meisjes. Mannen en vrouwen volgen niet al-
tijd gelijkaardige gezinstrajecten of volgen analoge gezinstrajecten doch met een ander tempo. 
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Jongens en meisjes, mannen en vrouwen ervaren vaak op een andere wijze de gevolgen van hun 
gezinstraject of passen zich op een andere wijze aan de veranderingen aan. 

2. opbouw van de studie 

In deze studie wordt aan de hand van diverse databronnen het voorkomen van bepaalde ge-
zinstransities en gezinstrajecten van mannen en vrouwen, jongens en meisjes in Vlaanderen 
beschreven. Waar mogelijk worden de determinanten van deze gezinstrajecten opgespoord. De 
gevolgen van de gezinstransities en -trajecten worden in kaart gebracht. Of bepaalde gezinstran-
sities en -trajecten tot een verzwakking of een versterking van het functioneren leiden, is voor 
diverse domeinen van het Vlaamse beleid relevante kennis.

Deze studie omvat drie delen. In deel 1 wordt uitgebreid de demografische en de normatieve 
context in Vlaanderen geschetst, alsook het voorkomen van de gezinstransities en -trajecten. De 
grote lijnen van de gezinsdemografische veranderingen zijn gekend: minder huwelijken, meer 
ongehuwd samenwonen, meer (echt)scheidingen en minder kinderen. Deze wijzigingen heb-
ben allerlei implicaties voor de dynamiek van de levensloop van individuen en van gezinnen.

In de hoofdstukken 1 en 2 worden de gezinstransities en de -trajecten van Vlaamse mannen en 
vrouwen beschreven. In hoofdstuk 1 geeft Martine Corijn een eerste schets aan de hand van 
de veranderingen in de burgerlijke staat op basis van Rijksregistergegevens. Dit beeld op basis 
van de officieel geregistreerde transities (huwelijk, echtscheiding en overlijden van de huwe-
lijkspartner) is zeer partieel, aangezien de gezinstrajecten van de nooit-gehuwden en de gezins-
trajecten waarin ongehuwd samenwonen voorkomt geheel buiten beeld blijven. We weten bij-
voorbeeld dat van alle koppels die in ons land in 2007 scheidden, het jaar vóór de scheiding 
slechts 55% gehuwd samenwoonde (Defever & Mortelmans, 2011). In hoofdstuk 2 wordt door 
Inge Pasteels, Edith Lodewijckx en Dimitri Mortelmans aan dit gebrek aan informatie verholpen 
door gebruik te maken van de data van de ‘Generations and Gender Survey’ (GGS). Zij kunnen 
voor mannen en vrouwen van alle leeftijdsgroepen het reeds doorlopen gezinstraject schetsen, 
met tevens expliciete aandacht voor het starten van een ongehuwd samenwonen evenals voor 
het beëindigen ervan.  

Bij veel gezinstransities van volwassenen zijn kinderen betrokken (Breton & Prioux, 2009; 
Sweeney, 2010). Bij alle huwelijks- en samenwoonontbindingen in ons land in 2007 waren in 
53% van de gevallen kinderen betrokken (Defever & Mortelmans, 2011). Dit vertaalt zich in het 
feit dat ongeveer 1 op de 4 kinderen/jongeren in Vlaanderen een (echt)scheidingservaring heeft 
(Lodewijckx, 2005; Vanassche et al., 2011). Naast de eenoudergezinnen (doorgaans moederge-
zinnen) en nieuwsamengestelde gezinnen, hebben door het verblijfsco-ouderschap nieuwe ge-
zinstypes voor kinderen een plaats verworven (Vanassche et al., 2011). In hoofdstuk 3 schetsen 
Sofie Vanassche, Martine Corijn, An Katrien Sodermans en Koen Matthijs de gezinstrajecten 
van de volwassenen na de ontbinding van een eerste huwelijk. Ze brengen hierbij in rekening 
of deze gescheiden mannen en vrouwen ouders zijn of niet en hoe de ouders hun ouderschap 
via de verblijfsregeling voor de kinderen na de (echt)scheiding vormgeven. Nadien belichten 
ze de gezinstrajecten van de gescheiden vaders én van de gescheiden moeders vanuit het per-
spectief van de betrokken kinderen. Ze doen dit aan de hand van gegevens van het onderzoek 
‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV). 
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Niet enkel het gedrag, maar ook het denken van Vlamingen over het gezin en de gezinsvor-
men – de normatieve context – veranderde. Zowel het huwelijk als het ongehuwd samenwo-
nen kreeg een nieuwe betekenis (Amato, 2009; Cherlin, 2004; Heuveline & Timberlake, 2004; 
Perelli-Harris et al., 2009). De snelheid van sommige gezinsdemografische evoluties strookt 
soms niet met de trager veranderende opvattingen over het gezin (Deboosere, Mortelmans & 
Marquet, 2011; Halman, Sieben & Van Zundert, 2011). In hoofdstuk 4 schetst Martine Corijn 
hoe in Vlaanderen sinds de eeuwwisseling enerzijds het demografische gedrag wijzigde en hoe 
anderzijds het denken over het huwelijk en het gezin wijzigde of net niet wijzigde. De huidige 
normatieve context wordt beschreven aan de hand van gegevens die zijn verzameld in de con-
text van de survey ‘Sociaal-culturele Verschuivingen in Vlaanderen’ 2012 en vergeleken met 
een analoge bevraging van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies uit 2004. 

Het geheel van mogelijke samenhangen tussen de gezinstransities en -trajecten enerzijds en de 
gevolgen voor het individuele functioneren van volwassenen en kinderen, voor het gezinsfunc-
tioneren en het maatschappelijke functioneren anderzijds, is zeer groot en kan onmogelijk bin-
nen één studie worden behandeld. In deze studie maken we een selectie uit deze brede matrix 
in functie van de beschikbare databronnen voor Vlaanderen en van de analysemogelijkheden.

In deel 2 van deze studie wordt nagegaan hoe een aantal specifieke gezinstransities en -trajec-
ten van volwassenen samenhangen met gevolgen op diverse levensdomeinen. De toename van 
het aantal echtscheidingen in ons land sinds de jaren 70 brengt in de hoofdstukken 5, 6 en 7 
echtscheiding als gezinstransitie op de voorgrond. Door het gebruik van de SiV-data in deze 
hoofdstukken ligt de focus op de (echt)scheiding in het eerste huwelijk van volwassenen hoofd-
zakelijk in de leeftijdscategorie 30 tot 60 jaar. 

Gezinstransities hebben implicaties voor het sociaal-economische functioneren van het gezin. 
Tal van studies tonen de samenhang aan tussen een huwelijk, een (echt)scheiding of een ver-
weduwing en het sociaal-economische welzijn van het gezin (Aassve et al., 2007; Andress et 
al., 2006; Dewilde, 2002; Kalmijn & De Vries, 2008; Mortelmans & Jansen, 2010; Mortelmans & 
Ponnet, 2009; Vandecasteele, 2010). Als partners gaan samenwonen, betekent dit een bunde-
ling van hun economische en financiële middelen binnen het gezin. Als partners en gezinnen 
uit elkaar gaan, dan verliezen ze de economische en financiële schaalvoordelen die ze hadden 
door samen te wonen. Dit is nog meer uitgesproken zo wanneer er kinderen betrokken zijn. In 
2011 bedroeg het globale armoederisico in het Vlaamse Gewest 10%. Voor alleenstaande ouders 
liep dit op tot 22%; dit is opmerkelijk hoger dan de 15% voor alleenstaanden (Noppe, 2013). 
Bij alleenstaande ouders is ook de werkloosheid groter en komt vaker dan in andere gezins-
types een lage werkintensiteit voor (ADSEI-SILC, 2012). De sociaal-economische implicaties 
van een (echt)scheiding voor het gezin zijn geslachtsspecifiek. De meeste studies tonen aan dat 
vrouwen, die vaak alleenstaande moeders zijn, kort na de echtscheiding een sterke terugval 
kennen in economisch en financieel opzicht (Avellar & Smock, 2005; Fokkema, 2001; Manting 
& Bouman, 2006; Poortman, 2000). Deels is dit te wijten aan de zwakkere arbeidsmarktpositie 
en de lagere werkzaamheidsgraad die vrouwen reeds vóór hun (echt)scheiding hadden.

Griet Vanderheyden en Dimitri Mortelmans analyseren in hoofdstuk 5 het verloop van de ar-
beidstrajecten van vrouwen in Vlaanderen van drie jaar vóór de scheiding tot vijf jaar na de 
scheiding en vergelijken het traject vóór en na de scheiding. Zij combineren de (in)stabiliteit 
van deze arbeidstrajecten met gezinskenmerken van de gescheiden vrouwen. Dit brengt ons bij 
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hoofdstuk 6 waarin Sara Symoens en Piet Bracke beschrijven hoe bij ouders de combinatiepro-
blematiek van arbeid en gezin na een (echt)scheiding vorm krijgt, naargelang er al dan niet een 
nieuwe partner is. De auteurs hebben hierbij zowel aandacht voor het werk-naar-gezin conflict 
als voor het gezin-naar-werk conflict en gaan na welke strategieën helpen om de mate van dit 
conflict te reduceren. 

De beleving van de combinatie arbeid en gezin brengt ons naar de impact van een gezinstransi-
tie op het psychologische welbevinden. Deze impact werd de afgelopen decennia, zowel vanuit 
een psychologische als vanuit een sociologische invalshoek, uitgebreid bestudeerd (zie Van 
Peer, 2007 voor een samenvatting). Enerzijds zijn er de studies die aansluiten bij een lange 
onderzoekstraditie naar de samenhang tussen de burgerlijke staat en het fysieke en psychische 
welbevinden. Niet het al dan niet gehuwd, gescheiden of verweduwd zijn, maar het al dan niet 
hebben van een nieuwe (inwonende) partner blijkt cruciaal te zijn voor het psychische welzijn 
(Corijn, 2009; Deboosere et al., 2006; Fokkema & Dykstra, 2001; Jacobs, Vanderleyden & Vanden 
Boer, 2004; Johnson & Wu, 2002; Kalmijn & Monden, 2006). Anderzijds zijn er meer recent de 
longitudinale studies die het proces van aanpassing aan en reactie op een gezinstransitie onder-
zoeken (Gardner & Oswald, 2006; Lucas, 2005; Wingen, de Jonge & Arts, 2010). Depressiviteit, 
eenzaamheid en psychologische spanningen zijn de meest gebruikte indicatoren van de nega-
tieve dimensie van het psychische welbevinden. De positieve dimensie wordt gemeten aan de 
hand van de algemene levenstevredenheid, het geluk en de zelfwaardering. Ook in dit onder-
zoeksdomein komt men vaak tot geslachtsspecifieke conclusies. Veel studies tonen aan dat na 
een (echt)scheiding vrouwen meer internaliserend probleemgedrag (psychische problemen) en 
mannen meer externaliserend probleemgedrag (zoals bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik) 
vertonen (zie De Koker, 2007 voor een samenvatting). Mannen blijken meer baat te hebben bij 
de beschermende factoren van een huwelijk dan vrouwen (‘the marriage benefit’). Via het hu-
welijk surfen zij als het ware mee met het gezondheidsgedrag van het gezin en op het sociale 
netwerk van hun echtgenote. Na een (echt)scheiding lopen ze meer risico op een verminderde 
gezondheid en een verslechterd gezondheidsgedrag (Bronselaer, 2007; Corijn, 2009; De Koker, 
2007) en op eenzaamheid en een geringere sociale integratie (Dykstra & de Jong Gierveld, 2004; 
Kalmijn & Broese van Groenou, 2005). In dit soort studies worden vaak causatie-effecten onder-
scheiden van selectie-effecten. Mannen en vrouwen met een minder goede gezondheid of een 
lager psychisch welbevinden worden geselecteerd in en/of kiezen voor meer fragiele leefvor-
men en huwelijken. Een gezinsbreuk leidt dan tot een verminderd fysiek of psychisch welbe-
vinden, maar deels liggen deze gevolgen reeds vast (Monden & Uunk, 2013). Het aangaan van 
een nieuwe relatie en de vorming van een nieuwsamengesteld gezin zou volgens de selectie-
hypothese dan ook geen blijvende buffer vormen tegen het verminderde fysieke en psychische 
welbevinden na een (echt)scheiding.

In hoofdstuk 7 onderzoeken Veerle Buffel, Elien Colman en Piet Bracke het formele zorggebruik 
(raadpleging van een huisarts en van een psychiater/psycholoog) evenals het medicatiegebruik 
bij psychische problemen van mannen en vrouwen die al dan niet een echtscheiding hebben 
meegemaakt en van ooit-gescheiden mannen en vrouwen die al dan niet een nieuwe inwo-
nende partner hebben. Zij schetsen hiertoe eerst de verschillen in het psychische welzijn van 
deze diverse groepen. 

De hoofdstukken 8, 9 en 10 gaan over gezinstransities in het leven van volwassenen van 50 
jaar en ouder of over de gevolgen van eerdere gezinstransities eens men de 50 jaar voorbij is. 
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De toenemende levensverwachting zorgt er enerzijds voor dat vrouwen, maar vooral mannen, 
op steeds latere leeftijd hun partner verliezen door overlijden. Doch de stijging van het aantal 
echtscheidingen sinds de jaren 70 van de vorige eeuw heeft de levensloop van een groeiende 
groep 50-plussers getekend. In deze hoofdstukken over 50-plussers komt naast het verlies van 
de partner door overlijden dan ook de (echt)scheiding mee in beeld. Uiteenlopende databron-
nen bieden hiervoor het nodige materiaal. Het betreft zowel survey-data (Survey on Income and 
Living Conditions (SILC) en Survey on Health, Ageing and Retirement (SHARE)), als registerda-
ta (Rijksregister, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Pensioenkadaster, Sigedis-databank, 
data van het InterMutualistisch Agentschap). 

De sociaal-economische gevolgen van gezinstransities in het voorbije leven voor het indivi-
duele en/of gezinsfunctioneren staan centraal in de hoofdstukken 8 en 9. In hoofdstuk 8 gaat 
Caroline Dewilde specifiek in op het verband tussen gezinstrajecten in de voorbije levensloop 
en woningbezit bij 50-plussers. Woningbezit is immers een belangrijke indicator van de wel-
vaartspositie op latere leeftijd. In hoofdstuk 9 ontwarren Hans Peeters, Wouter De Tavernier en 
Jos Berghman de interactie tussen het gevolgde gezinstraject, de arbeidsloopbaan en de pensi-
oenregelingen. Zij zoemen in op de impact van dit samenspel op het armoederisico bij vrouwen 
net na de pensioenleeftijd. 

De toenemende levensverwachting in goede gezondheid heeft er toe geleid dat steeds meer 
mensen pas op zeer hoge leeftijd hun eigen woning moeten verlaten om een laatste transitie 
naar een residentiële ouderenvoorziening te maken. Edwin Pelfrene schetst in hoofdstuk 10 wie 
op latere leeftijd binnen het eigen gezin kan blijven dankzij de thuisverpleging en wie op hoge 
leeftijd de overgang maakt naar een woonzorgcentrum. Of men deze transitie al dan niet vanuit 
een tweepersoonshuishouden maakt, geeft benaderend aan of men nog gehuwd was of niet.

In deel 3 worden de gevolgen van gezinstransities en -trajecten van kinderen op enkele speci-
fieke domeinen belicht. In elk hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van de SiV-data met gegevens 
van meerdere actoren betrokken bij de ouderlijke echtscheiding. 

Aangezien steeds meer ouders na een (echt)scheiding een verder gezinstraject afleggen, wordt 
de opdeling tussen kinderen uit intacte gezinnen en uit niet-intacte gezinnen (scheidingskin-
deren) steeds minder informatief. Kinderen met gescheiden ouders vormen een steeds hetero-
genere groep; ze hebben al dan niet tijdelijk of meer permanent een stiefouder in het gezin van 
hun vader en/of in het gezin van hun moeder. De gevolgen van gezinstransities voor kinderen 
verdienen bijzondere aandacht omwille van de specifieke positie van kinderen, die vaak als 
passieve actor betrokken zijn bij de gezinstransitie(s) van hun ouders. Een gezinstransitie raakt 
uiteenlopende aspecten van de leefsituatie van kinderen. Het onderzoek betreffende de impact 
van een ouderlijke scheiding tijdens de kindertijd op het psychologische welbevinden van kin-
deren, adolescenten en (jong)volwassenen toont relatief consistente resultaten (zie Carrette, 
2007 voor een samenvatting; Zheng, Hou & Schimmele, 2008). Over het algemeen kan worden 
gesteld dat kinderen die in hun kindertijd een ouderlijke scheiding meemaakten, in vergelijking 
met kinderen die in een intact gezin opgroeiden, een grotere kans hebben op een lager psycho-
logisch welbevinden in de kindertijd, de adolescentie en de jongvolwassenheid (Amato, 2001, 
2005, 2006; Clarke-Stewart & Dunn, 2006; Sun, 2001). In sommige onderzoeken komt naar voor 
dat niet zozeer de ouderlijke echtscheiding, dan wel het beleven van ouderlijk conflict door-
weegt op het welbevinden van kinderen (Amato, 2006). In de meeste onderzoeken worden bij 
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jongens meer gedragsproblemen en delinquent gedrag vastgesteld dan bij meisjes; ook recent in 
Vlaanderen bij 12- tot 18-jarigen (Vanassche et al., 2011). Meisjes reageren via minder zichtbaar 
gedrag zoals angst of depressie of via uitermate wenselijk gedrag (zie Bronselaer, 2007 voor een 
samenvatting). De negatieve gevolgen voor het welbevinden van kinderen doen zich het sterkst 
voor kort na de (echt)scheiding. De meeste studies tonen aan dat, op langere termijn, de ver-
schillen in het psychologische welbevinden van kinderen die al dan niet een ouderlijke schei-
ding meemaakten al bij al beperkt zijn (Amato, 2001; Pryor & Rodgers, 2001). Onderzoek toont 
aan dat het meemaken van een cumulatie van opeenvolgende gezinstransities het risico op ge-
drags- en emotionele problemen sterk vergroot (Portael, Andries & Ponjaert-Kristoffersen, 2001; 
Magnuson & Berger, 2009). Er zijn minder studies waarin het verband tussen de fysieke gezond-
heid van kinderen en het doormaken van een gezinstransitie wordt onderzocht. Kinderen van 
gescheiden ouders vinden hun gezondheid minder goed en vertonen meer risicovol gezond-
heidsgedrag (De Clercq & Maes, 2012; Vanassche et al., 2011). De gevolgen van een gezinstran-
sitie voor het individuele welzijn van kinderen komt niet aan bod in deze studie.

Wat wel aan bod komt zijn de onderwijsuitkomsten. Uit de internationale onderzoekslitera-
tuur blijkt dat, in vergelijking met kinderen uit tweeoudergezinnen, kinderen uit eenouder-
gezinnen of nieuwsamengestelde gezinnen minder goede schoolresultaten behalen (Amato, 
2005; Ermisch & Francesconi, 2001; Fischer & de Graaf, 2001; Ram & Hou, 2003). In Vlaams 
en Nederlands onderzoek worden de meeste van deze resultaten bevestigd (Colpin et al., 
2001; Groenez, Van den Brande & Nicaise 2003; Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007; Spruijt, 2009; 
Vanassche et al., 2011). Sommige studies tonen aan dat dit risico groter is wanneer de (echt)-
scheiding plaatsvindt op een kantelmoment in de schoolloopbaan. De gezinsstructuur na de 
(echt)scheiding is medebepalend voor het schoolsucces. Stabiliteit van het (stief)gezin en het 
opleidingsniveau van de (stief)ouder zijn daarbij kritische succesfactoren (Fischer, 2004). Nele 
Havermans, Sofie Vanassche, Sarah Botterman en Koen Matthijs onderzoeken in hoofdstuk 11 
de impact van de gezinstrajecten die jongens en meisjes volgden vanaf de geboorte tot hun 18 
jaar op hun onderwijsuitkomsten op cruciale momenten in de schoolloopbaan.

De diverse ouderschapsvormen en gezinsconstellaties die gezinstransities genereren, hebben 
implicaties voor het functioneren van het gezin (van/bij de vader én van/bij moeder) en in het 
bijzonder voor het opvoedend handelen en voor de kwaliteit van de relatie met vader, moeder 
en hun eventuele nieuwe partner(s). Twee ouderlijke huishoudens betekenen ook twee gezins-
situaties, elk met hun eigen kenmerken en dynamiek. De stress die gepaard gaat met gezins-
transities en nieuwe gezinsconstellaties kan een hypotheek leggen op de beschikbaarheid en de 
opvoedingscapaciteiten van de ouders (Vandemeulebroecke et al., 2007). De ouder-kind relaties 
en de opvoedingsstijlen kunnen veranderen na een (echt)scheiding. De verblijfsregeling van 
het kind speelt daarbij een grote rol (Hetherington, 2003). Als men niet bij de ouder inwoont, 
neemt het contact met die ouder vaak geleidelijk af (Kalmijn, 2008; Kalmijn & de Graaf, 2000). 
Verschillende studies tonen aan dat zowel de kwaliteit van het opvoedend handelen als van 
de ouder-kindrelatie (tijdelijk) afneemt in gezinnen die zich in een scheidingssituatie bevin-
den (Afifi & Schrodt, 2003; Pryor & Rodgers, 2001; Rogers, 2004). In Vlaanderen ervaren 3 op 
de 10 jongeren met gescheiden ouders veel conflict tussen hun ouders tegenover 1 op de 10 
jongeren met niet-gescheiden ouders (Vanassche et al., 2011). De mate van conflict tussen ex-
partners/ouders kan een hypotheek leggen op het gezinsfunctioneren en het opvoedend hande-
len. Het zoeken naar een efficiënt opvoedingsmodel tussen de biologische ouders en de sociale 
ouders is vaak een moeilijke evenwichtsoefening (Amato, 2001, 2005). De veranderingen in 
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opvoedingsstijlen en de relatie met de ouder(s) na een (echt)scheiding zijn vaak, zowel voor de 
ouders als voor de kinderen geslachtsspecifiek (Bastaits, Ponnet & Mortelmans, 2012; Vanassche 
et al., 2011).

Kim Bastaits, Christine Van Peer en Dimitri Mortelmans belichten in hoofdstuk 12 de opvoe-
dingsstijlen van ooit-gescheiden vaders en moeders en verrekenen hierbij de impact van de 
verblijfsregeling van het kind en van de aanwezigheid van een nieuwe inwonende partner bij 
de gescheiden ouder. 

Gezinstransities hebben ook implicaties voor het functioneren van het ruimere familiale net-
werk. Zo kunnen grootouders een belangrijke steunfiguur vormen in het leven van kinderen. 
Doch de relaties tussen kleinkinderen en hun grootouders kunnen wijzigen als de kleinkinde-
ren in een eenoudergezin of nieuwsamengesteld gezin gaan leven. Met de stiefouder(s) komen 
ook stiefgrootouders in beeld. De veranderende intergenerationele relaties van kinderen en hun 
ouders na gezinstransities vormt een geheel nieuw onderzoeksdomein binnen de sociale de-
mografie. In hoofdstuk 13 nemen Maaike Jappens en Jan Van Bavel de band tussen grootouders 
en kleinkinderen na een ouderlijke echtscheiding onder de loep. Zij brengen hierbij tevens de 
verblijfsregeling van het kind en de aanwezigheid van een nieuwe inwonende partner bij de 
gescheiden ouder in rekening. 

Gezinstransities hebben ook gevolgen voor het maatschappelijke functioneren. Deze wor-
den echter doorgaans onderbelicht. Deze studie wil reflecties over deze gevolgen expliciet 
stimuleren. 

In de slotbeschouwingen blikken we terug op de vele facetten van gezinstransities in Vlaan-
deren en bespreken we de impact op het individuele en gezinsfunctioneren. We sluiten af 
met beschouwingen over implicaties voor het maatschappelijke functioneren en voor diverse 
beleidsdomeinen.
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Veranderingen in de burgerlijke staat gaan doorgaans gepaard met gezinstransities. Tot de ja-
ren 80 verlieten de meeste jonge mensen hun ouderlijke huis om meteen te trouwen (Corijn & 
Klijzing, 2001). Enkele maanden vóór de wettelijke echtscheiding splitst een tweeoudergezin 
doorgaans in een eenoudergezin en een alleenwonende en gaat een echtpaar zonder kinderen 
doorgaans als twee alleenwonenden leven (Corijn, 2005b; Bastaits et al., 2011). Bij het overlij-
den van de huwelijkspartner ontstaat een eenoudergezin of blijft een alleenwonende na (Corijn, 
2005c, 2012c). Maar niet alle gezinstransities worden gevat door de officieel geregistreerde ver-
anderingen in de burgerlijke staat. Jonge mensen gaan ongehuwd samenwonen zonder te trou-
wen (Corijn, 2004; Pasteels, Corijn & Mortelmans, 2012). Na een echtscheiding wonen mensen 
steeds vaker ongehuwd samen; slechts een minderheid hertrouwt (Corijn, 2004, 2013). Als on-
gehuwd samenwonenden besluiten om te huwen, is er niet echt sprake van een gezinstransitie, 
omdat ze blijven samenwonen. Als ongehuwd samenwonenden uit elkaar gaan of hun partner 
verliezen door overlijden is er wel een gezinstransitie, doch geen verandering van burgerlijke 
staat. Transities zoals het gaan samenwonen met een partner en het weggaan bij of het verliezen 
van een partner blijven dus buiten beeld als we ons enkel richten op huwelijken, echtscheidin-
gen en verweduwingen.

Alhoewel veranderingen in de burgerlijke staat steeds minder samenvallen met een gezinstran-
sitie en gezinstransities die samenhangen met een ongehuwd samenwonen buiten beeld blijven 
op basis van veranderingen in de burgerlijke staat, is het toch informatief om de veranderingen 
in de burgerlijke staat te belichten die Vlaamse volwassenen in hun levensloop reeds achter 
de rug hebben. Een beeld van die veranderingen, op basis van Rijksregisterdata, vormt een 
invalshoek om enkele aspecten van de sociaal-demografische context te schetsen waarbinnen 
gezinstransities de voorbije decennia in Vlaanderen plaatsvonden. 

De focus op de veranderingen in de burgerlijke staat van de volwassenen brengt met zich mee 
dat de betrokkenheid van kinderen bij gezinstransities buiten beeld blijft, onder meer omdat 
de officiële statistieken de huwelijken, echtscheidingen en overlijdens niet belichten in termen 
van de eventueel betrokken biologische en/of andere kinderen (Algemene Directie Statistiek 
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en Economische Informatie (ADSEI)). Huwelijkssluitingen worden niet opgedeeld naargelang 
het aantal reeds aanwezige kinderen. De officiële informatie over kinderen betrokken bij een 
echtscheiding is zeer onvolledig. Geboortes worden wel opgedeeld naargelang de burgerlijke 
staat van de moeder (Corijn, 2010). Overlijdens worden gespecificeerd naargelang de burger-
lijke staat, doch niet naargelang het kindertal.

De evolutie van het aantal en soort huwelijkssluitingen en -ontbindingen in het Vlaamse Gewest 
werd elders reeds uitvoerig beschreven (Corijn, 2011, 2012a). Vanuit een vergelijkend perspec-
tief (figuur 1) stellen we vast dat in België gezinstransities plaatsvinden binnen een context 
waarin steeds minder en recent relatief weinig wordt gehuwd en waarin steeds vaker en recent 
relatief veel uit de echt wordt gescheiden. Het Belgische huwelijkscijfer van 2009 behoorde 
tot de middengroep; het Belgische echtscheidingscijfer van 20081 nam daarentegen de tweede 
plaats in na dat van de Verenigde Staten. 

1.  onderzoeksvragen en databron

We schetsen de context van de gezinstransities in het Vlaamse Gewest in termen van verande-
ringen in de burgerlijke staat door vijf vragen te beantwoorden.
1.  Gegeven het dalende aantal eerste huwelijken en het toenemende aantal tweede en derde 

huwelijken en gegeven het stijgende aantal eerste echtscheidingen en het groeiende aan-
tal tweede en derde echtscheidingen, hoeveel huwelijken hebben heden ten dage Vlaamse 
mannen en vrouwen in hun voorbije levensloop al gesloten en al ontbonden? Wat leert ons 
dit over het aantal gezinstransities dat hierdoor al dan niet op gang komt? 

2.  Gegeven dat men ooit voor een eerste huwelijk heeft gekozen, welke wijzigingen van de 
burgerlijke staat volgden eventueel nadien? Met andere woorden, wat is het vervolgtraject 
van een eerste huwelijk? Varieert dit traject naargelang de periode waarin men gehuwd is? 

3.  Hoe groot is de kans voor gehuwden dat hun huwelijk wordt beëindigd door een echtschei-
ding of door een overlijden van de partner? Varieert die ontbindingskans naargelang het om 
een eerste, tweede of volgend huwelijk gaat? Varieert die kans naargelang de periode waarin 
men gehuwd is? 

4.  Als een huwelijk wordt beëindigd, hoe groot is de kans dat men hertrouwt? Varieert de her-
trouwkans naargelang een eerste of tweede huwelijk werd beëindigd? Neemt de hertrouw-
kans toe of af naargelang de periode waarin men gescheiden/verweduwd is? 

5.  Eens men de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, hoe groot is de kans dat men de echtgeno(o)
t(e) verliest door een overlijden? 

We geven telkens afzonderlijk het antwoord voor mannen en voor vrouwen, omdat meer vrou-
wen dan mannen ooit huwen, omdat gescheiden mannen vaker hertrouwen dan vrouwen en 
omdat gehuwde vrouwen vaker hun echtgenoot verliezen door overlijden. Daarnaast schenken 
we aandacht aan wijzigingen doorheen de tijd door de periode waarin het huwelijk werd geslo-
ten of ontbonden in rekening te brengen. We belichten ook de cumulatie van veranderingen in 
de burgerlijke staat, want de groep die meerdere veranderingen in de burgerlijke staat, en dus 
ook meerdere gezinstransities binnen de levensloop meemaakt, wordt steeds groter. 

1 Het Belgische echtscheidingscijfer voor 2008 was bijzonder hoog omwille van het hoge aantal echtscheidingen na de wetswijziging 
in 2007 die de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk invoerde. In 2010 bedroeg het echtschei-
dingscijfer 2,67 op 1.000 inwoners waardoor België niet langer de 2e plaats inneemt, maar toch nog tot de top 5 behoort.
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fIGuur 1.  Evolutie van het huwelijkscijfer en het echtscheidingscijfer in vergelijkend perspectief 
(1970-2008/9)
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We schetsen de wijzigingen in de burgerlijke staat van de Vlaamse bevolking aan de hand van 
gegevens opgevraagd bij het Rijksregister (zie ook Corijn, 2005a, 2012a, 2012b, 2012c). Het 
betreft informatie over al de veranderingen in de burgerlijke staat van alle inwoners van het 
Vlaamse Gewest op 1 januari 2011. Alle analyses in dit hoofdstuk zijn beperkt tot de volwas-
sen bevolking. Naast de 1.364.131 nooit-gehuwden zijn er 3.623.300 ooit-gehuwden. Van de 
huwelijkssluitingen en -ontbindingen zijn enkel de tijdstippen gekend en dus de duurtijden 
van en tussen de huwelijken. Van de betrokken personen kennen we enkel het geslacht en de 
leeftijd. De schets van de huwelijken en van de gehuwden is bijgevolg zeer beperkt. Aangezien 
de gegevens enkel de (overlevende) inwoners op 1 januari 2011 betreffen, ontbreken in be-
paalde analyses de huwelijkssluitingen en -ontbindingen waarvan beide partners reeds zijn 
gestorven. We vermelden expliciet wanneer (overlevende) groepen worden weggelaten omdat 
hun omvang te klein is.

Gegevens uit het Rijksregister over de kinderen betrokken bij de veranderingen in de burger-
lijke staat zijn wettelijk niet toegankelijk voor derden, ook niet in het kader van onderzoek. 
De officiële ADSEI-huwelijksstatistieken vermelden niet of en hoeveel kinderen de bruid en 
de bruidegom (elk of gezamenlijk) reeds hebben. De officiële ADSEI-echtscheidingsstatistieken 
bevatten wel gegevens inzake het aantal kinderen bij de echtscheiding. Doch aangezien deze 
informatie voor meer dan de helft van de echtscheidingen ontbreekt, verliezen deze cijfers 
elke betekenis. De schets van een traject van veranderingen in de burgerlijke staat op basis van 
Rijksregisterdata blijft dus een schets van een traject zonder zicht op de betrokken kinderen, 
alhoewel we weten dat vaak bij een eerste en een volgend huwelijk, een eerste en een volgende 
echtscheiding eigen biologische kinderen en/of andere kinderen betrokken zijn (Corijn, 2005d, 
2013a). Uit de jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken (FOD Justitie, 2013) weten 
we dat in 2010 bij minstens2 69% van de echtscheidingen met onderlinge toestemming meer-
der- en/of minderjarige kinderen waren betrokken en dat bij minstens 67% van de echtschei-
dingen op basis van onherstelbare ontwrichting minderjarige kinderen waren betrokken. In de 
buurlanden liggen de percentages inzake echtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn la-
ger: 49% in Duitsland, 56% in Nederland, 57% in Frankrijk (OECD Family Database, 2012). Bij 
de bespreking van de resultaten inzake echtscheiding moeten we er dus rekening mee houden 
dat bij de ermee gepaard gaande gezinstransities in minstens 2 op de 3 gevallen ook kinderen 
betrokken zijn. 

2.  aantal huwelijkssluitingen en -ontbindingen

Steeds minder huwelijken zijn ‘voor het leven’ of ‘tot de dood hen scheidt’. Na een eerste hu-
welijksontbinding gaat het leven verder en kan men kiezen om opnieuw te huwen. De groep 
Vlamingen met meer dan één huwelijk neemt toe, maar door de verminderde stabiliteit van 
huwelijken groeit ook de groep met meer dan één huwelijksontbinding. 

De opdeling van de Vlaamse volwassen bevolking naar burgerlijke staat informeert ons steeds 
minder over hun gezinssituatie en -transities. Zo omvat de groep nooit-gehuwde volwasse-
nen (27,8% in 2010) steeds meer personen die feitelijk of wettelijk met een partner samenwo-
nen en dus al een transitie naar een ongehuwd samenwonen met een partner hebben gemaakt 

2 ‘Minstens’ omdat de categorieën ‘geen kinderen’ en ‘aantal kinderen onbekend’ zijn samengevoegd. 
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en dit ongehuwd samenwonen eventueel ook al weer hebben beëindigd. Recent woonde in 
Vlaanderen een derde van de volwassen nooit-gehuwden ongehuwd samen met een partner 
(Corijn, 2012b). De groep gehuwden (54,7%) omvat steeds meer hertrouwde mensen. Op 1 janu-
ari 2011 waren 10% van de gehuwden eigenlijk hertrouwden. De groep uit de echt gescheiden 
personen (9,6%) omvatte 12% mannen en vrouwen die voor een tweede maal gescheiden was 
(Corijn, 2012a). Onder alle weduwnaars en weduwen (8,0%) was er daarentegen slechts 2% die 
de partner in een tweede of volgend huwelijk had verloren.

In de eerste helft van de jaren 70 werd in ons land heel veel en heel jong gehuwd. Er waren 
jaarlijks meer dan 70.000 huwelijken. De bruidegom was gemiddeld genomen 24 jaar en de 
bruid 21 jaar. Nadien startte een periode van uitstel en afstel van een eerste huwelijk. In 2010 
waren er in ons land nog 42.000 huwelijken en bij een eerste huwelijk waren de bruidegom en 
de bruid gemiddeld genomen respectievelijk 31 jaar en bijna 29 jaar (ADSEI; Corijn, 2005a). De 
schommelingen in het aandeel (overlevende) nooit-gehuwden per leeftijdsgroep weerspiegelen 
het afstel van het eerste huwelijk in de voorbije decennia in Vlaanderen (figuur 2). Voor de ge-
neraties geboren in de eerste helft van de 20e eeuw – de 60-plussers in 2010 – was een huwelijk 
de algemene regel. Niet huwen was de uitzondering voor die generaties: slechts 1 op de 20 bleef 
ongehuwd. Voor de generaties geboren in de tweede helft van de 20e eeuw werd een huwelijk 
minder vanzelfsprekend: het instituut huwelijk werd in vraag gesteld; van uitstel van een hu-
welijk kon afstel komen en ongehuwd samenwonen werd steeds meer aanvaard. Deze verande-
ringen maakten deel uit van wat Lesthaeghe (1995) de tweede demografische transitie noemde. 
Onder de vijftigers in 2010 – geboren in de jaren 50 en hoofdzakelijk op de huwelijksmarkt 
vanaf de jaren 70 – is 10% mannen en 6% vrouwen nooit gehuwd geweest. Onder de veertigers 
in 2010 – geboren in de jaren 60 en potentieel hoofdzakelijk op de huwelijksmarkt vanaf de 
jaren 80 – is dit aandeel verdubbeld. Bij de dertigers zijn er voorlopig nog 44% mannen en 32% 
vrouwen niet gehuwd. Maar door het verdere uitstel van het eerste huwelijk kan dit aandeel 
nooit-gehuwden in de komende jaren nog dalen. Doch voor deze generatie zal nooit-gehuwd 
zijn steeds vaker ook betekenen: altijd, doorgaans of vaak ongehuwd samenwonen.

Ongehuwd samenwonen, zowel vóór een eerste huwelijk als na het beëindigen van een hu-
welijk, is in Vlaanderen vooral sinds de jaren 90 populair geworden in aanloop naar of ter 
vervanging van een eerste huwelijk of een hertrouw. Hierdoor wordt er dus enerzijds minder 
gehuwd en hertrouwd (Corijn, 2005a, 2012a; Pasteels et al., 2012). Door het toenemende aantal 
echtscheidingen zijn er anderzijds meer personen die kunnen hertrouwen. De vraag die we 
beantwoorden is: hoeveel huwelijken hebben Vlamingen op een bepaalde leeftijd al gesloten? 
In figuur 2 zagen we dat 10% of minder vijftigers nooit-gehuwd was; maar zien we tevens dat 
10% of meer vijftigers reeds twee of meer huwelijken had gesloten. Deze generatie koos niet 
alleen massaal voor een eerste huwelijk, maar vormt ook de eerste generatie die vaker voor een 
(echtscheiding en een) hertrouw koos. De daaropvolgende generatie van veertigers, vooral de 
mannen, was meer terughoudend ten aanzien van een eerste huwelijk met bijna 20% nooit-
gehuwden, maar lijkt terzelfdertijd met ongeveer 10% hertrouwden minder terughoudend ten 
aanzien van een (echtscheiding en een) hertrouw. 

In absolute aantallen hadden op 1 januari 2011 in het Vlaamse Gewest 171.022 mannen en 
180.653 vrouwen al minstens twee huwelijken gesloten. Zij brachten bijkomende gezinstransi-
ties op gang door opnieuw bij een partner of een gezin te gaan wonen en/of opnieuw een partner 
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of een gezin te verlaten. In de Verenigde Staten van Amerika sprak men in 1988 al over ‘serial 
marriage’ als een ‘emerging family form’ (Brody, Neubaum & Forehand, 1988).

Hoeveel huwelijken hebben ooit-gehuwde Vlamingen reeds ontbonden? Dit aantal varieert 
uiteraard naargelang hun huidige leeftijd (figuur 3). We maken bovendien een onderscheid 
naargelang de huwelijksontbinding een echtscheiding of een overlijden van de echtgeno(o)t(e) 
betreft. Ruim een kwart van alle ooit-gehuwde veertigers en vijftigers heeft al één echtschei-
ding achter de rug. Vanaf de leeftijd van 60 jaar begint het overlijden van de echtgeno(o)t(e) 
ook een rol te spelen in de huwelijksontbindingen. Samen met de echtscheidingen, zorgen de 
overlijdens van de partner bij mannelijke zestigers en zeventigers en bij vrouwelijke zestigers 
ervoor dat bijna 30% (al) een huwelijksontbinding achter de rug heeft. Bij vrouwen overheerst 
vanaf leeftijd 70 het overlijden van de echtgenoot als huwelijksontbinding; bij mannen is dit 
vanaf leeftijd 80. Hoewel door de toenemende levensverwachting het overlijden van de huwe-
lijkspartner naar een latere leeftijd is verschoven (Corijn, 2012c), heeft de stijgende echtschei-
dingskans er toe geleid dat in alle leeftijdsgroepen, behalve bij de twintigers, ongeveer 1 op de 
3 (al) een huwelijksontbinding heeft meegemaakt. De twintigers zelf hebben wellicht vaker dan 
al hun voorgangers al een echtscheiding van hun ouders meegemaakt (Corijn & Lodewijckx, 
2009). Vooral vijftigers maakten reeds twee of meer huwelijksontbindingen mee. De vraag blijft 
of ze in hun verdere leven hier nog meer gezinstransities – met of zonder veranderingen in hun 
burgerlijke staat – zullen aan toevoegen. Bij dit alles mogen we niet vergeten dat 2 op de 3 vijf-
tigers nog steeds in een eerste huwelijk zit. 

Het toenemende percentage hertrouwden in de Vlaamse bevolking wordt weerspiegeld in de 
vaststelling dat recent ruim 1 op de 3 huwelijken minstens één partner betreft die reeds eerder 
was gehuwd; in de jaren 70 betrof dit amper 1 op de 10 huwelijken (ADSEI; Corijn, 2012a). 

fIGuur 2.  Aantal huwelijkssluitingen naargelang de leeftijdsgroep, per geslacht, Vlaams Gewest, 
2010 (in %)
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Echtscheidingen van hogere orde – van tweede en volgende huwelijken – maken recent 23% 
van alle echtscheidingen uit (ADSEI). Deze cijfers wijzen eveneens op de cumulatie van veran-
deringen in de burgerlijke staat en dus op een toename van het aantal gezinstransities binnen 
de hertrouwden. 

3.  na de huwelijksontbinding

Als een eerste huwelijk werd ontbonden, welk type ontbinding was dat en volgde er nadien 
nog een verandering in de burgerlijke staat of niet? In totaal hadden in het Vlaamse Gewest op 
1 januari 2011 452.057 (in leven zijnde) mannen en 707.662 vrouwen al minstens één huwelijk 
ontbonden waardoor bijkomende gezinstransities op gang werden gebracht door een partner/
gezin te verlaten en/of een partner te verliezen. Dit aantal vrouwen is veel groter dan het aantal 
mannen omdat op hogere leeftijd de echtgenoot vaker eerst overlijdt en de vrouw dus een hu-
welijksontbinding meemaakt (figuur 4). 

Als het eerste huwelijk wordt ontbonden, dan is dit bij twintigers en dertigers bijna uitslui-
tend door een echtscheiding (E). Een kwart tot een derde van hen is na deze echtscheiding 
al hertrouwd (EH). Bij wie ouder is dan 40 jaar volgde soms al een nieuwe verandering op de 
hertrouw, zoals een nieuwe echtscheiding (EHE) en een derde huwelijk na een tweede echt-
scheiding (EHEH). Bij vijftigers en zestigers zien we een grote variatie omdat naast een ont-
binding door een echtscheiding (E), ook een ontbinding door het overlijden van de partner (O) 
zijn intrede doet. Dit laatste zien we bij vrouwen vanaf 50 jaar en bij mannen vanaf 60 jaar. Bij 
zeventigers wordt het patroon overheerst door het verlies van de eerste huwelijkspartner door 
overlijden (O). Een hertrouw na een overlijden (OH) is zeldzaam in deze leeftijdsgroep. Tussen 

fIGuur 3.  Aantal en type huwelijksontbindingen onder ooit-gehuwden naargelang de leeftijdsgroep, 
per geslacht, Vlaams Gewest, 2010 (in %)
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de leeftijd van 40 en 80 jaar heeft ongeveer 10% twee of meer huwelijksontbindingen achter 
de rug. Onder ooit-gescheiden mannelijke vijftigers is 45% al hertrouwd (2× H); onder ooit-
gescheiden vrouwelijke veertigers is 40% al hertrouwd. In termen van gezinstransities blijken 
mannen en vrouwen van deze leeftijd, en zeker de vaders en de moeders onder hen, meerdere 
gezinstransities op gang te brengen en/of te ondergaan; zowel in termen van het verlaten van het 
gezin als van het inwonen bij andere partners en kinderen van deze andere partners. 

Als men kiest voor een tweede huwelijk, hoe stabiel is dat tweede huwelijk dan? In figuur 5 
schetsen we in detail welk traject op een tweede huwelijk volgt. Vooreerst is duidelijk dat een 
hertrouw vooral volgt op een echtscheiding (EH). Pas bij mannen ouder dan 70 jaar zien we dat 
ze ook na het overlijden van hun echtgenote hertrouwen (OH). 

Reeds bij ooit-hertrouwde dertigers heeft een niet-verwaarloosbaar percentage het tweede 
huwelijk al ontbonden (EHE) en sommigen zijn al een derde maal getrouwd (EHEH). Met de 
leeftijd nemen deze percentages verder toe. Bij ooit-hertrouwde zeventigers zien we een grote 
variatie aan vervolgtrajecten, omdat zowel een nieuwe echtscheiding (EHE) als een overlijden 
van de partner (EHO), als beide (EHO en OHE) voorkomen. De helft van de mannelijke ooit-ge-
scheiden zeventigers is en blijft (voorlopig) hertrouwd (EH). Bij ooit-hertrouwde vrouwen (EH 
en OH) ouder dan 70 jaar voegt zich ook een groep die tweemaal gescheiden (EHE en EHEH) of 
tweemaal verweduwd is (OHO) en een groep die gescheiden en verweduwd is geweest (EHO/
OHE). Bij mannelijke hertrouwde tachtigers deed een derde (31%) dit na het overlijden van 
de vrouw (OH) en een derde (33%) na een echtscheiding (EH). Bij vrouwelijke hertrouwde 
tachtigers zien we dit veel minder, maar zien we veeleer een groep die voor een tweede keer de 
echtgenoot verliest door overlijden (29%; OHO), naast een groep die zowel een echtscheiding 

fIGuur 4.  Type eerste huwelijksontbinding en vervolgtraject bij personen met minstens één huwe-
lijksontbinding naargelang de leeftijdsgroep, per geslacht, Vlaams Gewest, 2010 (in %)
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als een overlijden heeft meegemaakt (37%, EHO/OHE). Een derde huwelijk (2×H) en meer 
complexe patronen (XXX) behoren tot het traject van ongeveer 10% ooit-hertrouwde mannen 
ouder dan 50 jaar en 10% ooit-hertrouwde vrouwen ouder dan 40 jaar. 

Ook hier zien we dat de cumulatie van veranderingen in de burgerlijke staat al op jonge leeftijd 
optreedt. Veranderingen in de burgerlijke staat omwille van een echtscheiding worden vanaf 
leeftijd 60 gecombineerd met veranderingen ten gevolge van een overlijden van de huwelijks-
partner. In de komende jaren moet blijken hoe de dertigers van vandaag op termijn veranderin-
gen van burgerlijke staat zullen cumuleren. Zo heeft nu al 20% van de ooit-gehuwde dertigers 
een echtscheiding meegemaakt. Wellicht zullen zij daar nog gezinstransities – met of zonder 
verandering van burgerlijke staat – aan toevoegen.

4.  trouw- en hertrouwkans 

De evolutie van het uitstel en het afstel van het eerste huwelijk schetsen we naargelang de 
periode waarin de betrokkenen werden geboren (geboortecohorte) aan de hand van een overle-
vingsanalyse (figuur 6).

In de drie oudste geboortecohorten zien we op jonge leeftijd timingsverschillen voor het eerste 
huwelijk. De cohorten geboren in de jaren 40 en 50 gingen jonger huwen dan die van de jaren 
30. De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk daalde in ons land tot het einde van de jaren 
70. De geboortecohorte van de jaren 40 haalde nog wel uiteindelijk op de leeftijd van 45 jaar het-
zelfde percentage (90% of iets meer gehuwden) als de cohorte van de jaren 30. De mannelijke 

fIGuur 5. Tweede huwelijk en vervolgtraject bij personen met minstens één huwelijksontbinding 
naargelang de leeftijdsgroep, per geslacht, Vlaams Gewest, 2010 (in %)
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cohorte van de jaren 50 haalde de 90% gehuwden net niet meer. Bij vrouwen haalde de cohorte 
van de jaren 60 niet meer dit hoge percentage. Mannen geboren in de jaren 60 bereikten nog 
maar net een aandeel van 80% gehuwden op leeftijd 45 jaar. De geboortecohorte van de jaren 70 
die vanaf 1990 potentieel op de huwelijksmarkt kwam, haakte duidelijk af. Ze ging niet alleen 
veel later, maar ook veel minder huwen. Deze cohorte zal de komende jaren wellicht nooit 80% 
gehuwden op leeftijd 45 halen. De cohorte van de jaren 80 neemt een nog langzamere aanloop 
naar een eerste huwelijk: slechts 20% vrouwen is gehuwd wanneer ze 25 jaar zijn. 

Vooral voor de cohorte geboren in de jaren 70 werd ongehuwd samenwonen een alternatief voor 
of een fase voorafgaand aan een eerste huwelijk: men ging vanaf de jaren 90 samenwonen met 
een partner (Corijn, 2004; Pasteels et al., 2012). De gezinstransitie naar samenwonen met een 
partner valt vanaf dan niet meer samen met een verandering in de burgerlijke staat; een eerste 
huwelijk volgt later of nooit. Nooit huwen valt echter vanaf dan niet meer samen met geen eigen 
gezinstransitie op gang brengen. Recent heeft 40% van de nooit-gehuwden die samenwonen 
met een partner dit wel juridisch geregeld via een wettelijke samenwoning (Corijn, 2012b). 

In figuur 7 schetsen we de hertrouwkans na een ontbinding van een eerste of een tweede huwe-
lijk, ongeacht of de ontbinding het gevolg is van een echtscheiding of van een overlijden van de 
echtgeno(o)t(e). We maken een onderscheid naargelang de periode waarin het (eerste of tweede) 
huwelijk werd ontbonden (huwelijksontbindingscohorte). We berekenen het cumulatieve per-
centage hertrouwden binnen de 5, 10, 15, en 20 jaar na de ontbinding van het vorige huwelijk. 
Diegenen die vóór 1990 hun huwelijk ontbonden, kunnen we (minstens) 20 jaar lang volgen. Zij 
die dit recenter deden, kunnen we minder lang volgen en hun cumulatieve hertrouwpercentage 
is beperkt tot een kortere periode. 

fIGuur 6.  Cumulatief percentage met eerste huwelijk over de leeftijd, naargelang de geboorteco-
horte, per geslacht, Vlaams Gewest, 2010 (omgekeerde overlevingscurve, in %)
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Hertrouwkansen (figuur 7) zijn geringer dan eerste huwelijkskansen (figuur 6). Enkel de man-
nen die in de jaren 50 hun eerste huwelijk hadden beëindigd, behaalden een tweede hu-
welijkskans van iets meer dan 8 op de 10 en benaderen hierdoor de eerste huwelijkskans. 
Huwelijksontbindingen uit die periode gebeurden echter hoofdzakelijk door het overlijden van 
de partner. Vooral voor weduwnaars was het voor de hand liggend om (snel) te hertrouwen: 
70% was hertrouwd binnen de 5 jaar na het overlijden van de echtgenote. Voor weduwen was 
hertrouwen minder evident (zie ook Corijn, 2012c). Kansen voor een derde huwelijk benaderen 
sterk de kansen voor een tweede huwelijk. Enkel recent lijken tweede huwelijkskansen iets 
hoger te liggen dan derde huwelijkskansen. 

Hertrouwen is duidelijk iets dat hoofdzakelijk binnen de vijf jaar na de ontbinding van het 
vorige huwelijk gebeurt. Na die vijf jaar is de aangroei (van het cumulatieve percentage) eerder 
gering. Alle hertrouwkansen liggen bij vrouwen ongeveer 10% lager dan bij mannen. 

Over de opeenvolgende ontbindingscohorten dalen alle hertrouwkansen. Na een eerste huwe-
lijk ontbonden in de jaren 60, volgde binnen de vijf jaar voor 60% mannen en 40% vrouwen 
een tweede huwelijk. Na een eerste huwelijk ontbonden in de jaren 90, volgde binnen de vijf 
jaar voor 30% mannen en 20% vrouwen een tweede huwelijk.

Na een gezinstransitie omwille van een huwelijksontbinding, volgt recent dus minder vaak een 
gezinstransitie die bevestigd wordt door een nieuw huwelijk. Uit het onderzoek ‘Scheiding in 

fIGuur 7.  Cumulatief huwelijkspercentage naargelang de duur sinds de vorige huwelijksontbinding, 
naargelang de huwelijksontbindingscohorte, per geslacht, Vlaams Gewest, 2010 (afgeleid 
uit omgekeerde overlevingscurve in %)
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Vlaanderen’ weten we dat na een echtscheiding in een eerste huwelijk3 66% mannen en 61% 
vrouwen ooit opnieuw met een partner ging samenwonen. Voor bijna allen was dit aanvankelijk 
ongehuwd; meteen huwen was zeer uitzonderlijk. Eén op de drie zal dit ongehuwd samenwo-
nen op termijn omzetten in een gehuwd samenwonen (Corijn, 2013; Vanassche et al., 2013 in 
deze SVR-studie). Resultaten in termen van burgerlijke staat laten voor de meerderheid die niet 
hertrouwt de eventuele gezinstransities na een echtscheiding of het ontbreken ervan geheel 
buiten beeld. 

5.  ontbindingskans in een eerste, tweede of derde 
huwelijk

Het toenemende aantal echtscheidingen ging, zoals hoger vermeld, gepaard met een toenemend 
aantal echtscheidingen van tweede of volgende huwelijken. We kunnen vermoeden dat steeds 
meer overlijdens van een partner ook plaatsvinden binnen een tweede of volgend huwelijk. In 
figuur 8 schetsen we de ontbindingskans van een huwelijk (door echtscheiding of overlijden) naar-
gelang het een eerste, tweede of derde huwelijk betreft. We geven het cumulatieve percentage hu-
welijksontbindingen binnen de 5, 10, 15, 20, 23 en 30 jaar huwelijk, voor zover die tijd reeds ver-
streken is. Uit eerder onderzoek weten we dat huwelijksontbindingen door een overlijden van de 
partner pas goed zichtbaar worden na 30 jaar huwelijk (Corijn, 2012c). De ontbindingscijfers, zeker 
van de eerste huwelijken, uit figuur 8 betreffen dus eigenlijk bijna uitsluitend echtscheidingen.

Over de huwelijkscohorten heen neemt op elke huwelijksduur en voor elke huwelijksrang de 
ontbindingskans toe. Eerste huwelijken uit de jaren 50 werden amper ontbonden. Eerste huwelij-
ken uit de jaren 60 werden al iets vaker ontbonden. Bij deze huwelijken is duidelijk dat ze soms 
ook nog na een lang huwelijk werden ontbonden. Voor de jongere huwelijkscohorten zien we dat 
vooral snelle ontbindingen, binnen de eerste vijf jaar van het huwelijk, toenemen. 

Tweede huwelijken vertonen een consistent patroon van hogere ontbindingskansen dan eerste hu-
welijken. Derde huwelijken hebben consistent een nog hogere ontbindingskans dan tweede huwe-
lijken. Tweede huwelijken uit de jaren 60, die we minstens 40 jaar kunnen volgen, werden al vaak 
(30% bij mannen en 40% bij vrouwen) ontbonden. In die tijd maakten vooral weduwnaars, maar 
ook weduwen, deel uit van de hertrouwmarkt. Hun hogere leeftijd vergrootte de kans op een ont-
binding van het tweede huwelijk door een overlijden. Tweede huwelijken uit de jaren 70 – die we 
minstens 30 jaar kunnen volgen – zijn al voor 40% (mannen) of 50% (vrouwen) weer ontbonden. 

Voor huwelijken uit de jaren 70 evenaart het ontbindingspercentage van de eerste huwelijken na 
15 jaar dat van de tweede huwelijken na 10 jaar. Vanaf de jaren 80 zijn er voldoende derde huwe-
lijken om een ontbindingspercentage te berekenen. Voor huwelijken uit deze periode evenaart het 
ontbindingspercentage van de eerste huwelijken na 15 jaar dat van de tweede en derde huwelijken 
na 10 jaar. 

Bij vrouwen ligt het ontbindingspercentage van tweede en derde huwelijken iets hoger dan bij 
mannen, omdat vrouwen in een huwelijk van gelijk welke rang doorgaans eerder hun echtge-
noot verliezen door een overlijden dan mannen hun echtgenote. 

3 Gesloten sinds 1971. 



VeRandeRinGen in de BuRGeRlijke Staat

33

1

h
o

o
f

d
S

t
u

k

Huwelijksontbindingen gaan hoe dan ook gepaard met gezinstransities; hetzij gelijktijdig; hetzij 
eraan voorafgaand. Door de toename van het ongehuwd samenwonen, ook na een huwelijk, 
brengen wettelijke echtscheidingen een steeds beperkter beeld van alle partnerrelatie-ontbin-
dingen en dus van de ermee gepaard gaande gezinstransities. Figuur 8 laat de grotere instabili-
teit van huwelijksrelaties van hogere orde zien. Deze resultaten geven duidelijk de verhoogde 
ontbindingsrisico’s aan die samenhangen met een cumulatie van gezinstransities. Een tweede 
of een derde huwelijk kan een streven naar een nieuwe stabiele gezinssituatie weerspiegelen. 
De gegevens leren ons echter dat de kans op stabiliteit lager is in huwelijksrelaties van hogere 
orde. 

6.  kans op overlijden van de eerste huwelijkspartner 

Met het oog op gezinstransities op latere leeftijd, belichten we de kans op het overlijden van 
de huwelijkspartner. De echtgenoot/echtgenote verliezen door overlijden als men jonger is dan 
70 jaar is zeer uitzonderlijk (Corijn, 2012c). Deze groep laten we buiten beschouwing. Figuur 9 
toont de kans op het overlijden van de huwelijkspartner voor (overlevende) 70-plussers, naarge-
lang de periode waarin ze gehuwd zijn. Pas na 45 jaar huwelijk heeft 10% van de (overlevende) 
mannelijke 70-plussers de echtgenote verloren door overlijden; bij vrouwen tekent 10% met 
een overleden echtgenoot zich al af na 35 jaar huwelijk. Verschillen tussen de opeenvolgende 

fIGuur 8.  Cumulatief huwelijksontbindingspercentage naargelang de huwelijksduur, naargelang de 
huwelijkscohorte en de rang van het huwelijk, per geslacht, Vlaams Gewest, 2010 (afgeleid 
uit omgekeerde overlevingscurve, in %)
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huwelijkscohorten zijn zeer gering bij mannen. Vrouwen gehuwd in de jaren 50 en 60 verliezen 
iets later hun echtgenoot dan vrouwen gehuwd in de jaren 40. Enkel de vrouwelijke 70-plus-
sers die op zeer late leeftijd (voor het eerst) huwden (sinds de jaren 70) verliezen sneller hun 
partner; wellicht omdat hun partner nog ouder was dan zij.

Als men gehuwd blijft en niet uit de echt scheidt, brengt een overlijden van de huwelijkspartner 
met andere woorden pas na een zeer lang huwelijk een gezinstransitie met zich mee. Door de 
toenemende levensverwachting is het aantal gehuwden boven de 70 jaar in het Vlaamse Gewest 
sinds 1970 bij mannen toegenomen met 141% en bij vrouwen met 164% (Corijn, 2012c). 
Hierdoor is recent 55% van de 70-plussers gehuwd (of uitzonderlijk hertrouwd) en zal één van 
hen de huwelijkspartner verliezen door overlijden. Maar door het toenemende aantal echtschei-
dingen sinds de jaren 70 is recent al 4% van de 70-plussers gescheiden (en niet hertrouwd). 
Ongehuwd samenwonen is nog steeds zeldzaam bij 70-plussers (Corijn, 2011), maar dit kan 
veranderen in de toekomst, zowel bij de verweduwden als bij de gescheidenen. Hoger zagen we 
dat ongeveer een derde van de zestigers van vandaag – die de zeventigers van morgen worden 
– reeds meer dan één verandering van burgerlijke staat achter de rug hadden. 

Besluit

Huwelijkssluitingen zijn steeds minder vaak een gezinstransitie omdat vóór een eventueel hu-
welijk al met één of meerdere partners ongehuwd wordt samengewoond. In Vlaanderen dalen 
de huwelijks- en hertrouwkansen, maar dit geldt niet in dezelfde mate voor de samenwoon-
kansen met een partner. Huwelijken zijn instabieler geworden. Bovendien zijn huwelijken van 
hogere orde minder stabiel dan eerste huwelijken. Echtscheidingen van eerste en van volgende 

fIGuur 9.  Cumulatief percentage met een overlijden van de eerste huwelijkspartner bij 70-plussers, 
over de huwelijksduur, naargelang de huwelijkscohorte, per geslacht, Vlaams Gewest, 2010 
(in%)
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huwelijken nemen toe. Wettelijke huwelijksontbindingen worden in de regel voorafgegaan door 
een gezinstransitie, maar er volgen al snel nieuwe gezinstransities op. 

De groep Vlamingen die huwelijken en echtscheidingen cumuleert neemt toe. Een toename 
geldt wellicht nog meer voor de groep die ongehuwde samenwoningen met een partner en 
ontbindingen van die samenwoningen cumuleert. De cumulatie van veranderingen in de bur-
gerlijke staat, zoals beschreven in dit hoofdstuk, omvat slechts een deel van de cumulatie van 
veranderingen in het gaan samenwonen met een partner en het uit elkaar gaan van partners. 
Maar deze burgerlijke staat gegevens schetsen alvast een eerste beeld van de minimale cu-
mulatie van gezinstransities doorheen de levensloop. In het tweede (Pasteels, Lodewijckx & 
Mortelmans, 2013) en het derde hoofdstuk (Vanassche et al., 2013) van deze SVR-studie worden 
op basis van Vlaamse survey-data de kans op ongehuwd gaan samenwonen en de kans op het 
ontbinden ervan in beeld gebracht en staat het ongehuwd samenwonen meer centraal in dit 
cumulatieproces van gezinstransities. 

Het verlies van de huwelijkspartner door overlijden valt samen met een gezinstransitie. In de 
toekomst zullen steeds meer Vlamingen hun ongehuwde partner verliezen door overlijden. 
Door de stijgende leeftijd bij het overlijden van de partner vindt verweduwing op steeds latere 
leeftijd plaats. In hoofdstuk 10 van deze studie (Pelfrene, 2013) komt aan bod welke rol de bur-
gerlijke staat op hogere leeftijd speelt bij de doorgaans laatste gezinstransitie in de levensloop 
namelijk deze naar een woonzorgcentrum. 

Een groeiende groep Vlamingen maakt een cumulatie van burgerlijke staat wijzigingen door, die 
doorgaans al werden voorafgegaan door (andere) gezinstransities. De impact van de cumulatie 
van wijzigingen in de burgerlijke staat op beroepsactieve leeftijd voor het inkomen van vrou-
wen na de pensioenleeftijd wordt in hoofdstuk 9 geanalyseerd door Peeters, De Tavernier en 
Berghman (2013). 

Bij de wijzigingen van de burgerlijke staat van volwassenen zijn ook vaak kinderen betrokken. 
In de meeste hoofdstukken van deze studie zal aandacht worden besteed aan de betrokkenheid 
van kinderen bij de gezinstransities van volwassenen, evenals aan de impact van kinderen op 
het sociaal-economische functioneren of het welzijn van de ouders die bijvoorbeeld al dan niet 
hun eerste huwelijk hebben ontbonden. De wijzigende gezinscontext van volwassenen zorgt 
ook bij kinderen voor een toename van het aantal gezinstransities dat ze doormaken. In de 
hoofdstukken 3 (Vanassche et al., 2013) en 11 (Havermans et al., 2013) komen de gezinstrajec-
ten van kinderen expliciet aan bod. Het derde deel van deze studie handelt expliciet over de 
implicaties van een echtscheiding voor het welzijn van kinderen.
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inleiding 

In dit hoofdstuk bespreken we de gezinstransities in de levensloop van Vlaamse mannen en 
vrouwen, geboren tussen 1930 en 1989, die 20 à 79 jaar waren 2009. De naoorlogse maatschap-
pelijke evoluties op het vlak van gezinsvorming en -ontbinding differentiëren de levenslooppa-
tronen van deze Vlamingen. Deze generaties gaven vorm aan de tweede demografische transitie 
(Lesthaeghe, 1995, 2010; Lesthaeghe & Van de Kaa, 1986; Van de Kaa, 1994), gekenmerkt door 
het verminderen van de huwelijksintensiteit, de toename van het aantal echtscheidingen, het 
opkomen van ongehuwd samenwonen als voorbereiding op of alternatief voor het huwelijk, het 
uitstellen van de geboorte van een eerste kind, de daling van de totale vruchtbaarheid en het 
toenemende aantal geboortes buiten de context van een huwelijk. In de Scandinavische landen 
manifesteerde deze tweede demografische transitie zich het eerst, daarna volgde West-Europa 
en nadien Centraal- en Zuid-Europa. België nam binnen West-Europa zeker geen koppositie 
in. Met het aanbieden van een officiële leefvorm naast het huwelijk sinds 1998, zijnde de wet-
telijke samenwoning, en het legaliseren van het homohuwelijk sinds 2003 effende de Belgische 
wetgever het pad om relaties en gezinnen ook minder traditioneel, maar wel wettelijk geregeld, 
vorm te geven. 

Naast een sociaal-economische evolutie waarbij onder andere het kostwinnersmodel plaats 
maakte voor het tweeverdienermodel (Bulckens et al., 2007; Deboosere et al., 2011), lag ook een 
culturele verschuiving aan de basis van deze nieuwe ontwikkelingen op het vlak van relaties en 
gezinnen. De wijzigende normen en waarden worden door sociologen vervat in de termen secu-
larisering en individualisering. Onder secularisering of ontkerkelijking verstaan we ‘een proces 
waarbij de referentie aan het bovennatuurlijke, het sacrale en aan een andere realiteit verloren 
gaat’. De reikwijdte van godsdienst als instituut en de invloed ervan op het maatschappelijke 
leven namen af (Dobbelaere, 1978, 1981). Het kerkelijk huwelijk -dat lang de norm was in 
Vlaanderen- boette door deze maatschappelijke evolutie aan relevantie in. Deze trend breidde 
later uit naar het burgerlijk huwelijk dat dan in een ongehuwde samenwoonrelatie een volwaar-
dig alternatief kon krijgen. Tegelijk met het tanende gezag van de katholieke moraal verkleinde 
het taboe op echtscheiding. Het fenomeen van uitgestelde echtscheidingen kreeg vorm door de 
ontbinding van langdurige huwelijken waarbij echtparen de meer gunstige maatschappelijke 
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context aanwendden om alsnog hun huwelijk te beëindigen. Individualisering verwijst dan 
weer naar de tendens waarbij het individu manifester aanwezig is als lid van een samenle-
ving en de ruimere sociale context van een groepering hieraan ondergeschikt wordt. De eigen 
identiteit wordt beschouwd als een resultaat van een constructief proces waarvoor men zelf 
verantwoordelijk is in plaats van als een gegevenheid (Bauman, 2002). Individuele voorkeuren 
en eigen specifieke keuzes, ook op het vlak van relaties en gezinnen, worden een middel om de 
eigen individuele levensloop vorm te geven. In die optiek kan individualisering een verklaring 
zijn voor de recentelijk meer gevarieerde gezinstrajecten (Deboosere et al., 2011; Dykstra, 2003; 
Liefbroer & Dykstra, 2000; Sweeney, 2010).

Gegeven deze variatie wordt naast het geslachtsperspectief ook een opleidingsperspectief mo-
gelijk belangrijk. Individuele keuzes kunnen immers gekleurd zijn door wat Bourdieu (1972) 
de ‘habitus’ noemde en waarmee hij verwees naar de interiorisatie van de exterioriteit, zijnde 
de verinnerlijking van het beschikbare economische, culturele of sociale kapitaal dat geslachts-
overschrijdend gevarieerd ter beschikking kan zijn via onder andere opleiding. In dit hoofd-
stuk hebben we dan ook, waar relevant, aandacht voor opleidingsverschillen op het vlak van 
gezinstransities. 

Vanuit een levensloopperspectief schetsen we 60 jaar evolutie op basis van zes opeenvolgende 
geboortecohorten. De levensloop is een opeenvolging van posities die een persoon in de loop 
van de tijd bekleedt (Liefbroer & Dykstra, 2000). Deze posities kunnen van toepassing zijn op 
verschillende levensdomeinen, onder andere het gezinsleven. Een transitie is in deze optiek 
een gebeurtenis die de overgang markeert van één positie naar een andere. Door in de analyse 
de hele reeds voorbije levensloop onder de loep te nemen, volgen we zoals vele anderen (Elder 
& Giele, 2009; Liefbroer, 2007; Mayer, 2009; Van der Lippe et al., 2007) het spoor van Elder 
(1998, 2003) die als eerste aandacht vroeg voor de verwevenheid van transities doorheen de 
levensloop en de onderlinge samenhang van levenslopen binnen en tussen gezinnen. 

In dit hoofdstuk beogen we de volgende gezinstransities te beschrijven: het verlaten van het 
ouderlijke huis en het aangaan en ontbinden van ongehuwde en gehuwde samenwoonrelaties 
van eerste, tweede en hogere rang. We gaan hierbij veeleer explorerend dan hypothesetoetsend 
te werk. De beschrijving van de verschillende transities betreft hun voorkomen, timing en vorm. 
We hanteren vooral het transversale perspectief van sociale verandering door wijzigingen over 
opeenvolgende cohorten heen te belichten, eerder dan de volgorde van gezinstransities in de 
levensloop en de onderlinge duurtijden van posities in detail te bestuderen. 

We starten met een beknopt overzicht van relevante literatuur. Na de voorstelling van de data in 
een tweede paragraaf, kiezen we in de derde paragraaf voor een breedbeeldperspectief waarin 
we de sequenties van gezinsposities doorheen de hele levensloop in kaart brengen. We bekijken 
het gezin vooreerst kort in een intergenerationeel perspectief en gaan hierbij na hoe achtereen-
volgens het verlaten van het ouderlijke huis, het al dan niet krijgen van kinderen en tenslotte 
het lege nest de levensloop vorm geven. Daarna belichten we op een zelfde wijze het part-
nerperspectief van de gezinsvorming en -transities. In een vierde paragraaf zoomen we in op 
enkele kenmerken van deze gezinstransities die volwassenen kunnen doormaken. In een vijfde 
paragraaf gaan we na hoe opeenvolgende gezinstransities resulteren in specifieke leefvormen 
voor Vlaamse mannen en vrouwen in 2009.
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1.  literatuur

Een levensloopanalyse van gezinstrajecten start bij het verlaten van het ouderlijke huis. 
Internationaal vergelijkend onderzoek werd onder andere uitgevoerd door Corijn en Klijzing 
(2001) en door Billari en Liefbroer (2007, 2010). Deze laatsten tonen aan dat ouders, meer dan 
vrienden, invloed hebben op de timing waarop jongvolwassenen het ouderlijke huis verlaten. 
Bijkomend maken jongeren wel een kosten-batenanalyse en is de perceptie van de eigen situatie 
op de woningmarkt belangrijk bij het nemen van de beslissing om het ouderlijke huis al dan 
niet te verlaten. 

Wat partnerrelaties betreft, is de betekenis van het huwelijk sterk gewijzigd (Amato et al., 2007; 
Cherlin, 2004a, 2004b). De klassieke viereenheid van liefde, seksualiteit, huwelijk en voort-
planting is doorbroken (Zwaan, 1993). Het ongehuwd samenwonen kwam op, eerst als voor-
loper van een huwelijk, maar nadien ook als alternatief. De snelheid waarmee deze evolutie 
plaatsvond in Europa verschilt naargelang de regio, waarbij België eerder tot de middengroep 
behoort (Kiernan, 2004). In het Vlaamse Gewest komt ongehuwd samenwonen bij jongvolwas-
senen sinds de jaren 90 steeds vaker voor (Corijn, 2004; Deboosere et al., 2009; Lodewijckx, 
2008).

Verscheidene classificaties van ongehuwd samenwonen brengen de heterogeniteit van deze 
leefvorm in kaart. Doorheen de tijd werden verschillende onderscheidende factoren voorgesteld 
om ongehuwd samenwonen te typeren. Na de huwelijksstatus van de partner, de huwelijksin-
tenties en de verwachte levensduur van de relatie (Casper & Bianchi, 2002), is er recent vooral 
aandacht voor de vruchtbaarheid en/of vruchtbaarheidsintenties van de ongehuwd samenwo-
nende koppels. Deze verschuiving strookt met de bevinding dat ongehuwd samenwonen vooral 
aandacht kreeg in onderzoek en beleid, toen het een context werd waarbinnen kinderen werden 
geboren. Enerzijds kan het ongehuwd samenwonen worden beschouwd als een alternatief voor 
zonder partner zijn (Rindfuss & Van Den Heuvel, 1990), maar van zodra kinderen niet meer 
uitsluitend binnen de context van een huwelijk worden geboren (Boulanger et al., 1997; Corijn, 
2010) en ongehuwd samenwonende koppels ook meer en meer kinderen krijgen (Sobotka & 
Toulemon, 2008) omdat normen en waarden de standaardvolgorde van huwen en kinderen 
krijgen meer gaan vrijlaten (Billari, 2001), wordt het ongehuwd samenwonen anderzijds ook 
meer en meer gezien als een alternatief voor het huwelijk (Kiernan, 2004; Manning, 1993; Raley, 
2001; Smock, 2000).

Heuveline en Timberlake (2004) integreren naast de prevalentie en de duurtijd van het onge-
huwd samenwonen dan ook informatie over het krijgen van kinderen in hun typologie van 
ongehuwd samenwonen. Ongehuwd samenwonen gaat in hun classificatie van een margi-
naal verschijnsel dat culturele weerstand en zelfs institutionele bestraffing oproept, tot een 
leefvorm die niet te onderscheiden is van het huwelijk en waarbij ongehuwd samenwonen of 
huwen een pragmatische keuze wordt, veeleer dan een keuze voor een alternatieve in plaats 
van een traditionele leefvorm. Hun empirische toetsing op basis van de Family and Fertility 
Survey-data uit het begin van de jaren 90 toonde aan dat binnen een Europees perspectief 
ongehuwd samenwonen in Vlaanderen weinig voorkwam en het vooral een voorloper van het 
huwelijk was. Perrelli-Harris et al. (2009) herwerken de typologie van deze leefvorm door het 
tijdstip van de komst van een kind mee in rekening te brengen. Meer recent toetsen Hiekel, 
Liefbroer en Poortman (2012) die bestaande typologieën empirisch en schetsen ze de betekenis 
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van ongehuwd samenwonen doorheen Europa. Deze laatste twee studies bevatten echter geen 
resultaten voor België of Vlaanderen. Recent onderzoek op basis van data uit ‘Scheiding in 
Vlaanderen’ (SiV) toont aan dat het ongehuwde samenwonen vóór het eerste huwelijk tussen 
1971 en 2008 steeg van minder dan 10% naar meer dan 80%. De verhouding directe eerste hu-
welijken versus eerste huwelijken voorafgegaan door een periode van ongehuwd samenwonen 
keerde dus quasi volledig om (Pasteels & Mortelmans, 2011; Pasteels, Corijn & Mortelmans, 
2012).

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de transitie van ongehuwd samenwonen naar huwen, 
of de intentie daartoe, meer voorkomt naarmate partners economisch sterker staan (Bumpass et 
al., 1991; Dew, 2011; Ermisch & Francesconi, 2000; Goldstein & Kenny, 2001; Jalovaara, 2012; 
Smock & Manning, 1997).

Sinds het aantal echtscheidingen en samenwoonbreuken een opwaartse trend kent in vele lan-
den focust steeds meer onderzoek op het beëindigen van partnerrelaties. Determinanten van 
(echt)scheiding komen veelvuldig aan bod in de literatuur (Blossfeld & Muller, 2002; Corijn, 
1999; de Graaf & Kalmijn, 2005; de Graaf & Kalmijn, 2006; Härkönen & Dronkers, 2006; Hoem, 
1997; Jalovaara, 2003; Kalmijn, De Graaf & Poortman, 2004; Kiernan, 2002; Manting, 1994; 
Poortman & Kalmijn, 2002, Teachman, 2002; Wagner & Weiss, 2006). Op jongere leeftijd huwen, 
een ouderlijke scheiding doormaken en vooraf ongehuwd samenwonen zijn enkele veelvul-
dig gevonden predictoren van echtscheiding. Kinderen daarentegen lijken de huwelijksband te 
versterken. Belangrijke theorieën inzake echtscheiding omtrent causatie versus selectie (Axinn 
& Thornton, 1992), alsook het idee van diffusie (Kiernan, 2002; Liefbroer & Dourleijn, 2006) 
wierpen een nieuw licht op het empirische onderzoek. Recent vinden studies evidentie voor 
een selectie-effect, waarmee wordt aangegeven dat zij die kiezen voor ongehuwd samenwo-
nen een specifieke groep uitmaken, die dan nadien ook meer kans hebben om te scheiden. Na 
controle hiervoor blijft er vaak nog evidentie bestaan voor een ervaringseffect, waarmee dan 
het ongehuwd samenwonen op zich de verhoogde scheidingskans verklaart (Kamp Dush et 
al., 2003; Wu & Musick, 2008). Voor Vlaanderen vinden Corijn, Pasteels en Mortelmans (2012) 
dat voor de huwelijkscohort 1986-95 naast ervarings- ook enkele selectiekenmerken de echt-
scheidingskans bepaalden, maar dat in de huwelijkscohort 1996-2005 de impact van de selec-
tiekenmerken verdween en de impact van de ervaringskenmerken bleef. Kort voorhuwelijks 
samenwonen heeft geen impact op de echtscheidingskans. Langer voorhuwelijks samenwonen 
of dus een langere test van de relatie verkleint zelfs de echtscheidingskans. Waar aanvankelijk 
vooral de hoger opgeleiden uit de echt scheidden, scheiden zij recent minder uit de echt en zeer 
recent (over een kortere observatieperiode van het eerste huwelijk) zijn er zelfs geen verschil-
len meer naargelang het opleidingsniveau. Voor de gehuwden van rond de jaren 90 speelde de 
ervaring van een ouderlijke scheiding een rol: wie thuis een echtscheiding had meegemaakt, 
had zelf ook een grotere kans om uit de echt te scheiden. Voor de meer recent gehuwden geldt 
deze samenhang niet meer. De meest robuuste factor die de echtscheidingskans verhoogt, is 
en blijft de leeftijd van de vrouw bij het eerste huwelijk of bij de geboorte van het eerste kind. 
Alhoewel deze leeftijden toenemen, blijft gelden dat wie op relatief jongere leeftijd huwt of 
een kind krijgt, een hogere echtscheidingskans heeft (Corijn et al., 2012). Onderzoekers die de 
scheidingskansen in huwelijken en in ongehuwde samenwoonrelaties vergelijken, stellen vast 
dat ongehuwde samenwoonrelaties minder stabiel zijn (Amato, 2010; Andersson & Philipov, 
2002; Jacobs, 2000; Lodewijckx, 2005; Steenhof & Harmsen, 2002; Wobma & de Graaf, 2009).
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De toename van het aantal (echt)scheidingen bracht een nieuwe dynamiek inzake partnerrela-
ties op gang die we ‘herpartneren’ noemen. Een nieuwe, nog steeds aangroeiende stroom van 
onderzoek over het aangaan van een volgende partnerrelatie na het beëindigen van een eerdere 
relatie is hiervan het resultaat (Beaujouan, 2012; De Jong Gierveld, 2002; Hughes, 2000; Keij & 
Harmsen, 2001; Lampard & Peggs, 1999; Meggiolaro & Ongaro, 2008; Parker, 1999; Skew, Evans 
& Gray 2009; Wu & Schimmele, 2005). Het eerste onderzoek omtrent herpartneren voor België 
dateert van eind jaren 80 (Matthijs, 1987). Uit het SiV-onderzoek voor Vlaanderen blijkt dat de 
meerderheid van mannen en vrouwen gescheiden in hun eerste huwelijk, een nieuwe relatie 
start. Mannen doen dit globaal genomen vaker dan vrouwen; vrouwen doen dit recent sneller 
dan mannen. Het opleidingsniveau van mannen gaat evenredig samen met hun kans op een 
nieuwe relatie. Voor vrouwen zien we een wijziging van het effect van het opleidingsniveau op 
deze herpartnerkans doorheen de tijd. De samenhang is enkel positief voor vrouwen geschei-
den in de jaren 90. Zelf jonger zijn wanneer men scheidt, geen inwonende kinderen hebben 
of al wat oudere kinderen hebben vergemakkelijkt voor vrouwen het herpartneren (Pasteels & 
Mortelmans, 2011, Pasteels et al., 2012). Pasteels en Mortelmans (2013) vinden bij een verge-
lijking van de scheidingscohorten dat vrouwen recent sneller en meer opnieuw gaan samen-
wonen dan mannen. Ze stellen ook vast dat het vooral de vrouwen met een gemiddeld oplei-
dingsniveau zijn die het meest herpartneren. De hoger, maar ook de lager, opgeleide vrouwen 
herpartneren minder. Ook vrouwen met een kind gaan minder vaak opnieuw samenwonen. 

2.  Surveydata van het ‘Generations and Gender Programme’ 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op analyses van de Vlaamse data van de eerste golf van de ‘Generations 
and Gender Survey’ (GGS). Via een gestratificeerde steekproef uit het Rijksregister werden in-
dividuen tussen 18 en 79 jaar geselecteerd. De gegevens werden tussen 2008 en 2010 via een 
face-to-face interview verzameld (De Winter et al., 2011; Pasteels et al., 2011). Surveydata heb-
ben het voordeel ook informatie aan te leveren over feitelijke gezinstransities die niet officieel 
worden geregistreerd, zoals het starten en beëindigen van ongehuwde samenwoonrelaties, het 
feitelijk uit elkaar gaan van paren zonder wijziging van de burgerlijke staat, of over het verwant-
schap tussen kinderen en volwassenen in een huishouden. Dergelijke informatie is nauwelijks 
aanwezig in het Rijksregister of kan er niet altijd eenduidig uit worden afgeleid. Aangezien deze 
de facto leefvormen steeds meer voorkomen, wordt het steeds informatiever om met behulp 
van surveydata een meer compleet beeld te schetsen van de opeenvolgende gezinstransities die 
Vlamingen doormaken. 

De GGS-surveydata bevatten informatie over de huidige partnerrelatie, maar ook over beëin-
digde partnerrelaties. Voor elke relatie die minstens drie maanden duurde, werd informatie 
opgetekend over het moment waarop de relatie startte, waarop het ongehuwd of gehuwd sa-
menwonen startte, over de mate waarin men de relatie officieel vorm gaf via een huwelijk of een 
samenlevingscontract en over het moment waarop en de reden waardoor de relatie eventueel 
werd beëindigd. De aanwezigheid van kinderen en stiefkinderen, alsook hun woonsituatie en 
hun leeftijd, werden voor elke partnerrelatie bevraagd. 

Voor Vlaanderen werden 3.860 personen ondervraagd, wat overeenkomt met een responsrate 
van 43,1% (Lauwereys et al., 2011; Neels et al., 2011). Deze surveydata zijn na weging repre-
sentatief voor de Vlaamse 18 tot 79-jarige bevolking, met uitzondering van de personen die in 
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collectieve huishoudens verblijven, aangezien het steekproefontwerp deze laatste groep uit-
sluit. Deze laatste groep komt overeen met slechts 0,6% van de 20- tot 79-jarige Vlaamse man-
nen en vrouwen hier onder beschouwing (Rijksregister 2010, SVR-bewerking). 

We gebruiken een aantal indicatoren (zie tabel 3 in bijlage) om via een vergelijking met overeen-
komstige Rijksregistergegevens de GGS-data te valideren. Zo worden de percentages Vlamingen 
uit de opeenvolgende geboortecohorten die ooit gehuwd, ooit uit de echt gescheiden, ooit ver-
weduwd en ooit herhuwd zijn, vergeleken tussen beide databronnen. Bij de vrouwen zijn de 
afwijkingen tussen de steekproef- en populatiegegevens minimaal, enkel de ooit-gehuwden ge-
boren in de jaren 80 zijn wat ondervertegenwoordigd in GGS. Indien we een vergelijking maken 
met Rijksregistergegevens beperkt tot de populatie met de Belgische nationaliteit – individuen 
met andere nationaliteit zijn immers ondervertegenwoordigd in GGS – vervalt deze ongelijk-
heid voor de GGS-gegevens van de vrouwen. Voor mannen is er een oververtegenwoordiging 
in GGS van de ooit-gehuwden geboren in de jaren 60 en 70 en een ondervertegenwoordiging 
van de ooit-gehuwden uit de jaren 80, de ooit-echtgescheidenen uit de jaren 50 en de ooit-
herhuwden uit de jaren 50 en 60. 

Beschrijvende statistieken op basis van kruistabellen, survival-analyses en sequentie-analyses 
liggen aan de basis van de resultaten. Meermaals presenteren we gegevens uit kruistabellen 
door lijn- en staafgrafieken te combineren in eenzelfde figuur. De lijngrafieken zijn telkens be-
rekend voor de volledige groep en geven weer hoe vaak een gezinstransitie voorkomt op popu-
latieniveau. De percentages voor de staven zijn berekend binnen de subgroep die de transitie al 
heeft gemaakt. Deze staven geven dan weer op welke manier een transitie vorm krijgt. Survival-
analyses brengen het voorkomen van specifieke transities naar leeftijd in beeld, analyses van de 
duurtijd tussen verschillende transities blijven buiten beschouwing. Wat de sequentie-analyses 
betreft, vermelden we dat de levenslopen voor alle respondenten starten op 15 jaar en voor de 
cohorten geboren in de jaren 80, 70, 60, 50, 40 en 30 stoppen op respectievelijk 25, 35, 45, 55, 
65 en 75 jaar. 

Onder sequentie-analyse wordt een hele familie van technieken verstaan die het opeenvolgen 
van statussen doorheen de tijd bestudeert (Gabadinho et al., 2011). De techniek werd in de so-
ciale wetenschappen geïntroduceerd door Abbott (1983) en hanteert in de meeste gevallen een 
Optimal Matching (OMA) techniek in combinatie met clusteranalyse. In dit hoofdstuk gebrui-
ken we sequentie-analyse enkel als een beschrijvende techniek en niet als een datareducerende 
techniek (Abbott, 1990). Per geboortecohorte wordt een levensloopfiguur gepresenteerd met 
een leeftijdsaanduiding op de horizontale as. De verticale as geeft aan welk aandeel van elke 
cohorte in een specifieke gezinssituatie verkeert op elke leeftijd. Horizontaal wordt hierdoor de 
verdeling van de levensloopsequenties van die cohorte in beeld gebracht.

We analyseren gezinstransities en -trajecten apart voor mannen en vrouwen. Naast een tijds-, 
leeftijds- en geslachtsperspectief brengen we her en der ook het opleidingsniveau in beeld. We 
onderscheiden hierbij drie categorieën. De lager opgeleiden hebben hoogstens een diploma la-
ger secundair onderwijs behaald, de hoger opgeleiden hebben een diploma hoger onderwijs en 
de middelste groep behaalde hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs. 
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3.  Gezinstransities in levensloopperspectief

We starten de beschrijving van de levensloop vanaf de adolescentie over de volwassenheid tot 
op hogere leeftijd met aandacht voor de leefvormen vanuit een intergenerationeel perspectief. 
We brengen in beeld in welke mate Vlaamse mannen en vrouwen samenleven met hun ou-
ders, samenleven met eigen en/of met stiefkinderen, dan wel niet samenleven met kinderen 
en ouders (figuur 1). De eerste vaststelling betreft het tijdstip waarop men het ouderlijke huis 
verlaat en de stap naar volwassenheid zet. Dit tijdstip is globaal genomen voor mannen later in 
de levensloop dan voor vrouwen. Doorheen de tijd zien we een duidelijke evolutie waarbij het 
ouderlijke huis verlaten op steeds jongere leeftijd gebeurde, maar in de meest recente cohorten 
weer op een latere leeftijd plaatsvindt. 

Complementair met het verlaten van het ouderlijke huis door jongvolwassenen, zien we dat 
vanaf de leeftijd van 45 jaar, en vooral vanaf de leeftijd van 55 jaar, ouders hun kinderen het 
huis zien verlaten, waardoor ook voor hen een nieuwe levensfase aanbreekt. Wanneer we co-
horten geboren in de jaren 40 en 50 vergelijken met deze van de jaren 30, zien we dat in de meer 
recente cohorten het lege nest steeds later in de levensloop een feit wordt. 

Een laatste vaststelling betreft de beperkte aanwezigheid van stiefkinderen in huishoudens 
wanneer we de totale populatie in beschouwing nemen. In de cohorten geboren in de jaren 
50 en 60 zijn ze ietwat meer aanwezig. Maar het aandeel respondenten dat stiefkinderen, al 
dan niet in combinatie met eigen kinderen in het huishouden heeft, is beperkt en eigen aan 
specifieke cohorten. Mogelijk zal deze gezinssituatie toenemen in de recentste geboortecohor-
ten maar is hun levensloop nog niet voldoende ver gevorderd om deze trend nu al manifest 
aanwezig te zien. 

Figuur 2 betreft de levensloop op het vlak van samenwoonrelaties. Vooreerst is er in de recen-
tere geboortecohorten de langere periode van alleen blijven vooraleer men een eerste vaste 
partnerrelatie start. Alleen blijven (single in figuur) betekent hier zonder partner bij de eigen 
ouders of elders wonen. Zonder partner zijn komt vervolgens niet alleen voor aan het begin of 
aan het einde van de levensloop, maar ook halverwege heeft een aanzienlijk aandeel Vlaamse 
vrouwen en mannen geen partner na het beëindigen van een samenwoonrelatie. De manifeste 
aanwezigheid van een (langdurig) huwelijk als enige relatievorm kenmerkt de oudere cohorten, 
maar in de meer recente cohorten is er meer en meer de keuze voor een ongehuwde samen-
woonrelatie. Tot slot is er meer variatie in de levensloop op het vlak van samenwoonrelaties bij 
de meer recente cohorten. Hierbij kan het gaan om verschillende transities die mensen maken 
wanneer ze opeenvolgende samenwoonrelaties starten of beëindigen, of het kan gaan om meer-
dere leefvormen binnen eenzelfde samenwoonrelatie zoals eerst ongehuwd en daarna gehuwd 
samenwonen. 
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fIGuur 1.  Intergenerationele samenleefvormen in levensloopperspectief, mannen en vrouwen, per 
geboortecohorte (in aandeel)

Bij ouders Niet bij ouders, wel eigen kind
Niet bij ouders, wel stiefkind

Niet bij ouders, wel eigen kind en stiefkind
Niet bij ouders, geen kind

Mannen 1930-’39

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1940-’49

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1950-’59

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1960-’69

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1970-’79

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1980-’89

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1930-’39

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1940-’49

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1950-’59

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1960-’69

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1970-’79

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1980-’89

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10).
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fIGuur 2. Relatievorming in levensloopperspectief, mannen en vrouwen, per geboortecohorte (in 
aandeel)

Single altijd 1e huwelijk
1e samenwoning

2+ huwelijk
2+ samenwoningSingle na breuk

Single na verweduwing

Mannen 1930-’39

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1940-’49

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1950-’59

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1960-’69

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1970-’79

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Mannen 1980-’89

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1930-’39

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1940-’49

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1950-’59

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1960-’69

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1970-’79

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Vrouwen 1980-’89

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

75j65j55j45j35j25j15j

Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10).
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4.  opeenvolgende gezinstransities

Vooraleer de verschillende transities die het eigen gezin vanaf de leeftijd van 15 jaar vormgeven 
te bespreken, verwijzen we naar tabel A in bijlage, die een aantal percentages samenbrengt die 
het ‘ooit in de levensloop’ voorkomen van de onderscheiden gezinstransities in kaart brengt. 

4.1.  het gezin tijdens de kindertijd

Het gezin waar men deel van uitmaakte tijdens het grootste deel van de kindertijd tot de leef-
tijd van 15 jaar is de startpositie van waaruit men specifieke gezinstransities maakt. Binnen 
elke geboortecohorte verschilt deze gezinssituatie weinig voor mannen en vrouwen. Wel is er 
zowel voor mannen als voor vrouwen een wijziging over de tijd (tabel 1). Het verblijf tijdens 
de kindertijd bij slechts één van beide ouders komt almaar meer voor. In de cohorte geboren in 
de jaren 80 steeg dit percentage tot 10%, wat een verdubbeling is ten opzichte van de oudste 
geboortecohorte. Bovendien varieert het verblijf in eenoudergezinnen over de tijd naar oorzaak. 
Opgroeien in een eenoudergezin was in de oudste geboortecohorten doorgaans het resultaat 
van verweduwing (3%), in de meer recente geboortecohorten gebeurt dit bijna uitsluitend na de 
scheiding van de ouders (9%).

tAbEL 1.  Gezinssituatie tot aan de leeftijd van 15 jaar, mannen en vrouwen, per geboortecohorte 
(in %)

Geboortecohorte

woonde bij: 1980-’89 1970-’79 1960-’69 1950-’59 1940-’49 1930-’39

Mannen

Beide ouders 86,8 92,9 93,1 96,0 92,5 92,3

1 ouder na scheiding 10,7 3,9 2,9 0,6 0,0 0,5

1 ouder na verweduwing 0,4 1,3 0,8 1,1 4,6 3,9

1 ouder andere situatie 0,8 0,0 1,1 0,6 0,7 0,5

Geen ouder 1,4 1,9 2,1 1,7 2,3 2,9

n  280  311  376  350  305  207

Vrouwen

Beide ouders 88,6 93,1 91,9 94,0 94,4 92,7

1 ouder na scheiding 6,9 4,6 2,9 1,3 0,7 1,1

1 ouder na verweduwing 1,2 0,6 1,6 1,3 2,2 2,6

1 ouder andere situatie 0,9 0,3 0,5 0,5 0,7 1,1

Geen ouder 2,4 1,4 3,1 2,9 1,9 2,6

n  335  349  446  380  270  191

Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10).

4.2.  het verlaten van het ouderlijk huis

Het ouderlijk huis verlaten verwijst naar het voor de eerste keer (voor een aaneengesloten peri-
ode van meer dan 3 maanden) apart van de ouders gaan wonen. In de jongste geboortecohorten 
wonen bijna 4 op de 10 mannen (38%) niet langer bij hun ouders in vergelijking met meer dan 
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5 op de 10 vrouwen (55%). Ook in de groep geboren in de jaren 70 zijn de cijfers voor mannen 
en vrouwen nog verschillend, namelijk 94% respectievelijk 98% (figuur 3, lijngrafiek). 

De staven in figuur 3 geven, voor hen die het ouderlijke huis hebben verlaten, weer voor welke 
leefvorm ze hebben gekozen. Hierbij valt meteen op dat voor de jongere cohorten het ouderlijke 
huis verlaten almaar minder samenvalt met de eerste stappen op het vlak van relatievorming. 
Vooral bij mannen zien we een spectaculaire toename van de keuze om zonder partner te gaan 
wonen. Terwijl slechts een kwart (28%) van de mannen uit de cohorte 1930-’39 die keuze 
maakte, start meer dan de helft (57%) uit de cohorten 1980-’89, geen (on)gehuwde samenwoon-
relatie binnen 3 maanden. Ook bij vrouwen loopt de stijging over cohorten van 33% naar 48%. 
Een tweede belangrijke wijziging in de tijd betreft de keuze voor een ongehuwd samenwonen 
in plaats van voor een huwelijk. Waar de keuze voor een ongehuwde samenwoonrelatie quasi 
onbestaande was in de oudste cohorten, is het nu eerder een zeldzaamheid geworden om met-
een te huwen bij het verlaten van het ouderlijke huis. Minder dan 2% van de mannen uit de 
jongste cohorte huwt meteen, bij de vrouwen is dit 9%. In de oudste cohorte bedroegen deze 
percentages maar liefst 69% voor mannen en 66% voor vrouwen. 

fIGuur 3. Verlaten van het ouderlijke huis en de leefvorm nadien, mannen en vrouwen, per geboor-
tecohorte (in %)

Mannen Vrouwen

Zonder partner wonen Gehuwd samenwonen
Heeft ouderlijk huis verlaten

Ongehuwd samenwonen

0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1930-’391940-’491950-’591960-’691970-’791980-’891930-’391940-’491950-’591960-’691970-’791980-’89

Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10).

Figuur 4 geeft weer op welke leeftijd het ouderlijke huis werd verlaten. De U-vormige curve 
toont dat deze leeftijd lager was voor de cohorten van de jaren 40 en 50 dan voor deze van de 
jaren 30 en dat de leeftijd voor de cohorten van de jaren 60 en 70 weer toenam. De mediane 
leeftijden voor de cohorte van de jaren 80 zijn nog niet definitief, aangezien vooral mannen deze 
transitie nog moeten maken.
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Het mediane leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen bij het verlaten van het ouderlijke 
huis evolueert voor de geboortecohorten van de jaren 30, 50 en 70 van 1 jaar en 8 maanden over 
1 jaar en 3 maanden naar 2 jaar en 4 maanden. 

De percentages mannen en vrouwen die op leeftijd 25 het ouderlijke huis hebben verlaten, 
geven op een andere manier deze evolutie weer. De daling sinds de cohorte 1950-’59 is bij de 
mannen sterker dan bij de vrouwen namelijk van 75% naar 44% versus van 89% naar 68% voor 
de cohorte 1980-’89.

4.3.  Start van de eerste samenwoonrelatie 

Met het aangaan van een samenwoonrelatie bedoelen we dat partners starten met samenwonen 
(voor een periode van minstens 3 aaneengesloten maanden), ongeacht of het om een gehuwd of 
ongehuwd samenwonen gaat. In alle geboortecohorten met uitzondering van de cohorte 1930-
’39 hadden vrouwen significant vaker een eerste samenwoonrelatie dan mannen (lijn in figuur 
5). 93% à 94% van de mannen geboren in de jaren 40 tot 60 woonde ooit samen met een part-
ner ten opzichte van 96% à 98% van de vrouwen. In de geboortecohorte 1970-’79 zijn er 86% 
mannen en 95% vrouwen met een eerste samenwoonrelatie en in de jongste cohorte geven de 
(voorlopige) cijfers 29% respectievelijk 47% aan.

Gedurende de eerste samenwoonrelatie kan men de hele tijd ongehuwd samenwonen, of kan 
men huwen al dan niet na een periode van ongehuwd samenwonen. De percentages naar vorm 
variëren erg over cohorten heen (figuur 5, staafdiagram). De trend om meteen te huwen, daalde 
sterk sinds de geboortecohorte van de jaren 60. Amper 4% van de mannen geboren in de jaren 
80 die ooit een samenwoonrelatie startte, huwde meteen; bij de vrouwen is dit 1 op de 8 (12%). 

fIGuur 4.  Leeftijd waarop men het ouderlijke huis verlaat, mannen en vrouwen, per geboortecohorte
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Het ongehuwd samenwonen dat niet gevolgd wordt door een huwelijk, wint recent aan belang. 
In de jongste cohorte is het voorkomen van deze leefvorm echter nog overschat, gegeven de tot 
nu toe eerder korte observatieperiode waarbij een subgroep van ongehuwd samenwonenden 
waarschijnlijk alsnog een huwelijk zal sluiten. 

Wanneer we het starten van de eerste samenwoonrelatie vergelijken naargelang het opleidings-
niveau stellen we vast dat er vooral bij de vrouwen wat verschillen zijn. In de geboortecohorten 
van de jaren 30, 60 en 80 zijn er significante verschillen (lijn in figuur 6). In de cohorte van de 
jaren 30 en van de jaren 60 zijn het vooral de hoger opgeleide vrouwen die minder vaak een 
samenwonen zijn gestart; in de jongste cohorte zijn het de vrouwen uit de middengroep die het 
minst vaak een samenwoonrelatie startten. Bij de mannen zijn er enkel significante verschillen 
voor deze geboren in de jaren 50; zij startten minder vaak een samenwoonrelatie naarmate ze 
lager opgeleid waren. Het opleidingsniveau beïnvloedt echter niet de keuze voor de gehuwde 
dan wel de ongehuwde leefvorm; we vinden voor geen enkele geboortecohorte significante 
verschillen. 

De leeftijd waarop men een eerste keer huwt of ongehuwd gaat samenwonen, volgt doorheen 
de tijd eveneens een U-vormige curve. De mediane leeftijd waarop mannen geboren in de jaren 
70 een samenwoonrelatie startten is 25 jaar en 10 maanden; voor vrouwen is dat 23 jaar en 
1 maand. Over de geboortecohorten heen stijgt het verschil in mediane leeftijd tussen mannen 
en vrouwen vanaf de cohorte 1960-’69. Waar het aanvankelijk minder dan 2 jaar was, is het 
nadien toegenomen tot bijna 3 jaar. 

Figuur 7 toont op een andere wijze dat de leeftijd bij de start van de eerste samenwoonrelatie 
afnam voor de cohorten uit de jaren 40 en 50. Op een gegeven leeftijd hebben meer mannen 

fIGuur 5.  Eerste samenwoonrelatie en type relatie, mannen en vrouwen, per geboortecohorte (in %) 
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en vrouwen van deze cohorten al een samenwoonrelatie in vergelijking met de cohorte uit de 
jaren 30. Nadien nam deze leeftijd gestaag weer toe. In de meest recente cohorte zijn de percen-
tages mannen en vrouwen die al een samenwoonrelatie startten voor verschillende leeftijden 
het laagst.

fIGuur 6.  Eerste samenwoonrelatie en type leefvorm, mannen en vrouwen, per geboortecohorte en 
opleidingsniveau (in %)
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fIGuur 7.  Leeftijd waarop men een eerste samenwoonrelatie aangaat, mannen en vrouwen, per ge-
boortecohorte (cumulatief %)
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4.4.  de geboorte van een eerste kind in de eerste samenwoonrelatie

Figuur 8 laat zien hoe de geboorte van een eerste kind en de eerste samenwoonrelatie zich tot 
elkaar verhouden. De lijngrafiek geeft wederom aan welk aandeel van elke cohorte al een eerste 
kind kreeg. In de oudste cohorten had 76% vrouwen (minstens) 1 kind. In lijn met andere lan-
den kan dit percentage een onderschatting zijn (Vergauwen et al., 2012). Dat percentage stijgt 
tot 85% voor de cohorte van de jaren 60, om daarna opnieuw te dalen tot 78% en 21% voor 
de cohorten van de jaren 70 respectievelijk 80. We kunnen aannemen dat deze laatste twee 
groepen hun finale vruchtbaarheid nog niet hebben gerealiseerd, waardoor de percentages nog 
zullen toenemen. 

Wanneer we over de cohorten heen kijken naar het tijdstip waarop het eerste kind wordt ge-
boren, dan is de afname van geboortes van eerste kinderen binnen een eerste huwelijk ten 
voordele van geboortes binnen een eerste ongehuwde samenwoonrelatie of na een eerste sa-
menwoonrelatie het meest opvallend. Deze daling werd ingezet door de cohorte van de jaren 
40 en wordt scherper voor de cohorten van de jaren 60 en 70. De cijfers voor de cohorte van 
de jaren 40 geven aan dat grosso modo 9 op de 10 eerste kinderen geboren werden tijdens een 
eerste samenwoonrelatie waarin men gehuwd was op dat moment. Dat aandeel neemt af over 8 
naar zelfs maar 6 op de 10 eerste kinderen voor de cohorten van de jaren 60 respectievelijk 70. 
De overige eerste kinderen werden geboren vóór de eerste samenwoonrelatie, tijdens een eerste 
samenwoonrelatie waarin men niet gehuwd was of na de eerste samenwoonrelatie. 
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4.5.  einde van de eerste samenwoonrelatie

4.5.1.  kenmerken van het einde van de eerste samenwoonrelatie

We beschouwen het moment waarop partners het feitelijk samenwonen stopzetten als het einde 
van de samenwoonrelatie. Deze gezinstransitie kan gebeuren doordat één (of beide) partner(s) 
de relatie verbreekt (relatiebreuk: (echt)scheiding of samenwoonbreuk) of doordat een partner 
overlijdt (verweduwing). 

De percentages1 omtrent het einde van de eerste samenwoonrelatie variëren niet erg tussen de 
vier oudste cohorten (figuur 9, lijngrafiek). De cijfers van de lijngrafiek maskeren echter wat 
werkelijk gaande is omdat ze relatiebreuken en verweduwing combineren. De uitsplitsing naar 
het type beëindiging voor hen die een relatie-einde meemaken (figuur 9, staafgrafiek) laat zien 
dat van de oudere naar de recentere cohorten verweduwing afneemt en relatiebreuken toene-
men. Vooral bij de vrouwen geboren vóór 1950 eindigt de eerste samenwoonrelatie vaak door 
het overlijden van de partner: 45% en 82% voor de cohorten van de jaren 40 respectievelijk 30. 
Bij mannen liggen die cijfers lager, namelijk 17% en 68%. Door de lagere levensverwachting 
van mannen en door het leeftijdsverschil tussen de partners (vrouwen zijn doorgaans jonger 
dan hun mannen) zijn het de vrouwen die vaker een overlijden van hun partner meemaken (zie 
ook tabel A in bijlage). 

1 Ook hier berekenen we vooreerst de percentages op de volledige populatie ongeacht of men een eerste samenwoonrelatie startte of 
niet. We geven immers de voorkeur aan het voorkomen van een specifieke gezinstransitie te schetsen voor de volledige populatie, 
eerder dan kansberekeningen voor subgroepen te maken.

fIGuur 8.  De geboorte van een eerste kind en de eerste samenwoonrelatie, mannen en vrouwen, per 
geboortecohorte (in %)
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De eerste samenwoonrelatie beëindigen door een (echt)scheiding of door een samenwoonbreuk 
kwam zelden voor in de oudste cohorten, terwijl deze transitie wel de recentere geboortecohor-
ten kenmerkt (zie opnieuw figuur 9). Wanneer we de percentages voor het einde van de samen-
woonrelatie combineren met de gegevens omtrent het type van deze beëindiging, zien we dat 
voor 18% van alle mannen geboren in de jaren 40 hun eerste samenwoonrelatie op het moment 
van het interview beëindigd is door een relatiebreuk. Dit percentage bedraagt 23% en 27% 
voor alle mannen uit de cohorten van de jaren 50 en 60. Bij vrouwen is deze stijging nog meer 
uitgesproken en evolueren deze percentages van 17% over 30% naar 36%. Voor de cohorte 
van de jaren 70 zien we opnieuw lagere percentages die (tot nog toe) een einde van hun eerste 
samenwoonrelatie door een breuk meemaakten, namelijk 17% van de mannen en 28% van de 
vrouwen. Deze recente daling moeten we uiteraard zien in het licht van het voorkomen van een 
eerste samenwoonrelatie (eveneens een lijngrafiek in figuur 9). De analyse van de stabiliteit van 
de eerste samenwoonrelaties, waarin wel gecorrigeerd is voor het al dan niet reeds gestart zijn 
van een samenwoonrelatie, wordt gepresenteerd in de figuren 11 tot 13. 

Echtscheiding en het einde van een ongehuwde samenwoonrelatie treffen we vooral aan in de 
geboortecohorten vanaf 1940, maar met dat verschil dat echtscheidingen meer voorkomen in de 
oudere geboortecohorten en samenwoonbreuken overheersen in de recentere geboortecohorten 
(figuur 9, staafgrafiek). In de cohorte van de jaren 60 zijn 7 op de 10 relatie-eindes een beëin-
diging van een huwelijk en 3 op de 10 een samenwoonbreuk. Voor de cohorte van de jaren 70 
keert deze verhouding volledig om en zijn nog maar 4 op de 10 relatie-eindes een echtscheiding 
en 6 op de 10 een samenwoonbreuk.

Een klein aandeel mannen (8%) en vrouwen (13%) geboren in de jaren 80 maakte al een re-
latie-einde mee, het betreft bijna altijd een samenwoonbreuk. Opvallend is dat een kwart van 

fIGuur 9.  Einde van de eerste samenwoonrelatie, mannen en vrouwen, per geboortecohorte (in %)
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de mannen en vrouwen uit de jongste cohorte die ooit een samenwoonrelatie startte, deze al 
beëindigde, waardoor deze groep vóór de leeftijd van 30 jaar al meerdere gezinstransities door-
maakte. Waarschijnlijk is deze groep die al zeer jong ging samenwonen met een partner een 
selectieve groep en is hun relatiestabiliteit niet representatief voor de hele cohorte.

Figuur 9 geeft eveneens weer hoeveel mannen en vrouwen reeds een kind hadden bij het be-
eindigen van hun eerste samenwoonrelatie. De percentages die met de lijngrafiek zijn weerge-
geven, betreffen de volledige populatie. Opmerkelijk is dat vrouwen vaker dan mannen al een 
kind hebben bij het einde van hun eerste samenwoonrelatie. Vooral vrouwen geboren in de 
jaren 50 en 60 maken een relatie-einde mee na het krijgen van een eerste kind, namelijk 24% en 
22%; bij mannen schommelen de overeenkomstige percentages rond 13% à 14%. Mannen en 
vrouwen geboren in de jaren 70 maken (tot nu toe) meer een eerste relatie-einde mee vóór het 
krijgen van een eerste kind: slechts 9% vrouwen en 5% mannen uit die geboortecohorte heeft 
een kind op het moment dat de eerste samenwoonrelatie wordt beëindigd. 

Wanneer we enkel rekening houden met diegenen die een samenwoonrelatie beëindigen (in 
plaats van met de volledige populatie) zijn de percentages als volgt: ongeveer de helft van alle 
mannen (48%) en vrouwen (54%) heeft minstens al één kind bij de breuk van de eerste samen-
woonrelatie. In de oudste cohorten worden eerste gehuwde of ongehuwde samenwoonrelaties 
zelden stopgezet, maar als mensen hun samenwoonrelatie verbreken dan hebben ze vaak wel 
al minstens één kind. Dit kan verklaard worden doordat deze personen veelal scheidden na 
een langduriger huwelijk. Zo hebben 6 en 5 op de 10 mannen (57% en 47%) en 7 en 6 op de 10 
vrouwen (72% en 59%) respectievelijk geboren in de jaren 50 en 60 minstens al één kind bij de 
breuk van hun eerste samenwoonrelatie. In de twee jongste cohorten bedragen deze percentages 
voor mannen 28% en 5% en voor vrouwen 28% en 20%. 

4.5.2.  einde van de eerste samenwoonrelatie naar opleidingsniveau

Wanneer we het al dan niet beëindigen van een eerste samenwoonrelatie uitsplitsen naar oplei-
dingsniveau, dan treden significante verschillen naar voor (figuur 10). Enkel voor de mannen 
van de jaren 70 geldt dat een lager opleidingsniveau vaker samengaat met een relatie-einde. 
Voor vrouwen zijn er verschillen in alle geboortecohorten (met uitzondering van deze van de 
jaren 40), maar de trends zijn wel minder eenduidig. In de cohorten van de jaren 50 en 60 heb-
ben vooral de lager opgeleide vrouwen vaker een relatie-einde ervaren, terwijl in deze van de 
jaren 30 en 70 een relatie-einde vaker voorkomt voor de lager maar ook voor de gemiddeld op-
geleiden. Voor de cohorte van de jaren 30 kan de sociaal-economische gradiënt in de sterftekans 
als belangrijke verklaring gelden. In de jongste geboortecohorte beëindigen de lager en de hoger 
opgeleiden opnieuw hun eerste samenwoonrelatie vaker. 

De percentages weergegeven door de lijngrafiek ‘einde 1e samenwoonrelatie’ in figuur 10 wor-
den verder uitgesplitst in de staven volgens het type van beëindiging, zijnde echtscheiding, 
samenwoonbreuk of overlijden van de partner. Bij de mannen is er enkel een significant op-
leidingsverschil inzake het type relatiebreuk in de cohorte van de jaren 60. Hoger opgelei-
de mannen uit deze cohorte ervaren vaker een samenwoonbreuk. Bij vrouwen zijn er geen 
opleidingsverschillen. 
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fIGuur 10.  Einde van de eerste samenwoonrelatie, mannen en vrouwen, per geboortecohorte en per 
opleidingsniveau (in %)
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Het hebben van minstens één kind bij het einde van de eerste samenwoonrelatie verschilt sig-
nificant naargelang het opleidingsniveau voor mannen geboren in de jaren 50, 60 en 70 en voor 
vrouwen geboren in de jaren 70 en 80 (figuur 10). Bij mannen zijn de tendensen wat verschil-
lend naargelang de cohorte; maar voor vrouwen geldt dat het hebben van kinderen bij het einde 
van de gehuwde of ongehuwde samenwoonrelatie vaker voorkomt naarmate ze lager opgeleid 
zijn. 
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4.5.3.  Stabiliteit van de eerste samenwoonrelatie naar type samenwoonrelatie

Figuur 11 laat zien in welke mate eerste samenwoonrelaties stabiele relaties zijn. Zowel een 
relatie-einde door een relatiebreuk als door een overlijden worden opgenomen in de curven. De 
eerste belangrijke vaststelling betreft het verschil tussen de opeenvolgende cohorten. Naarmate 
de cohorten recenter zijn, vindt het einde van de eerste samenwoonrelatie vaker en tegelijk 
vroeger plaats en dit voor zowel mannen als vrouwen. Mits de reeds eerder gemaakte nuan-
cering met betrekking tot de jongste cohorte, zien we dat vrouwen in alle cohorten vaker een 
einde van een eerste samenwoonrelatie meemaken. In de oudste cohorten gaat het dan veelal 
om een verweduwing; in de meer recente cohorten gaat het vooral om relatiebreuken. Dus niet 
alleen op populatieniveau, maar ook binnen de groep die ooit een samenwoonrelatie startte, 
worden er procentueel meer relatiebeëindigingen gerapporteerd door vrouwen. Respectievelijk 
29%, 21%, 12% en 6% van de mannen geboren in de jaren 60, 50, 40 en 30 hebben op 45-jarige 
leeftijd een verbroken eerste samenwoonrelatie. Bij de vrouwen zijn de overeenkomstige per-
centages 39%, 27%, 17% en 11%. 

Een uitsplitsing naargelang het type van het relatie-einde laat zien dat deze verschillen tussen 
mannen en vrouwen standhouden, wanneer we enkel de relatiebreuken in beeld brengen en de 
overlijdens uitsluiten (figuur 12). Opnieuw geldt hier de opmerking dat het resultaat voor de 
jongste geboortecohorte sterk is gekleurd door de verschillende ‘at risk’-periode omwille van 
het leeftijdsverschil van mannen en vrouwen bij de start van de eerste samenwoonrelatie. 

Een tweede vaststelling betreft de verschillen naargelang het type relatie. Huwelijken zijn dui-
delijk veel stabieler dan ongehuwde samenwoonrelaties (figuur 13). Huwelijken van de meer re-
cente cohorten zijn minder stabiel dan deze van de oudere geboortecohorten (zie Corijn, 2013a 
in deze SVR-studie). Maar nog veel vaker worden ongehuwde samenwoonrelaties beëindigd. 

fIGuur 11.  Einde van de eerste samenwoonrelatie (door relatiebreuk of door overlijden) naar leeftijd, 
mannen en vrouwen, per geboortecohorte (cumulatief %) 
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Op 35-jarige leeftijd hebben van de mannen geboren in de jaren 70, 60 en 50 respectievelijk 
14%, 14% en 10% hun eerste samenwoonrelatie, die als huwelijk vorm kreeg, ontbonden. Voor 
de ongehuwde eerste samenwoonrelatie hebben respectievelijk 38%, 44% en 48% mannen 

fIGuur 12.  Einde van de eerste samenwoonrelatie (door relatiebreuk) naar leeftijd, mannen en vrou-
wen, per geboortecohorte (cumulatief %)
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fIGuur 13.  Relatiebreuk in de eerste samenwoonrelatie naar leeftijd, per type relatie, mannen en vrou-
wen, per geboortecohorte (cumulatief %) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

O 1950-’59 O 1960-’69 O 1970-’79 O 1980-’89
H 1950-’59 H 1960-’69 H 1970-’79 H 1980-’89

555045403530252015
0

10

20

30

40

50

60

70

80

555045403530252015

Mannen Vrouwen

H = huwelijk, O = ongehuwd samenwonen. 

Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10).



SVR-Studie: GezinStRanSitieS in VlaandeRen

58

van de overeenkomstige cohorten op dezelfde leeftijd een breuk meegemaakt. Opmerkelijk is 
eveneens dat bij mannen de minst stabiele ongehuwde samenwoonrelaties zich voordoen in 
de oudste cohorten, terwijl dat bij gehuwde samenwoonrelaties andersom is. Uiteraard moet 
het geringe voorkomen van ongehuwde samenwoonrelaties in de oudere cohorten in acht wor-
den genomen bij het interpreteren van deze cijfers. Voor de vrouwen zijn de overeenkomstige 
percentages op 35-jarige leeftijd 21%, 21% en 14% voor gehuwde samenwoonrelaties en 51%, 
63% en 42% voor ongehuwde samenwoonrelaties. 

4.6.  Start van de tweede samenwoonrelatie

Een vierde gezinstransitie is de start van een tweede samenwoonrelatie. De lijngrafiek in figuur 
14 brengt de verschillen tussen de opeenvolgende cohorten in beeld. Zowel bij mannen als bij 
vrouwen geboren in de jaren 60 komt een tweede samenwoonrelatie het vaakst voor, namelijk 
19% respectievelijk 25%. Een tweede samenwoonrelatie komt bij vrouwen geboren in de jaren 
70 en 60 vaker voor dan bij de mannen uit dezelfde cohorten. In de oudste geboortecohorte 
ligt het aandeel weduwnaars dat herpartnerde hoger dan het aandeel weduwen dat een tweede 
samenwoonrelatie aanging (2,9% versus 1,6%). Hoewel vrouwen vaker dan mannen verwedu-
wen, gaan mannen dus vaker opnieuw ongehuwd of gehuwd gaan samenwonen. 

Figuur 14 geeft via de staafgrafiek weer hoe men de tweede samenwoonrelatie vormgeeft2. 
Onmiddellijk huwen gebeurt nog zelden in een tweede samenwoonrelatie. Partners kiezen 
veeleer om ongehuwd te gaan samenwonen, waarna eventueel gehuwd wordt. Zowel bij man-
nen als bij vrouwen geboren in de jaren 60 neemt het huwelijk (direct of na een periode van on-
gehuwde samenwoning) als tweede samenwoonrelatie af in vergelijking met deze geboren in de 
jaren 40. De percentages zijn 43% versus 66% voor mannen en 43% versus 79% voor vrouwen. 
Tegelijkertijd heeft de cohorte van de jaren 60 vaker een tweede samenwoonrelatie dan deze 
van de jaren 40; ongehuwd samenwonen als leefvorm in een tweede samenwoonrelatie wint 
duidelijk aan betekenis. Personen die in de eerste samenwoonrelatie onmiddellijk huwden, 
gaan in de tweede samenwoonrelatie ongehuwd samenwonen of starten toch minstens met een 
periode van ongehuwd samenwonen. 

Figuur 15 geeft weer hoeveel jaar na een relatiebreuk in de eerste samenwoonrelatie men een 
tweede samenwoonrelatie start. We laten de oudste cohorte buiten beschouwing omdat rela-
tiebreuk hier weinig voorkomt. Bij mannen zijn de verschillen tussen de cohorten minder uit-
gesproken dan bij vrouwen. Vrouwen geboren in de jaren 70 startten veel sneller en ook veel 
vaker een nieuwe samenwoonrelatie dan de voorgaande cohorten. Vijf jaar na de beëindiging 
van de eerste samenwoonrelatie zijn in de opeenvolgende cohorten geboren in de jaren 40 tot 
en met 60 respectievelijk 60%, 50% en 59% van de vrouwen in een tweede samenwoonrelatie. 
Bij mannen schommelen de overeenkomstige percentages tussen 52% en 67%. 

2 De steekproefomvang voor mannen en vrouwen met een tweede samenwoonrelatie uit de geboortecohorten 1980-’89 en 1930-’39 is 
kleiner dan 20. 
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fIGuur 14.  Tweede samenwoonrelatie en type relatie, mannen en vrouwen, per geboortecohorte 
(in %)
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Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10).

fIGuur 15.  Tijdstip waarop een tweede samenwoonrelatie start na een relatiebreuk, mannen en vrou-
wen, per geboortecohorte (in jaar, cumulatief %)
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4.7.  einde tweede samenwoonrelatie en start hogere orde relatie

Tot slot gaan we na hoeveel volwassenen ook een tweede samenwoonrelatie beëindigen en 
eventueel een samenwoonrelatie van hogere orde starten (tabel 2). Vooral mannen geboren in 
de jaren 50 en 60 en vrouwen geboren in de jaren 60 en 70 hebben dit meegemaakt. Concreet 
wil dit zeggen dat zij vóór de leeftijd van maximum 60 respectievelijk 50 jaar voor de mannen 
en vóór de leeftijd van maximum 50 respectievelijk 40 jaar voor de vrouwen al minstens vier 
gezinstransities hebben meegemaakt. 

tAbEL 2.  Einde van de tweede samenwoonrelatie en start van een hogere orde relatie, mannen en 
vrouwen, per geboortecohorte (in %)

Geboortecohorte

1980-’89 1970-’79 1960-’69 1950-’59 1940-’49 1930-’39 totaal

Mannen

Einde 2e samenwoonrelatie 1,1 2,2 5,6 7,4 4,6 1,9 4,0

Start hogere orde relatie 0,7 1,9 3,3 5,7 2,6 0,8 2,7

n 280 311 376 350 305 207 1.829

Vrouwen

Einde 2e samenwoonrelatie 1,2 5,4 8,8 5,8 6,3 3,1 5,5

Start hogere orde relatie 0,3 4,6 4,7 1,6 1,5 1,1 2,5

n 335 349 446 380 270 191 1.971

Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10).

5.  leefvormen in 2009 

Opeenvolgende gezinstransities in de levensloop leiden tot een specifieke leefvorm in 2009. In 
tabel B in bijlage geven we voor de onderscheiden leefvormen weer in welke mate ze voorko-
men. We onderscheiden eerst verschillende fasen in de relatielevensloop. Daarna zoomen we 
in op specifieke leefvormen met bijzondere aandacht voor verschillende vormen van ongehuwd 
samenwonen. Tot slot berekenen we het voorkomen van bepaalde gezinsvormen met een focus 
op de aanwezigheid van kinderen in het huishouden. 

In figuur 16 schetsen we het aantal gezinstransities dat Vlamingen al doorliepen tot aan het 
moment van het interview in 2009. Het ouderlijke huis verlaten (zonder partner of met het oog 
op een samenwoonrelatie met een partner), een samenwoonrelatie starten en een samenwoon-
relatie beëindigen, worden als aparte gezinstransities beschouwd3. 

Globaal genomen hebben de jongere leeftijdsgroepen al evenveel of zelfs meer gezinstransities 
meegemaakt dan de oudere leeftijdsgroepen. Negen op de 10 mannen tussen 70 en 79 jaar maak-
ten hoogstens twee transities, terwijl dit in de groep van de 40- tot 49-jarige mannen 8 op de 10 
is. Eveneens 7 en 8 op de 10 vrouwen van deze beide leeftijdsgroepen maakten hoogstens twee 

3 We benadrukken dat het ouderlijke huis verlaten en binnen de drie maanden een samenwoonrelatie starten slechts als één ge-
zinstransitie wordt beschouwd. Wanneer het samenwonen meer dan 3 maanden na het verlaten van het ouderlijke huis start, tel-
len we twee gezinstransities. Kinderen krijgen of kinderen die het ouderlijke huis verlaten, worden niet meegeteld als een aparte 
gezinstransitie. 
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gezinstransities. Dit betekent dat de jongere leeftijdsgroepen in de toekomst waarschijnlijk een 
aanzienlijk hoger aantal gezinstransities zullen bereiken dan de voorgaande generaties. Tot slot 
geven de staven weer dat vrouwen tussen 30 en 39 jaar meer gezinstransities meemaken dan 
mannen. 28% van deze vrouwen had al 3 of meer gezinstransities; bij mannen van die leeftijd 
is dat slechts 16%.

Vervolgens brengen we de leefvorm in 2009 in beeld (figuur 17). Ongeveer de helft van alle 
jongvolwassenen (20- tot 29-jarigen) woont (opnieuw) in het ouderlijke huis; mannen vaker dan 
vrouwen. Het merendeel van de andere jongvolwassenen woont gehuwd of ongehuwd samen 
met een partner zonder kinderen of al met kinderen; vrouwen vaker dan mannen. Op 30- tot 
39-jarige leeftijd woont de meerderheid met een partner en met kinderen samen. Het samenwo-
nen met partner en kind(eren) duurt ongeveer 20 jaar. Dan start er een nieuwe fase waarbij de 
kinderen het ouderlijke huis verlaten en de volwassenen nog enkel met hun partner samenwo-
nen. Deze leefvorm is onder de zestigers en onder de zeventigers de meest dominante leefvorm. 
Op hogere leeftijd wordt alleenwonen steeds belangrijker. Ruim een derde (37%) van de 70- tot 
79-jarige vrouwen en 16% van de mannen van die leeftijd woont alleen. Maar ook 1 op de 10 
30- tot 49-jarige mannen woont alleen. Een minderheid van de alleenwonenden heeft een vaste 
partnerrelatie (LAT). 13% van de vrouwelijke veertigers en 3% van de mannelijke veertigers 
woont met kind(eren), maar zonder partner, samen. Een minderheid van de Vlamingen woont 
met andere personen samen (eventueel is er ook sprake van een partner en kinderen). Dit aan-
deel varieert weinig met de leeftijd.

fIGuur 16.  Aantal gezinstransities van mannen en vrouwen, per leeftijdsgroep, 2009 (in %)
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Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10).
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fIGuur 17.  Leefvorm in 2009, mannen en vrouwen, per leeftijdsgroep (in %) 
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Slotbeschouwingen 

In dit hoofdstuk bestudeerden we de gezinstransities van Vlaamse mannen en vrouwen gebo-
ren tussen 1930 en 1989. De gegevens zijn afkomstig van de ‘Generations and Gender Survey’. 
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We hanteerden een levensloopperspectief waarbij we mannen en vrouwen van opeenvolgende 
geboortecohorten (en overeenkomstige leeftijdsgroepen) vergeleken op het vlak van hun ge-
zinstransities en huidige leefvorm. Ook opleidingsverschillen kregen aandacht. 

De belangrijkste vaststelling omtrent de gezinsvorm tijdens de kindertijd is het vaker voorko-
men van eenoudergezinnen in de recentere geboortecohorten. De leeftijd waarop men het ou-
derlijke huis verlaat, volgt doorheen de tijd een U-curve: de oudste en jongste cohorten maken 
deze transitie later dan de tussenliggende cohorten. Vrouwen blijven globaal genomen eerder 
dan mannen het ouderlijke huis verlaten. Waar het vroeger de regel was om bij verlaten van 
het ouderlijke huis meteen te huwen, is dit nu de uitzondering geworden en komt recent een 
periode van alleen wonen vaker voor dan vroeger. 

Dezelfde trends qua leeftijd stellen we vast bij de analyse van de start van de eerste samen-
woonrelatie; recent gebeurt deze transitie opnieuw later. Vrouwen maken deze transitie va-
ker dan mannen. Het meteen huwen neemt af ten voordele van het ongehuwd samenwonen 
(eventueel later gevolgd door een huwelijk). Vrouwen die hoger opgeleid zijn starten minder 
een samenwoonrelatie dan de gemiddeld en lager opgeleiden in alle cohorten, behalve in de 
meest recente cohorte waar het de middelste groep is die minder vaak al een samenwoonrelatie 
startte. Enkel voor de mannen geboren in de jaren 50 geldt dat ongeveer in de jaren 70 de lager 
opgeleiden minder vaak een samenwoonrelatie startten. Hoe een samenwoonrelatie vorm krijgt, 
door een ongehuwde of gehuwde variant, al dan niet na voorhuwelijks samenwonen, is niet 
verschillend naargelang het opleidingsniveau. Tot slot is het krijgen van een eerste kind iets 
dat meestal binnen een eerste gehuwde samenwoonrelatie gebeurt, maar recent zien we dat ook 
het ongehuwde samenleven een context wordt waarbinnen er kinderen komen. Uiteraard zijn 
de tendensen vastgesteld in de meest recente cohorten slechts een eerste aanduiding aangezien 
het merendeel van deze Vlamingen nog geen eerste kind heeft. Toch durven we stellen dat on-
gehuwd samenwonen in Vlaanderen stilaan het vijfde type van Heuveline en Timberlake (2004) 
benadert, waarin ongehuwd samenwonen een alternatief voor het huwelijk is. Voor deze vorm 
van ongehuwd samenwonen zal eerst op basis van individuele kenmerken worden gekozen, 
maar naargelang het beleid het hebben van kinderen buiten de huwelijkscontext ondersteunt 
en dit laatste ook cultureel aanvaard wordt (zie Corijn, 2013b in deze SVR-studie), zal deze 
vorm meer en meer ingang vinden. In de cohorte van de jaren 70 lijkt ongehuwd samenwonen 
in deze vorm ingang gevonden te hebben. Officiële cijfers (ADSEI, 2013) omtrent het stijgend 
aantal kinderen geboren buiten het huwelijk, alsook omtrent het toegenomen aantal wettelijk 
samenwonenden in vergelijking met het aantal huwelijken, bevestigen intussen deze evolutie. 

Het beëindigen van eerste samenwoonrelaties voor cohorten geboren vanaf 1940 gebeurt vaker 
door relatiebreuken dan door verweduwing. Bovendien gebeuren die relatiebreuken voor de 
cohorten geboren vanaf de jaren 70 veelal in ongehuwde samenwoonrelaties. Deze ongehuwde 
samenwoonrelaties komen steeds meer voor, maar ze zijn bovendien ook instabieler dan de 
gehuwde samenwoonrelaties. Bij het einde van een eerste samenwoonrelatie zijn steeds vaker 
kinderen betrokken. In de cohorten van de jaren 70 en 80 blijken vooral de lager opgeleide man-
nen vaker een relatiebreuk te ervaren. Bij vrouwen zijn er eveneens opleidingsverschillen, maar 
deze zijn minder eenduidig over de tijd. Recent zijn het de lager en de hoger opgeleide vrouwen 
die vaker een relatiebreuk ervaren in vergelijking met de middengroep, maar het zijn wel vooral 
de lager opgeleide vrouwen die de relatiebreuk samen met een kind meemaken. 
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Vrouwen verweduwen vaker dan mannen in een eerste samenwoonrelatie. Maar weduwnaars 
starten nadien vaker een tweede samenwoonrelatie. Na een relatiebreuk zijn het recent de vrou-
wen die meer en sneller herpartneren dan de mannen. Dit is voornamelijk te wijten aan een 
verschuiving doorheen de tijd waarbij vrouwen geboren in de jaren 70 veel sneller en ook veel 
vaker een nieuwe relatie startten dan de voorgaande cohorten. 

Deze resultaten zijn maatschappelijk relevant. Lager opgeleide vrouwen maken meer een re-
latiebreuk mee, maken dit meer dan anderen mee samen met een kind, maar starten minder 
vaak een nieuwe samenwoonrelatie, toch wanneer het gaat om een echtscheiding uit een eer-
ste huwelijk. Dit betekent dat zij door de opeenvolging van gezinstransities een verhoogd ri-
sico kennen om in een maatschappelijk meer kwetsbare positie terecht te komen (Defever & 
Mortelmans, 2011; Kruyfthooft & Mortelmans, 2011). Immers, vrouwen die lager opgeleid zijn, 
hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en hebben ook minder toegang tot formele kinder-
opvang (Neels & Theunynck, 2012). Als zij dan bovendien langdurig een eenoudergezin blijven 
doordat een nieuwe samenwoonrelatie uitblijft, is hun armoederisico een aandachtspunt in het 
maatschappelijk debat rond gevolgen van (echt)scheiding voor ex-partners en hun kinderen 
(Defever et al., in voorbereiding). 

Globaal genomen besluiten we dat levenslooptrajecten op het vlak van relatievorming en –
ontbinding van Vlaamse mannen en vrouwen almaar complexer en gevarieerder worden. 
Beschikken over actuele en representatieve informatie over gezinstransities van volwassenen 
en kinderen is dan ook essentieel om een accuraat gezinsbeleid te voeren. 

Een andere evolutie op het vlak van gezinstransities die we in de toekomst grondiger moe-
ten bestuderen betreft de variëteit tussen subculturen in Vlaanderen op het vlak van normen, 
waarden- en waarderingsschema’s met betrekking tot generaties en relaties (zie D’Hooghe & 
Mortelmans, 2009). Recente surveys specifiek gericht op personen van vreemde herkomst met 
acculturatie en enculturatie toegepast in het domein van samenwoonrelaties, huwelijk en (echt)-
scheiding als voornaamste onderzoeksthema, ontbreken tot op heden. Toch is dergelijke kennis, 
gegeven het toenemende aandeel personen van vreemde herkomst van de eerste, tweede, of 
hogere generatie in de Vlaamse bevolking, zeer relevant. 

Een laatste vaststelling betreft de noodzaak aan registergegevens omtrent feitelijke leefvormen 
waarmee Vlamingen hun relatieleven vormgeven. Om een accuraat gezinsbeleid mogelijk te 
maken zijn officiële statistieken gebaseerd op de ganse populatie omtrent het voorkomen van 
samenwoonrelaties waarin niet wordt gehuwd of waarin geen contract van wettelijke samen-
woning wordt afgesloten, essentieel. 
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Bijlagen 

tAbEL A.  Prevalentie van levensloopgebeurtenissen die ooit tijdens de levensloop plaats hadden, 
mannen en vrouwen, per geboortecohorte (in % van alle respondenten)

leeftijdsgroep

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 totaal

Mannen

% OOIT

Ouderlijk huis verlaten 38,2 94,6 97,6 98,3 99,7 100,0 88,3

Ouderlijk huis verlaten, zonder partner in eigen 
huishouden 25,0 56,1 56,6 48,9 46,9 43,9 47,1

Ouderlijk huis verlaten, zonder partner 
maar wel met kind in eigen huishouden 0,7 4,2 10,0 12,0 8,2 10,4 7,6

1e samenwoonrelatie gestart 29,6 87,2 94,3 93,4 94,8 97,6 82,9

1e samenwoonrelatie geëindigd 7,5 17,0 26,0 22,3 19,7 15,5 18,6

2e samenwoonrelatie gestart 3,6 10,6 18,5 16,6 13,4 7,3 12,3

2e samenwoonrelatie geëindigd 1,1 2,2 5,6 7,1 4,6 1,9 4,0

Hogere orde relatie gestart 0,7 0,3 1,6 4,3 2,0 0,5 1,7

Gehuwda 6,4 61,2 88,1 90,6 93,1 97,1 72,4

Gehuwd volgens het Rijksregister 12,6 54,4 80,1 90,0 94,0 95,0 69,4

Echtgescheidena 0,4 7,1 21,5 20,0 16,1 7,7 12,9

Echtgescheiden volgens het Rijksregister 0,8 9,4 22,6 25,7 18,5 9,8 15,2

Samenwoonbreuk 7,5 11,2 10,0 8,3 2,6 0,0 7,2

Verweduwda (na huwelijk) 0,0 0,0 0,3 1,4 4,9 14,0 2,6

Verweduwd volgens het Rijksregister 0,0 0,1 0,7 2,1 5,5 12,4 2,6

Herhuwda 0,0 2,2 5,1 6,9 9,5 5,3 4,8

Herhuwd volgens het Rijksregister 0,2 3,1 9,1 12,6 10,8 6,8 7,2

Ongehuwd samengewoond met 1e huwelijkspartnerb 5,4 36,9 31,4 14,0 6,6 4,8 18,2

Ongehuwd samengewoond met 1e huwelijkspartner 
of vorige partnerc 5,4 37,2 32,2 15,1 6,6 4,8 18,6

Ongehuwd samengewoond vóór eventuele 
1e huwelijkd 28,2 62,8 39,3 18,6 8,2 5,8 29,3

Postmaritaal ongehuwd samengewoonde 0,4 3,9 13,1 13,4 11,2 5,8 8,4

Ongehuwd samengewoond 
(pre-, postmaritaal of zonder huwelijk) 28,2 63,5 47,6 27,7 18,0 11,6 35,0

Eigen kindf in huishouden 8,2 66,4 81,3 80,0 73,4 82,1 65,5

Stiefkind in huishouden 1,1 4,8 9,6 5,7 4,3 1,0 4,9

n 303 338 395 347 302 205 1.890
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leeftijdsgroep

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 totaal

Vrouwen

% OOIT

Ouderlijk huis verlaten 56,7 98,3 98,9 99,7 99,6 100 92,6

Ouderlijk huis verlaten, zonder partner in eigen 
huishouden 34,0 55,0 57,2 50,5 45,2 56,5 50,0

Ouderlijk huis verlaten, zonder partner 
maar wel met kind in eigen huishouden 3,9 9,7 25,1 22,1 16,7 20,9 17,0

1e samenwoonrelatie gestart 47,8 95,4 96,9 97,9 98,2 96,9 89,4

1e samenwoonrelatie geëindigd 12,5 28,4 36,0 32,4 24,8 24,6 27,5

2e samenwoonrelatie gestart 6,6 23,5 24,9 20,5 14,1 5,8 17,3

2e samenwoonrelatie geëindigd 1,2 5,4 8,6 5,8 6,3 3,1 5,4

Hogere orde relatie gehad 0,3 1,7 3,0 1,3 0,7 1,0 1,5

Gehuwd1 17,9 68,4 89,7 95,5 97,4 96,3 78,1

Gehuwd volgens het Rijksregister 23,1 66,6 87,5 93,8 96,5 96,2 76,7

Echtgescheidena 1,8 11,8 28,6 26,8 16,3 7,9 17,3

Echtgescheiden volgens het Rijksregister 1,9 13,9 26,2 26,5 17,8 8,9 16,7

Samenwoonbreuk 10,8 16,6 12,0 7,6 2,2 1,1 9,1

Verweduwda (na huwelijk) 0,0 0,9 2,2 4,2 15,2 33,5 7,2

Verweduwd volgens het Rijksregister 0,1 0,6 1,9 5,6 14,7 34,8 7,9

Herhuwda 0,9 2,9 8,9 9,5 10,4 2,6 6,4

Herhuwd volgens het Rijksregister 0,5 4,8 10,7 12,5 9,1 5,0 7,4

Ongehuwd samengewoond met 1e huwelijkspartnerb 10,8 40,4 22,1 13,4 6,3 4,7 17,3

Ongehuwd samengewoond met 1e huwelijkspartner 
of vorige partnerc 11,6 41,3 23,4 14,5 6,7 4,7 18,2

Ongehuwd samengewoond vóór eventuele 
1e huwelijkd 40,6 68,5 31,3 18,7 7,4 5,2 29,9

Postmaritaal ongehuwd samengewoonde 0,3 8,3 17,9 16,1 9,3 5,2 10,6

Ongehuwd samengewoond 
(pre-, postmaritaal of zonder huwelijk) 40,9 72,2 44,5 32,6 16,3 10,0 38,2

Eigen kindf in huishouden 21,2 78,5 85,5 85,0 81,9 78,5 72,9

Stiefkind in huishouden 0,6 5,4 5,9 3,4 1,9 2,1 3,5

n 299 312 420 398 283 120 1.910
a Ongeacht de rang van de samenwoonrelatie.
b Premaritaal samengewoond met 1e huwelijkspartner.
c Alle relaties tot en met het 1e  huwelijk worden beschouwd.
d Ongehuwd samenwonend zonder eerder gehuwd te zijn, nadien al dan niet gehuwd.
e Na een 1e huwelijk ongehuwd samengewoond in een (van de) volgende samenwoonrelatie(s).
f Biologisch of adoptiekind.

Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10); Rijksregister 2011.
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tAbEL b.  Prevalentie van levensloopgebeurtenissen op moment van interview, mannen en vrouwen, 
per geboortecohorte (in % van alle respondenten)

leeftijdsgroep

  20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 totaal

Mannen

% NU

Niet inwonend bij ouders 33,6 91,4 97,0 97,7 99,7 100,0 86,7

Niet inwonend bij ouders, eigen huishouden zonder 
partner 10,4 13,8 12,8 14,8 13,8 11,6 13,0

Niet inwonend bij ouders, eigen huishouden zonder 
partner, met kind 0,4 1,3 1,6 2,9 1,0 1,0 1,4

Nog nooit samenwoonrelatie 72,0 13,9 6,0 6,7 5,3 2,5 17,8

In 1e samenwoonrelatie 21,9 68,7 67,2 70,1 74,7 81,2 63,3

Zonder partnera na 1e samenwoonrelatie 2,5 6,1 7,3 5,9 6,3 8,6 6,0

In 2e samenwoonrelatie 2,5 8,1 13,7 9,4 9,7 5,6 8,6

Zonder partnera na 2e samenwoonrelatie 0,4 1,3 2,4 2,1 1,3 1,0 1,5

In 3e of hogere orde samenwoonrelatie 0,7 1,6 3,1 2,9 1,3 1,0 1,9

Zonder partnera na 3e of hogere orde 
samenwoonrelatie 0,0 0,3 0,3 2,9 1,3 0,0 0,9

Ongehuwd 93,2 39,1 12,4 9,1 6,9 2,9 27,6

Gehuwd (1e huwelijk) 6,4 53,5 65,2 69,1 72,5 77,3 56,9

Echtgescheiden of feitelijk gescheiden 0,4 5,1 17,5 15,4 9,8 3,4 9,4

Verweduwd (ongeacht huwelijksrang) 0,0 0,0 0,3 0,9 3,9 11,6 2,1

Herhuwd (hogere orde huwelijk) 0,0 2,2 4,6 5,4 6,9 4,8 4,0

In een huwelijk na ongehuwd samenwonen 
met huwelijkspartner 5,0 33,7 27,6 13,1 9,2 7,3 17,3

Premaritaal ongehuwd samenwonend 
(nooit eerder gehuwd) 18,9 21,2 4,9 1,7 1,3 1,0 8,5

Postmaritaal ongehuwd samenwonend 
(eerder gehuwd) 0,0 2,6 7,5 5,1 3,0 1,9 3,7

Ongehuwd samenwonend 18,9 23,8 12,4 6,9 4,3 2,9 12,2

Eigen kindb in het huishouden 7,5 62,5 72,0 49,7 16,1 6,8 39,8

Stiefkind in het huishouden 1,1 3,9 5,9 1,4 0,7 0,0 2,5

n 303 338 395 347 302 205 1.890



SVR-Studie: GezinStRanSitieS in VlaandeRen

72

leeftijdsgroep

  20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 totaal

Vrouwen

% NU

Niet inwonend bij ouders 52,5 97,4 98,7 99,2 99,6 100 91,6

Niet inwonend bij ouders, eigen huishouden zonder 
partner 13,4 8,9 17,1 17,9 18,2 24,6 16,3

Niet inwonend bij ouders, eigen huishouden zonder 
partner, met kind 3,0 3,4 11,7 6,1 3,3 1,1 5,5

Nog nooit samenwoonrelatie 54,9 4,6 3,7 2,4 2,8 4,3 11,7

In 1e samenwoonrelatie 33,6 67,1 60,8 64,5 70,2 67,5 60,2

Zonder partnera na 1e samenwoonrelatie 5,2 4,6 9,9 11,9 11,5 21,5 10,0

In 2e samenwoonrelatie 4,9 17,9 16,2 15,2 8,7 3,1 12,2

Zonder partnera na 2e samenwoonrelatie 1,2 1,2 4,6 4,3 5,2 2,5 3,3

In 3e of hogere orde samenwoonrelatie 0,3 3,5 4,4 1,1 1,2 0,6 2,1

Zonder partnera na 3e of hogere orde 
samenwoonrelatie 0,0 1,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5

Ongehuwd 81,8 31,5 9,9 4,5 3,0 3,1 21,8

Gehuwd (1e huwelijk) 16,1 55,0 58,0 62,9 65,9 58,1 53,2

Echtgescheiden of feitelijk gescheiden 1,2 10,9 22,2 20,8 9,6 4,7 13,1

Verweduwd (ongeacht huwelijksrang) 0,0 0,3 2,2 3,4 14,4 32,5 6,8

Herhuwd (hogere orde huwelijk) 0,9 2,3 7,8 8,4 7,0 1,6 5,2

In een huwelijk na ongehuwd samenwonen 
met huwelijkspartner 10,8 34,7 20,9 14,2 8,5 5,2 16,7

Premaritaal ongehuwd samenwonend 
(nooit eerder gehuwd) 22,7 23,8 5,9 1,8 0,4 0,5 9,2

Postmaritaal ongehuwd samenwonend 
(eerder gehuwd) 0,0 6,3 7,1 6,1 1,9 1,6 4,3

Ongehuwd samenwonend 22,7 30,1 13,0 7,9 2,3 2,1 13,5

Eigen kindb in het huishouden 20,9 78,5 80,8 47,4 14,1 6,3 46,4

Stiefkind in het huishouden 0,3 4,0 2,9 0,8 0,0 0,0 1,5

n 299 312 420 398 283 120 1.910
a Zonder partner = zonder inwonende partner. LAT-relaties worden buiten beschouwing gelaten.
b Biologisch of adoptiekind.

Bron: GGS – Belgium, golf 1 (2008-’10).
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inleiding

Sinds de jaren 70 daalt in ons land het aantal huwelijken en stijgt het aantal echtscheidingen 
(Corijn, 2012). Sinds de jaren 90 neemt het aantal koppels dat ongehuwd gaat samenwonen, 
evenals het aantal dat uit elkaar gaat, toe (Corijn, 2004; Pasteels et al., 2013). Van alle samen-
wonende paren die in ons land in 2004 uit elkaar gingen, was het jaar voordien 58% gehuwd 
en 42% ongehuwd (Defever & Mortelmans, 2011). Koppels gaan steeds vaker uit elkaar, maar 
een (echt)scheiding is zelden een eindpunt. Vier jaar na hun (echt)scheiding in 2004 woonde 
43% opnieuw met een partner samen (Defever & Mortelmans, 2011). Eens gescheiden, maken 
mannen en vrouwen nadien vaak nieuwe gezinstransities. In Vlaanderen gaan ruim 2 op de 3 
mannen en vrouwen binnen de vijf jaar na de echtscheiding een nieuwe partnerrelatie aan, al 
dan niet gevolgd door samenwonen en/of hertrouwen. Slechts een minderheid blijft, gewenst 
of niet, zonder nieuwe partner (Defever & Mortelmans, 2011; Pasteels, Corijn & Mortelmans, 
2012). Maar ook nieuwe partnerrelaties, samenwonend of niet, gehuwd of niet, blijven niet 
altijd duren. Ongehuwde samenwoonrelaties zijn minder stabiel dan gehuwde, en huwelijken 
van hogere orde zijn minder stabiel dan eerste huwelijken (Corijn, 2013; Pasteels, Lodewijckx & 
Mortelmans, 2013, beiden in deze SVR-studie; Poortman & Lyngstad, 2007; Wobma & De Graaf, 
2009). Sommige ooit-gescheiden mannen en vrouwen, en hun kinderen, ervaren dus bijko-
mende relatiebreuken (Brody, Neubaum & Forehand, 1988; Teachman, 2008). 

Tot op heden zijn er voor Vlaanderen weinig of geen bronnen die toelaten om de gezinstrajecten 
na een (echt)scheiding uit te tekenen. Er zijn na een (echt)scheiding uiteenlopende trajecten 
mogelijk. In dit hoofdstuk focussen we op het partnerrelatietraject (met nieuwe partners) en 
op het ouderschapstraject (met de geboorte van kinderen en de komst van stiefkinderen) na de 
ontbinding van een eerste huwelijk. Omdat kinderen doorgaans binnen (samenwoon)relaties 
worden geboren, zijn beide trajecten verweven. Indien de transities na een (echt)scheiding al 
worden bestudeerd, beperkt de studie zich vaak tot een analyse van de afzonderlijke gebeurte-
nissen: opnieuw gaan samenwonen met een partner (Beaujouan, 2012; Meggiolaro & Ongaro, 
2008; Wu & Schimmele, 2005), hertrouwen (Koo, Suchindran & Griffith, 1984; Teachman & 
Heckert, 1985; Wilson & Clarke, 1992; Wu & Schimmele, 2005), ongehuwd samenwonen versus 
hertrouwen (De Graaf & Kalmijn, 2003; Matthijs, 1987), of een kind krijgen in een nieuwe relatie 
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(Beaujouan & Solaz, 2008; Brown, 2000; Buber & Prskawetz, 2000; Carlson & Furstenberg, 2006; 
Holland & Thomson, 2010; Jefferies, Berrington & Diamond, 2000; Wineberg, 1990). Deze stu-
dies leveren inzichten in de determinanten van de vermelde gebeurtenissen, maar bieden geen 
zicht op het volledige traject, noch op de volgorde en de timing van de opeenvolgende gebeur-
tenissen. Bovendien zijn ook recentere studies over herpartneren doorgaans beperkt tot samen-
wonen of hertrouwen (Beaujouan, 2012; De Graaf & Kalmijn, 2003). Niet-inwonende partners 
worden slechts uitzonderlijk in rekening gebracht (Parker, 1999; Hughes, 2000; Pasteels et al., 
2012). Andere studies beperken zich tot de leefvorm na een (echt)scheiding (Corijn, 2005a; 
Corijn & Lodewijckx, 2009; Defever & Mortelmans, 2011), al dan niet met verrekening van het 
afgelegde traject tot die leefvorm. 

In België voltrekken 2 op de 3 echtscheidingen zich tussen echtparen met gemeenschappelijke 
kinderen (FOD Justitie, 2011). Dit aandeel is hoger dan in de ons omringende landen (OECD, 
2011). We kunnen deze cijfers ook bekijken vanuit het kindperspectief. Lodewijckx (2005) be-
rekende op basis van Rijksregistergegevens van 2004 dat in Vlaanderen 11% van alle kinderen 
tussen 0 en 17 jaar uit de echt gescheiden ouders heeft, 3% feitelijk gescheiden ouders en 6% 
nooit-gehuwde gescheiden ouders. Bijna 20% van de Vlaamse kinderen heeft dus een ouder-
lijke (echt)scheiding meegemaakt, dit waren destijds ongeveer 250.000 kinderen. Deze kinderen 
zijn na de (echt)scheiding de facto betrokken bij de eventuele gezinstransities van hun vader én 
van hun moeder. Wanneer nieuwe partners kinderen meebrengen uit vorige relaties, dan is bij 
de start van een nieuwe partnerrelatie sprake van stiefgezinsvorming. Een nieuwe relatie van 
moeder en/of vader betekent voor kinderen de komst van een (inwonende) stiefouder, waarmee 
de ouder al dan niet trouwt. Indien een kind wordt geboren binnen die nieuwe partnerrelatie, 
dan krijgen kinderen uit vorige relaties er een halfbroer of -zus bij. Indien kinderen uit vorige 
relaties van beide partners samenleven, hebben ze stiefbroers en -zussen. Indien er vanuit het 
kindperspectief stief- of halfbroers en -zussen wonen in het gezin, spreekt men van complexe 
stiefgezinnen. Indien slechts één van de partners kinderen meebrengt uit een vorige relatie, 
en er geen kind wordt geboren binnen de nieuwe partnerrelatie, spreekt men van eenvoudige 
stiefgezinnen (Ganong & Coleman, 2004). 

Het hebben van kinderen is een belangrijke determinant van de nahuwelijkse gezinstrajecten. 
Verschillende studies tonen een verband tussen de aanwezigheid van kinderen enerzijds en het 
herpartneren anderzijds (Beaujouan, 2010; Bumpass, Sweet & Castro Martin, 1990; de Graaf & 
Kalmijn, 2003; Ivanova, Kalmijn & Uunk, 2012; Pasteels et al., 2012; Koo et al. 1984; Teachman 
& Heckert, 1985; Wijckmans et al., 2011). Gescheiden personen zonder kinderen wensen vaak 
nog kinderen, wat hun verder relatie- en ouderschapstraject beïnvloedt (Beaujouan & Solaz, 
2008; Brown, 2000; Buber & Prskawetz, 2000; Corijn, Wijckmans & Van Bavel, 2013; Wijckmans 
et al., 2011).

Er zijn niet alleen verschillen tussen de nahuwelijkse gezinstrajecten van ouders en van niet-
ouders, maar ook tussen deze van de ouders onderling. Zo beklemtoont Sassler (2010) het be-
lang van de verblijfsregeling van kinderen uit vorige relaties voor de verdere gezinstrajecten. In 
dit hoofdstuk focussen we op de impact van de verblijfsregeling van de kinderen op de nahu-
welijkse gezinstrajecten, vanuit zowel het ouder- als het kindperspectief. Vanuit het kindper-
spectief bepaalt de verblijfsregeling of de gezinstransities van moeder en vader ervaren worden 
bij een ouder waarmee het kind (al dan niet voltijds) samenwoont. De meeste studies beperken 
zich tot gezinstransities binnen het huishouden waar het kind verblijft (Fomby & Cherlin, 2007) 
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en negeren de transities van de ouder met wie het kind niet samenwoont. Door de wettelijke 
en culturele verschuiving in de richting van verblijfsco-ouderschap woont een steeds groter 
wordende groep kinderen deeltijds bij moeder en deeltijds bij vader; dit is ook zo in Vlaanderen 
(Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011, 2012). In recente echtscheidingscohorten leeft 1 op de 
3 kinderen afwisselend minstens een derde van de tijd bij moeder en bij vader. Deze kinderen 
hebben een hogere kans om in minstens één van hun ouderlijke huishoudens de transitie naar 
een stiefgezin mee te maken (Sodermans et al., 2012). Vanuit het ouderperspectief bepaalt de 
verblijfsregeling de ouderschapsstatus van de gescheiden moeders en vaders. Er zijn belangrijke 
verschillen in de relatie- en ouderschapstrajecten na een (echt)scheiding van mannen en vrou-
wen met inwonende en niet-inwonende kinderen (Beaujouan, 2012). De evolutie naar meer 
verblijfsco-ouderschap heeft een nieuwe categorie ouders gecreëerd, namelijk ooit-gescheiden 
ouders met deeltijds inwonende kinderen. Deze trend heeft tegengestelde implicaties voor 
vaders en moeders, wat meteen een geslachtsdimensie aan onze vraagstelling toevoegt. Ooit-
gescheiden moeders hebben steeds minder vaak voltijds inwonende kinderen; ooit-gescheiden 
vaders hebben steeds minder vaak niet-inwonende kinderen. Hierdoor krijgen ooit-gescheiden 
moeders meer en ooit-gescheiden vaders minder ‘kind-vrije’ tijd. Tot op heden werd weinig 
aandacht besteed aan de impact hiervan op de gezinstrajecten.

De eerste doelstelling van dit hoofdstuk is om de gezinstrajecten na een (echt)scheiding van 
ouders en kinderen in kaart te brengen. De tweede doelstelling beoogt factoren die samenhan-
gen met de onderscheiden gezinstrajecten op te sporen, met een focus op de ouderschapsstatus. 
Meer specifiek wordt nagegaan of het hebben van kinderen en de verblijfsregeling van kinderen 
ten tijde van de (echt)scheiding samenhangen met de aard van de nahuwelijkse gezinstrajecten. 

1.  literatuur en onderzoeksvragen

1.1. ouderschap en partnerrelatietrajecten na een (echt)scheiding 

Eerdere studies tonen aan dat vrouwen met kinderen een lagere kans hebben op een nieuwe 
partnerrelatie, samenwoonrelatie of hertrouw na een (echt)scheiding dan vrouwen zonder kin-
deren (Beaujouan, 2010; Bumpass et al., 1990; de Graaf & Kalmijn, 2003; Ivanova, et al., 2012; 
Koo et al., 1984; Pasteels, et al., 2012; Teachman & Heckert, 1985). De resultaten voor man-
nen zijn minder consistent. Sommige studies vinden dat ook mannen met kinderen een lagere 
herpartnerkans hebben dan kinderloze mannen, maar het effect is meestal minder sterk dan 
bij vrouwen (Ivanova et al., 2012; Poortman, 2007); andere studies vinden positieve effecten 
(Bemhardt & Goldscheider, 2002; Goldscheider & Sassler, 2006; Stewart, Manning & Smock, 
2003). Er zijn zelfs studies die een groter negatief effect vinden van inwonende kinderen voor 
mannen dan voor vrouwen (de Graaf & Kalmijn, 2003). Daarnaast verschillen de resultaten ook 
naargelang het aantal kinderen en hun leeftijd op het moment van de (echt)scheiding. Meer en 
jongere kinderen zouden nog sterker negatief gerelateerd zijn aan de herpartnerkans (Ivanova et 
al., 2012; Meggiolaro & Ongaro, 2008; Poortman, 2007). 

Er zijn uiteenlopende verklaringen voor de verschillen inzake het aangaan van een nieuwe 
(samenwoon)relatie tussen gescheiden ouders en niet-ouders, en tussen gescheiden ouders mét 
en zonder inwonende kinderen. Ze kaderen binnen drie algemene factoren: nood aan een part-
ner, aantrekkelijkheid als partner en gelegenheid om een partner te ontmoeten (Becker, 1991; 



SVR-Studie: GezinStRanSitieS in VlaandeRen

76

Goldscheider & Waite, 1986; de Graaf & Kalmijn, 2003; Oppenheimer, 1988). (Inwonende) kin-
deren zouden de nood aan een partner verhogen, zowel financieel als qua zorg. Het financiële 
aspect zou vooral bij vrouwen een rol spelen (Poortman, 2000); de nood aan ondersteuning in 
de zorg voor het gezin vooral bij mannen (Pasteels et al., 2012). Voor het eerste is weinig empiri-
sche evidentie, daar moeders met inwonende kinderen vaker een lagere herpartnerkans hebben 
dan andere vrouwen. Studies die positieve effecten vinden van kinderen op de herpartnerkans 
van mannen kunnen echter op de nood aan ondersteuning in de zorgrol wijzen. Een tweede 
noodgerelateerde verklaring is dat niet-ouders meer behoefte hebben aan een nieuwe partner 
om hun kinderwens te realiseren (Beaujouan, 2010; Lampard & Peggs, 1999; Meggliolaro & 
Ongaro, 2008). Bovendien zouden ouders met inwonende kinderen zich minder eenzaam voe-
len en daardoor minder behoefte hebben aan samenwonen met een partner (Lampard & Peggs, 
1999). Ouders zouden minder aantrekkelijk zijn op de relatiemarkt dan kinderloze partners: 
potentiële partners kunnen worden afgeschrikt door de op te nemen stiefouderrol (de Graaf 
& Kalmijn, 2003; Ivanova et al., 2012; Stewart et al., 2003). Daarenboven kunnen kinderen uit 
een vorige relatie ook gezien worden als een resource drain, zowel financieel als emotioneel 
(Stewart et al., 2003). De opvoeding van kinderen vraagt immers tijd, geld en energie die niet 
in de partnerrelatie of andere zaken kan worden geïnvesteerd. Studies rond partnerkeuze tonen 
aan dat er geslachtsverschillen zijn: vrouwen zouden meer bereid zijn om te herpartneren met 
iemand met kinderen dan mannen (South, 1991). Hier kan ruil een rol spelen. Wie zelf kinderen 
heeft, kan geen te hoge eisen opleggen aan de andere partij. Inwonende kinderen beperken de 
ontmoetingsmogelijkheden met potentiële, nieuwe partners (Beaujouan, 2010; Wallerstein & 
Blakeslee, 1989). Dit geldt vooral voor ouders van jonge kinderen. De Graaf & Kalmijn (2003) 
vinden sterkere evidentie voor deze hypothese dan voor de twee voorgaande (nood aan een 
partner en aantrekkelijkheid). Nieuwe partnerrelaties kunnen ten slotte ook botsen op weer-
stand door het kind en hierdoor een terughoudendheid voor een nieuwe partnerrelatie bij de 
ouder creëren (Lampard & Peggs, 1999). Hoewel kinderen ongetwijfeld ook nieuwe mogelijkhe-
den voor het ontmoeten van potentiële partners kunnen creëren (bijvoorbeeld via de schoolom-
geving), wijst weinig empirische evidentie in die richting. 

Er zijn niet enkel verschillen tussen ouders en niet-ouders inzake herpartneren, maar ook in-
zake het type relatie dat ze aangaan. Indien ouders herpartneren, kiezen ze vaker dan niet-
ouders om niet samen te wonen met de nieuwe partner (Lampard & Peggs, 1999; Martin, 1994). 
Hier zijn er diverse redenen voor. Er kunnen praktische of financiële motieven zijn (Lampard & 
Peggs, 1999), maar het kan ook te maken hebben met de angst voor conflicten tussen het kind 
en de nieuwe partner (Beaujouan, 2010). Studies bevestigen dat ongehuwd samenwonen wordt 
verkozen boven hertrouw indien er kinderen uit vorige relaties zijn (Bennett, Bloom & Miller, 
1995; Clarkberg, Stolzenberg & Waite, 1995; Carlson, McLanahan & England, 2004; Graefe & 
Lichter, 1999). 

Het is duidelijk dat de verblijfsregeling van de kinderen een bepalende factor is bij de vermelde 
verklaringen voor de samenhang tussen ouderschap en herpartneren. Zo zouden inwonende 
kinderen zorgen voor meer terughoudendheid bij potentiële partners dan niet-inwonende kin-
deren (De Graaf & Kalmijn, 2003). De resultaten van Beaujouan (2010, 2012) suggereren zelfs dat 
de verblijfsregeling van de kinderen belangrijker is voor het herpartneren dan het ouderschap 
zelf: moeders met niet-voltijds inwonende kinderen gingen even vaak een nieuwe partnerre-
latie aan in de eerste vijf jaar na hun scheiding dan kinderloze vrouwen. Het feit dat vrouwen 
minder vaak nieuwe samenwoonrelaties aangaan dan mannen wordt in deze studie verklaard 
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door het feit dat moeders na een (echt)scheiding veel vaker dan vaders voltijds inwonende kin-
deren hebben. Tot op heden werd in de meeste studies enkel een onderscheid gemaakt tussen 
ouders en niet-ouders, of tussen ouders met inwonende of niet-inwonende kinderen. Wij gaan 
een stap verder en onderscheiden ook ouders met kinderen in verblijfsco-ouderschap of dus 
deeltijds inwonende kinderen.

De eerste onderzoeksvraag luidt: verschillen de partnerrelatietrajecten van mannen en vrouwen 
in de eerste zeven jaar na de feitelijke scheiding naargelang hun ouderschapsstatus? We verge-
lijken hiervoor de trajecten van mannen en vrouwen zonder kinderen, met enkel meerderjarige 
kinderen en met minderjarige kinderen. Binnen de laatste groep maken we een onderscheid 
naargelang de kinderen op het moment van de feitelijke scheiding voltijds, deeltijds of niet 
inwonen bij hun ouder. Er wordt ook rekening gehouden met het aantal eigen kinderen en de 
leeftijd van het jongste kind op het moment van de feitelijke scheiding.

1.2.  ouderschap en ouderschapstrajecten na een (echt)scheiding

Het ouderschap en de verblijfsregeling van kinderen uit vorige relaties hebben niet alleen een 
invloed op de verdere relatievorming, maar ook op het krijgen van kinderen binnen nieuwe 
relaties (Beaujouan, 2011; Buber & Prskawetz, 2000; Holland & Thomson, 2010; Jefferies et al., 
2000; Kalmijn & Gelissen, 2002; Meggliolaro & Ongaro, 2010; Vikat, Thomson & Prskawetz, 
2004; Wijckmans et al. 2011; Wijckmans, Corijn & Van Bavel, 2012). Hierrond zijn er drie domi-
nante hypothesen: de ouderschapshypothese veronderstelt dat mannen en vrouwen in de eerste 
plaats ouders willen worden. De relatiebevestigingshypothese beklemtoont het belang van een 
gedeeld biologisch kind ter bevestiging van de relatie (Kalmijn & Gelissen, 2007). Voor beide 
hypothesen is er empirische evidentie (Buber & Prskawetz, 2000; Griffith et al., 1985; Vikat et 
al., 1999; Wineberg, 1990). De broer/zushypothese stelt dat mannen en vrouwen met slechts één 
kind uit een vorige relatie een halfbroer of -zus willen voor dat kind (Vikat, Thomson & Hoem, 
1999). Een recente aanvulling in de literatuur is de hypothese inzake de opvoedingsverantwoor-
delijkheid. Die stelt dat de kans om een kind te krijgen binnen een nieuwe relatie afhankelijk 
is van de opvoedingsverantwoordelijkheid die ouders reeds opnemen voor kinderen uit vorige 
relaties (Vikat et al., 2004). De verblijfsregeling van kinderen uit vorige relaties is hierbij rele-
vant. Vooral inwonende kinderen uit vorige relaties reduceren de kans op een nieuwe geboorte. 
Maar Kalmijn en Gelissen (2007) vonden dat vooral niet-inwonende kinderen uit een vorige 
relatie negatief samenhangen met de kans op een geboorte binnen een nieuwe partnerrelatie. 
Hun verklaring is dat de bijkomende kost van een geboorte lager is wanneer reeds sprake is van 
een (stief)gezin. Bij niet-inwonende kinderen impliceert een geboorte een grotere gezinstransi-
tie. De resultaten zijn dus niet eenduidig. Wij kennen geen onderzoek dat deeltijds inwonende 
kinderen in rekening brengt.

Het is belangrijk de ouderschapsstatus van beide partners in de nieuwe relatie in rekening te 
brengen. Twee niet-ouders zullen andere wensen en noden hebben inzake ouderschap dan één 
ouder en één niet-ouder of dan twee ouders. Door de toename van het aantal echtscheidin-
gen ontmoeten gescheiden personen, waarvan 2 op de 3 in ons land kinderen hebben, elkaar 
steeds vaker op de relatie- en huwelijksmarkt (Corijn, 2005b). Recent voltrekt 41% van alle 
herhuwelijken zich in België tussen twee gescheiden partners, en 50% tussen een gescheiden 
en een nooit-gehuwde partner (ADSEI, SVR-bewerking). Daarbij wordt de kans steeds groter 
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dat minstens één van beide reeds kinderen uit een vorige relatie heeft. Uit onderzoek blijkt 
dat ouders vaker met andere ouders herpartneren dan met kinderloze mannen en vrouwen 
(Goldschneider & Sassler, 2006). De ouderrol van een gescheiden persoon wordt dus niet al-
leen bepaald door de eigen vruchtbaarheidsgeschiedenis, maar ook door die van de partner. 
Het starten van een relatie met een partner met (inwonende) kinderen impliceert immers een 
transitie naar stiefouderschap. Zowel de verblijfsregelingen van de eigen kinderen, als die van 
de kinderen van de partner zijn in deze context belangrijk. 

De tweede onderzoeksvraag luidt: verschillen de ouderschapstrajecten van mannen en vrou-
wen in de eerste zeven jaar na de feitelijke scheiding naargelang hun ouderschapsstatus? We 
vergelijken hiervoor de nahuwelijkse gezinstrajecten – in termen van de geboorte van een kind 
en de komst van een stiefkind – van mannen en vrouwen zonder kinderen, met enkel meerder-
jarige kinderen en met minderjarige kinderen. Binnen de laatste groep maken we een onder-
scheid naargelang de kinderen voltijds, deeltijds of niet inwonen op het moment van de feite-
lijke scheiding. We brengen tevens het aantal eigen kinderen en de leeftijd van het jongste kind 
op het moment van de feitelijke scheiding in rekening. 

1.3.  andere determinanten van relatie- en ouderschapstrajecten na een 
(echt)scheiding

Bij een analyse van nahuwelijkse gezinstrajecten over een langere historische periode moet 
rekening worden gehouden met veranderingen doorheen de tijd. De continue toename van 
het aantal echtscheidingen ging ook in Vlaanderen gepaard met een veranderende samenstel-
ling van de groep uit de echt gescheiden personen, onder meer qua gemiddelde huwelijks- en 
echtscheidingsleeftijd, duur van het verbroken huwelijk, en de aanwezigheid van kinderen 
(Corijn, 2005b, 2011). Door de toegenomen tolerantie voor een (echt)scheiding, nam ook de 
tolerantie voor en toegang tot een nahuwelijks relatie- en gezinsleven toe (Corijn, 2013, in deze 
SVR-studie). Terwijl de kans op een herhuwelijk afneemt doorheen de tijd, neemt de globale 
kans op (het samenwonen met) een nieuwe partner toe (Corijn, 2005a, 2005b, 2012; de Graaf & 
Kalmijn, 2003; Meggiolaro & Ongaro, 2008; Pasteels, Corijn & Mortelmans, 2012). Bovendien 
is er meer destandaardisatie van de levensloop in recentere cohorten, wat zich vertaalt in meer 
variatie van gezinstrajecten na een (echt)scheiding (Elzinga & Liefbroer, 2007; Lesthaeghe & 
Neels, 2002). Ongehuwd samenwonen wordt in België niet enkel vóór, maar ook na een huwe-
lijk populairder (Corijn, 2004; Pasteels et al., 2011), terwijl de hertrouwkansen dalen (Corijn, 
2012). Voor de kinderen uit ontbonden relaties traden er, onder meer door de wetswijzigingen, 
ook verschuivingen op inzake de verblijfsregeling. Zo nam de kans op verblijfsco-ouderschap 
toe (Sodermans et al., 2012). 

De leeftijd bij de (echt)scheiding (en/of de duur van het huwelijk) bepaalt ook sterk de aard van 
het verdere relatie- en ouderschapstraject. Wie jong (uit de echt) scheidt, heeft meer nood aan 
een nieuwe partner, is gemiddeld aantrekkelijker als partner, en heeft meer mogelijkheden om 
nieuwe partners te ontmoeten. De frequentie en de snelheid van het herpartneren neemt af met 
de leeftijd, maar met een ander tempo voor mannen en vrouwen (Beaujouan, 2012; Pasteels et 
al., 2012). Vrouwen die na hun 40 jaar scheiden, hebben nog weinig kans op een extra geboorte. 
De leeftijd van de kinderen, zeker van het jongste kind, speelt ook een rol, onder meer omdat 
hij sterk samenhangt met de leeftijd van de ouders.
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Ten slotte mag ook de rol van het opleidingsniveau van de partners voor het verdere gezinstra-
ject na een relatie-ontbinding niet worden genegeerd (Dykstra & Poortman, 2009; Sweeney, 
1997). In Vlaanderen hebben lager opgeleide mannen een kleinere herpartnerkans; voor vrou-
wen geldt dit niet (Pasteels et al., 2012). 

Deze drie determinanten ((echt)scheidingscohort, leeftijd bij (echt)scheiding en opleidingsni-
veau) zijn des te belangrijker omdat ze samenhangen met de verblijfsregeling van de kinderen. 
Ex-partners met kinderen in verblijfsco-ouderschap zijn vaker hoger opgeleid en zijn recen-
ter gescheiden (Gunnoe & Braver, 2001; Sodermans, Matthijs & Swicegood, 2013; Strohschein, 
2005). Mede daardoor zijn kinderen in verblijfsco-ouderschap gemiddeld jonger dan kinderen 
die voltijds bij de moeder of de vader verblijven (Sodermans et al., 2012), wat ook samenhangt 
met de leeftijd van de moeder en de vader bij de (echt)scheiding. 

2.  data en methode

2.1.  data

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, gebruiken we de data van het survey-onderzoek 
Scheiding in Vlaanderen (SiV) (Mortelmans et al., 2011). De steekproef bestaat uit eerste huwe-
lijken, gesloten tussen 1971 en 2008, en die in 2009 al dan niet waren ontbonden. De steekproef 
werd disproportioneel getrokken naar huwelijksuitkomst (1/3 intact, 2/3 niet intact), maar 
proportioneel naar huwelijksjaar. Het ging om huwelijken tussen partners van verschillend 
geslacht, die beiden niet eerder waren gehuwd, en die tussen 18 en 40 jaar oud waren bij de 
huwelijkssluiting. Beide partners hadden de Belgische nationaliteit van bij geboorte en waren 
gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest, zowel op het moment van de huwelijkssluiting als van 
de steekproeftrekking. Een bijkomende voorwaarde was dat beide partners maximaal één keer 
gescheiden mochten zijn. Op basis van Rijksregistergegevens blijkt dat ongeveer 10% van zowel 
de ooit-gescheiden mannen als vrouwen, die voor het eerst huwden in de periode 1971-2008, 
minstens tweemaal uit de echt gescheiden was (Rijksregisterdata, SVR-berekening). De uitslui-
ting van tweede echtscheidingen leidt tot een overschatting van stabiele nahuwelijkse trajecten, 
wat zeker niet genegeerd mag worden bij het interpreteren van de resultaten van deze studie. 

De ex-partners werden bevraagd aan de hand van een CAPI-interview. Indien er minstens één 
gezamenlijk kind was met de partner uit het eerste huwelijk, werd (op toevallige wijze) een ge-
zamenlijk kind geselecteerd, waarover aan de vader/moeder een aantal vragen werden gesteld, 
onder meer over de verblijfsregeling van dat kind. Er werd voorkeur gegeven aan kinderen 
die inwoonden bij (minstens) één ouder en die minstens 10 jaar oud waren op het moment 
van de bevraging. De volledige relatiegeschiedenis na de feitelijke scheiding werd retrospectief 
bevraagd, met gedetailleerde informatie over de timing, het type, de duur en de stabiliteit van 
alle partnerrelaties. Voor elke nieuwe partnerrelatie is gekend of en wanneer er een gezamen-
lijk kind werd geboren. Voor elke samenwoonrelatie is gekend of de nieuwe partner kinderen 
had uit vorige relaties. Bijkomend werd gevraagd of die kinderen van de nieuwe partner ooit 
inwoonden in het huishouden van de respondent. Gelet op de vage formulering van deze vraag, 
zullen er wellicht verschillen zijn in het aandeel van de tijd die deze kinderen in het huishou-
den doorbrengen. Sommige respondenten zullen een kind als inwonend beschouwen indien ze 
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er enkele dagen per maand mee samenwonen; anderen zullen pas spreken van een inwonend 
kind als dat kind hoofdzakelijk bij hen inwoont.

In dit hoofdstuk selecteren we uit de SiV-steekproef de mannen en vrouwen die minstens al ze-
ven jaar feitelijk gescheiden waren op het moment van het interview, wat een onderzoeksgroep 
van 1.530 mannen en 1.762 vrouwen oplevert (zie bijlage 1).

2.2.  Variabelen

2.2.1. afhankelijke variabelen

De twee afhankelijke variabelen zijn het partnerrelatietraject en het ouderschapstraject na de 
feitelijke ontbinding van een eerste huwelijk. In het partnerrelatietraject integreren we de ti-
ming, de stabiliteit en het type partnerrelatie. In het ouderschapstraject gaat het om de timing 
van een samenwoonrelatie, de vruchtbaarheidsgeschiedenis van de nieuwe partner, en de ti-
ming van de geboorte van een kind binnen de nieuwe samenwoonrelatie. Nahuwelijkse ge-
zinstrajecten van zeer uiteenlopende duur kunnen niet met elkaar worden vergeleken. Trajecten 
met eenzelfde duur kunnen wel vergeleken worden, daarom belichten we de trajecten in de 
eerste zeven jaar na de feitelijke scheiding. Onderzoek leert immers dat mannen en vrouwen 
die na een (echt)scheiding herpartneren en kinderen krijgen, dat relatief snel doen (Defever & 
Mortelmans, 2011; Pasteels et al., 2012). De datum van de feitelijke scheiding (dus niet die van 
de officiële echtscheiding) geldt als startdatum van het nahuwelijkse traject. Daarom schrijven 
we verder in de tekst na een (echt)scheiding. Er verstrijken vaak een aantal maanden tussen de 
feitelijke en wettelijke scheiding (Bastaits et al., 2011), waarin men reeds nieuwe partnerrelaties 
kan aangaan. 

Voor beide trajecten wordt een typologie opgesteld met behulp van sequentie-analyse (zie Abott 
& Tsay, 2000; Billari, Fürnkranz & Prskawetz, 2006; Wu, 2000). Concreet worden de gezinstra-
jecten van de gescheiden mannen en vrouwen opgedeeld in tijdseenheden (maanden) en per 
tijdseenheid wordt een status toegekend. De doelstelling is om clusters van op elkaar lijkende 
trajecten te vinden aan de hand van de aard, de duur en de volgorde van de onderscheiden 
statussen. We gebruiken de Ward method om de individuele opeenvolging van statussen (se-
quenties) te clusteren in een aantal betekenisvolle groepen, gebaseerd op de optimal matching 
distance matrix.1 Er werd geopteerd voor een clusteroplossing waarbij de gezinstrajecten voor 
mannen en vrouwen gezamenlijk werden ingebracht. Dit stelt ons in staat uitspraken te doen 
over mogelijke geslachtsverschillen. De modellering van de trajecten van zeven jaar op maand-
niveau steunt op 84 opeenvolgende statussen. Voor het partnerrelatietraject onderscheiden we 
vier statussen: zonder vaste partner, met een niet-inwonende vaste partner, ongehuwd samen-
wonend en hertrouwd. Enkel partnerrelaties die minstens drie maanden standhielden, worden 

1 Voor het opstellen van deze matrix veronderstellen we een substitutiekost met waarde 2 en een insertion/deletion-kost van 1, wat 
overeenstemt met de longest common subsequence of LCS (Gabadinho et al., 2011). Common subsequences zijn een gedeelde 
volgorde van identieke statussen tussen twee sequenties, zonder voorwaarde van aaneensluitendheid van de statussen. De LCS is 
de common subsequence met de grootste lengte. Hoe langer de LCS van twee sequenties, hoe gelijkaardiger de sequenties zijn, hoe 
kleiner de afstand tussen beide en hoe groter de kans dat ze samen zullen ‘clusteren’. We gebruiken de Average Silhouette Width 
(ASW) om de kwaliteit van de clusteroplossing te beoordelen (Studer, 2012). Deze maat (range 0-1) geeft een indicatie van de mate 
waarin de verschillende clusters zich van elkaar onderscheiden. Hoe groter de ASW-waarde, hoe groter de homogeniteit binnen 
de groepen en hoe groter het onderscheid tussen de verschillende groepen. Een ASW-waarde groter dan 0,5 wijst op een goed 
geïdentificeerde clusteroplossing.
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in rekening gebracht. Aangezien nieuwe relaties ook weer ontbonden kunnen worden en om 
opeenvolgende relaties te kunnen identificeren, maken we bijkomend een onderscheid naarge-
lang de rangorde van de partnerrelatie (eerste, tweede, …). Voor de status hertrouwd maken we 
dit onderscheid niet omdat personen die voor een tweede maal waren gescheiden niet in de 
SiV-steekproef waren opgenomen. Voor het ouderschapstraject zijn er vijf statussen: geen sa-
menwoonrelatie, samenwoonrelatie met een partner zonder inwonende kinderen, samenwoon-
relatie met een partner met inwonende kinderen (stiefkind), samenwoonrelatie met een partner 
zonder inwonende kinderen met een gezamenlijk kind, en samenwoonrelatie met een partner 
met inwonende kinderen (stiefkind) en een gezamenlijk kind. Voor zowel de partnerrelatietra-
jecten als de ouderschapstrajecten is een clusteroplossing met acht trajecten het meest beteke-
nisvol. De ASW-waarden voor deze clusteroplossingen bedragen respectievelijk 0,51 en 0,65, 
wat wijst op een goede clusteroplossing en duidelijk te onderscheiden groepen (Studer, 2012). 
Bijkomende trajecten verhogen de ASW-waarde niet en zijn inhoudelijk minder betekenisvol. 

De clusteroplossing en frequentieverdeling voor beide typologieën worden verder uitgebreid 
besproken. Figuren A en B (zie bijlage 2) geven een beknopt overzicht van de relatie- en ou-
derschapstrajecten in de onderzoeksgroep in termen van opeenvolgende gebeurtenissen. Het 
merendeel van de mannen en vrouwen start minstens één nieuwe relatie binnen de zeven jaar 
na de feitelijke scheiding, maar er is een grote variëteit in het type en de stabiliteit van deze 
relaties. 13% vrouwen en 16% mannen heeft binnen de zeven jaar een tweede partnerrelatie; 
slechts een kleine minderheid heeft er meer dan twee. Voor de ouderschapstrajecten zien we 
dat 27% vrouwen en 25% mannen die een eerste nieuwe samenwoonrelatie starten, een kind 
krijgen binnen deze relatie in de eerste zeven jaar na de feitelijk scheiding. Binnen de totale 
groep krijgt ongeveer 16% vrouwen en mannen een kind binnen een nieuwe samenwoonrelatie 
na de feitelijke scheiding binnen diezelfde periode.

2.2.2.  onafhankelijke variabelen

De centrale onafhankelijke variabele is de ouderschapsstatus op het moment van de feitelijke 
scheiding. Deze variabele geeft aan of men al dan niet vader/moeder is en zo ja, wat de ver-
blijfsregeling van de kinderen was op dat moment. We onderscheiden vijf categorieën: (1) niet-
ouders, (2) minderjarig(e) kind(eren) voltijds (>75%) inwonend bij moeder, (3) minderjarig(e) 
kind(eren) deeltijds inwonend bij moeder en deeltijds bij vader (25-75%), (4) minderjarig(e) 
kind(eren) voltijds (>75%) inwonend bij vader, en (5) enkel meerderjarige kinderen. De ver-
blijfsregeling is alleen voor het geselecteerde kind in detail en retrospectief bevraagd. Van de 
andere inwonende kinderen is enkel geweten of ze op het moment van het interview bij moe-
der, afwisselend bij moeder en vader, of bij vader woonden (zonder tijdsvoorwaarde). Van de 
kinderen die reeds zelfstandig woonden, is enkel geweten bij wie ze hadden gewoond alvorens 
het ouderlijke huis te verlaten. Indien we deze ruwe maten voor de verblijfsregeling van kin-
deren uit eenzelfde gezin vergelijken, zien we dat ongeveer 14% van de gescheiden ouders 
gezamenlijke kinderen met een verschillende verblijfsregeling hebben.
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tAbEL 1.  Kenmerken van de onderzoeksgroep, naar geslacht (n en in %)

mannen (n = 1.530) Vrouwen (n = 1.760)

n % n %

Ouderschap bij scheiding

Geen kinderen 444 31 457 27

Kinderen voltijds bij moeder 523 38 883 53

Verblijfsco-ouderschap 240 17 183 11

Kinderen voltijds bij vader 121 9 72 4

Enkel meerderjarige kinderen 73 5 75 5

Geen informatie 129 – 89 –

Scheidingscohorte 

1971-’85 167 11 180 10

1986-’94 456 30 555 31

1995-’99 463 30 554 32

2000-’03 435 29 468 27

Geen informatie 9 – 3 –

Leeftijd bij scheiding

Jonger dan 26 jaar 122 8 280 16

26-30 jaar 324 22 455 26

31-35 jaar 442 29 452 26

36-40 jaar 323 21 336 19

Ouder dan 40 jaar 304 20 226 13

Geen informatie 15 – 11 –

Opleidingsniveau 

Lager 431 28 420 24

Gemiddeld 629 42 733 42

Hoger 456 30 603 34

Geen informatie 14 – 4 –

Aantal kinderen uit ontbonden huwelijk

0 444 29 457 26

1 381 25 473 27

2 485 32 589 33

3 of meer 211 14 241 14

Leeftijd jongste kind bij scheiding

0-5 jaar 533 50 685 53

6-11 jaar 305 27 368 28

12-17 jaar 164 16 175 13

18+ jaar 73 7 75 6

Bron: SiV, 2010.

Tabel 1 bevat de beschrijvende statistieken van alle onafhankelijke variabelen, voor mannen 
en vrouwen afzonderlijk. Het jaar waarin de partners definitief apart zijn gaan wonen, wordt 
opgedeeld in vier scheidingscohorten: 1971-’85, 1986-’94, 1995-’99, 2000-’03. De oudste schei-
dingscohorte omvat vooral respondenten uit kortdurende huwelijken, gezien de steekproef-
voorwaarde inzake huwelijksjaar. De leeftijd bij de feitelijke scheiding delen we als volgt in: 
jonger dan 26 jaar, 26-30 jaar, 31-35 jaar, 36-40 jaar en ouder dan 40 jaar. Voor het hoogst be-
haalde opleidingsniveau werken we met lager (lager secundair onderwijs of tweede graad of 
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lager), gemiddeld (hoger secundair onderwijs of derde/vierde graad) of hoger opgeleid (postse-
cundair of hoger onderwijs). De leeftijd van het jongste kind bij de scheiding wordt opgedeeld 
in vier groepen: 0-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 jaar, 18 jaar en ouder. Inzake het aantal kinderen uit 
het ontbonden huwelijk onderscheiden we geen kinderen, één kind, twee kinderen en drie of 
meer kinderen. 

2.3.  methode

Vooreerst bespreken we de typologieën van de nahuwelijkse partnerrelatie- en ouderschaps-
trajecten en hun frequentieverdeling per geslacht. Vervolgens bekijken we via bivariate analyse 
of de verdeling over de gezinstrajecten varieert naargelang de ouderschapsstatus en naargelang 
de andere variabelen. Op die manier kunnen we een profiel opstellen van de ooit-gescheiden 
mannen en vrouwen per nahuwelijks gezinstraject. Ten slotte presenteren we de resultaten van 
de multinomiale logistische analyses waarin de kans op het behoren tot elk traject wordt nage-
gaan naargelang de ouderschapsstatus, met controle voor andere factoren. 

3.  Resultaten

3.1.  een nieuwe partner na een (echt)scheiding

3.1.1.  een typologie van partnerrelatietrajecten na een (echt)scheiding

Tabel 2 toont voor elk partnerrelatietraject in de eerste zeven jaar na de feitelijke scheiding de 
gemiddelde duur per status, evenals de verdeling van de trajecten per geslacht. Er is weinig 
verschil tussen mannen en vrouwen.

tAbEL 2. Partnerrelatietrajecten in de zeven jaar volgend op een (echt)scheiding: duur per status en 
verdeling per geslacht 

Gemiddelde duur in de onderscheiden statussen
(in maanden) mannen Vrouwen

alleen lat1 Sw1 lat2 Sw2 huw andeR n % n %

Alleen 83,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 453 29,8 562 31,9

Overwegend alleen 60,6 10,6 7,7 1,7 1,3 0,0 1,9 128 8,4 136 7,7

LAT-relatie 24,0 56,0 2,7 0,9 0,1 0,0 0,1 134 8,8 207 11,8

Snel samenwonen 2,5 4,0 77,2 0,0 0,0 0,3 0,0 185 12,2 196 11,1

Samenwonen na alleen 23,6 10,2 46,8 0,9 1,8 0,4 0,2 282 18,5 279 15,9

Hertrouwen na 
samenwonen 7,0 6,2 42,1 0,0 0,0 28,7 0,0 92 6,1 102 5,8

Snel hertrouwen 10,7 8,1 11,8 0,6 1,6 50,9 0,3 158 10,4 186 10,6

Meerdere relaties 25,2 11,4 3,4 16,0 22,9 0,4 4,9 89 5,9 92 5,2

Totaal 40,4 10,8 21,8 1,4 1,9 7,3 0,3 1.521 100 1.760 100

LAT1 LAT2 = LAT-relatie met respectievelijk 1e en 2e partner, SW1 SW2 = Samenwoonrelatie met respectievelijk 1e en 2e partner, HUW = Hertrouwd, 
ANDER = LAT- of samenwoonrelatie met 3e, 4e of 5e partner.
Verschil mannen-vrouwen: Chi2 = 13,4, df = 7, p = 0,06.

Bron: SiV, 2010.
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Het eerste traject beschrijft personen die alleen (zonder partner) blijven gedurende de eerste 
zeven jaar na hun (echt)scheiding; dit is de grootste groep (ongeveer 30%). Daarnaast is er een 
traject overwegend alleen, gevolgd door 8% mannen en vrouwen, waarin ze ongeveer vijf van 
de zeven jaar na de feitelijke scheiding zonder partner leefden. De groep LAT-relatie omvat 

fIGuur 1.  Types partnerrelatietrajecten in de zeven jaar volgend op een (echt)scheiding 

Alleen LAT-relatie met P2
Samenwonen met P2

LAT-relatie met P5
Hertrouwd

Samenwonen met P3

Samenwonen met P1 LAT-relatie met P3 Samenwonen met P4
LAT-relatie met P4LAT-relatie met P1

Alleen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Overwegend alleen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

LAT-relatie

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Samenwonen na alleen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Snel samenwonen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Hertrouw na samenwonen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Snel hertrouwen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Meerdere relaties

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

P1 = 1e partner, P2 = 2e partner, P3 = 3e partner, P4 = 4e partner, P5 = 5e partner.

Bron: SiV, 2010.
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gescheiden personen die een nieuwe relatie aangingen zonder samen te wonen of te huwen. 
Deze groep bestaat uit iets meer vrouwen dan mannen, en had gemiddeld 4,5 jaar een niet-
inwonende vaste partner. De andere helft (53% mannen en 49% vrouwen) gaat binnen de zeven 
jaar na de (echt)scheiding opnieuw samenwonen met een partner. Een eerste groep gaat snel 
samenwonen en woont gemiddeld 6,5 jaar samen. Binnen de groep samenwonen na alleen blijft 
men gemiddeld 2 jaar alleen wonen alvorens te gaan samenwonen met een partner (gemiddeld 
bijna 4 jaar). Er bevinden zich verhoudingsgewijs iets meer mannen dan vrouwen in deze groep. 
Twee groepen hertrouwen binnen de zeven jaar na de feitelijke scheiding. Een eerste groep, her-
trouwen na samenwonen, woont eerst gemiddeld 3,5 jaar ongehuwd samen met een partner en 
is nadien (al) gemiddeld 2,5 jaar gehuwd. Een tweede groep, snel herhuwen, woont gemiddeld 
1 jaar ongehuwd samenwonen waarna een langere periode (ruim 4 jaar) van gehuwd samen-
wonen volgt. Opvallend is dat deze tweede groep groter is dan de eerste groep. Ten slotte is er 
een relatief kleine groep die meerdere partnerrelaties en relatie-ontbindingen binnen de zeven 
jaar na de feitelijke scheiding heeft. Deze personen zijn gemiddeld slechts 2 jaar zonder partner, 
maar vertonen verder geen patroon zoals in de andere groepen. De acht partnerrelatietrajecten 
worden visueel voorgesteld in figuur 1. Deze figuur presenteert de verdeling van de individuele 
sequenties binnen iedere cluster.

3.1.2. ouderschap en partnerrelatietrajecten na een (echt)scheiding: bivariate resultaten 

Tabel 3 toont de bivariate samenhang tussen de acht partnerrelatietrajecten enerzijds en de 
ouderschapsstatus en de andere kenmerken anderzijds. Er zijn grote verschillen in het partner-
relatietraject dat personen na een (echt)scheiding volgen naargelang hun ouderschapsstatus. 
Deze verschillen zijn het sterkst binnen de groepen waarin snel na de scheiding een nieuwe 
samenwoonrelatie wordt aangegaan. Kinderloze mannen en vrouwen opteren minder vaak voor 
een LAT-relatie en vaker voor een snelle hertrouw dan ouders. Binnen de groep ouders zijn er 
grote verschillen naargelang de verblijfsregeling en de leeftijd van de kinderen. Als de kinderen 
meerderjarig zijn op het moment van de scheiding, blijven vaders en moeders nadien vaker al-
leen. De leeftijd van de ouders bij de (echt)scheiding speelt hier wellicht een rol (zie verder). 
Dit effect is sterker voor vrouwen dan voor mannen. Ouders met kinderen in verblijfsco-ouder-
schap blijven minder vaak alleen na een (echt)scheiding dan ouders met voltijds inwonende 
kinderen en ze gaan sneller opnieuw samenwonen met een partner. Een uitzondering hierop is 
het verhoudingsgewijs grote aandeel vaders met eigen voltijds inwonende kinderen dat snel 
hertrouwt. 

Ook de periode van de (echt)scheiding (scheidingscohorte) speelt een rol. Doorheen de tijd is 
de kans op herpartneren en op nahuwelijks samenwonen toegenomen. Dit blijkt het duidelijkst 
uit het dalende aandeel mannen en vrouwen dat zonder partner blijft. Bij mannen en vrouwen 
komen zowel LAT-relaties als het hebben van meerdere partnerrelaties frequenter voor in de 
meer recente scheidingscohorten. Bij de mannen is er ook een toename van het aandeel dat snel 
ongehuwd gaat samenwonen. Voor de overige partnerrelatietrajecten zijn er geen eenduidige 
evoluties doorheen de tijd waar te nemen. Vrouwen die ouder dan 35 jaar waren op het moment 
van hun scheiding, blijven vaker alleen dan jongere vrouwen, en indien deze oudere vrouwen 
herpartneren gaan ze minder vaak (al dan niet gehuwd) samenwonen. Voor mannen is hun 
leeftijd bij de scheiding minder bepalend voor het al dan niet alleen blijven. Mannen ouder dan 
40 gaan wel minder vaak samenwonen met een partner na een periode van alleen zijn, ze gaan 
ook minder vaak snel hertrouwen en hebben vaker een LAT-relatie. Er zijn ten slotte bij vrouwen 
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tAbEL 3.  Partnerrelatietrajecten in de zeven jaar volgend op een (echt)scheiding naar ouderschaps-
status bij scheiding, scheidingscohorte, leeftijd bij scheiding en opleidingsniveau, per 
 geslacht (in rij %)
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mannen (n = 1.530)
Ouderschap bij scheiding Chi2 = 54,3 df = 28 **

Geen kinderen 27,8 8,8 7,9 19,7 12,8 6,0 12,8 4,2
Kinderen voltijds bij moeder 31,2 7,5 8,3 20,1 12,4 5,3 8,7 6,6
Verblijfsco-ouderschap 24,3 11,9 10,3 17,3 11,1 8,6 6,6 9,9
Kinderen voltijds bij vader 40,2 7,4 9,0 15,6 6,6 4,1 16,4 0,8
Enkel meerderjarige kinderen 35,6 5,5 13,7 12,3 13,7 4,1 9,6 5,5

Scheidingscohorte Chi2 = 53,1 df = 21 ***
1970-‘85 34,7 12,0 3,6 24,0 9,0 6,0 9,0 1,8
1986-‘94 36,4 7,0 9,7 17,1 10,8 5,0 9,7 4,4
1995-‘99 27,7 8,4 7,1 19,0 13,0 6,5 12,3 6,1
2000-‘03 23,2 8,5 11,7 17,5 14,0 6,7 9,7 8,7

Leeftijd bij scheiding Chi2 = 43,5 df = 28 *
Jonger dan 26 jaar 32,0 9,0 5,7 24,6 6,6 6,6 13,1 2,5
26-30 jaar 27,8 7,7 7,1 19,4 14,2 6,2 10,8 6,8
31-35 jaar 28,1 10,0 6,8 20,8 10,9 6,6 10,4 6,6
36-40 jaar 28,8 8,1 9,3 17,0 12,7 5,9 11,8 6,5
Ouder dan 40 jaar 33,9 6,9 14,5 13,5 13,8 5,3 7,6 4,6

Opleidingsniveau Chi2 = 32,7 df = 14 **
Lager 36,4 9,1 6,0 19,5 11,1 3,5 10,4 3,9
Gemiddeld 29,4 8,1 9,5 17,7 13,4 6,4 9,4 6,2
Hoger 23,9 8,3 10,5 18,9 11,4 7,9 11,8 7,2

Vrouwen (n = 1.762)
Ouderschap bij scheiding Chi2 = 107,7 df = 28 ***

Geen kinderen 23,7 6,9 7,8 18,0 15,5 8,2 16,0 4,0
Kinderen voltijds bij moeder 36,5 9,4 12,8 14,7 7,3 4,6 8,5 6,2
Verblijfsco-ouderschap 23,5 7,7 14,8 19,7 14,8 7,1 7,7 4,9
Kinderen voltijds bij vader 31,9 1,4 12,5 11,1 22,2 8,3 9,7 2,8
Enkel meerderjarige kinderen 45,3 5,3 14,7 10,7 9,3 2,7 9,3 2,7

Scheidingscohorte Chi2 = 31,7 df = 21
1971-’85 36,7 8,9 5,6 16,1 12,2 9,4 7,8 3,3
1986-’94 32,8 9,0 10,8 16,6 9,2 4,7 12,3 4,7
1995-’99 31,1 6,1 12,1 17,0 11,9 5,8 10,5 5,6
2000-’03 29,7 7,7 15,0 13,7 12,2 5,8 9,8 6,2

Leeftijd bij scheiding Chi2 = 142,8 df = 28 ***
Jonger dan 26 jaar 24,6 7,1 5,0 19,6 12,9 9,3 16,4 5,0
26-30 jaar 24,8 7,5 7,7 21,8 12,1 6,4 14,1 5,7
31-35 jaar 28,3 8,4 16,6 13,1 12,6 5,3 9,7 6,0
36-40 jaar 40,5 8,3 13,1 14,0 9,5 3,3 6,3 5,1
Ouder dan 40 jaar 47,8 6,2 17,3 8,0 7,1 5,3 4,9 3,5

Opleidingsniveau Chi2 = 18,0 df = 14
Lager 34,3 6,4 10,7 14,5 12,4 6,0 11,9 3,8
Gemiddeld 32,5 8,6 10,5 16,1 9,7 7,0 9,7 6,0
Hoger 29,7 7,6 14,1 16,4 11,9 4,3 10,6 5,3

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.
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weinig verschillen in partnerrelatietrajecten naargelang hun opleidingsniveau. Lager opgeleide 
mannen blijven wel vaker langdurig zonder partner dan hoger opgeleide mannen. 

3.1.3.  ouderschap en partnerrelatietrajecten na een (echt)scheiding: multivariate resultaten 

In tabel 4 en 5 belichten we de relatie tussen de ouderschapsstatus en de partnerrelatietra-
jecten voor respectievelijk mannen en vrouwen, onder controle van de scheidingscohorte, de 
leeftijd bij de scheiding en het opleidingsniveau. We vergelijken telkens met de groep mannen 
en vrouwen die alleen blijven na hun scheiding (de referentiegroep). De meest uitgesproken 
verschillen in de partnerrelatietrajecten naar ouderschapsstatus, die besproken werden bij de 
bivariate resultaten, houden stand in het multivariaat model. Mannen en vrouwen zonder kin-
deren hebben een hogere kans om snel te hertrouwen dan om alleen te blijven in vergelijking 
met ouders wiens minderjarige kinderen voltijds bij moeder wonen. Bij de vrouwen vinden we 
een gelijkaardig verschil voor het hertrouwen na samenwonen. Vaders met voltijds inwonende 
kinderen hebben wel een hogere kans om snel te hertrouwen dan om alleen te blijven in verge-
lijking met vaders met minderjarige kinderen die bij hun moeder wonen, maar het effect is niet 
statistisch significant. Moeders met meerderjarige kinderen hebben een hogere kans om snel te 
hertrouwen dan om alleen te blijven in vergelijking met moeders met minderjarige kinderen. 
Vooral voltijds inwonende kinderen hebben hangt samen met een kleinere kans om een nieuwe 
samenwoonrelatie (al dan niet gehuwd) aan te gaan dan om alleen te blijven. De verschillen zijn 
sterker voor vrouwen dan voor mannen. Het kleine aantal vaders met voltijds inwonende kin-
deren geeft de resultaten voor deze groep minder statistische kracht. Vaders met voltijds inwo-
nende kinderen hebben wel een veel kleinere kans op meerdere partnerrelaties dan op alleen 
blijven in vergelijking met vaders wiens minderjarige kinderen voltijds bij hun moeder wonen. 

In bijkomende analyses, beperkt tot de groep ouders met minderjarige kinderen (resultaten niet 
getoond), werd ook gecontroleerd voor het aantal kinderen uit het ontbonden huwelijk en voor 
de leeftijd van het jongste kind. Het toevoegen van deze variabelen heeft geen invloed op de 
verschillen tussen moeders en vaders naargelang de verblijfsregeling van het kind. Vrouwen 
met jongere kinderen op het moment van hun scheiding hebben wel een lagere kans om in de 
groep met meerdere relaties te zitten. De partnerrelatietrajecten van moeders met één of twee 
kinderen verschillen niet, maar moeders met drie kinderen hebben wel een lagere kans om in 
de groepen met een LAT-relatie, overwegend alleen of samenwonen na alleen te zitten. Bij de 
vaders is er geen samenhang tussen deze twee kenmerken enerzijds en hun gevolgde partner-
relatietraject anderzijds. 
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tAbEL 4.  Partnerrelatietrajecten in de zeven jaar volgend op een (echt)scheiding van mannen naar-
gelang de ouderschapsstatus bij scheiding, scheidingscohorte, leeftijd bij scheiding en op-
leidingsniveau (multinomiale logistische regressie, odds ratios, Alleen = referentiecategorie)
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Intercept 0,21*** 0,26*** 0,55** 0,27*** 0,13*** 0,17*** 0,16***

Ouderschap bij scheiding (ref.: Kinderen voltijds bij moeder)

Geen kinderen 1,34 1,21 1,00 1,21 1,19 1,57 0,66

Kinderen deeltijds bij moeder/vader 1,68 1,25 0,88 0,89 1,59 0,76 1,26

Kinderen voltijds bij vader 0,67 0,71 0,61 0,36* 0,58 1,55 0,09*

Enkel meerderjarige kinderen 0,70 0,87 0,68 0,81 0,83 1,46 0,85

Scheidingscohorte (ref.: 1986-’94)

1970-’85 1,88 0,47 1,31 1,01 1,31 0,92 0,47

1995-‘99 1,65 0,91 1,87 1,96*** 1,87* 2,44*** 1,94*

2000-‘03 2,25** 1,67 2,25*** 2,68*** 2,36* 2,02* 4,05**

Leeftijd bij scheiding (ref.: 31-35 jaar)

Jonger dan 26 jaar 0,75 1,02 1,02 0,67 1,35 1,38 0,73

26-30 jaar 0,65 1,16 0,94 1,40 1,19 1,20 1,47

36-40 jaar 0,79 1,25 0,69 1,04 0,94 1,00 0,71

Ouder dan 40 jaar 0,54 1,61 0,45** 0,84 0,59 0,45* 0,39*

Opleidingsniveau (ref.: Gemiddeld)

Lager 0,89 0,48** 0,82 0,75 0,42* 1,01 0,56

Hoger 1,20 1,14 1,36 1,12 1,45 1,70* 1,46

Pseudo R² 0,12

-2LL Basismodel → Finaal model 5.345,94 → 5.170,78

Residual Chi2 ouderschap bij scheiding 55,16 df = 28 p = 0,0016

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.

3.1.4. Partnerrelatietrajecten vanuit het kindperspectief

In de voorafgaande paragrafen lag de nadruk op de gezinstrajecten vanuit het ouderperspectief, 
met de aanwezigheid en verblijfsregeling van (minderjarige) kinderen als cruciaal kenmerk. 
We kunnen deze trajecten ook bekijken vanuit het kindperspectief. De verblijfsregeling van het 
kind is van belang omdat deze bepaalt of het kind (al dan niet voltijds) samenwoont met een ou-
der, en of de gezinstransities van moeder en vader zich bijgevolg binnen of buiten het huishou-
den van het kind situeren. We nemen het perspectief van het geselecteerde kind, maar beperken 
ons tot de groep kinderen jonger dan 18 jaar op het moment dat hun ouders uit elkaar gingen. 

Tabel 6 beschrijft de gezinstrajecten van kinderen bij moeder en vader (in termen van de timing 
en het type partnerrelaties), opgedeeld naar verblijfsregeling. De benaming van de acht trajecten 
is hier aangepast aan het kindperspectief, waarbij de komst van een nieuwe partner bij moeder 
of vader wordt gezien als de vorming van een stiefgezin. We maken een onderscheid tussen 
niet-inwonende stiefouders, een ongehuwd samenwonend stiefgezin en een gehuwd stiefgezin. 
Indien een ouder alleen blijft, spreken we van een eenoudergezin. 
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tAbEL 5.  Partnerrelatietrajecten in de zeven jaar volgend op een (echt)scheiding van vrouwen naar-
gelang de ouderschapsstatus bij scheiding, scheidingscohorte, leeftijd bij scheiding en op-
leidingsniveau (multinomiale logistische regressie, odds ratios, Alleen = referentiecategorie)
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Intercept 0,34*** 0,44*** 0,30*** 0,14*** 0,11*** 0,21*** 0,16***

Ouderschap bij scheiding (ref.: Kinderen voltijds bij moeder)

Geen kinderen 1,02 0,98 1,38 2,74*** 2,02** 2,05*** 0,78

Kinderen deeltijds bij moeder/vader 1,24 1,50 1,93* 2,78*** 2,38* 1,26 1,03

Kinderen voltijds bij vader 0,20 1,12 1,18 4,04*** 2,33 1,74 0,67

Enkel meerderjarige kinderen 0,72 0,89 2,22 3,25* 0,57 3,79* 0,72

Scheidingscohorte (ref.: 1986-’94)

1970-’85 0,78 0,52 0,60 0,88 1,21 0,29*** 0,54

1995-’99 0,81 1,18 1,38 1,66* 1,45 1,18 1,62

2000-’03 1,09 1,44 1,25 2,11** 1,88* 1,49 1,90*

Leeftijd bij scheiding (ref.: 31-35 jaar)

Jonger dan 26 jaar 1,15 0,52* 2,35** 1,35 2,08* 2,24** 1,63

26-30 jaar 1,04 0,63* 2,37*** 1,31 1,49 1,80* 1,50

36-40 jaar 0,71 0,44*** 0,81 0,51* 0,39* 0,36** 0,59

Ouder dan 40 jaar 0,53 0,55* 0,27** 0,18*** 0,62 0,15*** 0,33*

Opleidingsniveau (ref.: Gemiddeld)

Lager 0,72 1,12 0,87 1,41 0,85 1,43 0,65

Hoger 1,07 1,42* 1,23 1,47* 0,76 1,33 1,06

Pseudo R² 0,16

-2LL Basismodel → Finaal model 6.313,20 → 6.026,55

Residual Chi2 ouderschap bij scheiding 104,48 df = 28 p < .0001

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.

Ongeveer 7 op de 10 kinderen krijgen binnen de zeven jaar na de ouderlijke scheiding te ma-
ken met een nieuwe partner bij moeder en/of vader. Ongeveer 6 op de 10 kinderen hebben een 
stiefouder bij moeder en/of bij vader voor een aanzienlijk deel van de tijd. Dit betekent dat 4 
op de 10 kinderen langdurig in een eenoudergezin leven na de ouderlijke scheiding. 9% van 
de kinderen heeft een vader met een niet-inwonende partner, 13% heeft een moeder met een 
niet-inwonende partner. Ongeveer 45% van de kinderen heeft een inwonende stiefouder bij 
moeder en 50% een inwonende stiefouder bij vader. Er is ten slotte een kleine groep kinderen 
die meerdere stiefouders bij moeder of vader krijgt.

De verschillen naargelang de verblijfsregeling van het kind bevestigen de resultaten vanuit het 
ouderperspectief. Kinderen die voltijds bij hun moeder wonen ervaren bij haar minder vaak de 
vorming van een stiefgezin dan kinderen in verblijfsco-ouderschap en dan kinderen die voltijds 
bij hun vader wonen. Analoog ervaren kinderen die voltijds bij hun vader wonen het minst 
vaak de vorming van een stiefgezin bij hem.
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3.2. ouderschapstrajecten in de eerste samenwoonrelatie na een (echt)- 
scheiding

3.2.1. een typologie van ouderschapstrajecten

Vervolgens bespreken we de resultaten van de ouderschapstrajecten in de eerste samenwoon-
relatie na een (echt)scheiding. Tabel 7 toont voor elk ouderschapstraject in de eerste zeven jaar 
volgend op een (echt)scheiding de gemiddelde duur per status en de verdeling van de trajecten 
per geslacht. In deze verdeling is er een verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben 
verhoudingsgewijs minder vaak dan mannen een nieuwe samenwoonrelatie binnen de zeven 
jaar na hun feitelijke scheiding. De grootste verschillen tussen mannen en vrouwen situeren 
zich in de drie trajecten met stiefkinderen. Mannen starten dubbel zo vaak een nieuwe samen-
woonrelatie met een partner die inwonende kinderen heeft dan vrouwen.

Het traject alleen omvat mannen en vrouwen die geen nieuwe samenwoonrelatie aangaan bin-
nen de zeven jaar na hun scheiding. Er zitten verhoudingsgewijs iets meer vrouwen dan man-
nen in die groep. In de volgende drie trajecten wordt in de afgebakende periode een nieuwe 
samenwoonrelatie aangegaan met iemand zonder inwonende kinderen, en waarmee men ook 
zelf geen kind(eren) krijgt: snel partner (gemiddeld een 0,5 jaar alleen), partner na alleen (ge-
middeld 2 jaar alleen), partner na lang alleen (gemiddeld 5 jaar alleen). Er zijn verhoudings-
gewijs iets meer vrouwen dan mannen in de groep die snel een samenwoonrelatie aangaat. In 
de twee volgende trajecten gaat het om een nieuwe samenwoonrelatie met een partner met 
inwonende kinderen. Binnen het traject snel partner en stiefkind gebeurt dit gemiddeld binnen 
de 7 maanden na de (echt)scheiding, binnen het traject partner en stiefkind na alleen gebeurt 
dit gemiddeld ongeveer 5 jaar na de (echt)scheiding. Verhoudingsgewijs bevinden zich dub-
bel zoveel mannen als vrouwen in deze twee trajecten. Binnen de laatste twee trajecten krijgt 
men een kind binnen de nieuwe samenwoonrelatie. In het traject partner en geboorte heeft de 

tAbEL 7.  Ouderschapstrajecten in samenwoonrelaties in de zeven jaar volgend op een (echt)schei-
ding: gemiddelde duur per status (in maanden) en verdeling per geslacht (n en in %)

Gemiddelde duur in de onderscheiden statussen 
(in maanden) mannen Vrouwen
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n % n %

Alleen 83,7 0,2 0,2 0,0 0,0 672 44,3 846 48,0

Partner na lang alleen 58,3 21,0 3,2 1,4 0,1 196 12,9 225 12,8

Partner na alleen 26,5 55,6 0,2 1,8 0,0 167 11,0 194 11,0

Snel partner 6,5 77,5 0,0 0,0 0,0 80 5,3 148 8,4

Partner en stiefkind na alleen 34,7 1,3 46,7 0,2 1,2 139 9,8 71 4,0

Snel partner en stiefkind 7,3 0,0 76,6 0,0 0,0 96 6,3 68 3,9

Partner en geboorte 17,7 22,0 0,1 44,2 0,0 134 8,8 190 10,8

Partner, stiefkind en geboorte 16,0 0,0 0,0 22,0 46,0 34 2,2 19 1,1

Totaal 54,2 16,5 7,7 4,8 0,8 1.518 100,0 1.761 100,0

Verschil mannen-vrouwen: Chi2 = 67,3 df = 7 p < 0,0001.

Bron: SiV, 2010.
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fIGuur 2.  Typologie van ouderschapstrajecten in de zeven jaar volgend op een (echt)scheiding 

Partner Partner + stiefkind
Partner + stiefkind + kind

Alleen
Partner + kind

Alleen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Inwonende partner na lang alleen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Inwonende partner na alleen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Snel inwonende partner

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Inwonende partner en stiefkind na alleen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Snel inwonende partner en stiefkind

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Inwonende partner en geboorte

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Inwonende partner, stiefkind en geboorte

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 jaar654321

Bron: SiV, 2010.
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partner waarmee men een kind krijgt geen inwonende kinderen uit een vorige relatie; in het 
traject partner, stiefkind en geboorte wel. Personen in beide trajecten zijn gemiddeld 1,5 jaar 
alleen en 2 jaar samenwonend met de partner alvorens het kind wordt geboren. De groep die 
een kind krijgt met een nieuwe partner die inwonende kinderen heeft uit een vorige relatie, is 
zowel bij mannen als bij vrouwen heel klein. De ouderschapstrajecten worden visueel voorge-
steld in figuur 2. Deze figuur geeft de proportionele verdeling van de verschillende statussen 
voor iedere maand binnen de bestudeerde periode.

Samengevat kunnen we stellen dat de eerste vier trajecten (mits enkel uitzonderingen) geen 
transitie in ouderschapsstatus impliceren; het vijfde en zesde traject omvatten een transitie naar 
stiefouderschap; in het zevende traject wordt een kind geboren en het achtste traject combineert 
een transitie naar stiefouderschap én de geboorte van een kind. 

3.2.2.  ouderschap en ouderschapstrajecten na een (echt)scheiding: bivariate resultaten

Tabel 8 toont de bivariate samenhang tussen enerzijds de acht ouderschapstrajecten in de zeven 
jaar volgend op een (echt)scheiding en anderzijds de ouderschapsstatus en de andere kenmer-
ken. Er is een duidelijke negatieve samenhang tussen het hebben van kinderen uit een vorige 
relatie (ouderschapsstatus bij scheiding) en de geboorte van een kind binnen een nieuwe sa-
menwoonrelatie. Deze resultaten zijn in lijn met de ouderschapshypothese. Vooral indien beide 
partners geen inwonende kinderen hebben uit een vorige relatie, krijgen zij verhoudingsgewijs 
vaker een kind samen. Mannen met voltijds inwonende, minderjarige kinderen situeren zich 
het minst vaak in de trajecten partner en geboorte en partner, stiefkind en geboorte. Deze re-
sultaten zijn in lijn met de hypothese inzake de verantwoordelijkheid voor opvoeding. Voor 
vrouwen zijn de verschillen naargelang de verblijfsregeling minder uitgesproken. Ouders met 
meerderjarige kinderen krijgen vrijwel nooit nog een kind in een nieuwe nahuwelijkse relatie, 
wat wellicht te maken heeft met hun hogere leeftijd bij de (echt)scheiding. 

De ouderschapstrajecten in deze typologie bevestigen de eerder gerapporteerde relatie tussen 
de ouderschapsstatus en het starten van een nieuwe samenwoonrelatie na een (echt)scheiding. 
Vooral ouders met voltijds inwonende, minderjarige kinderen gaan vaker geen nieuwe samen-
woonrelatie aan in de eerste zeven jaar na hun scheiding. Moeders met inwonende minderjarige 
kinderen gaan verhoudingsgewijs minder vaak snel een nieuwe samenwoonrelatie aan. Voor 
vaders met inwonende, minderjarige kinderen zijn de verschillen het meest uitgesproken bin-
nen het traject partner na alleen. Voor vrouwen verschillen de proporties binnen de trajecten 
partner na alleen en partner na lang alleen weinig naargelang de ouderschapsstatus en de 
verblijfsregeling van hun minderjarige kinderen. Mannen zonder kinderen volgen verhoudings-
gewijs wel vaker deze trajecten.

Een laatste verschil naargelang de ouderschapsstatus betreft de aanwezigheid van inwonende 
kinderen van de nieuwe partner. Moeders met minderjarige kinderen in verblijfsco-ouderschap 
hebben verhoudingsgewijs vaker een partner met inwonende kinderen uit een vorige relatie. Bij 
de mannen zien we deze samenhang niet. 

Wat betreft de controlevariabelen zien we dat een hogere leeftijd bij de (echt)scheiding, zowel 
voor mannen als voor vrouwen, samengaat met een hogere kans om geen nieuwe samenwoon-
relatie aan te gaan. Indien oudere mannen en vrouwen een nieuwe samenwoonrelatie aangaan, 



SVR-Studie: GezinStRanSitieS in VlaandeRen

94

tAbEL 8.  Ouderschapstrajecten in de zeven jaar volgend op een (echt)scheiding naargelang de ou-
derschapsstatus bij scheiding, scheidingscohorte, leeftijd bij scheiding en opleidingsni-
veau, per geslacht (in rij %)
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mannen (n = 1.530)
Ouderschap bij scheiding Chi2 = 59,3 df = 28 ***

Geen kinderen 39,7 16,9 13,2 4,4 5,3 4,6 12,1 3,7
Kinderen voltijds bij moeder 45,3 11,1 11,3 5,9 9,6 7,2 7,9 1,7
Verblijfsco-ouderschap 44,4 12,8 9,9 5,4 11,9 4,5 9,9 1,2
Kinderen voltijds bij vader 51,6 13,9 5,7 4,1 12,3 8,2 3,3 0,8
Enkel meerderjarige kinderen 51,4 8,3 8,3 8,3 11,1 9,7 2,8 0,0

Scheidingscohorte Chi2 = 38,0 df = 21 *
1970-’85 44,6 16,3 15,1 2,4 6,6 4,8 8,4 1,8
1986-’94 49,1 12,2 11,6 6,4 7,6 4,0 7,6 1,6
1995-’99 43,4 12,7 10,1 3,0 11,4 7,3 9,3 2,8
2000-’03 40,1 12,6 9,8 7,6 9,4 8,2 9,8 2,5

Leeftijd bij scheiding Chi2 = 100,9 df = 28 ***
Jonger dan 26 jaar 36,7 24,2 15,8 2,5 5,0 1,7 9,2 5,0
26-30 jaar 40,7 13,4 14,3 4,0 7,1 3,7 13,0 3,7
31-35 jaar 41,0 13,2 10,7 4,8 10,9 5,7 10,9 3,0
36-40 jaar 45,5 10,8 9,5 6,8 11,7 8,3 6,8 0,6
Ouder dan 40 jaar 54,0 9,9 7,6 6,9 7,9 9,9 3,6 0,3

Opleidingsniveau Chi2 = 13,6 df = 14
Lager 47,1 12,1 11,7 4,7 9,3 6,3 5,8 3,0
Gemiddeld 44,7 13,4 9,7 6,0 8,7 6,0 9,5 1,9
Hoger 41,1 13,2 12,1 4,8 9,7 6,4 10,8 2,0

Vrouwen (n = 1.762)
Ouderschap bij scheiding Chi2 = 193,2 df = 28 ***

Geen kinderen 34,5 13,1 11,7 9,1 3,1 3,5 23,5 1,6
Kinderen voltijds bij moeder 55,3 13,5 10,4 6,0 3,8 3,4 6,8 0,9
Verblijfsco-ouderschap 42,9 11,5 11,5 7,1 9,3 8,8 7,7 1,1
Kinderen voltijds bij vader 45,8 8,3 5,6 25,0 2,8 5,6 4,2 2,8
Enkel meerderjarige kinderen 58,7 12,0 10,7 16,0 1,3 1,3 0,0 0,0

Scheidingscohorte Chi2 = 24,6 df = 21
1971-’85 48,3 12,8 13,3 8,9 3,9 1,7 9,4 1,7
1986-’94 49,5 13,3 11,5 6,5 2,7 2,7 13,0 0,9
1995-’99 46,0 12,1 11,4 9,8 4,9 4,3 10,7 0,9
2000-’03 48,3 13,0 9,2 9,0 4,7 5,6 9,0 1,3

Leeftijd bij scheiding Chi2 = 222,1 df = 28 ***
Jonger dan 26 jaar 31,4 15,4 14,3 6,8 3,9 2,1 23,6 2,5
26-30 jaar 37,4 14,8 11,7 7,7 5,5 3,1 17,8 2,0
31-35 jaar 49,9 12,6 10,6 7,7 4,4 6,0 8,2 0,7
36-40 jaar 59,4 11,0 10,1 9,5 3,6 5,0 1,5 0,0
Ouder dan 40 jaar 67,7 8,9 8,4 12,0 1,3 1,8 0,0 0,0

Opleidingsniveau Chi2 = 21,1 df = 14
Lager 49,9 11,7 12,7 11,0 2,4 3,6 7,6 1,2
Gemiddeld 47,3 13,5 11,9 6,7 4,5 4,1 11,2 0,8
Hoger 47,9 12,4 8,9 8,6 4,6 3,8 12,6 1,2

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.
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dan gebeurt dat verhoudingsgewijs vaker snel na hun (echt)scheiding dan voor jongere mannen 
en vrouwen. Hoe ouder mannen en vrouwen zijn op het moment van hun (echt)scheiding, hoe 
lager de kans op de geboorte van een kind binnen een nieuwe samenwoonrelatie. Vooral man-
nen en vrouwen die tussen de 30 en 40 waren bij hun (echt)scheiding, hebben vaker een nieuwe 
partner met inwonende kinderen uit een vorige relatie, zonder nog een gezamenlijk kind te krij-
gen. Bij de vrouwen zien we geen significante samenhang tussen de scheidingscohorte en het 
volgen van specifieke trajecten. Bij de mannen zien we wel over de tijd een afname van het aan-
deel met het traject partner na alleen en een toename van het aandeel met de trajecten partner, 
stiefkind en geboorte en snel partner en stiefkind. Er zijn ten slotte weinig tot geen verschillen 
in de nahuwelijkse ouderschapstrajecten naargelang van het opleidingsniveau.

3.2.3.  ouderschap en ouderschapstrajecten na een (echt)scheiding: multivariate resultaten

In tabel 9 en tabel 10 testen we de relatie tussen de ouderschapsstatus en de ouderschapstra-
jecten in de zeven jaar volgend op een (echt)scheiding voor respectievelijk mannen en vrou-
wen, onder controle van de scheidingscohorte, de leeftijd bij de start van de samenwoonrelatie 
en het opleidingsniveau. We vergelijken telkens met de groep mannen en vrouwen die een 
nieuwe samenwoonrelatie start na een tijdje alleenstaand te zijn geweest (partner na alleen). 
De ouderschapshypothese kan enkel voor vrouwen worden bevestigd. Gescheiden kinderloze 
vrouwen hebben meer kans dan gescheiden moeders om tot het traject partner en geboorte te 
behoren dan tot het traject partner na alleen. Voor mannen geldt dit niet. De grotere kans op een 
samenwoonrelatie met een partner met inwonende kinderen voor moeders met kinderen in ver-
blijfsco-ouderschap komt ook in het multivariate model naar voren, maar behaalt net niet het 
significantieniveau van 0,05. Ten slotte hebben moeders wiens minderjarige kinderen voltijds 
bij de ex-partner wonen een hogere kans dan moeders met voltijds inwonende kinderen om een 
kind te krijgen met een partner die tevens inwonende kinderen heeft uit een vorige relatie dan 
tot het traject partner na alleen te behoren.

Aanvullende analyses tonen dat de resultaten voor de verblijfsregeling van minderjarige kinde-
ren standhouden onder controle van het aantal kinderen bij de scheiding en de leeftijd van het 
jongste kind (resultaten niet getoond). Ook na controle van deze factoren is er geen verband tus-
sen de verblijfsregeling van de kinderen en de geboorte van een kind binnen een eerste nieuwe 
partnerrelatie na een (echt)scheiding. Noch het aantal kinderen noch de leeftijd van het jongste 
kind blijken aan de ouderschapstrajecten gerelateerd te zijn. We vinden dus geen evidentie voor 
de halfbroer/-zushypothese. 

3.2.4.  ouderschapstrajecten van moeders en vaders vanuit het kindperspectief

We kunnen ook de ouderschapstrajecten bespreken vanuit het kindperspectief. Tabel 11 be-
schrijft de gezinstrajecten van kinderen bij moeder en vader wat betreft de aanwezigheid van 
een inwonende stiefouder, stiefbroers- of zussen en halfbroers- of zussen, opgedeeld naar de 
verblijfsregeling van het kind. De benaming van de verschillende trajecten is opnieuw aange-
past aan het kindperspectief. Bij de aanwezigheid van inwonende stiefbroers of -zussen en/of 
de geboorte van een halfbroer of -zus spreken we van een complexe stiefgezinsvorming. In de 
andere gevallen van een eenvoudige stiefgezinsvorming.
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tAbEL 9.  Ouderschapstrajecten in de zeven jaar volgend op een (echt)scheiding van mannen 
naargelang de ouderschapsstatus bij scheiding, scheidingscohorte, leeftijd bij scheiding 
en opleidingsniveau (multinomiale logistische regressie, odds ratios, Partner na alleen = 
referentie categorie)
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Intercept 4,86*** 1,06 0,76 0,92 0,39* 0,66 0,07***

Ouderschap bij scheiding (ref.: Kinderen voltijds bij moeder)

Geen kinderen 0,91 1,34 0,90 0,60 0,84 1,28 1,74

Kinderen deeltijds bij moeder/vader 1,24 1,25 1,00 1,37 0,68 1,20 0,70

Kinderen voltijds bij vader 2,10 2,31 1,13 2,60 2,03 0,77 1,11

Enkel meerderjarige kinderen 0,97 0,85 0,96 1,77 0,99 0,58 0,00

Scheidingscohorte (ref.: 1986-’94)

1970-’85 0,80 0,91 0,46 0,83 1,33 0,79 0,50

1995-’99 0,75 1,20 0,44* 1,39 1,77 1,46 3,01*

2000-’03 0,60* 1,17 0,96 0,89 1,35 1,57 3,68*

Leeftijd bij scheiding (ref.: 31-35 jaar)

Jonger dan 26 jaar 0,70 1,51 0,48 0,42 0,27 1,03 1,67

26-30 jaar 0,80 0,78 0,65 0,57 0,63 1,28 1,54

36-40 jaar 1,34 0,90 1,65 1,13 1,67 0,93 0,31

Ouder dan 40 jaar 2,25* 1,11 2,34 0,79 2,15 0,68 0,26

Opleidingsniveau (ref.: Gemiddeld)

Lager 0,93 0,78 0,65 1,05 0,99 0,60 1,75

Hoger 0,74 0,84 0,59 0,95 0,93 1,00 1,14

Pseudo R² 0,13

-2LL Basismodel → Finaal model 4.752,68 → 4.567,26

Residual Chi2  ouderschap bij scheiding 58,23 df = 28 p = 0,0007

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.  

Ongeveer de helft van de kinderen leeft in de zeven jaar die volgen op de (echt)scheiding per-
manent in een eenoudergezin bij respectievelijk moeder en vader. De andere helft ervaart in die 
periode de transitie naar een stiefgezin. Er zijn verschillen in de samenstelling van deze stiefge-
zinnen. Ongeveer 1 op de 4 kinderen ervaart bij vader de vorming van een complex stiefgezin, 
dat is bijna de helft van de gevallen waarin vader een nieuwe samenwoonrelatie aangaat. Bij 
moeder ervaart 1 op de 6 kinderen de vorming van een complex stiefgezin, of 1 op de 3 gevallen 
waarin de moeder een nieuwe samenwoonrelatie aangaat. Dat verschil wordt verklaard door het 
groter aandeel vaders wiens nieuwe partner inwonende kinderen heeft uit een vorige relatie.

4.  discussie

We belichtten in dit hoofdstuk cruciale aspecten van de gezinstrajecten in de eerste zeven 
jaar volgend op een (echt)scheiding van mannen en vrouwen in Vlaanderen: het aangaan van 
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tAbEL 10.  Ouderschapstrajecten in zeven jaar volgend op een (echt)scheiding van vrouwen naar-
gelang de ouderschapsstatus bij scheiding, scheidingscohorte, leeftijd bij scheiding en 
opleidingsniveau (multinomiale logistische regressie, odds ratios, Partner na alleen = 
referentiecategorie)
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Intercept 6,07*** 1,24 0,39** 0,24** 0,35* 0,50* 0,02***

Ouderschap bij scheiding (ref.: Kinderen voltijds bij moeder)

Geen kinderen 0,70 0,84 1,58 0,65 1,19 2,21** 0,92

Kinderen deeltijds bij moeder/vader 0,67 0,71 0,98 1,90 1,84 0,99 0,54

Kinderen voltijds bij vader 1,29 1,22 6,14* 1,69 2,95 1,62 8,35**

Enkel meerderjarige kinderen 0,34 0,69 1,10 0,46 0,32 0,00 0,00

Scheidingscohorte (ref.: 1986-’94)

1970-’85 1,31 0,98 1,50 1,21 0,76 0,52 0,78

1995-’99 0,73 0,94 1,19 1,58 1,33 1,06 1,35

2000-’03 0,86 1,15 1,30 1,94 2,14 1,57 3,73*

Leeftijd bij scheiding (ref.: 31-35 jaar)

Jonger dan 26 jaar 0,41** 0,99 0,57 1,28 0,35 1,94* 6,24*

26-30 jaar 0,58* 0,99 0,85 1,36 0,48 1,73* 4,43

36-40 jaar 1,07 0,78 1,07 0,82 0,67 0,11*** 0,00

Ouder dan 40 jaar 3,06* 1,18 2,19 0,66 0,58 0,00 0,00

Opleidingsniveau (ref.: Gemiddeld)

Lager 1,08 0,92 1,59 0,60 1,08 0,96 1,60

Hoger 1,26 1,35 1,63* 1,40 1,12 1,63* 2,54

Pseudo R² 0,22

-2LL Basismodel → Finaal model 5.326,38 → 4.911,409

Residual Chi2 ouderschap bij scheiding 190,03 df = 28 p < .0001

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010. 

nieuwe partnerrelaties, het krijgen van kinderen binnen deze relaties, en de transitie naar stief-
ouderschap. Door deze transities te bekijken als een sequentie van gebeurtenissen in plaats van 
als afzonderlijke, enkelvoudige gebeurtenissen kregen we inzicht in de volgorde en de timing 
van het partnerrelatie- en ouderschapstraject na een (echt)scheiding. Vervolgens vergeleken we 
deze trajecten voor ouders en niet-ouders, en tussen ouders met een verschillende verblijfsre-
geling voor de kinderen. Ten slotte werden de trajecten van de ouders ook bekeken vanuit het 
perspectief van het kind.

4.1.  Partnerrelatietrajecten van mannen en vrouwen na een (echt)scheiding

In Vlaanderen gaan de meeste mannen én vrouwen vrij snel na hun (echt)scheiding een nieuwe 
relatie aan. Er is echter een grote variatie in de wijze waarop en het tijdstip ervan. We identifi-
ceerden acht trajecten waarin ooit-gescheiden mannen en vrouwen op een bepaalde wijze geen, 
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één of meerdere nieuwe relaties aangaan. Geen enkel traject was duidelijk te identificeren als 
‘standaardtraject’. De destandaardisatie van de levensloop geldt blijkbaar ook na de ontbinding 
van het eerste huwelijk (Elzinga & Liefbroer, 2007; Shanahan, 2000). Er is een toename van het 
aandeel mannen en vrouwen dat in de zeven jaar volgend op de (echt)scheiding een nieuwe 
relatie aangaat. Het aandeel mannen en vrouwen met heel instabiele partnerrelatietrajecten na 
hun (echt)scheiding is beperkt. Hoewel we door het ontbreken van tweede echtscheidingen, 
van trajecten van volwassenen die nog nooit gehuwd zijn en van partnerrelaties die minder dan 
drie maanden duurden, de instabiele gezinstrajecten gedeeltelijk onderschatten, wijzen onze 
resultaten er toch op dat maar een minderheid van mannen en vrouwen meerdere relaties na 
hun (echt)scheiding cumuleren. 

De vastgestelde verschillen in herpartnerkans tussen bepaalde groepen kunnen ook worden ge-
formuleerd in termen van knelpunten voor het individuele functioneren. Gescheiden mannen 
en vrouwen met een nieuwe (inwonende) partner hebben een beter economisch en emotioneel 
welzijn dan gescheiden mannen en vrouwen zonder nieuwe partner (Buffel, Colman & Bracke, 
2013 in deze SVR-studie; Fokkema, 2001; Symoens et al., 2011; Willekens, Vanderheyden & 
Mortelmans, 2011). Onze resultaten wijzen op twee kwetsbare groepen: enerzijds de groep ge-
scheiden moeders én vaders met voltijds inwonende kinderen, anderzijds de groep mannen en 
vrouwen die scheiden na de leeftijd van 40. Een toename van verblijfsco-ouderschap na (echt)-
scheiding kan de eerste groep doen afnemen, maar een strategie voor het verhogen van de her-
partnerkans van 40-plussers lijkt minder evident.

4.2.  ouderschapstrajecten van mannen en vrouwen na een (echt)scheiding

We belichtten de ouderschapstrajecten na een (echt)scheiding in termen van stiefouderschap en 
van de geboorte van een kind binnen nieuwe samenwoonrelaties. Ongeveer 1 op de 6 mannen 
en vrouwen krijgen een kind binnen een nieuwe samenwoonrelatie in de eerste zeven jaar na 
hun (echt)scheiding. Er zijn grote verschillen tussen gescheiden mannen en vrouwen inzake het 
samenwonen met kinderen van de nieuwe partner uit een vorige relatie. Mannen starten dub-
bel zo vaak dan vrouwen een samenwoonrelatie met een partner met inwonende kinderen uit 
een vorige relatie. Kinderen ervaren dus bij hun vader vaker een complexe gezinssamenstelling 
dan bij hun moeder. Door de evolutie naar meer verblijfsco-ouderschap wonen kinderen steeds 
vaker (deeltijds) bij hun vader, wat dus impliceert dat ze vaker (deeltijds) samenwonen met 
stiefbroers of –zussen. Indien verblijfsco-ouderschap blijft toenemen, kunnen we echter een 
afname van dit geslachtsverschil verwachten, aangezien stiefmoeders én stiefvaders in toene-
mende mate deeltijds inwonende kinderen uit een vorige relatie zullen hebben. 

Er zijn ook aanwijzingen dat een toenemend aantal gescheiden mannen en vrouwen (nog) kin-
deren krijgt binnen een nieuwe partnerrelatie. Als meer mensen kinderen krijgen na de ont-
binding van hun eerste huwelijk, betekent dit bijkomende gezinstransities na de (echt)schei-
ding. Samen met inwonende kinderen van de nieuwe partner, leidt dat tot meer complexe 
stiefgezinnen. 

Moeders met minderjarige kinderen in verblijfsco-ouderschap hebben verhoudingsgewijs vaker 
een partner met inwonende kinderen uit een vorige relatie. Bij mannen is die samenhang er 
niet. De samenhang bij vrouwen kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Het is mogelijk 
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dat verblijfsco-ouderschap het starten van een samenwoonrelatie met een man met inwonende 
kinderen vergemakkelijkt. Het combineren van de verblijfsregelingen van alle betrokken kinde-
ren is een belangrijke uitdaging voor nieuwsamengestelde gezinnen. Op basis van de SiV-data 
weten we weinig over de verblijfsregeling van de kinderen van de nieuwe partners. Het is 
mogelijk dat moeders die zelf kinderen in verblijfsco-ouderschap hebben sneller (dan moeders 
wiens eigen kinderen voltijds inwonen) aangeven dat de kinderen van hun nieuwe partner ook 
(ooit) inwoonden.

Bij de mannen blijkt de eigen ouderschapsstatus niet direct verband te houden met de kans op 
de geboorte van een kind binnen de nieuwe partnerrelatie. Vrouwen die nog geen moeder wa-
ren bij het verbreken van hun eerste huwelijk daarentegen krijgen vaker een kind binnen hun 
nieuwe samenwoonrelatie dan gescheiden moeders. De verblijfsregeling van de kinderen is niet 
gerelateerd aan de kans op een kind binnen de nieuwe partnerrelatie voor moeders. De opvoe-
dingsverantwoordelijkheidshypothese (Vikat et al., 2004) werd wel bevestigd bij de mannen in 
de bivariate resultaten, maar niet in de multivariate modellen. Mogelijk speelt het kleine aantal 
vaders met voltijds inwonende kinderen hierbij een rol. 

Van de mannen en vrouwen die reeds kinderen hadden uit hun ontbonden huwelijk krijgt on-
geveer 8% binnen de zeven jaar na de scheiding nog kinderen binnen een nieuwe samenwoon-
relatie. In deze gevallen is sprake van vruchtbaarheid bij meerdere partners, een fenomeen 
dat recent veel aandacht krijgt in de literatuur (Guzzo & Furstenberg, 2007a, 2007b). Voor de 
kinderen uit het eerste huwelijk betekent dit de geboorte van een halfbroer of -zus. Over de im-
pact van de geboorte van een halfbroer of -zus op het bestaande stiefgezin is de literatuur niet 
eenduidig (Ganong & Coleman, 2004). 

4.3.  Gezinstrajecten van kinderen na een (echt)scheiding

Onze resultaten hebben ook implicaties vanuit het perspectief van kinderen met gescheiden 
ouders. Ten eerste, indien de definitie van een stiefgezin heel ruim wordt genomen, zien we dat 
ongeveer 7 op de 10 kinderen binnen de zeven jaar na de (echt)scheiding van hun ouders een 
transitie naar een stiefgezin maken. Ongeveer 6 op de 10 kinderen leven een deel van de eerste 
jaren na de scheiding in een stiefgezinconfiguratie bij moeder of vader. Indien we stiefgezins-
vorming beperken tot inwonende partners van moeder of vader (zoals vaak binnen de onder-
zoeksliteratuur), dan geldt dit voor ongeveer 1 op de 2 kinderen. Gezien de gebruikte data geen 
mannen en vrouwen omvatten die een tweede maal uit de echt gescheiden zijn, gaat het wel 
over een (relatief beperkte) onderschatting. We kunnen dus besluiten dat stiefgezinsvorming 
zeker geen marginaal fenomeen is na een (echt)scheiding. Ten tweede impliceren onze resul-
taten dat kinderen van gescheiden ouders in toenemende mate met een nieuwe partner van 
hun moeder zullen te maken krijgen én vaker zullen samenwonen met de nieuwe partner van 
hun vader. Deze kinderen zullen vaker een deeltijdse stiefvader en/of een deeltijdse stiefmoe-
der hebben. Hoewel de financiële situatie en het emotionele welzijn van de gescheiden ouder 
vaak beter is na de komst van een nieuwe partner, impliceert dit vanuit het kindperspectief 
een bijkomende gezinstransitie die aanpassing vergt (Jeynes, 2006). De specifieke uitdagingen 
die deeltijds stiefouderschap creëren voor de verschillende gezinsleden en gezinsrelaties ver-
dienen meer aandacht in toekomstig onderzoek. Ten derde tonen de resultaten dat meer dan 
90% van de kinderen na een ouderlijke (echt)scheiding een eerder stabiel gezinstraject heeft 
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(al dan niet binnen een stiefgezin). Dit zou het welzijn van kinderen ten goede komen, gelet 
op de negatieve samenhang tussen hun welzijn en de instabiliteit van gezinstrajecten (Sun & 
Li, 2008, 2011). Vooral het cumuleren van opeenvolgende gezinstransities zou negatief zijn 
voor het welbevinden van kinderen na een (echt)scheiding (Amato, 2010). Toch ervaren alle 
kinderen met gescheiden ouders minstens één gezinstransitie, namelijk de scheiding zelf. In 
de onderzoeksliteratuur is er veel evidentie voor de negatieve samenhang tussen een ouderlijke 
scheiding en het welzijn van kinderen. Deze samenhang zou bovendien niet afnemen, maar 
eerder toenemen doorheen de tijd (Amato & Keith, 1991). Wij bekeken enkel de gezinstransities 
in de eerste zeven jaar na de ouderlijke (echt)scheiding. Kinderen kunnen echter ook na die 
periode nog bijkomende gezinstransities ervaren.

4.4.  Beperkingen van het onderzoek

Naast het ontbreken van ontbonden tweede huwelijken en de beperking tot ooit-gehuwden, zijn 
er nog andere beperkingen aan het onderzoek, Ten eerste hebben we enkel gedetailleerde infor-
matie over de verblijfsregeling van het geselecteerde kind binnen de studie. Voor de kinderen 
van een nieuwe partner is de informatie over de verblijfsregeling nog beperkter. Ten tweede 
zijn de ooit-gescheiden vaders met voltijds inwonende kinderen gering in aantal, waardoor de 
resultaten voor deze groep statistische kracht missen. Ten slotte is het werken met typologieën 
altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid en is er ook binnen de acht onderscheiden 
partnerrelatietrajecten en ouderschapstrajecten nog een zekere heterogeniteit.

5.  aandachtspunten voor het beleid

De twee belangrijkste aandachtspunten voor het beleid zijn (direct of indirect) verbonden 
met de evolutie naar (meer) gelijkwaardig ouderschap van mannen en vrouwen na een echt-
scheiding. Ten eerste zien we dat verblijfsco-ouderschap of het deeltijds samenwonen met een 
(minderjarig) kind na een (echt)scheiding een grotere kans op herpartneren tot gevolg heeft in 
vergelijking met het voltijds samenwonen met minderjarige kinderen. De invoering van de wet-
telijke norm van gezagsco-ouderschap na (echt)scheiding in 1995 en de impliciete preferentie 
voor verblijfsco-ouderschap in de wetswijziging van 2006 waren in de eerste plaats gericht op 
het verhogen van het welzijn van de ouders en de kinderen na een (echt)scheiding. Opzet was 
het behoud van een goede band tussen de kinderen en de beide ouders. Voorafgaand aan deze 
evolutie was het voltijds moederverblijf (met hoederecht voor de moeder en bezoekrecht voor 
de vader) de standaardregeling na een ouderlijke scheiding. De evolutie naar verblijfsco-ouder-
schap heeft dus implicaties voor de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. De afgelopen 
decennia zijn de levens van mannen en vrouwen steeds meer op elkaar gaan lijken inzake op-
leiding en tewerkstelling, en meer recent ook inzake de zorg voor kinderen. Vóór de wettelijke 
invoering van het gedeelde ouderlijke gezag kwam deze laatste taak vaak uitsluitend bij de moe-
der te liggen, wat een rem was voor haar relatievorming na een (echt)scheiding. Indien de trend 
inzake verblijfsco-ouderschap na een (echt)scheiding zich doorzet, kunnen we een verdere toe-
name verwachten van het aandeel moeders dat na een (echt)scheiding (snel) een nieuwe part-
nerrelatie aangaat. We weten uit voorgaande studies dat herpartneren na een (echt)scheiding 
sterk samenhangt met meer economisch en emotioneel welzijn (Buffel et al., 2013; Fokkema, 
2001; Symoens et al., 2011; Willekens et al., 2011). Daarenboven zien we voor mannen geen 
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verschil in hun herpartneren naargelang hun kinderen deeltijds of niet inwonen. De evolutie 
van voltijdse moederverblijven naar verblijfsco-ouderschap heeft dus geen negatieve gevolgen 
voor de herpartnerkans van vaders. De evolutie naar meer verblijfco-ouderschap zou in die zin 
het welzijn van gescheiden moeders kunnen verhogen, zonder dit van vaders te doen afnemen. 
Meer geslachtsneutrale opvoedingspatronen reduceren dus zowel de geslachtsverschillen in de 
nahuwelijkse partnerrelatietrajecten als inzake de welzijnsgerelateerde gevolgen. Dit positieve 
effect van het verblijfsco-ouderschap op het herpartneren van moeders na een (echt)scheiding 
mag niet worden genegeerd bij het evalueren van de wetsmaatregelen rond gezags- en verblijfs-
co-ouderschap na een (echt)scheiding.

Het tweede aandachtspunt vloeit voort uit het eerste, en wordt versterkt door de bevinding 
dat herpartneren na een (echt)scheiding toeneemt doorheen de tijd. Vanuit het kindperspectief 
impliceren de resultaten dat, mede door het verblijfsco-ouderschap, kinderen in toenemende 
mate samenleven met een nieuwe partner van hun moeder of vader. Kinderen in verblijfsco-
ouderschap kunnen daarenboven zelfs deeltijds samenleven met een stiefvader én met een 
stiefmoeder. Deze bevinding staat haaks op het ontbreken van een juridische omkadering van 
de stiefouderrol (Steunpunt Jeugdhulp vzw – Jeugdrecht.be, 2010). Door de centrale focus op 
het biologische ouderschap na een (echt)scheiding de voorbije jaren, is de maatschappelijke 
discussie rond de positie van stiefouders stilgevallen. Eén van de belangrijkste vraagstellingen 
betreft de rechten en plichten van stiefouders, naast deze van de twee biologische ouders. Zo 
moeten stiefouders zich beroepen op het algemene principe van de affectieve band om het con-
tact te behouden met hun stiefkind bij het verbreken van de partnerrelatie. Terwijl deze band 
meestal wordt gezien als een intrinsiek kenmerk van bijvoorbeeld de relatie met grootouders, 
zijn er in de praktijk weinig gevallen waarin deze rechten aan stiefouders werden toegekend. 
Het gebrek aan een juridische positie van stiefouders staat ook in contrast met enerzijds de be-
trokkenheid van stiefouders bij de opvoeding van het stiefkind, en anderzijds met de vaak ont-
brekende opvoedingsband tussen ex-partners binnen nieuwsamengestelde gezinnen. De sociale 
en juridische uitdagingen verbonden aan stiefrelaties verdienen dan ook in de nabije toekomst 
zonder twijfel meer aandacht van beleidsmakers.
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Bijlage 1. Selectie van de onderzoeksgroep uit de SiV-data

SiV-steekproef van
(ex-)partners eerste huwelijken

n mannen = 3.020 en n vrouwen = 3.450

Partners uit ontbonden
eerste huwelijken 

Onderzoeksgroep:
minstens 7 jaar tussen interview

en feitelijke scheiding

n mannen = 2.181 en n vrouwen = 2.478

n mannen = 1.530 en n vrouwen = 1.762

Bijlage 2.

fIGuur A.  Het partnerrelatietraject in de eerste zeven jaar volgend op een (echt)scheiding in termen 
van gebeurtenissen, per geslacht

Feitelijke 
scheiding 
minstens 7 
jaar geleden

1.762 vrouwen
1.530 mannen

1e relatie 
verbroken

357 vrouwen
355 mannen

2e relatie 
verbroken

54 vrouwen
69 mannen

Relatie
1.261 vrouwen
1.133 mannen

Samenwonend
952 vrouwen
895 mannen

Gehuwd
328 vrouwen
280 mannen

1e 
partner-
relatie
na 
scheiding

Relatie
225 vrouwen
252 mannen

Samenwonend
134 vrouwen
167 mannen

Gehuwd
29 vrouwen
34 mannen

Geen 3e partnerrelatie
25 vrouwen
20 mannen

Geen partnerrelatie na scheiding
501 vrouwen
397 mannen

Geen 2e partnerrelatie
132 vrouwen
103 mannen

2e 
partner-
relatie
na 
scheiding

Relatie
29 vrouwen
49 mannen

3e 
partner-
relatie
na 
scheiding

Bron: SiV, 2010.
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Bijlage 2 (vervolg).

fIGuur b.  Het ouderschapstraject binnen samenwoonrelaties in de eerste zeven jaar volgend op een 
(echt)scheiding in termen van gebeurtenissen, per geslacht 

Feitelijke 
scheiding 
minstens 7 
jaar geleden

1.762 vrouwen
1.530 mannen

1e 
samenwoon-
relatie 
verbroken

140 vrouwen
164 mannen

2e 
samenwoon-
relatie 
verbroken

8 vrouwen
16 mannen

Samenwoon-
relatie
952 vrouwen
895 mannen

Geboorte kind
264 vrouwen
228 mannen

1e 
samen-
woon-
relatie
na 
scheiding

Samenwoon-
relatie
54 vrouwen
86 mannen

Geboorte kind
11 vrouwen
11 mannen

2e 
samen-
woon-
relatie
na 
scheiding

Bron: SiV, 2010.
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martine corijn

inleiding 

Heel wat Vlamingen hebben de voorbije decennia bij de vorming en ontbinding van een gezin 
voor meer en/of voor andere dan traditionele gezinstransities gekozen. De best gedocumen-
teerde veranderingen zijn: minder trouwen en hertrouwen, meer en vaker ongehuwd samenwo-
nen, meer en vaker (echt)scheiden (Pasteels, Lodewijckx & Mortelmans, 2013; Vanassche et al., 
2013, beiden in deze SVR-studie). Lesthaeghe en Neels (2002) spraken eerder al van een echte 
trendversnelling terzake. Maar recent vragen Deboosere, Mortelmans en Marquet (2011) zich af 
of er geen verzadigingspunt is bereikt, waardoor deze trends kunnen beginnen af te zwakken. 
Maar zijn deze gedragsveranderingen ook weerspiegeld in het denken van Vlamingen over het 
gezin? Veranderingen in de normen en de opvattingen aangaande het gezin zijn – zoals Rijken 
en Liefbroer (2011) het stellen – niet enkel een spiegel van (gedrags)veranderingen in het ge-
zinsleven, maar tevens een aanjager van deze veranderingen. Gedrag wordt aangepast en (bij)
gesteld omdat nieuwe waarden en opvattingen het toelaten; waarden en opvattingen wijzigen 
omdat nieuw gedrag steeds vaker voorkomt. Dit geldt zowel doorheen de individuele levens-
loop als op maatschappelijk niveau. In dit hoofdstuk gaan we na of en hoe in het algemeen het 
gedrag en het denken van Vlamingen inzake het gezin zich wijzigde sinds de eeuwwisseling. 
We sporen eveneens op welke Vlamingen heden ten dage meer traditionele opvattingen over 
het gezin hebben.

1. Gezinsvorming en -ontbinding: gedrag en opvattingen 

Om de gedragsveranderingen en de opvattingen inzake gezinsvorming en -ontbinding in 
Vlaanderen beter te kunnen begrijpen, schetsen we vooreerst de positie van België binnen een 
Europees perspectief. Nadien verduidelijken we de opzet van dit hoofdstuk. 
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1.1. België in europees perspectief

Voor de meeste Belgen en voor de meeste andere Europeanen (85% of meer) is en blijft het 
gezin zeer belangrijk (Bawin-Legros & Guillaume, 2001; Corijn, 2004a; Deboosere et al., 2011; 
Halman, Sieben & Van Zundert, 2011). 

Recent behoort België tot de groep Europese landen waar relatief weinig wordt gehuwd en zeer 
veel uit de echt wordt gescheiden (OECD, 2011a). België behoorde samen met Nederland tot 
de landen waar voor het eerst het huwelijk tussen partners van gelijk geslacht werd ingevoerd 
(respectievelijk in 2003 en 2001). Gehuwd samenwonen is en blijft de meest voorkomende leef-
vorm in Europa. België neemt terzake een middenpositie in (OECD, 2011a, 2011b). Nochtans 
is de waardering voor het huwelijk in ons land nog steeds erg groot en is de tolerantie voor 
een echtscheiding matig (Halman et al., 2011). Volgens het Europese waardenonderzoek is in 
België, net als in vele andere landen, het aandeel mensen dat het huwelijk een verouderde in-
stelling vindt langzaam maar zeker gestegen: 16% in 1981, 20% in 1990, 29% in 1999 en 35% 
in 2009 (Deboosere et al., 2011; Kerkhofs, 2000). Deze toename was in ons land echter sterker 
dan in onze buurlanden, wat wijst op een inhaalbeweging (Halman et al., 2011). Recent vinden 
minder Vlamingen (30%) dan Walen (40%) het huwelijk verouderd (Deboosere et al., 2011). 

In ons land kwam het ongehuwd samenwonen eerder laat (sinds de jaren 90) op gang, maar 
werd er zeer snel een inhaalbeweging gemaakt (Corijn, 2004b; Billari & Liefbroer, 2010; Pasteels, 
Corijn & Mortelmans, 2012). Samen met de Scandinavische landen, Nederland, Frankrijk en 
Duitsland behoorde België tot de groep landen die als eersten het geregistreerde partnerschap 
of de wettelijke samenwoning hebben ingevoerd (Waaldijk, 2005). De aanvaarding van het on-
gehuwd samenwonen in ons land en in de meeste andere Europese landen is vrij algemeen 
(geworden); ze ligt iets lager in Duitsland en veel lager in Polen (Halman et al., 2011).

Maar betekent gehuwd zijn ook gelukkig(er) zijn? In een aantal Europese landen1 vond in 2002 
1 op de 4 volwassenen dat gehuwden gelukkiger zijn dan niet-gehuwden. Vlamingen waren 
hier minder van overtuigd: 1 op de 5 (ISSP 2002, SVR-bewerking). Nu het huwelijk niet meer de 
enige samenwoonvorm voor partners is, wordt de stelling geformuleerd in termen van de nood-
zaak van een langdurige relatie voor het geluk. Met het oordeel hieromtrent behoort Vlaanderen 
tot de middengroep. Nederland scoort nog lager; Frankrijk en Duitsland scoren hoger (Halman 
et al., 2011). In ons land is recent slechts 25% het helemaal eens met deze stelling. Vlamingen 
zijn hier nog iets minder van overtuigd dan Walen (Deboosere et al., 2011).

Doorheen de tijd is de aanvaarding van een echtscheiding in Europese landen toegenomen 
(Rijken & Liefbroer, 2011). De verschillen terzake tussen de landen en tussen de regio’s binnen 
een land zijn echter groot (Kalmijn & Uunk, 2007). Bovendien hangt de opinie terzake nauw 
samen met de mate van voorkomen van echtscheiding in het betrokken land (Gelissen, 2003). 
België neemt inzake de aanvaarding van echtscheiding een middenpositie in, met een 6 op 
een 10-puntenschaal (Gelissen, 2003; Halman et al., 2011). De stelling ‘een echtscheiding is 
gewoonlijk de beste oplossing als een koppel de problemen in zijn huwelijk niet kan oplos-
sen’, vindt in Vlaanderen en in andere Europese landen steun bij 2 op de 3 mensen (ISSP 

1 Op basis van gegevens van het International Social Survey Programme (ISSP) 2002 met respondenten uit Denemarken, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Vlaanderen, West-Duitsland en Zweden. 
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2002, SVR-bewerking). Opvattingen over (echt)scheiding worden minder tolerant als expliciet 
naar de betrokkenheid van kinderen wordt verwezen (Kalmijn & Scherpenzeel, 2009; Rijken & 
Liefbroer, 2011). 

De vruchtbaarheid ligt in ons land sinds jaren op een middelmatig niveau in vergelijking met 
andere Europese landen (Coleman, 2005; Van Bavel & Bastiaenssen, 2009). Dit geldt ook voor 
het aandeel vrouwen dat nooit kinderen krijgt (OECD, 2011a). Inzake het aandeel geboorten bui-
ten de context van een huwelijk zit België recent boven het OECD-gemiddelde (OECD, 2011a). 
Over de vreugde van het zien opgroeien van de eigen kinderen is men het eens in Europa 
(Fokkema & Esveldt, 2008). Als het echter over de noodzaak van ouderschap voor de levens-
vervulling gaat, dan scoort Vlaanderen iets lager dan andere Europese landen (Halman et al., 
2011; Vanassche, Swicegood & Matthijs, 2007). Terwijl ruim 1 op de 4 Europeanen vindt dat 
een leven zonder ooit kinderen te hebben gehad leeg is, vindt slechts 1 op de 5 Vlamingen dat 
(ISSP 2002, SVR-bewerking). Belgen bieden, meer dan andere Europeanen, een hoge mate van 
vrijheid om al dan niet te bepalen of men kinderen wil; ze beschouwen kinderen krijgen niet als 
een maatschappelijke verplichting (Deboosere et al., 2011; Halman et al., 2011).

In ons land zijn bij ruim 2 op de 3 echtscheidingen (minder- en/of meerderjarige) kinderen 
betrokken (FOD Justitie, 2011). Dit is meer dan in de ons omringende landen. In Nederland 
bedraagt dit aandeel 56% en in Frankrijk 47% (OECD, 2011a, 2011b). Inzake de waardering 
van de leefvorm van kinderen (bij ongehuwd samenwonende ouders, bij een alleenstaande 
moeder) zit België vaak in de Europese middenmoot (Halman et al., 2011; OECD, 2011a; Rijken 
& Liefbroer, 2012). Van de noodzaak van een huwelijk als er kinderen zijn, zijn Vlamingen veel 
minder overtuigd (31%) dan andere Europeanen (ISSP 2002, SVR-bewerking). Belgen zijn ook 
wat minder overtuigd (75%) dan vele andere Europeanen van de noodzaak van een vader én 
een moeder voor een kind om gelukkig op te groeien (Halman et al., 2011). 

Over het gedrag en de waarden inzake banden met de familie zijn er in Europees vergelijkend 
perspectief nog weinig of geen gegevens voorhanden. Bijna de helft van de Europeanen vindt 
vrienden heel belangrijk in het leven (Halman et al., 2011). 

1.2. opzet van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk focussen we op het gezinsvormings- en ontbindingsgedrag en op de waarden 
en opvattingen terzake in Vlaanderen tijdens het eerste decennium van de 21e eeuw. Ook bin-
nen een relatief kort tijdsbestek kunnen gedragingen en/of waarden en opvattingen veranderen. 
We belichten deze veranderingen op het niveau van de Vlaamse bevolking doorheen de tijd en 
niet op het niveau van individuen doorheen hun levensloop. Vier patronen zijn mogelijk:
 – ongewijzigd gedrag en ongewijzigde waarden en opvattingen;
 – geen gedragsveranderingen, maar wel veranderingen in waarden en opvattingen;
 – gedragsveranderingen zonder dat de waarden terzake wijzigen; 
 – gedragswijzigingen die samengaan met veranderingen in waarden en opvattingen.

Omtrent het vormen en ontbinden van een gezin verschillen groepen van elkaar, niet enkel 
inzake hun gedrag, maar ook inzake hun waarden en opvattingen (Corijn, 2004a; Deboosere et 
al., 2011; Gelissen 2003; Kerkhofs, 2000; Lesthaeghe & van de Kaa, 1996; Rijken & Liefbroer, 
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2011, 2012). Het is algemeen gekend dat mannen traditioneler denken over huwelijk en gezin 
dan vrouwen. Mannen hebben immers meer te winnen bij een huwelijk dan vrouwen, bijvoor-
beeld inzake hun gezondheid, volgens de ‘marriage benefit’ stelling (Waite, 1995). Ook oudere 
mensen hebben doorgaans meer traditionele opvattingen over het gezin dan jongere mensen, 
hoewel er aanwijzingen zijn dat leeftijdsverschillen inzake sommige opvattingen verdwijnen. 
Gelovigen, zeker de praktiserenden, houden er doorgaans meer traditionele opvattingen over 
het huwelijk en het gezin op na. Vaak wordt vastgesteld dat nieuwe, minder traditionele gedra-
gingen en opvattingen, aanvankelijk voorkomen bij hoger opgeleiden en zich pas nadien ook 
verspreiden onder de lager opgeleiden. In de Verenigde Staten van Amerika zijn er echter al 
aanwijzingen dat ook een terugkeer naar meer traditionele waarden door hoger opgeleiden op 
gang wordt getrokken (Martin & Parashar, 2006; Pew Research Center, 2010). Ook ervaringen 
in het eigen gezinsleven kunnen de opvattingen terzake beïnvloeden (Lesthaeghe & Moors, 
2000; Moors, 2000). Zo hangt de waardering van het huwelijk en het gezin samen met de eigen 
partnersituatie en -geschiedenis. Wie zelf of bij de ouders een echtscheiding heeft meegemaakt, 
staat doorgaans minder afkeurend tegenover een echtscheiding. 

Om na te gaan of het gezinsgedrag veranderd is, maken we gebruik van gegevens op bevolkings-
niveau. Om na te gaan of gezinswaarden en -opvattingen significant veranderd zijn, maken we 
gebruik van gegevens verzameld op twee tijdstippen via een enquête. In paragraaf 2 stellen we 
de gegevens en de analysemethode voor. In paragraaf 3 bespreken we de resultaten. We schetsen 
eerst kort de evolutie van het gezinsgedrag sinds de eeuwwisseling. Vervolgens gaan we na of 
de waarden en opvattingen over gezinsvorming en -ontbinding sindsdien significant zijn ver-
anderd. Tot slot brengen we verschillen in waarden over het gezin en opvattingen over trends 
terzake tussen subgroepen anno 2012 aan het licht. We belichten deze zaken achtereenvolgens 
voor het samenwonen met een partner, het uit elkaar gaan van partners, de leefvorm van kinde-
ren en de band met familie. We ronden af met enkele slotbeschouwingen. 

2. Gegevens en analysemethode

De gegevens over het gezinsvormings- en -ontbindingsgedrag in het Vlaamse Gewest zijn af-
komstig van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) en het 
Rijksregister. Voor de meeste aspecten betreffen de meest recent beschikbare gegevens het 
jaar 2010. De data omtrent waarden en opvattingen zijn afkomstig uit twee surveys. De eerste 
survey Bevolking en Beleid in Vlaanderen werd in 2003 door het voormalige Centrum voor 
Bevolkings- en Gezinsstudies als postenquête georganiseerd in het kader van de International 
Population Policy Acceptance Studies (Höhn, Avramov & Kotowska, 2008). Hierbij werden 
3.957 Vlamingen (met de Belgische nationaliteit) van 20 tot 64 jaar ondervraagd. De respons-
rate voor deze survey bedroeg 74% (Welslau & Corijn, 2004). De tweede survey Gezinnen in 
verandering werd als schriftelijke drop-off vragenlijst gegeven bij het interview voor de survey 
Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen in 2012, georganiseerd door de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering (Carton, 2012). Aan de mondelinge bevraging namen 1.522 Vlamingen 
van 18 jaar en ouder en wonend in het Vlaamse Gewest en in Brussel deel. 1.279 Vlamingen 
vulden ook de schriftelijke vragenlijst in. De responsrate voor het mondelinge interview be-
droeg 60%; deze voor de schriftelijke vragenlijst bedroeg 84% (interne SVR-mededeling).
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In beide surveys komen vragen aan bod over waarden en opvattingen over trends betreffende: 
 – het samenwonen met een partner (huwelijk, ongehuwd samenwonen, homohuwelijk);
 – het uit elkaar gaan van partners (echtscheiding, uit elkaar gaan van ongehuwd samen wonenden);
 – het ouderschap en de leefvorm van kinderen (kinderen en huwelijk, kinderen en (echt)schei-
ding, kinderen en diverse leefvormen).

De formulering van de vragen in de vragenlijst van 2012 werd zo gelijkaardig mogelijk gemaakt 
aan deze van 2003. Uitzonderlijk was het nodig om, ten gevolge van een gewijzigde trend, een 
uitspraak aan te passen. Gegeven nieuwe ontwikkelingen werden in de vragenlijst van 2012 
enkele uitspraken toegevoegd. Enkel in de survey van 2012 kwamen vragen over de familie aan 
bod (waarde van familie, beleving van eigen familie en van eventuele schoonfamilie, prioriteit 
familie/vrienden en familiebanden na (echt)scheiding).

Inzake de waarden gaven de respondenten op een 5-puntenschaal aan in welke mate ze akkoord 
of niet akkoord gingen met een uitspraak. Inzake de opvattingen over trends gaven ze op een 
5-puntenschaal aan in welke mate ze een trend positief/negatief vonden. In beide surveys bleek 
dat respondenten vaak, zeker over trends, geen uitgesproken mening hadden (zie verder in dit 
hoofdstuk). Daarom werd voor de analyses in dit hoofdstuk het aandeel respondenten met een 
traditionele houding inzake de waarden en met een negatief oordeel over een trend als invals-
hoek genomen, in plaats van de totale variatie in de waarde of het oordeel.

De antwoorden van de respondenten op de vragen waarin specifieke aspecten rondom een 
thema aan bod komen, hangen in beide surveys slechts op geringe wijze met elkaar samen. 
Er werd aan de hand van een factoranalyse bijvoorbeeld geen evidentie gevonden voor een 
factor ‘huwelijkstraditie’ zoals Vanassche et al. (2007) aantroffen in de ISSP-survey over het 
gezin. Dit komt wellicht door de veelheid aan voorgelegde uitspraken waarin nuanceringen 
werden aangereikt om na te gaan waar Vlamingen precies belang aan hechten. Een voorbeeld: 
een opvatting over echtscheiding wordt genuanceerder indien men er expliciet de betrokken-
heid van kinderen bij vermeldt. Zo maken Toth en Kemmelmeier (2009) een onderscheid tussen 
principiële uitspraken over echtscheiding en uitspraken die ook de gevolgen ervan in rekening 
brengen, precies omdat de betrokkenheid van en de gevolgen voor kinderen belangrijke afwe-
gingen zijn als mensen hun waarden over echtscheiding bepalen. Bij het construeren van een 
schaal – op basis van de samenhang van de antwoorden op de diverse uitspraken – gaan precies 
deze bijkomende afwegingen verloren. We geven er de voorkeur aan de nuances in het daglicht 
te stellen, eerder dan schalen met een zwakke meetkwaliteit te gebruiken. Bovendien verschilt 
het aantal uitspraken in de twee surveys en werd uitzonderlijk de formulering ervan gewijzigd, 
wat het vinden van een gemeenschappelijke factorstructuur bemoeilijkt. Waar mogelijk, werd 
echter op basis van de resultaten van een factoranalyse toch een schaal geconstrueerd. Dit kon 
voor waarden inzake ouderschap, de leefvorm van kinderen en de familie. Dit kon niet voor de 
beoordelingen van trends. De schalen2 inzake een positieve waardering van het ouderschap (op 
basis van zes uitspraken, zie tabel 9) en de aanvaarding van niet-traditionele leefvormen (op 
basis van zes uitspraken, zie tabel 11) hebben respectievelijk een Cronbach’s alfa van 0,82 en 
0,81. De schalen voor de waardering van familiebanden in het algemeen (4 uitspraken), banden 
met de eigen familie (5 uitspraken), banden met de schoonfamilie (5 uitspraken) en banden met 

2 Zie verder in de tekst voor de inhoud van de schalen.
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familie versus vrienden (5 uitspraken) (zie tabel 12) hebben respectievelijk een Cronbach’s alfa 
van 0,71, 0,71, 0,72 en 0,83. 

Om trendverschuivingen in waarden en opvattingen tussen 2003 en 2012 op te sporen zijn de 
analyses beperkt tot de gegevens van respondenten uit beide surveys met dezelfde kenmerken, 
namelijk mannen en vrouwen van 20 tot 64 jaar, met de Belgische nationaliteit en wonend 
in het Vlaamse Gewest. Hierdoor wordt de onderzoeksgroep uit 2012 beperkt tot 879 respon-
denten. Bij het zoeken naar eventuele trendverschuivingen moeten we rekening houden met 
een gewijzigde samenstelling van de onderzoeksgroep, vooral inzake die kenmerken die tot 
verschillen leiden in het denken over het gezin. Die kenmerken betreffen geslacht, leeftijd, op-
leidingsniveau, gelovig zijn en de eigen gezinssituatie3. In tabel 1 schetsen we deze kenmerken 
van de ondervraagden uit 2003 en 2012. Gemiddeld opgeleiden hebben hoogstens het niveau 
van het hoger secundair onderwijs behaald. Praktiserende gelovigen onderscheiden zich van 
de andere gelovigen doordat ze minstens één keer per maand naar een religieuze dienst gaan. 

3 De gegevens lieten niet toe om op een adequate wijze de groep op te delen naar land van herkomst, hoewel dit een differentiërend 
kenmerk van waarden en opvattingen kan zijn. 

tAbEL 1.  Kenmerken van de respondenten uit de survey van 2003 en 2012 (in %) 

2003 2012

20-64 jarigen 20-64 jarigen 18-plussers

Geslacht

Mannen 48 48 49

Vrouwen 52 52 51

Leeftijd

18-19 jaar 3

20-29 jaar 20 17 13

30-39 jaar 24 20 16

40-49 jaar 25 22 16

50-64 jaar 31 41 28

65+ jaar 24

Opleidingsniveau

Lager 32 20 30

Gemiddeld 34 39 34

Hoger 34 41 36

Gelovig zijn

Niet gelovig 25 32 29

Niet-praktiserend gelovig 57 60 58

Praktiserend gelovig 18 8 13

Gezinssituatie (inwonende partner / kinderen)

Geen partner / geen kinderen 13 19 19

Partner / geen kinderen 21 12 14

Geen partner / kinderen 6 10 11

Partner / kinderen 60 59 56

n (100%) 3.957 878 1.279

Bron: CBGS-survey ‘Bevolking en Beleid’ 2003 en SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012.
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Voor de eigen gezinssituatie combineren we het al dan niet hebben van een inwonende partner 
met het al dan niet hebben van eigen kinderen. Behalve naar geslacht, is de samenstelling van 
de groep ondervraagden in beide surveys significant anders. De ondervraagden uit 2012 zitten 
vaker in de oudste leeftijdscategorie, zijn hoger opgeleid, zijn minder praktiserend gelovig en 
hebben vaker (nog) geen kinderen en inwonende partner. Deze gewijzigde samenstelling wordt 
wellicht deels veroorzaakt door het eigen steekproefdesign en de specifieke non-respons, maar 
sluit ook deels aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen in het voorbije decennium. 

Om verschillen tussen subgroepen in het hedendaagse denken over het gezin op te sporen, 
maken we gebruik van de totale groep respondenten uit de survey van 2012, onder meer om 
ook de opvattingen van de ondervraagden van 65 jaar en ouder in beeld te kunnen brengen. De 
kenmerken van de totale onderzoeksgroep uit 2012 staan eveneens in tabel 1. 

Aangezien de groep ondervraagden in beide surveys anders is samengesteld (zie tabel 1) en aan-
gezien deze kenmerken de waarden en opvattingen kunnen bepalen, moet bij het zoeken naar 
eventuele trendverschuivingen in het voorbije decennium rekening worden gehouden met deze 
gewijzigde samenstelling. Hiertoe wordt aan de hand van een logistische of lineaire regressie 
getoetst of er een significant verschil is inzake een traditionele houding tussen 2003 en 2012 
rekening houdend met de impact van de kenmerken geslacht, leeftijd, gelovig zijn, opleidings-
niveau en gezinssituatie (zie Pickery, 2012). 

Een belangrijke vraag inzake verschillen in opvattingen en waarden tussen subgroepen is of 
deze verschillen met de tijd toe of afnemen of eerder gelijk blijven. Deze omvattende vraag valt 
echter buiten het beperkte opzet van dit hoofdstuk. We focussen op de vraag of er anno 2012 in 
Vlaanderen nog verschillen zijn in opvattingen en waarden over het gezin tussen groepen. We 
toetsen deze verschillen aan de hand van logistische of lineaire regressies.

3.  Resultaten 

3.1.  Samenwonen met een partner

In Vlaanderen woont nog steeds meer dan de helft van alle volwassenen gehuwd samen (zie 
Corijn, 2013b in deze SVR-studie). Dit aandeel daalde echter verder in de periode 2000-’10 
met 12% (tabel 2 rij A). De continue daling van het jaarlijkse aantal huwelijken die we sinds 
de jaren 70 in Vlaanderen waarnemen4 (Corijn, 2005, 2012a), lijkt sinds de eeuwwende te zijn 
stopgezet (rij C). In 2011 waren er echter opnieuw 462 huwelijken minder. De evolutie van het 
totale aantal huwelijken is het resultaat van een lichte daling van het aantal eerste huwelijken 
(tussen twee nooit-gehuwden) (rij G) en een lichte stijging van het aantal niet-eerste huwelijken 
(doorgaans tussen gescheiden personen) (rij I). In 2006 bereikte het aandeel niet-eerste huwelij-
ken een maximum van 38%; in 2010 was dit lichtjes gedaald tot 36%; dit is toch iets hoger dan 
in 2000 (34%) (rij D). De absolute aantallen huwelijken moeten echter worden afgemeten aan 
de groep die in principe kan trouwen. Op deze wijze stellen we vast dat de jaarlijkse kans op 
een eerste huwelijk, uitgedrukt als het aantal eerste huwelijken per 1.000 nooit-gehuwden (van 
huwbare leeftijd 18-79 jaar) in het voorbije decennium is gedaald met 25% voor mannen en met 

4 Met een lichte onderbreking in de tweede helft van de jaren 80.
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29% voor vrouwen (rij H). De jaarlijkse kans op een hertrouw berekenen we voor gescheiden 
personen (van huwbare leeftijd 18-79 jaar), aangezien deze doorgaans bij een hertrouw zijn 
betrokken. Hoewel het aantal en het aandeel niet-eerste huwelijken in het voorbije decennium 
met 6% steeg (rij I en D), daalde de jaarlijkse hertrouwkans in die periode met 30%, omdat het 
aantal gescheiden mannen en vrouwen danig sterk toenam (rij J; zie ook Corijn, 2011, 2012a). 

Sinds 2000 is binnen de groep die samenwoont met een partner, het aandeel dat dit doet zonder 
gehuwd te zijn, verdubbeld van 9% naar 19% (rij B). Onder nooit-gehuwde volwassenen werd 
ongehuwd samenwonen zeer snel populair in het voorbije decennium: van 16% in 2000 naar 
33% in 2011. Onder gescheiden personen nam het aandeel ongehuwd samenwonenden minder 
sterk toe: van 26% in 2000 naar 31% in 2011 (Rijksregister, SVR-bewerking). 

Recente surveydata illustreren de toename van het ongehuwd samenwonen in Vlaanderen 
in al zijn vormen: zonder ooit te trouwen, vóór een eerste huwelijk of na een echtscheiding. 

tAbEL 2.  Evoluties inzake samenwonen met een partner en huwelijk (index: jaar 2000 = 100)

2000 2005 2010

A. Aantal gehuwden per 1.000 volwassenen
Index 

621,3
100

584,2
94,0

546,4
87,9

B. Aantal ongehuwd samenwonenden
per 1.000 samenwonenden met partner 
Index 

87,1
100

123,0
141,2

193,3
221,9

C. Totaal aantal huwelijken 
Index 

24.994
100

24.046
96,2

24.926
99,7

D. Aantal niet-eerste huwelijken per 1.000 huwelijken 
Index 

336,3
100

370,6
110,2

358,2
106,5

E. Aantal huwelijken per 1.000 inwoners
Index 

4,2
100

3,9
94,5

3,9
94,9

F. Aantal huwelijken per 1.000 niet-gehuwde mannen  (18-79 jaar)
Index 

31,1
100

26,2
84,2

23,9
76,9

Aantal huwelijken per 1.000 niet-gehuwde vrouwen (18-79 jaar)
Index

30,4
100

26,0
85,4

24,0
78,9

G. Aantal eerste huwelijken
Index 

16.589
100

15.134
91,2

15.997
96,4

H. Aantal eerste huwelijken 
per 1.000 nooit-gehuwde mannen (18-79 jaar) 
Index 

27,6
100

22,4
81,2

20,7
75,0

Aantal eerste huwelijken 
per 1.000 nooit-gehuwde vrouwen (18-79 jaar) 
Index 

37,1
100

29,3
78,9

26,4
71,2

I. Aantal niet-eerste huwelijken 
Index 

8.405
100

8.912
106,0

8.929
106,2

J. Aantal niet-eerste huwelijken 
per 1.000 gescheiden mannen (18-79 jaar)
Index 

57,8
100

47,6
82,4

40,4
69,9

Aantal niet-eerste huwelijken 
per 1.000 gescheiden vrouwen (18-79 jaar)
Index 

52,7
100

42,6
80,8

35,4
67,0

K. Aantal verklaringen van wettelijke samenwoning 
Index 

1.922
100

7.544
392,3

21.323
1.109,4

Bron: ADSEI, Thematische Directie Samenleving, bewerking SVR.
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(Corijn, 2013a; Pasteels, Corijn & Mortelmans, 2012; Pasteels & Mortelmans, 2011; Pasteels, 
Lodewijckx & Mortelmans, 2013; Vanassche et al., 2013, beiden in deze SVR-studie) Van de 
huwelijksparen die sinds 2000 voor het eerst huwden had meer dan 80% vooraf met elkaar 
ongehuwd samengewoond. Als er na een echtscheiding wordt samengewoond met een partner 
is dat doorgaans eerst ongehuwd en nadien eventueel gehuwd.

Sinds 2000 is in ons land de wettelijke samenwoning mogelijk. Het aantal mensen dat voor 
deze regeling kiest is op korte tijd met factor 11 toegenomen (tabel 2, rij K). Recent zijn er in het 
Vlaamse Gewest jaarlijks bijna evenveel mensen die voor een wettelijke samenwoning kiezen 
als voor een huwelijk. Er wordt geschat dat in ons land recent ongeveer 1 op de 4 ongehuwd 
samenwonende koppels dit samenwonen regelt via een wettelijke samenwoning. Een minder-
heid zet deze wettelijke samenwoning snel om in een huwelijk; een meerderheid houdt het bij 
deze regeling. Vooral nooit-gehuwde dertigers kiezen voor deze regeling (Corijn, 2012b). Dit is 
wellicht omdat zij niet (meteen) van plan zijn om te huwen, maar omwille van kinderen en/of 
een eigendom toch een wettelijke bescherming willen hebben.

Sinds de invoering van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht schommelt het jaarlijkse 
aantal nieuwe homohuwelijken in Vlaanderen rond de 500 (ADSEI). 

Gegeven dat er sinds de eeuwwisseling in Vlaanderen minder wordt getrouwd en hertrouwd 
en veel meer ongehuwd wordt samengewoond, rijst de vraag of de waarden van Vlamingen 
omtrent het huwelijk en de opvattingen over deze trends gewijzigd zijn. In tabel 3 wordt de 
verdeling van 20- tot 64-jarige Vlamingen met betrekking tot hun waarden en opvattingen over 
trends inzake huwelijk en ongehuwd samenwonen in 2003 en 2012 gegeven. In de laatste ko-
lom wordt vermeld of het aandeel Vlamingen met een traditionele houding tussen 2003 en 2012 
significant is gewijzigd, rekening houdend met de verschillen inzake geslacht, leeftijd, gelovig 
zijn, opleidingsniveau en gezinssituatie. 

Over het huwelijk als verouderde instelling en over de samenhang tussen een huwelijk en ge-
luk is in het voorbije decennium de opinie van Vlamingen niet veranderd. De helft van de 
Vlamingen vindt het huwelijk geen verouderde instelling; een kwart vindt dit wel. Slechts een 
minderheid van de Vlamingen (12 à 15%) vindt dat gehuwden gelukkiger zijn dan niet-gehuw-
den. Eén op de 3 Vlamingen heeft hier geen uitgesproken opinie over. De meeste Vlamingen 
(80%) vinden wel dat een huwelijk het geluk niet in de weg mag staan. Ten tijde van de invoe-
ring van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht liepen de meningen van Vlamingen 
omtrent het homohuwelijk sterk uiteen. In 2012 is dit in zekere mate nog steeds zo, maar de 
groep tegenstanders is significant gedaald van 33% naar 17%. In het voorbije decennium is de 
aanvaarding van het ongehuwd samenwonen (verder) significant toegenomen. Er zijn minder 
twijfelaars en er zijn nog amper tegenstanders. Bijna 2 op de 3 Vlamingen spreken zich niet 
uit over de daling (in 2003) of lichte stijging (in 2012) van het aantal huwelijken. Ook over de 
stijging van het aantal herhuwelijken spreken in 2012 2 op de 3 Vlamingen zich niet uit. Het 
huwelijk blijkt in Vlaanderen nog weinig uitgesproken voor- of tegenstanders te hebben. Over 
het ongehuwd samenwonen heeft de helft van de Vlamingen geen uitgesproken mening. Enkel 
wanneer gepeild wordt naar het ongehuwd samenwonen vóór het huwelijk (enkel in 2012) 
daalt dit percentage tot 24% en stijgt het percentage voorstanders tot 73%. Tegenstanders van 
het ongehuwd samenwonen zijn er nog amper. 
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In tabel 4 wordt aangegeven of in 2012 subgroepen sterk (significant) uiteenlopende menin-
gen hebben inzake huwelijk en ongehuwd samenwonen. De referentiegroepen inzake geslacht, 
leeftijd, gelovig zijn, opleidingsniveau en eigen gezinssituatie zijn respectievelijk: vrouwen, 
40- tot 49-jarigen, niet-praktiserende gelovigen, gemiddeld opgeleiden en mensen met een in-
wonende partner die kinderen hebben/hadden. We vermelden in de tabel enkel die subgroepen 
die significant (p<0,05) traditioneler (vet gedrukt) of significant minder traditioneel (gewoon 
gedrukt) denken dan de referentiegroep, rekening houdend met verschillen inzake de andere 
opgenomen kenmerken.

Anno 2012 vallen verschillen in waarden en opvattingen over huwelijk en ongehuwd samen-
wonen in Vlaanderen vooral samen met verschillen in de mate van gelovig zijn. Praktiserende 
gelovigen denken systematisch traditioneler over het huwelijk dan niet-praktiserende gelovi-
gen; niet-gelovigen denken systematisch minder traditioneel. Mannen denken over enkele as-
pecten, zoals bijvoorbeeld huwelijk en geluk of het homohuwelijk, traditioneler. De oudste 
leeftijdsgroep stelt zich, netto van hun lager opleidingsniveau en meer gelovig zijn, eveneens 
traditioneler op inzake deze aspecten. De waardering van het huwelijk weerspiegelt zich niet 
steeds in de visie op de ontwikkeling van het jaarlijkse aantal huwelijken. Lager opgeleiden vin-
den enerzijds het huwelijk vaker een verouderde instelling, doch vinden anderzijds de recente 
stijging van het aantal huwelijken vaker een goede zaak. Hoger opgeleiden vinden het huwelijk 
vaker niet verouderd, maar steunen minder de recente toename van het aantal huwelijken. Over 
de onverbreekbaarheid van het huwelijk en over het homohuwelijk denken lager opgeleiden 

tAbEL 3. Waarden en opvattingen over huwelijk en ongehuwd samenwonen in Vlaanderen, 2003 en 
2012 (in %) en trend inzake traditionele houding (logistische regressie)

2003 2012 trendc

waardena a nn na a nn na

Het huwelijk is een verouderde instelling 24 21 55 23 25 52

Vrouwen en mannen die getrouwd zijn, zijn over het algemeen 
gelukkiger dan vrouwen en mannen die niet getrouwd zijn 15 32 53 12 38 60

Een huwelijk is voor het leven, zelfs als men ongelukkig is nb nb nb 5 15 80 nb

Het feit dat homoseksuele paren trouwen 29 38 33 46 37 17 ***

Het is prima als partners willen samenwonen 
zonder dat zij van plan zijn om te trouwen 70 21 9 85 11 4 ***

opvattingen over trendsb Pos nP neg Pos nP neg

Het dalende (in 2003) / licht stijgende (in 2012) 
aantal huwelijken 13 63 24 22 63 15

Het stijgende aantal vrouwen en mannen dat 
een tweede keer trouwt nb nb nb 18 64 18 nb

Het toenemende aantal ongehuwd samenwonende paren 
(in 2012: vóór het eerste huwelijk) 40 50 10 73 24 3 ***

Het groeiende aantal vrouwen en mannen dat na een 
echtscheiding niet hertrouwt maar ongehuwd samenwoont 33 57 10 45 50 5 ***

Antwoorden die als traditioneler kunnen worden beschouwd zijn in vet aangeduid.
a A = akkoord, NN = akkoord noch niet akkoord, NA = niet akkoord.
b Pos = positief, NP = negatief noch positief, Neg = negatief.
c Gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, gelovig zijn, opleidingsniveau en eigen gezinssituatie *** p < 0,001.
nb = niet beschikbaar.

Bron: CBGS-survey ‘Bevolking en Beleid’ 2003 en SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012. 
Selectie: 20-64 jarigen, met Belgische nationaliteit en wonend in het Vlaamse Gewest 
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traditioneler. De eigen gezinsvorm bepaalt zeer uitzonderlijk het denken over het huwelijk. 
Wie (nog) geen partner en geen kinderen heeft, denkt minder traditioneel over het huwelijk als 
instelling.

3.2.  uit elkaar gaan van partners

In 2007 werd de echtscheidingswetgeving grondig gewijzigd door de invoering van de echtschei-
ding op basis van onherstelbare ontwrichting (Senaeve, 2011). Deze wijziging sloot aan bij een 
maatschappelijk discours waarbij de schuldvraag irrelevant werd geacht en omvatte een verdere 
vereenvoudiging van de procedure om een huwelijk te ontbinden. Ook de ontbinding van een wet-
telijke samenwoning, ingevoerd in 2000, is zeer eenvoudig (Senaeve 2011). Het aantal echtschei-
dingen schommelde in Vlaanderen in het voorbije decennium rond de 14 à 15.000 per jaar; met een 
stijging (tot 16.602) in 2008, wellicht als gevolg van de wetswijziging in 2007. Het aantal echtschei-
dingen daalde tussen 2000 en 2010 met bijna 5% (tabel 5 rij A), maar zowel het aantal gehuwde 
mannen als vrouwen (18-79 jaar) daalde met ongeveer 9%, waardoor de jaarlijkse echtscheidings-
kans in 2010 toch respectievelijk 5% en 4% hoger ligt dan in 2000 (rij C). Met 703 echtscheidingen 
minder in 2011 zet de dalende trend van het absolute aantal echtscheidingen zich verder. 

Het lijkt erop dat de trend van het toenemende aantal echtscheidingen neerwaarts is omgebo-
gen. Door de daling van de jaarlijkse huwelijks- en hertrouwkansen zal de groep die uit de echt 

tAbEL 4. Traditionele waarden en opvattingen over huwelijk en ongehuwd samenwonen: signifi-
cante verschillen tussen subgroepen in 2012 (logistische regressiea)

Geslacht leeftijd Gelovig opleiding eigen gezin

Referentiecategorie Vrouwen 40-49
niet-
praktiserend Gemiddeld

inwonende 
partner (P) en 
kinderen (k)

Waarden 

Huwelijk is niet verouderd Praktiserend
Niet gelovig

Lager
hoger

Geen P & geen K
Geen P & wel k

Getrouwd is gelukkiger mannen 18-29
65+

Praktiserend 
Niet gelovig

Huwelijk is voor het leven mannen 65+ Praktiserend 
Niet gelovig

lager

Tegen homohuwelijk mannen 65+ Praktiserend 
Niet gelovig

lager
Hoger

Tegen ongehuwd samenwonen Praktiserend
Niet gelovig

Opvattingen over trends

Positief over stijging aantal huwelijken Praktiserend
Niet gelovig

lager
Hoger

Geen P & geen K
P & geen k

Negatief over stijging aantal hertrouw 18-29 Praktiserend hoger
Negatief over ongehuwd samenwonen 
vóór eerste huwelijk

Praktiserend
Niet gelovig

Negatief over ongehuwd samenwonen 
na een huwelijk

mannen 65+ Praktiserend
Niet gelovig 

a Omwille van de veelheid van resultaten worden ze compact weergegeven; de coëfficiënten kunnen worden opgevraagd bij de auteur.
subgroep: p < 0,05 significant traditioneler, subgroep: p < 0,05 significant minder traditioneel.

Bron: SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012.
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kan scheiden (de gehuwden) de komende jaren kleiner worden. In de opeenvolgende huwe-
lijkscohorten stijgen in het Vlaamse Gewest de echtscheidingskansen nog verder (Corijn, 2011, 
2012a). Binnen de eerste 15 jaar van een huwelijk is een steeds groter aandeel ooit-gehuwden al 
gescheiden (gehuwd in 1980: 18% gescheiden; in 1985: 20%; in 1990: 25%; in 1995: 27%). De 
gemiddelde huwelijksduur bij de echtscheiding (rij E) is het resultaat van een toename van het 
percentage echtscheidingen na een kort huwelijk en van dit na een lang huwelijk (zie Corijn, 
2013b). Tussen 2000 en 2010 trad een verdubbeling op van het aandeel echtscheidingen dat 
geen eerste echtscheiding is (rij D). Dit hangt onder meer samen met de hogere echtscheidings-
kans in tweede en derde huwelijken dan in eerste huwelijken (Corijn, 2012a, 2013b). In ons 
land zijn bij ruim 2 op de 3 echtscheidingen (minder- en/of meerderjarige) kinderen betrok-
ken (rij F). In 2004 gaf een schatting op basis van Rijksregistergegevens aan dat in het Vlaamse 
Gewest minstens 1 op de 5 kinderen (0- tot 17-jarigen) een echtscheiding of scheiding van hun 
ouders had meegemaakt (Lodewijckx, 2005). In de 2010-survey van het Leuvens Adolescenten 
en Gezinsonderzoek (LAGO) onder 12- tot 18-jarige Vlaamse jongeren zegt 1 op de 4 die erva-
ring te hebben (Vanassche, 2011). 

Recente surveygegevens laten zien dat in Vlaanderen de groep die vóór een eerste huwelijk al 
een ongehuwd samenwonen met een andere partner heeft beëindigd, toeneemt (Pasteels et al., 
2012). Van allen die na de beëindiging van hun eerste huwelijk met een nieuwe partner gaan 
samenwonen, gaat 1 op de 4 weer uit elkaar (Corijn, 2013a). Uit buitenlands onderzoek wisten 
we reeds dat ongehuwd samenwonen minder stabiel is dan gehuwd samenwonen (Poortman 

tAbEL 5.  Evoluties inzake (echt)scheiding (index: jaar 2000 = 100)

2000 2005 2010

A. Aantal echtscheidingen
Index 

14.389
100

15.390
107,0

13.711
95,3

B. Aantal echtscheidingen per 1.000 inwoners
Index 

2,42
100

2,54
105,0

2,19
90,6

C. Aantal echtscheidingen 
per 1.000 gehuwde mannen (18-79 jaar)
Index 

10,0
100

11,3
113,1

10,5
105,0

Aantal echtscheidingen 
per 1.000 gehuwde vrouwen (18-79 jaar)
Index

9,89
100

11,1
112,6

10,3
104,3

D. % tweede of volgende echtscheiding 
Index 

9,3
100

11,1
119,4

20,0
213,7

E. Gemiddelde huwelijksduur bij echtscheiding (in jaar)
Index 
% echtscheidingen binnen de 4 jaar na het huwelijk
% echtscheidingen na 20 jaar huwelijk of meer

14,3
100

10,9
25,8

15,1
105,6

9,5
28,2

15,4
107,7
12,6
30,6

F. % echtscheidingen waar kinderena bij betrokken zijn naar 
aard van de echtscheiding: 

Bepaalde feiten (minder- en meerderjarig) 
Onderlinge toestemming (minder- en meerderjarig)
Onherstelbare ontwrichting (minderjarig)

nb
nb
nvt

71,2
69,0
nvt

nvt
69,4
67,4

G. Aantal ontbindingen van wettelijke samenwoningen 82 1.882 7.525
a Minimaal percentage aangezien de categorie ‘geen kinderen’ en de categorie ‘aantal onbekend’ zijn samengevoegd in deze statistieken. Bij echt-

scheiding op basis van onherstelbare ontwrichting worden enkel de minderjarige kinderen verrekend. 
nb = niet beschikbaar, nvt = niet van toepassing.

Bron: ADSEI, Thematische Directie Samenleving en FOD Justitie, bewerking SVR.
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& Lyngstad, 2007; Wobma & de Graaf, 2009). Over ontbindingskansen van ongehuwd samen-
wonenden zijn voor Vlaanderen recent goede surveycijfers voorhanden (Pasteels et al., 2013). 

De vraag rijst of en hoe – in een periode waarin de wetgeving uit elkaar gaan nog gemakkelijker 
maakte en waarin de echtscheidingskans zich leek te stabiliseren – het denken over het uit 
elkaar gaan van gehuwden en van ongehuwd samenwonenden wijzigde (tabel 6). Anno 2012 
vindt de meerderheid van de Vlaamse volwassenen (72%) dat er te gemakkelijk uit de echt 
wordt gescheiden en dat het niet geoorloofd is om te trouwen met het idee “als het niet lukt, 
kunnen we nog altijd scheiden” (68%). Onder de Vlaamse schoolgaande jeugd (12-18 jaar) is 
recent het oordeel even streng, respectievelijk 71% en 62% (LAGO, SVR-bewerking). 

Voor de opvattingen over het uit elkaar gaan, maakt het voor Vlamingen niet veel uit of de 
betrokkenen gehuwd of ongehuwd zijn. Het maakt wel veel uit of er al dan niet kinderen be-
trokken zijn bij de (echt)scheiding. Dat gehuwden of ongehuwd samenwonenden zonder kin-
deren besluiten uit elkaar te gaan, vinden ruim 2 op de 3 Vlamingen aanvaardbaar. Hun opinie 
hieromtrent is recent niet gewijzigd. De meningen van Vlamingen over uit elkaar gaan als er 
jonge kinderen bij betrokken zijn, lopen nog steeds sterk uiteen. Maar men staat hier recent wel 
iets toleranter tegenover. Het aantal tegenstanders is teruggevallen van bijna 1 op de 2 tot ruim 

tAbEL 6.  Waarden en opvattingen over uit elkaar gaan in Vlaanderen, 2003 en 2012 (in %) en trend 
inzake traditionele houding (logistische regressie)

2003 2012 trendc

waardena a nn na a nn na

Er wordt tegenwoordig te gemakkelijk gescheiden nb nb nb 72 21 7 nb

Het is best oké als twee mensen besluiten om te trouwen met in 
hun achterhoofd de gedachte: ‘als het niet lukt, kunnen we nog 
altijd scheiden’ nb nb nb 12 20 68 nb

Gehuwden zonder kinderen besluiten te scheiden 68 27 5 66 30 4

Ongehuwd samenwonenden zonder kinderen besluiten uit 
elkaar te gaan 73 24 3 70 28 2

Gehuwden met jonge kinderen besluiten te scheiden 22 33 45 27 36 37 ***

Ongehuwd samenwonenden met jonge kinderen besluiten uit 
elkaar te gaan 22 34 44 27 37 36 ***

Als er jonge kinderen zijn moeten ouders koste wat het kost hun 
huwelijk in stand houden nb nb nb 20 35 45 nb

Wanneer de ouders veel ruzie maken, is het voor de kinderen 
beter dat de ouders scheiden nb nb nb 55 33 12 nb

Uiteindelijk ervaren de meeste kinderen geen negatieve 
gevolgen van een scheiding van hun ouders nb nb nb 7 31 62 nb

Gehuwden na 20 jaar of meer scheiden 31 43 26 36 45 19 *

Ongehuwd samenwonenden na 20 jaar of meer uit elkaar gaan 34 45 21 39 47 14 **

trendb Pos nP neg Pos nP neg

Het toenemende aantal echtscheidingen 1 17 82 2 23 75 **

Antwoorden die als traditioneler kunnen worden beschouwd zijn in vet aangeduid.
a A = akkoord, NN = akkoord noch niet akkoord, NA = niet akkoord.
b Pos = positief, NP = negatief noch positief, Neg = negatief.
c Gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, gelovig zijn, opleidingsniveau en eigen gezinssituatie *** p < 0,001  ** p <0,01  * p < 0,05.
nb = niet beschikbaar.

Bron: CBGS-survey ‘Bevolking en Beleid’ 2003 en SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012. 
Selectie: 20-64 jarigen, met Belgische nationaliteit en wonend in het Vlaamse Gewest. 
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1 op de 3. Slechts 1 op de 5 Vlamingen vindt dat men koste wat het kost moet samenblijven als 
men jonge kinderen heeft. Ruim de helft (55%) steunt het idee dat het voor de kinderen beter is 
dat de ouders uit elkaar gaan als ze veel ruzie maken. Dit neemt echter niet weg dat meer dan 
de helft (62%) ervan overtuigd is dat er negatieve gevolgen verbonden zijn aan een scheiding 
voor kinderen. De tolerantie van Vlamingen tegenover het uit elkaar gaan van partners na meer 
dan 20 jaar huwelijk/samenwonen – als de eventuele kinderen bijna het huis uit zijn – is in het 
voorbije decennium eveneens toegenomen. Ook Vlaamse jongeren zijn erg verdeeld over (echt)-
scheidingen als er kinderen bij betrokken zijn; de groepen voorstanders, tegenstanders en onbe-
slisten evenaren elkaar. Meer dan de volwassenen vinden de jongeren (36%) dat men koste wat 
het kost moet samenblijven als men jonge kinderen heeft (LAGO, SVR-bewerking). 

Terwijl de meeste Vlamingen niet echt een waardeoordeel hebben over de trends inzake trou-
wen, hertrouwen en ongehuwd samenwonen – ze vinden ze positief noch negatief – hebben 
ze dit wel uitdrukkelijk als het om de toename van het aantal echtscheidingen gaat. Een meer-
derheid vindt deze toename geen goede ontwikkeling; hun aandeel is echter gedaald van 82% 
in 2003 tot 75% in 2012. Respectievelijk 33% en 17% Vlamingen noemen het zelfs een zeer 
slechte ontwikkeling. 

Naast het negatieve oordeel over (echt)scheidingen (te veel, te gemakkelijk, negatief voor de 
kinderen) leeft in Vlaanderen tegelijkertijd een discours dat echtscheiding toelaat (niet koste 
wat het kost, niet ten koste van geluk, niet bij veel ruzie samenblijven). 

Het oordeel van mannen over het uit elkaar gaan van partners/ouders is significant negatiever 
dan dat van vrouwen (tabel 7). Vrouwen vinden daarentegen wel meer dan mannen dat men 
niet moet huwen met het idee ‘we kunnen later nog altijd uit elkaar gaan’. Over de toename en 
het gemak van echtscheidingen en over de negatieve gevolgen voor kinderen zijn mannen en 
vrouwen het wel eens. Leeftijdsverschillen in opvattingen over (echt)scheiden zijn er, maar het 
zijn niet steeds de oudsten die het meest afkeurend staan tegenover een (echt)scheiding. Zo zijn 
de 18- à 29-jarigen het meest tegen het idee ‘we kunnen later nog altijd uit elkaar gaan’, tegen de 
scheiding van vaak ruziënde ouders en tegen het stijgende aantal echtscheidingen. Het zijn wel 
consistent de praktiserende gelovigen die negatiever oordelen over een (echt)scheiding en de 
niet-gelovigen die hier veel minder negatief over denken dan de niet-praktiserende gelovigen. 
Lager opgeleiden zijn strenger ten aanzien van een (echt)scheiding na een langdurige relatie 
dan de anderen. De eigen gezinssituatie kleurt zelden of nooit de opvattingen over uit elkaar 
gaan in. 

3.3. ouderschap en de leefvorm van kinderen 

In het voorbije decennium steeg het aantal geboorten in Vlaanderen met 10% (tabel 8 rij A; zie 
ook Van Bavel & Bastiaenssen, 2009). Het totale vruchtbaarheidscijfer neemt die trend ook op 
met een stijgend aantal kinderen per vrouw (rij E). Van alle vrouwen geboren in de jaren 60 in 
ons land kreeg 12% geen kinderen (OECD, 2011a). 

De gezinstransities van de ouders bepalen de leefvorm van hun kinderen (zie Vanassche et al., 
2013). Sinds 2000 verdubbelde in het Vlaamse Gewest het aandeel geboorten buiten de context 
van een huwelijk van 22% naar 44% (rij B). Deze geboortes zijn hoofdzakelijk bij ongehuwd 
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samenwonende moeders (zie ook Corijn, 2010). Het aandeel geboorten bij alleenwonende moe-
ders blijft rond de 10% hangen. De toename van het ongehuwd samenwonen in Vlaanderen 
leidde na verloop van tijd ook tot meer geboorten binnen deze leefvorm, vooral onder nooit-
gehuwden. De toename van deze geboorten weerspiegelt zich in de leefvorm van kinderen 
waarbij het percentage kinderen dat bij ongehuwd samenwonende ouders woont op korte tijd 
meer dan verdubbelde (rij F). In 2000 had 35% van de nooit-gehuwde ongehuwd samenwo-
nenden in het huishouden inwonende kinderen; in 2011 is dit 51%. Bij de gescheiden onge-
huwd samenwonenden wijzigde dit aandeel amper, respectievelijk 49% en 48% (Rijksregister, 
SVR-bewerking). 

Gaan deze (snelle) veranderingen inzake de leefvorm van kinderen in het voorbije decennium 
samen met veranderingen in de opvattingen over ouderschap en/of over de leefvorm van kinde-
ren? In 2009 vond 77% van de Belgen dat een kind een thuis nodig heeft met zowel een vader 
als een moeder om gelukkig op te groeien; in 1981 was dat nog 88% (Deboosere et al., 2011; 

tAbEL 7.  Traditionele waarden en opvattingen over uit elkaar gaan: significante verschillen tussen 
subgroepen in 2012 (logistische regressie)

Geslacht leeftijd Gelovig opleiding eigen gezin

Referentiecategorie Vrouwen 40-49
niet-
praktiserend Gemiddeld

inwonende 
partner (P) en 
kinderen (k)

Waarden a

Te gemakkelijk gescheiden A 65+ Praktiserend
Niet gelovig

Geen P &
 geen K

We kunnen altijd scheiden NA Mannen 18-29
65+

Praktiserend
Niet gelovig

Gehuwden zonder kinderen 
scheiden

NA mannen 30-39
50-64

Praktiserend
Niet gelovig

Ongehuwd samenwonenden 
zonder kinderen gaan uit elkaar

NA mannen Praktiserend
Niet gelovig

Lager

Gehuwden met jonge kinderen 
scheiden

NA mannen 65+ Praktiserend
Niet gelovig

Ongehuwd samenwonenden met 
jonge kinderen gaan uit elkaar

NA mannen 65+ Praktiserend
Niet gelovig

Met jonge kinderen: huwelijk 
koste wat het kost in stand houden

A mannen 65+ Praktiserend
Niet gelovig

lager
Hoger

Ruziënde ouders moeten scheiden NA mannen 18-29
65+

Praktiserend
Niet gelovig

Geen negatieve gevolgen 
voor kinderen

NA Praktiserend
Niet gelovig

Hoger

Gehuwden scheiden na 20 jaar 
of meer

NA mannen 30-39
50-64

Praktiserend
Niet gelovig

lager
Hoger

Ongehuwd samenwonenden 
gaan uit elkaar na 20 jaar of meer

NA mannen 30-39 Praktiserend
Niet gelovig 

Lager

Trend

Stijging aantal echtscheidingen Neg 18-29
50-64

Praktiserend

a A = akkoord, NA = niet akkoord, Neg = negatief.
subgroep: p < 0,05 significant traditioneler, subgroep: p < 0,05 significant minder traditioneel.

Bron: SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012.
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Kerkhofs, 2000). Ook inzake vrijwillig alleenstaand ouderschap zijn de opvattingen in ons land 
sterk gewijzigd. In 1981 keurde 32% Belgen het goed dat een vrouw een kind wil zonder een 
vaste relatie met een man te hebben. In 1999 bedroeg dit percentage al 52%; sindsdien steeg het 
niet veel meer (55% in 2009) (Deboosere et al., 2011; Kerkhofs, 2000). 

De waardering voor het ouderschap in Vlaanderen is en blijft groot of neemt zelfs toe (tabel 9). 
Ouderschap geeft voldoening en maakt gelukkig, doch het is geen voorwaarde voor geluk. Slechts 
een kleine minderheid vindt dat je zonder kinderen nooit echt gelukkig kan zijn. Op de meer 
persoonlijk gestelde vraag ‘ik kan perfect gelukkig zijn zonder kinderen’, lopen de antwoorden 
echter sterk uiteen. De groep die denkt perfect gelukkig te kunnen zijn zonder kinderen nam 
toe. De gemiddelde waardering van het ouderschap (op de schaal) nam eveneens significant toe. 
Minder dan 1 op de 10 Vlamingen vindt kinderen hebben een maatschappelijke plicht. 

Over de evolutie van het aantal geboorten is er bij een ruime helft van de Vlamingen eensge-
zindheid: het waren tegenstanders van de daling van het aantal geboorten in 2003 en het zijn 
voorstanders van de lichte stijging van dit aantal in 2012. Kinderloosheid wordt minder afge-
keurd dan enkele jaren terug; maar nog steeds heeft de helft van de ondervraagden hier geen 
uitgesproken mening over.

De waardering van ouderschap hangt systematisch samen met de mate van gelovig zijn, maar 
ook doorgaans met het opleidingsniveau (tabel 10). Mannen vinden kinderen hebben vaker een 
plicht tegenover de samenleving. Vrouwen staan negatiever tegenover een toenemende kinder-
loosheid. De waardering voor het ouderschap is het laagst bij de jongste leeftijdsgroep en bij de 
niet-gelovigen. Ze is het grootst bij de praktiserende gelovigen en bij de lager opgeleiden. Ze is 
ook groter bij de gezinnen met kinderen dan bij deze zonder kinderen. Praktiserende gelovigen 
dragen het ouderschap hoger in het vaandel en niet-gelovigen doen dit veel minder in verge-
lijking met de niet-praktiserende gelovigen. Lager opgeleiden waarderen het ouderschap meer 
dan de anderen en vinden dit ook meer een maatschappelijke plicht. Ze staan ook negatiever 
tegenover kinderloosheid, maar drukken dit niet uit door een stijging van het geboorte-aantal 
positief te vinden. 

tAbEL 8.  Evoluties inzake geboorten en leefvorm van kinderen (index: jaar 2000 = 100)

2000 2005 2010

A. Aantal geboorten 
Index 

62.571
100

64.512
103,1

69.045
110,3

B. % geboorten buiten huwelijk
Index 

22,5
100

36,8
163,6

44,5
197,8

C. % geboorten bij ongehuwd samenwonende moeders
Index 

13,3
100

25,9
194,7

35,0
263,2

D. % geboorten bij alleenwonende moeders
Index 

9,2
100

10,9
118,5

9,5
103,3

E. Totale vruchtbaarheidscijfer (TVC)
Index 

1,51 
100

1,65 
111,9

1,81 
119,9

F. Leefvorm van kinderen (0-17 jarigen) (in %)
Bij ongehuwd samenwonend paar 
Bij alleenstaande moeder
Bij alleenstaande vader 

5,6
9,7
1,5

2008
13,8
11,8

1,9

Bron: ADSEI, Thematische Directie Samenleving, bewerking SVR en Lodewijckx, 2010.
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tAbEL 9.  Waarden en opvattingen inzake ouderschap, 2003 en 2012 (in %) en trend inzake traditio-
nele houding (logistische regressie)

2003 2012 trendc 

waardena a nn na a nn na

De enige plek waar je volgens mij je echt gelukkig kan voelen is 
thuis met je kinderen 43 27 30 43 28 29

Ik vind het altijd fijn om eigen kinderen om me heen te hebben 64 23 13 74 22 4 ***

Ik vind dat je pas volledig tevreden kan zijn met je leven als je 
een goede moeder of vader bent geweest 55 22 23 58 25 17 ***

Ik kan perfect gelukkig zijn zonder kinderend 32 30 38 37 30 33 *

Ik vind het fijn om kinderen te hebben omdat ze je echt nodig 
hebben 36 39 25 32 39 29

Zonder kinderen kan je volgens mij nooit echt gelukkig zijn 13 25 62 10 27 63

Ik vind dat je met bijna niemand zo een goede band kan hebben 
als met je eigen kind(eren) 51 27 22 47 30 23

Waardering ouderschap (gemiddelde) 2,81 2,82 *

Ik vind dat het je plicht is tegenover de samenleving om 
kinderen te hebben 8 21 61 7 24 69

trendsb Pos nP neg Pos nP neg

Het dalende (in 2003) / licht stijgende (in 2012) aantal geboorten 8 34 58 57 34 9

Het toenemende aantal paren dat beslist om geen kinderen 
te hebben 15 49 36 25 58 17 ***

Antwoorden die als traditioneler kunnen worden beschouwd zijn in vet aangeduid.
a A = akkoord, NN = akkoord noch niet akkoord, NA = niet akkoord.
b Pos = positief, NP = negatief noch positief, Neg = negatief.
c Gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, gelovig zijn, opleidingsniveau en eigen gezinssituatie *** p < 0,001  ** p <0,01  * p < 0,05.
d Gespiegeld bij aanmaak van de schaal waardering ouderschap.

Bron: CBGS-survey ‘Bevolking en Beleid’ 2003 en SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012. 
Selctie: 20-64 jarigen, met Belgische nationaliteit en wonend in het Vlaamse Gewest. 

tAbEL 10.  Traditionele waarden en opvattingen inzake ouderschap: significante verschillen tussen 
subgroepen in 2012 (logistische regressie)

Geslacht leeftijd Gelovig opleiding eigen gezin

Referentiecategorie Vrouwen 40-49
niet-
praktiserend Gemiddeld

inwonende 
partner (P) en 
kinderen (k)

Waarden

Waardering ouderschap 18-29 Praktiserend
Niet gelovig

lager Geen P & geen k
P & geen k

Kinderen: plicht tegenover samenleving mannen 50-65 Praktiserend
Niet gelovig

lager

Trends

Positief over stijging aantal geboorten Praktiserend
Niet gelovig

Geen P & geen K

Negatief over toename kinderloosheid Mannen 30-39 Praktiserend
Niet gelovig

lager

subgroep: p < 0,05 significant traditioneler, subgroep: p < 0,05 significant minder traditioneel.

Bron: SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012.
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De waarden en de keuzes van Vlamingen als het gaat om al dan niet huwen, kinderen nemen of 
als koppel/ouders uit elkaar gaan, resulteren uiteindelijk in bepaalde leefvormen voor kinde-
ren. Binnen deze leefvormen komen meerdere dimensies samen: één of twee ouders, gehuwde 
of ongehuwde ouders, eigen ouders of stiefouders, ouders van verschillend of gelijk geslacht. In 
Vlaanderen is de tolerantie voor alle niet-traditionele leefvormen voor kinderen in het voorbije 
decennium significant toegenomen (tabel 11). Ouders moeten niet meer getrouwd zijn, want 
ongehuwde ouders doen het even goed als gehuwde ouders. Een vader én een moeder zijn 

tAbEL 11.  Waarden en opvattingen inzake leefvorm van kinderen in Vlaanderen, 2003 en 2012 (in %) 
en trend inzake traditionele houding (logistische regressie)

2003 2012 trendc

waardena a nn na a nn na

Vrouwen en mannen die kind(eren) willen, zouden moeten 
trouwen 30 20 50 16 20 65 ***

Een kind heeft een thuis met een vader en een moeder nodig 
om gelukkig te kunnen opgroeien 60 21 19 44 28 28 ***

Als een alleenstaande vrouw kind(eren) wil krijgen en opvoeden, 
dan moet dat kunnend 53 23 24 62 23 16 ***

Een vader alleen kan net zo goed kind(eren) opvoeden als een 
vader en moeder samend 30 25 45 36 27 37 ***

Twee vrouwen kunnen net zo goed kind(eren) opvoeden als een 
vader en een moederd 38 26 36 57 20 23 ***

Als twee mannen samen kind(eren) willen opvoeden, dan moet 
dat kunnend 30 26 44 49 22 29 ***

Afkeuring niet-traditionele leefvormen (gemiddelde) 2,96 2,89 ***

Niet-gehuwde ouders kunnen net zo goed als gehuwde ouders 
kinderen opvoeden nb nb nb 94 4 2 nb

Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin na een scheiding 
kunnen net zo gelukkig zijn als kinderen die opgroeien met hun 
eigen moeder en vader nb nb nb 57 26 16 nb

Het is voor kinderen na een scheiding beter dat ze geen nieuwe 
inwonende stiefouder krijgen nb nb nb 18 45 37 nb

trendsb Pos nP neg Pos nP neg

Het toenemende aantal kinderen met ongehuwd 
samenwonende ouders 18 59 23 27 60 13 ***

Het toenemende aantal kinderen dat een deel van hun jeugd 
doorbrengt in een eenoudergezin 6 31 63 9 36 55 ***

Het toenemende aantal kinderen dat een deel van hun jeugd 
doorbrengt in een hersamen-gesteld gezin 9 41 50 7 51 42 ***

Het toenemende aantal kinderen dat in een 
co-ouderschapsregeling wordt opgevoed 19 33 48 11 35 54 ***

Het toenemende aantal kinderen van gescheiden ouders dat 
tijdens hun jeugdjaren meer dan tweemaal verhuist omwille van 
een nieuwe gezinssamenstelling nb nb nb 2 25 73 nb

Antwoorden die als traditioneler kunnen worden beschouwd zijn in vet aangeduid.
a A = akkoord, NN = akkoord noch niet akkoord, NA = niet akkoord.
b Pos = positief, NP = negatief noch positief, Neg = negatief.
c Gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, gelovig zijn, opleidingsniveau en eigen gezinssituatie  *** p < 0,001.
d Gespiegeld bij aanmaak van de schaal afkeuring niet-traditionele leefvormen van kinderen.
nb = niet beschikbaar.

Bron: CBGS-survey ‘Bevolking en Beleid’ 2003 en SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012 
Selectie: 20-64 jarigen, met Belgische nationaliteit en wonend in het Vlaamse Gewest. 
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voor minder Vlamingen dan voorheen noodzakelijk voor het geluk van kinderen. Alleenstaand 
moederschap, maar ook alleenstaand vaderschap, evenals homovaderschap en -moederschap 
worden positiever gewaardeerd dan enkele jaren geleden. Het geluk van kinderen hangt volgens 
57% Vlamingen niet af van het feit of ze met één of twee ouders samenwonen. De tegenstanders 
van een stiefouder vormen een minderheid van 18%.

Over de trend van het toenemende aantal kinderen met ongehuwde ouders heeft nog steeds 
meer dan de helft van de Vlamingen geen waardeoordeel; wellicht omdat de burgerlijke staat 
van de ouders er niet meer toe doet. Maar het aandeel tegenstanders van ongehuwd ouderschap 
is significant gedaald. Ook over de toename van niet-traditionele leefvormen voor kinderen naar 
aanleiding van een scheiding (eenoudergezin en nieuwsamengesteld gezin) zijn de Vlamingen 
positiever dan enkele jaren terug. Enkel over de toename van co-ouderschapsregelingen5 is de 
opvatting negatiever geworden: van 48% naar 54% die dit afkeurt. Als het gezinsgedrag van 
ouders impliceert dat kinderen hierdoor vaker moeten verhuizen, zijn de meeste Vlamingen 
(73%) tegen.

5 De licht verschillende formulering in 2003 ‘het toenemende aantal kinderen dat in een co-ouderschapsregeling (afwisselend door 
vader en moeder) wordt opgevoed’ en in 2012 ‘het toenemende aantal kinderen dat op twee verschillende verblijfplaatsen wordt 
opgevoed (in een co-ouderschapsregeling), afwisselend door de eigen vader en de eigen moeder)’ biedt niet meteen een verklaring 
voor deze stijging. 

tAbEL 12.  Traditionele waarden en opvattingen inzake leefvorm van kinderen: significante verschillen 
tussen subgroepen in 2012 (logistische regressie)

Geslacht leeftijd Gelovig opleiding eigen gezin

Referentiecategorie Vrouwen 40-49
niet-
praktiserend Gemiddeld

inwonende 
partner (P) en 
kinderen (k)

Waarden a

Afkeuring niet-traditionele leefvormen 
van kinderen

mannen 50-64
65+

Praktiserend
Niet gelovig

Gelukkig in eenoudergezin NA mannen 65+ Praktiserend
Niet gelovig 

Beter geen stiefouder A 50-64
65+

Praktiserend
Niet gelovig 

Trends a

Ongehuwd samenwonende ouders Neg mannen 65+ Praktiserend
Niet gelovig

lager

Eenoudergezin Neg mannen Lager
hoger

Hersamengesteld gezin Neg 65+ Praktiserend
Niet gelovig

Lager
hoger

Co-ouderschapsregeling Neg mannen Praktiserend
Niet gelovig

Lager
hoger

Vaak verhuizen door scheiding Neg 30-39
65+

Praktiserend
Niet gelovig

Lager
hoger 

a A = akkoord, NA = niet akkoord, Neg = negatief.
Subgroep: p < 0,05 significant traditioneler, subgroep: p < 0,05 significant minder traditioneel.

Bron: SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012.
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tAbEL 13.  Waarden en opvattingen over familie en vrienden in Vlaanderen, 2012 (in %) 

aa nn na

Familiebanden in het algemeen

Op familieleden moet je altijd kunnen rekenen 68 21 11

Familieleden moeten er voor elkaar zijn in voor- en tegenspoed 76 19 5

Als je zorgen hebt, moet je familie je steunen 70 24 6

Familieleden horen voor elkaar klaar te staan, ook als ze elkaar niet echt goed liggen 50 31 19

Banden met de eigen familie

De banden tussen de leden van mijn familie zijn heel hechtb 61 20 19

Binnen mijn familie gaat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen gang 44 30 26

Er is regelmatig ruzie bij ons in de familie 11 16 73

Als we bij elkaar zijn met mijn familie, is het vrijwel altijd gespannen 9 17 74

Ik vind dat ik meer steun zou moeten krijgen van mijn familie dan dat ik nu krijg 14 21 65

Ik zie mijn familie minder vaak dan ik zou willenc 28 27 45

Banden met de schoonfamilie

De banden tussen de leden van mijn schoonfamilie zijn heel hechtb 38 31 31

Binnen mijn schoonfamilie gaat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen gang 42 31 27

Er is regelmatig ruzie in mijn schoonfamilie 13 23 64

Als we bij elkaar zijn met de schoonfamilie, is het vrijwel altijd gespannen 13 28 59

Ik vind dat ik meer steun zou moeten krijgen van mijn schoonfamilie dan dat ik nu krijg 10 29 61

Ik zie mijn schoonfamilie minder vaak dan ik zou willenc 11 33 56

Familie versus vrienden

Als ik zorgen heb, kan ik die eerder met mijn familie bespreken dan met mijn vrienden/vriendinnen 30 38 32

Ik vertrouw meer op mijn familieleden dan op mijn vrienden/vriendinnen 33 40 27

Als ik hulp nodig zou hebben, zou ik eerder beroep doen op mijn vrienden/vriendinnen dan op 
mijn familieb 29 31 40

Op mijn vrienden/vriendinnen kan ik meer rekenen dan op mijn familieledenb 20 36 44

Ik heb liever vrienden/vriendinnen over de vloer dan familieledenb 18 47 35

Antwoorden die als traditioneler kunnen worden beschouwd zijn in vet aangeduid.
a A = akkoord, NN = akkoord noch niet akkoord, NA = niet akkoord.
b gespiegeld in de schaal, c niet opgenomen in de schaal.

Bron: SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012.

Over de niet-traditionele leefvormen van kinderen denken mannen traditioneler dan vrouwen 
(tabel 12). Ook de 50-plussers, en zeker de 65-plussers, denken hier vaker traditioneler over. De 
50-plussers zijn echter verdeeld over de aanwezigheid van een stiefouder. De mate van gelovig 
zijn leidt tot zeer uiteenlopende waarden en opvattingen over de niet-traditionele leefvormen 
van kinderen. Praktiserende gelovigen denken hier traditioneler/negatiever over, terwijl niet-
gelovigen hier veel minder traditioneel/negatief over denken dan niet-praktiserende gelovigen. 
Lager opgeleiden vinden enkel de toename van ongehuwde ouders negatiever. Tegenover de 
trends inzake alle andere leefvormen naar aanleiding van een (echt)scheiding staan ze duidelijk 
minder negatief dan de gemiddeld opgeleiden. Hoger opgeleiden staan hier echter duidelijk 
negatiever tegenover. De eigen gezinssituatie speelt geen rol in deze opvattingen/waarden.

3.4.  over familie, schoonfamilie en vrienden

In een context waarin gezins- en familiebanden steeds vaker worden verbroken door een (echt)-
scheiding, wordt het ook relevant om te kijken in welke mate men familiebanden waardeert 
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(Liefbroer & Mulder, 2004; Rousseau et al., 2008). Als familiebanden minder zekerheid bieden, 
worden vrienden dan een alternatief voor familie (De Bruycker, 2010)? Gegevens over het ge-
drag op bevolkingsniveau terzake zijn voor Vlaanderen nog niet beschikbaar. 

De meeste Vlamingen hebben hoge verwachtingen over de familie (tabel 13): op familie moet 
je altijd kunnen rekenen, ze moet je steunen en ze moet er zijn in voor- en tegenspoed. Over 
steun van de familie als men elkaar minder ligt, lopen de meningen wat meer uiteen. Zes op 
de 10 Vlamingen noemen de eigen familie een hechte familie; 4 op de 10 zeggen dit van de 
schoonfamilie. Ongeveer 1 op de 10 Vlamingen geeft aan dat er spanningen zijn en/of ruzie is 
in de (schoon)familie. De verwachtingen over de contacten met de eigen of de schoonfamilie 
lopen meer uiteen dan deze over de steun. De uitspraak ‘ieder gaat zijn eigen gang binnen de 
eigen of schoonfamilie’ roept verdeelde opinies op. Over de positionering van familie tegenover 
vrienden lopen de meningen nog veel meer uiteen. Ongeveer 1 op de 3 Vlamingen geeft abso-
lute prioriteit aan de familie.

Voor praktiserende gelovigen is de familie belangrijker en voor niet-gelovigen minder belangrijk 
dan voor de niet-praktiserende gelovigen (tabel 14). Vrouwen noemen hun schoonfamilie hech-
ter dan mannen. Enkel voor de jongste leeftijdsgroep komen vrienden vaker op de eerste plaats 
dan familie. De andere kenmerken leiden niet tot uiteenlopende opvattingen over de familie. 

tAbEL 14.  Waardena over familie en vrienden: verschillen tussen subgroepen in 2012 (lineaire regressie)

Geslacht leeftijd Gelovig opleiding eigen gezin

Referentiecategorie Vrouwen 40-49
niet-
praktiserend Gemiddeld

inwonende 
partner (P) en 
kinderen (k)

Veel verwachtingen over familiebanden 50+ Praktiserend
Niet gelovig

Goede banden eigen familie Niet gelovig

Goede banden schoonfamilie Mannen

Eerst familie, dan vrienden 18-29 Niet gelovig
a Schaalitems zie tabel 12.
Subgroep: p < 0,05 significant traditioneler, subgroep: p < 0,05 significant minder traditioneel.

Bron: SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012.

tAbEL 15.  Waarden en opvattingen inzake familie na echtscheiding in Vlaanderen, 2012

aa nn na

Kinderen hebben na een (echt)scheiding recht op contact met de familie van hun vader én op 
contact met de familie van hun moeder 91 7 3

Na een (echt)scheiding hebben kinderen op hun verjaardag en/of hun huwelijk recht op een feest 
waarbij zowel de familie van hun vader als deze van hun moeder samen aanwezig is 56 36 18

Na een (echt)scheiding kun je – als je geen gezamenlijke kinderen hebt – beter al het contact met 
de familie van je ex-partner loslaten 26 42 32

Na een (echt)scheiding moet je – als je wel gezamenlijke kinderen hebt – je uiterste best doen om 
het contact met de familie van je ex-partner te behouden 50 36 14

a A = akkoord, NN = akkoord noch niet akkoord, NA = niet akkoord.

Bron: SCV-survey ‘Gezinnen in verandering’ 2012.
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Tot slot staan we ook nog even stil bij hoe Vlamingen denken over contacten met de familie 
na een (echt)scheiding (tabel 15). Geformuleerd in termen van een recht op contact van kin-
deren met de familie van de vader én van de moeder na een (echt)scheiding, is de steun bijna 
algemeen (91%). Of dit recht op contact de vorm moet krijgen van samen aanwezig zijn op 
belangrijke feesten van de kinderen is voor Vlamingen minder voor de hand liggend: 56% 
stemt hier mee in. Gefocust op een (echt)scheiding met of zonder kinderen vindt de helft van 
de Vlamingen dat wanneer er gezamenlijke kinderen zijn, men contact met de familie van de 
ex-partner moet proberen te behouden. Dit aandeel daalt tot een derde als er geen gezamenlijke 
kinderen zijn. Verschillen tussen subgroepen in het denken terzake zijn er niet. Ruim 1 op de 3 
Vlamingen heeft over deze laatste stellingen geen uitgesproken mening.

Slotbeschouwingen 

België behoort zowel inzake het gezinsgedrag als inzake de opvattingen en waarden over het 
gezin binnen een Europese context doorgaans tot de middenmoot, maar neemt inzake een aan-
tal aspecten (bijvoorbeeld het echtscheidingscijfer) een meer uitzonderlijke positie in. In dit 
hoofdstuk hebben we de veranderingen in het gedrag en de waarden en opvattingen sinds 2000 
belicht op het niveau van de Vlaamse bevolking als geheel. 

In het voorbije decennium konden we in Vlaanderen diverse patronen waarnemen. De verder 
dalende huwelijks- en hertrouwkansen en de toenemende keuze voor ongehuwd samenwonen 
gingen samen met een stabiele waardering van het huwelijk en een (verder) toenemende waar-
dering van het ongehuwd samenwonen. De burgerlijke staat van de samenwonende partners 
doet er voor Vlamingen steeds minder toe (voor de leefvorm) of doet er zelfs niet meer toe (voor 
de waarden en opvattingen). Daarom kunnen Vlamingen de trends inzake trouwen en hertrou-
wen ook moeilijk beoordelen. 

De continue stijging van het aantal echtscheidingen lijkt in Vlaanderen het voorbije decen-
nium te zijn afgeremd of zelfs omgebogen. Bovendien omvatte dit aantal steeds vaker tweede 
echtscheidingen. Deze ontwikkeling gebeurde in een normatieve context waarin nog steeds 
een meerderheid van de Vlamingen een toename van dit aantal afkeurt en waarin ruim de 
helft van de Vlamingen principieel tegen een vrijblijvende echtscheiding is (te gemakkelijk, 
als ingebouwde uitkomst). De grote tolerantie voor een (echt)scheiding zonder kinderen hand-
haaft zich. Deze voor een (echt)scheiding als er geen kinderen meer in huis zijn is toegenomen. 
De tolerantie voor (echt)scheidingen van ouders met jonge kinderen is eveneens toegenomen 
richting ruim 1 op de 4 die dit goedkeurt. Als er niet enkel kinderen zijn, maar als de ouders 
ook veel ruzie maken, loopt deze tolerantie zelfs op tot 1 op de 2. Maar dat neemt niet weg dat 
ruim 6 op de 10 Vlamingen vinden dat een (echt)scheiding negatieve gevolgen heeft voor de 
kinderen.

Ouderschap wordt in Vlaanderen nog steeds hoog gewaardeerd en in vele vormen aanvaard. 
Samen met de feitelijke toename van kinderen die in niet-traditionele leefvormen wonen, is 
ook de tolerantie ten aanzien van die leefvormen sterk toegenomen. De burgerlijke staat van 
de ouders doet er niet meer toe; het geslacht van de ouders doet er minder toe dan voorheen. 
Recent heeft ongeveer de helft van de bevraagden een voorbehoud tegenover de toename van 
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leefvormen van kinderen ten gevolge van een (echt)scheiding. Voor de licht toegenomen afkeu-
ring van co-ouderschap is er geen voor de hand liggende verklaring. 

Er zijn geringe verschillen tussen Vlaamse mannen en vrouwen inzake hun huwelijks-, echt-
scheidings- en hertrouwgedrag (Corijn, 2013b). De verschillen in hun waarden en opvattin-
gen terzake zijn echter meer uitgesproken. Over het huwelijk denken mannen traditioneler 
dan vrouwen: ze hebben immers een groter ‘marriage benefit’. Maar ook over het uit elkaar 
gaan denken ze doorgaans traditioneler, terwijl vooral vrouwen een ‘divorce penalty’ kennen 
(Kalmijn, 2008). Mannen ervaren doorgaans minder nadelige economische en financiële ge-
volgen van een (echt)scheiding dan vrouwen (Jansen, Mortelmans & Snoeckx, 2009), maar wel 
meer nadelige gevolgen op sociaal vlak (de Graaf & Fokkema, 2007).

Verschillen in opvattingen over het gezin hangen in Vlaanderen doorgaans systematisch samen 
met de mate waarin men gelovig is. Dit was vroeger reeds zo (Corijn, 2004a, Kerkhofs, 2000), 
maar dit blijft ook zo, nu de groep praktiserende gelovigen steeds kleiner wordt en de groep 
niet-gelovigen groeit. Het gaat heel vaak om een driedeling: zowel praktiserende gelovigen als 
niet-gelovigen onderscheiden zich elk op hun eigen wijze significant van de meerderheid van 
niet-praktiserende gelovigen. Inzake een aantal aspecten, zoals ouderschap en uit elkaar gaan, 
houden lager opgeleiden er een meer traditionele houding op na. Inzake aspecten zoals de 
leefvorm van kinderen na een (echt)scheiding zijn het vooral de hoger opgeleide Vlamingen die 
er een meer traditionele houding op na houden. Het samenspel tussen opleidingsverschillen 
in bijvoorbeeld de leefvorm van kinderen naargelang het opleidingsniveau van hun ouders en 
de opvattingen van de volwassenen over de leefvorm van kinderen naargelang het opleidings-
niveau ligt buiten het bereik van dit hoofdstuk. Maar het is gekend dat alleenstaande ouders 
vaker lager opgeleide ouders zijn (Geurts, 2006), terwijl hoger opgeleiden de toename van dit 
soort ouderschap meer afkeuren. Co-ouders waren in Vlaanderen aanvankelijk hoger opgeleide 
ouders, maar hun samenstelling is snel gewijzigd (Sodermans et al., 2013), en toch beoordelen 
vooral hoger opgeleiden de toename van dit type ouderschap als negatief. 

Besluitend kunnen we in Vlaanderen in het voorbije decennium drie patronen observeren. 
Dalende huwelijkskansen gaan samen met een stabiele waardering van het huwelijk, terwijl de 
burgerlijke staat van koppels en ouders er niet veel meer toe doet. Een stabilisatie of zelfs daling 
van de echtscheidingsaantallen en -kansen gaat samen met een verdere toename van de toleran-
tie tegenover uit elkaar gaan, ook van ouders. Gedragswijzigingen die zich weerspiegelen in de 
veranderende leefvorm van de kinderen vallen samen met sterke wijzigingen in de (positieve) 
waardering van de niet-traditionele leefvormen. 

De wijzigingen in het (federale) familierecht in ons land, onder meer inzake homohuwelijk, 
wettelijke samenwoning, echtscheiding en inzake co-ouderschap in het voorbije decennium 
vonden plaats omdat de tijdsgeest er klaar voor was en/of het toeliet. In vrij korte tijd gingen 
deze wijzigingen samen met veranderend gedrag, maar ook met veranderende waarden en nor-
men. De waardering voor het huwelijk bleef in de context van deze wets- en gedragswijzigingen 
stabiel. De huwelijkskans daalde en de echtscheidingskans remde haar groei af. De toegeno-
men wettelijke mogelijkheden en de toegenomen tolerantie voor een (echt)scheiding gaan in 
Vlaanderen echter gepaard met een zicht op de grenzen ervan. 
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België kent sinds de jaren 70 een sterke stijging van het aantal echtscheidingen en heeft recent 
één van de hoogste echtscheidingscijfers in de EU. Tot voor kort was er maar weinig diepgaande 
informatie beschikbaar over de dynamiek vóór en na een echtscheiding. Met de recente data 
van het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV) (Mortelmans et al., 2011) kan een grote 
leemte in de kennis over de arbeidsdynamiek vóór en na een echtscheiding worden opgevuld. 
Deze data omvatten immers onder meer ook informatie over de tewerkstelling van vrouwen 
doorheen hun levensloop. In dit hoofdstuk focussen we op de veranderingen in de tewerkstel-
ling van Vlaamse vrouwen vóór en na hun (echt)scheiding.

De focus op de tewerkstelling van vrouwen wordt ingegeven vanuit de bevinding dat vrou-
wen vaker financieel een achteruitgang ervaren wanneer hun huwelijk eindigt in een schei-
ding. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen is hier een belangrijke 
verklarende factor voor. Hoewel de vrouwelijke arbeidsparticipatie de laatste decennia enorm 
is gestegen, werken vrouwen gemiddeld genomen nog steeds minder dan mannen en nemen 
ze vaak het grootste deel van de huishoudelijke en zorgarbeid voor hun rekening. Vlaamse 
vrouwen spenderen gemiddeld bijna 25 uur per week aan huishoud- en zorgarbeid voor de 
kinderen. Bij mannen is dit gemiddeld zo’n 15 uur (Delmotte, Herremans & Booghmans, 2008). 
In 2012 bedroeg de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen voor mannen 70,7%, terwijl dit bij 
vrouwen maar 61,0% was. De geslachtsverschillen in de werkgelegenheidsgraad zijn boven-
dien ook groter voor lager opgeleiden (49,5% bij mannen en 32,4% bij vrouwen). Onder hoger 
opgeleiden is het verschil daarentegen veel kleiner (85,5% bij mannen en 82,4% bij vrouwen) 
(FOD Economie, 2013). Vrouwen werken ook vaker deeltijds dan mannen en ze doen ook meer 
beroep op stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet. In 2011 was 45,1% van de wer-
kende vrouwen in Vlaanderen deeltijds tewerkgesteld. Bij de mannen was dit slechts 8,9% 
(FOD Economie & Eurostat, 2012). In 2012 was meer dan drie vierde van de gebruikers van een 
volledige loopbaanonderbreking en van een volledig tijdskrediet een vrouw (Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, 2013). Een geringere arbeidsdeelname tijdens het huwelijk bemoeilijkt de 
arbeidsparticipatie na een (echt)scheiding. Bovendien verblijven kinderen na een (echt)schei-
ding nog steeds het meest bij de moeder, wat eveneens de arbeidsdeelname kan bemoeilijken. 
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Het is duidelijk dat de arbeidsparticipatie een centrale rol speelt in de financieel-economische 
gevolgen van een (echt)scheiding. De tewerkstelling vormt een belangrijke copingstrategie om 
om te gaan met een inkomensachteruitgang na de ontbinding van een huwelijk, maar vormt ook 
reeds tijdens het huwelijk een belangrijke beschermende factor (Defever & Mortelmans, 2011; 
Holden & Smock, 1991; Jansen, 2008; Poortman, 2000; Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011; 
Van Damme, Kalmijn & Uunk, 2009). 

Daarom is het enigszins verrassend dat er relatief weinig onderzoek wordt gedaan naar de 
impact van een (echt)scheiding op de arbeidsdeelname. Het meeste onderzoek dat deze twee 
thema’s combineert, handelt over de vrouwelijke arbeidsparticipatie als verklarende factor voor 
een stijging van de echtscheidingskans (Poortman & Kalmijn, 2002; Teachman, 2010). De gevol-
gen van een (echt)scheiding voor de arbeid en de tewerkstelling daarentegen, worden minder 
vaak onderzocht. Ook in analyses naar de economische gevolgen van een (echt)scheiding, kijkt 
men vaak enkel naar de evolutie van het inkomen. Naast de financiële gevolgen, is de tewerk-
stelling echter ook belangrijk voor andere domeinen na een (echt)scheiding. Wang en Amato 
(2000) tonen bijvoorbeeld dat arbeid een bufferend effect kan hebben op het vlak van stress 
in het aanpassingsproces na een scheiding. Werkende mensen blijken beter beschermd te zijn 
tegen stressoren zoals een inkomensachteruitgang, een verhuis en het verlies van vrienden.

Het doel van dit hoofdstuk is tweevoudig. In de eerste plaats willen we een ruim beeld schet-
sen van de schommelingen in het arbeidsgedrag dat gescheiden vrouwen vertonen rond hun 
(echt)scheiding. Er wordt eerst bivariaat beschreven welke vrouwen vaker hun arbeidspositie 
aanpassen in de periode rond hun (echt)scheiding, gevolgd door een multivariate analyse. In 
de tweede plaats kijken we naar de aard van de arbeidsloopbaan van de vrouwen en van de 
transities erin gedurende deze periode. Hiervoor worden aan de hand van de methode van 
clusteranalyse de arbeidsloopbanen van vrouwen getypeerd, zodat daar ook vervolgens een 
multivariate analyse op kan worden uitgevoerd.

1. literatuur en onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk belichten we de vrouwelijke tewerkstelling in een echtscheidingscontext. Veel 
scheidingsonderzoek handelt over de samenhang tussen de vrouwelijke arbeidsparticipatie en 
een (echt)scheiding, maar binnen een ander opzet dan de onze. Het meeste onderzoek over 
arbeid en (echt)scheiding focust op een oorzaak-gevolg relatie, waarbij de vrouwelijke tewerk-
stelling als een destabiliserende factor voor een huwelijk wordt beschouwd. Volgens Becker 
(1981) is taakspecialisatie immers de voorwaarde voor een stabiele gezinseenheid. Deze hypo-
these heeft vele andere onderzoekers aangespoord verder onderzoek te doen naar de rol van 
de vrouwelijke tewerkstelling en economische (on)afhankelijkheid op (echt)scheidingsrisico’s 
(Poortman & Kalmijn, 2002; Rogers, 2004; Sayer & Bianchi, 2000; Teachman, 2010). Wij zijn ech-
ter geïnteresseerd in de omgekeerde richting van het causale verband: wat is het effect van een 
(echt)scheiding op de vrouwelijke arbeidsparticipatie? Wanneer men schrijft over de economi-
sche gevolgen van een (echt)scheiding gaat het veelal over het inkomen. Wetenschappelijke bij-
dragen over arbeid na scheiding zijn veel geringer in aantal (Van Damme et al., 2009). Nochtans 
is arbeid een belangrijke beschermende factor tegen een inkomensachteruitgang. Samen met 
het herpartneren is dit immers de meest effectieve copingstrategie voor vrouwen om om te 
gaan met de economische achteruitgang die een (echt)scheiding vaak met zich meebrengt. Deze 
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financiële achteruitgang is vaak groter voor vrouwen dan voor mannen, omdat vrouwen gemid-
deld genomen minder vaak voltijds werken en vaker en meer instaan voor de zorg van kinderen 
en het huishouden (Holden & Smock, 1991; Jansen, Mortelmans & Snoeckx, 2009; Poortman, 
2000). Daarom verwachten we dat vrouwen na een (echt)scheiding, om financiële redenen, hun 
arbeidsparticipatie zullen verhogen (of op een hoog niveau zullen houden). We spreken hier 
van een opwaartse (economische) druk.

In tegenstelling tot de frequente bevinding dat mannen er financieel minder achteruit, of zelfs 
vooruit, op gaan na een (echt)scheiding, toonde Kalmijn (2005) dat een (echt)scheiding ook ne-
gatieve effecten kan hebben op de tewerkstelling van mannen. Mannen hebben dan meer kans 
om werkloos, langdurig ziek of invalide te worden. Ook hebben ze na een (echt)scheiding meer 
kans op neerwaartse jobmobiliteit. Dit effect is echter van korte duur en eerder een nevenwer-
king van de psychologische stress na een (echt)scheiding. 

Een specifieke vorm van arbeid als copingstrategie vinden we in de anticipatiehypothese. Deze 
hypothese stelt dat gehuwde vrouwen, die voorzien dat hun huwelijk op een echtscheiding 
zal uitlopen, hun arbeidsdeelname alvast gaan verhogen. Ondanks dat deze toename van hun 
arbeidsparticipatie vóór hun (echt)scheiding plaatsvindt, kunnen we dit toch een gevolg van de 
(eventuele) (echt)scheiding noemen. Eerder onderzoek vond reeds bevestiging voor deze hypo-
these. Het zouden vooral de vrouwen zijn die significant minder verdienen dan hun echtgenoot 
die in het licht van een nakende (echt)scheiding hun arbeidsdeelname gaan verhogen (Johnson 
& Skinner, 1986; Papps, 2006; Sen, 2000).

Zoals eerder gesteld is arbeidsparticipatie een belangrijke copingstrategie om om te gaan met 
een eventuele financiële achteruitgang na een (echt)scheiding. Vaak bemoeilijkt de aanwezig-
heid van kinderen echter de arbeidsdeelname wanneer men er na een (echt)scheiding plots 
alleen voor staat. Kinderen verblijven na een scheiding meestal hoofdzakelijk bij de moeder 
(Sodermans et al., 2011). Het aantal (jonge) kinderen kan bijvoorbeeld een toetreden tot de 
arbeidsmarkt belemmeren voor de vrouwen die beroepsinactief zijn en de kans tot een uit-
treden verhogen voor de moeders die wel beroepsactief zijn (Budig, 2003; Drobnic, Blossfeld 
& Rohwer, 1999). Alleenstaande moeders worden geconfronteerd met een afweging tussen al 
dan niet (voltijds) betaald werk verrichten, waarbij de (financiële) voordelen vaak onvoldoende 
opwegen tegen de nadelen, bijvoorbeeld door meer een beroep te moeten doen op kinderop-
vang (Valgaeren, 2010). We verwachten met andere woorden dat de aanwezigheid van (jonge) 
kinderen bij een (echt)scheiding de druk op arbeidsdeelname opdrijft, waardoor vrouwen met 
(jonge) kinderen vaker hun tewerkstelling zullen aanpassen, en dit meestal in neerwaartse zin.

Voor vrouwen met kinderen blijkt herpartneren de meest effectieve copingstrategie te zijn; voor 
vrouwen zonder kinderen is dit het verhogen van hun arbeidsdeelname (Jansen et al., 2009). 
Indien men een nieuwe inwonende partner heeft, kan de financiële behoefte om de arbeids-
participatie nog te (blijven) verhogen minder groot zijn. De aanwezigheid van een (nieuwe) 
partner in het huishouden is immers economisch voordelig onder andere door het extra in-
komen en door het schaalvoordeel van het samenwonen (Fokkema, 2001; Jansen et al., 2009; 
Ozawa & Yoon, 2002). Bijgevolg verwachten we enerzijds dat het hebben van een (nieuwe in-
wonende) partner de economische behoeften vermindert, waardoor de behoefte aan betaalde 
arbeid als economische copingstrategie na een (echt)scheiding afneemt (Dewilde & Uunk, 
2008). Anderzijds kan de aanwezigheid van een nieuwe inwonende partner een verhoogde 
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tewerkstelling ook vergemakkelijken, bijvoorbeeld doordat de partner meer flexibiliteit biedt 
op het vlak van de kinderopvang. We verwachten dus dat herpartneren na een (echt)scheiding 
vrouwen hun arbeidsparticipatie doet wijzigen, hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin.

Opleidingsniveau en arbeidsparticipatie zijn, volgens de benadering van het menselijke kapi-
taal, nauw verwant aan elkaar. Het centrale idee is dat er in menselijk kapitaal geïnvesteerd 
kan worden door middel van opleiding en van arbeid. Personen met een hoger opleidingsni-
veau hebben een hoger verdienvermogen en vinden gemakkelijker (beter betaalde) jobs. Meer 
arbeidservaring doet het menselijke kapitaal bovendien nog verder stijgen (cumulatief effect) 
(Becker, 1993; Smith, 2003). Vrouwen met een hoger opleidingsniveau hebben ook vaker meer 
egalitaire waarden, wat eveneens de kans verhoogt dat ze er een hoger niveau van tewerkstel-
ling op nahouden (Cunningham, 2008). Indien men hoger opgeleid is en dus een hoger verdien-
vermogen heeft, heeft men dan ook relatief meer te verliezen wanneer men stopt met werken 
(hogere opportuniteitskost). Wanneer men bovendien hoger opgeleid is (en meer werkt), zal 
de toename in de economische behoefte bij een huwelijksontbinding ook relatief kleiner zijn. 
Bovendien verwachten we bij hoger opgeleide moeders een kleinere neerwaartse druk omwille 
van de zorg voor kinderen na een (echt)scheiding. Onderzoek toont immers dat hoger opge-
leide ouders relatief vaker voor een regeling van verblijfsco-ouderschap kiezen (Sodermans 
et al., 2011). Hierdoor wordt de zorg voor kinderen meer evenwichtig verdeeld tussen beide 
ex-partners. Daarnaast wordt er ook een Mattheüs-effect in de kinderopvang in Vlaanderen 
vastgesteld (Ghysels & Van Lancker, 2009). Dit effect impliceert dat de sociaal-economisch ster-
kere vrouwen verhoudingsgewijs meer voordeel uit de kinderopvang halen. We verwachten 
dus dat hoger opgeleide vrouwen vaker voltijds werken, en dat ze hun tewerkstelling minder 
(neerwaarts) zullen aanpassen wanneer het tot een (echt)scheiding komt in vergelijking met 
lager opgeleide vrouwen.

De context waarin het huwelijk ontbindt en twee aparte huishoudens verder gaan, kan in be-
langrijke mate verschillen naargelang de tijdsperiode. De economische omstandigheden zijn 
bijvoorbeeld van belang voor de werkgelegenheid en de betaalbaarheid van de sociale zeker-
heid (Deleeck, 2008). Ook de heersende maatschappelijke waarden en opvattingen kunnen mee 
bepalen hoe het arbeidsgedrag van vrouwen eruit ziet rond de periode van een (echt)schei-
ding. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de verschillende gezinsfasen of de 
duur van het huwelijk. Bij een (echt)scheiding na een langer huwelijk is bijvoorbeeld enerzijds 
de zorg voor kinderen vaak alweer afgenomen. Dit kan een verhoogde arbeidsdeelname van 
vrouwen bevorderen. Anderzijds zijn vrouwen na een langdurend huwelijk mogelijk wat meer 
‘vastgeroest’ in hun arbeidspatroon van tijdens hun huwelijk, waardoor het voor hen minder 
gemakkelijk kan zijn dit gedrag te wijzigen bij een (echt)scheiding.

2.  data en methode

2.1.  data

De data die gebruikt worden voor de analyses in dit hoofdstuk komen uit het onderzoek 
‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV) (Mortelmans et al., 2011), een multiactor/multimethod survey 
uitgevoerd door een consortium van vier Vlaamse universiteiten en de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering in 2009-2010. In dit onderzoek vormde het huwelijk tussen twee partners van 



aRBeidStRajecten Van VRouwen

141

5

h
o

o
f

d
S

t
u

k

verschillend geslacht, waarbij het voor beide partners het eerste huwelijk betrof, de centrale on-
derzoekseenheid. Dit huwelijk mocht ten vroegste gesloten zijn in 1971 en ten laatste in 2008. 
De steekproef werd getrokken uit het Rijksregister en gestratificeerd op basis van het huwelijks-
jaar en (disproportioneel) op basis van het ontbonden of intact zijn van het huwelijk, met een 
oververtegenwoordiging van de ontbonden huwelijken. De partners uit het huwelijk mochten 
op het moment van bevraging maximaal één keer gescheiden zijn. Voor het samenstellen van 
deze dataset werd getracht om beide huwelijkspartners te interviewen, alsook één geselecteerd 
kind. Verder werd van beide (ex)partners ook één ouder schriftelijk bevraagd, en in het geval 
van een ontbonden huwelijk de eventueel nieuwe partner. Voor een verdere beschouwing van 
de steekproef en de representativiteit verwijzen we naar Pasteels, Mortelmans en Van Bavel 
(2011).

De dataset voor de analyses in dit hoofdstuk bevat onder meer informatie over de arbeids-
loopbaan, de (echt)scheiding en persoonlijke kenmerken. Zo werd bijvoorbeeld de volledige 
arbeidsloopbaan van de respondenten retrospectief bevraagd, zodat we informatie hebben over 
hun arbeidstijdsregime, opgedeeld in klassen. We gebruiken in de analyses de volgende vier 
arbeidsposities: niet werken (0%), een kleine deeltijdse job (1-74%), een grote deeltijdse job 
(75-94%) en een voltijdse job (95-100%). Verder beschikken we ook over retrospectieve infor-
matie met betrekking tot de partnerrelaties na de ontbinding van het eerste huwelijk en ook over 
de periodes waarin de (eigen) kinderen van de respondent al dan niet deel uitmaken van het 
huishouden. De onderzoeksgroep voor de analyses in dit hoofdstuk bevat de vrouwelijke res-
pondenten die wettelijk gescheiden zijn, minstens drie jaar gehuwd waren met hun eerste hu-
welijkspartner en minimum vijf jaar gescheiden waren op het moment van interview (n = 1.695) 
(zie bijlage 1). Deze voorwaarde kan een bepaalde graad van selectiviteit met zich meebrengen, 
die bij de interpretatie van de resultaten in het achterhoofd moet worden gehouden. Zo zijn 
bijvoorbeeld de jongere vrouwen minder vaak reeds minstens drie jaar gehuwd of vijf jaar ge-
scheiden. Het zijn ook vaker de lager opgeleide vrouwen die reeds langer dan vijf jaar geleden 
gescheiden zijn. Het moment van de scheiding is het tijdstip waarop het echtpaar definitief 
apart gaat wonen. In tabel 1 worden enkele persoons- en relatiekenmerken van de gescheiden 
vrouwen weergegeven die in de verdere analyses aan bod zullen komen. Het opleidingsniveau 
behelst drie categorieën. Men is lager (ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs), 
gemiddeld (ten hoogste een diploma hoger secundair onderwijs) of hoger (een diploma hoger 
onderwijs) opgeleid. Voor het aantal kinderen in het huishouden bij de scheiding worden enkel 
de eigen biologische of adoptiekinderen in rekening genomen. We hebben geen retrospectieve 
informatie over het aantal stiefkinderen van een eventuele nieuwe partner. Een dichotome va-
riabele geeft aan of er al dan niet een kind jonger dan drie jaar aanwezig is in het huishouden. 
We veronderstellen voor een kind jonger dan drie jaar immers een intensievere zorgbehoefte en 
minder opvangmogelijkheden. De duur van het huwelijk biedt informatie over de fase waarin 
het huwelijk zich bevond op het moment van de scheiding en wordt in vijf categorieën opge-
deeld. Vervolgens wordt er ook rekening gehouden met de historische periode waarin de schei-
ding plaatsvond, de scheidingscohorte. De opdeling hiervoor werd gebaseerd op onderscheiden 
periodes van economische bloei (eind jaren 90) en crisis (eind jaren 70, begin jaren 80 en 2001-
2005) (Deleeck, 2008). De variabele nieuwe partner binnen de vijf jaar na de scheiding geeft 
weer of er in de vijfjarige periode na de scheiding ooit een nieuwe partner (dit wil zeggen, een 
relatie van minstens 3 maanden) heeft samengewoond met de gescheiden vrouw.
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tAbEL 1.  Kenmerken van ooit-gescheiden vrouwen die minstens 3 jaar gehuwd zijn geweest en min-
stens reeds 5 jaar gescheiden zijn (in %)

n = 1.695

Scheidingscohorte

1975-’85 7,0

1986-’95 30,4

1996-2000 30,8

2001-’05 31,8

Duur van het huwelijk bij de scheiding

3-5 jaar 17,8

6-10 jaar 30,3

11-15 jaar 23,4

16-20 jaar 17,8

Meer dan 20 jaar 10,7

Leeftijd bij de scheiding (gemiddelde) 34,1

Aantal kinderen in het huishouden bij de scheiding

Geen kinderen 20,8

1 kind 14,8

2 kinderen 35,3

3 of meer kinderen 29,1

Kind van 3 jaar of jonger in het huishouden bij de scheiding 17,1

Ooit nieuwe inwonende partner binnen 5 jaar na de scheiding 49,0

Opleidingsniveau

Lager 34,6

Gemiddeld 23,2

Hoger 42,1

Bron: SiV, 2010.

2.2. methoden

De retrospectieve loopbaangegevens van de vrouwen vormen een rijke bron aan informatie. We 
kunnen als het ware hun hele loopbaan doorheen de tijd volgen. Om elk datapunt van deze lon-
gitudinale informatie te benutten en mee in kaart te brengen, maken we gebruik van sequentie-
analyse. Hierbij worden de loopbaansequenties voor elke respondent gedurende een welbepaal-
de observatieperiode uitgetekend. Dit laat onder meer toe de verschillende arbeidstransities 
van vrouwen rond hun scheiding in kaart te brengen. In de eerste plaats gebeurt dit bivariaat, 
maar vervolgens ook multivariaat, aan de hand van een logistische regressie. We gebruiken de 
sequentie-analyse echter vooral om de uitgetekende sequenties te clusteren op basis van hun 
onderlinge afstand (de ‘optimal matching’-afstand), zodat we kunnen werken met een typologie 
van het loopbaangedrag van vrouwen vóór en na hun scheiding (meer informatie, zie bijlage 2). 
Zodra we de sequenties aan een cluster hebben toegewezen, kunnen we een multivariate ana-
lyse uitvoeren om de geformuleerde hypothesen te testen. De gevonden loopbaantypes dienen 
als basis voor de afhankelijke variabele in een multinomiale logistische regressie-analyse.
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3.  Resultaten

3.1.  aantal transities

Hoe verloopt de loopbaan van vrouwen in de periode van hun scheiding? Voor deze analyses 
worden alle transities in de arbeidsloopbaan die plaatsvinden in de drie jaar vóór de scheiding 
tot en met het vijfde jaar na de scheiding in acht genomen. Vrouwen kunnen immers hun ar-
beidsgedrag reeds aanpassen aan de komende scheiding, nog voor ze effectief apart gaan wonen 
(anticipatie). Tabel 2 toont hoeveel vrouwen een stabiele of onstabiele arbeidsperiode hebben 
in de periode rond hun scheiding. Meer dan de helft, namelijk 60%, van de vrouwen behoudt 
gedurende de gehele observatieperiode dezelfde arbeidspositie. Dit doet vermoeden dat voor 
deze vrouwen de arbeidspositie niet aangepast kan of hoeft te worden aan de nieuwe gezins-
situatie. Het merendeel van de transities in de arbeidsloopbaan vindt plaats na de scheiding. 
Dit heeft uiteraard ook te maken met het feit dat de observatieperiode na de scheiding langer is 
dan die van de afgebakende periode vóór de scheiding. 

Tabel 3 geeft de verdeling van het aantal transities in de arbeidsloopbaan rond de scheiding 
naargelang enkele relevante kenmerken. Uit tabel 3 blijkt dat het aantal transities in het arbeids-
traject rond de scheiding stijgt naarmate vrouwen recenter gescheiden zijn, wat niet helemaal 
overeenstemt met de hypothese van economische crisis en bloei. In de crisisperiode van eind 
jaren 70 en begin jaren 80 waren de arbeidsloopbanen van vrouwen ten tijde van hun (echt)-
scheiding het vaakst stabiel. Rond de scheidingen uit de periode 2001-2005, die gekenmerkt 
wordt door een economische terugval en een geleidelijk herstel, vinden het vaakst arbeidstran-
sities plaats. Er speelt zich dus mogelijk een ander scenario doorheen de tijd af, bijvoorbeeld 
een consistente verandering in normen en waarden, of een stijging in het aantal deeltijdse jobs, 
wat ervoor zorgt dat bij recentere scheidingen vrouwen vaker hun arbeidspositie gaan aanpas-
sen. Naargelang de duur van het ontbonden huwelijk vonden we geen significante verschillen 
in het aantal transities.

Hoger opgeleide vrouwen wijzigen minder vaak hun arbeidspositie in de periode rond hun 
scheiding dan gemiddeld of lager opgeleide vrouwen. Dit kan erop wijzen dat hoger opgeleide 
vrouwen vaker in een arbeidspositie zitten die geen aanpassing vereist wanneer hun huwelijk 
tot een einde komt. Zij werken bijvoorbeeld vaker voltijds dan lager opgeleide vrouwen. Vooral 
de lager opgeleide vrouwen maken één of twee transities in die periode. De gemiddeld opge-
leide vrouwen maken relatief gezien het meest drie of meer transities gedurende de 8-jarige 
observatieperiode.

tAbEL 2.  Aantal transities tussen de onderscheiden posities in het arbeidstraject van ooit- gescheiden 
vrouwen in de periode van 3 jaar vóór tot 5 jaar na hun scheiding (in %) 

Vóór scheiding na scheiding totaal
n = 1.695

Geen transities 83,4 71,3 60,7

Eén transitie 14,0 20,9 26,3

Twee transities 2,3 5,4 8,3

Drie of meer transities 0,3 2,4 4,8

Totaal 100,0 100,0 100,0

Bron: SiV, 2010.
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tAbEL 3.  Aantal transities tussen de onderscheiden posities in het arbeidstraject van ooit-geschei-
den vrouwen in de periode van 3 jaar vóór tot 5 jaar na hun scheiding, naargelang diverse 
kenmerken (in rij %)

Geen 
transitie 1 transitie 2 transities

3 of meer 
transities

n = 1.695
100%

Scheidingscohorte Chi² = 21,7 df = 9 **

1975-’85 68,9 17,7 8,4 5,0 119

1986-’95 63,9 24,9 8,2 3,1 515

1996-2000 60,3 25,1 10,0 4,6 522

2001-’05 56,2 30,6 6,7 6,5 539

Duur van het huwelijk bij de scheiding Chi² = 18,2 df = 12

3-5 jaar 59,6 24,2 8,6 7,6 302

6-10 jaar 62,3 23,0 10,1 4,7 514

11-15 jaar 61,9 26,8 7,1 4,3 396

16-20 jaar 57,5 31,2 7,6 3,7 301

Meer dan 20 jaar 61,0 24,2 8,6 7,6 182

Aantal kinderen bij de scheiding Chi² = 33,4 df = 9 ***

Geen 66,9 21,8 7,6 3,7 353

1 kind 64,3 24,7 6,7 4,3 493

2 kinderen 60,2 25,8 9,4 4,7 598

3 of meer kinderen 46,2 36,7 9,6 7,6 251

Kind van 3 jaar of jonger 
in het huishouden bij de scheiding

Chi² = 13,5 df = 3 **

Neen 62,2 26,0 7,6 4,2 1.406

Ja 53,3 27,7 11,4 7,6 289

Ooit nieuwe inwonende partner 
binnen 5 jaar na de scheiding

Chi² = 3,1 df = 3

Neen 62,5 25,5 7,6 4,3 865

Ja 58,8 27,0 8,9 5,3 830

Opleidingsniveau Chi² = 21,0 df = 6 **

Lager 56,6 29,7 9,9 3,8 394

Gemiddeld 58,4 27,2 7,7 6,7 714

Hoger 66,3 22,8 7,8 3,1 587

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.

De aanwezigheid van een nieuwe partner maakt geen significant verschil voor het aantal ar-
beidstransities. Hoe groter het aantal kinderen in het eigen huishouden bij de scheiding, hoe 
minder vaak vrouwen een stabiele arbeidsperiode hebben rond hun scheiding. Vooral bij vrou-
wen met drie of meer kinderen in het huishouden is het aantal transities hoog. Meer dan de 
helft van deze vrouwen zal minstens eenmaal haar arbeidspositie wijzigen gedurende de obser-
vatieperiode. Ook wanneer er een jong kind aanwezig is in het huishouden zullen vrouwen in 
de periode rond hun scheiding vaker hun arbeidspositie wijzigen. We hadden dergelijk verband 
inderdaad verwacht omdat de opvangmogelijkheden voor kinderen jonger dan drie jaar gerin-
ger zijn, gezien zij nog niet naar school kunnen. 

Na deze bivariate verbanden analyseren we de stabiliteit van de loopbaan rond de scheiding 
in een multivariaat opzet (tabel 4). De afhankelijke variabele geeft aan of er zich gedurende de 
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8-jarige observatieperiode rond de scheiding minstens één transitie in de arbeidspositie heeft 
voorgedaan. Dit is bij 666 vrouwen (39,3%) het geval, zoals af te leiden valt uit tabel 2. Uit het 
multivariate model blijkt dat hoger opgeleide vrouwen 45% minder kans hebben dan lager 
opgeleide vrouwen om (minstens) één arbeidstransitie te maken. Vrouwen met drie of meer kin-
deren in het huishouden op het moment van hun scheiding hebben meer dan twee keer zoveel 
kans om een arbeidstransitie te maken in de periode rond hun scheiding dan vrouwen zonder 
inwonende kinderen. De kans op minstens één transitie stijgt ook wanneer er een jong kind 
aanwezig is, zoals reeds zichtbaar was in tabel 3. Opvallend is dat in het multivariate model 
de aanwezigheid van een nieuwe partner na de scheiding nu wel een significante rol speelt. De 
aanwezigheid van een nieuwe partner in het huishouden leidt tot een verhoogde kans (+25%) 
op het maken van een arbeidstransitie in vergelijking met vrouwen die gedurende de 5 jaar na 
hun scheiding steeds alleen bleven. Naargelang de duur van het huwelijk, de scheidingscohorte 
en de leeftijd bij echtscheiding vinden we geen significante verschillen.

3.2  aard loopbaan en transities

Niet enkel het aantal, maar ook de aard van de loopbaan en aard van de transities tussen de 
arbeidsposities zijn belangrijk. In tabel 5 worden de stabiele en de niet-stabiele arbeidstrajecten 

tAbEL 4.  Al dan niet transities tussen de onderscheiden posities in het arbeidstraject van ooit-ge-
scheiden vrouwen in de periode van 3 jaar vóór tot 5 jaar na hun scheiding (logistische 
regressie, odds ratios)

n = 1.695 oR

Constante -0,90

Scheidingscohorte (ref.: 1996-2000)

1975-’85 0,65

1986-’95 0,88

2001-’05 1,20

Duur van het huwelijk bij de scheiding (ref.: 3-5 jaar)

6-10 jaar 0,74

11-15 jaar 0,67

16-20 jaar 0,70

20+ jaar 0,55

Leeftijd bij de scheiding 1,02

Aantal kinderen in het huishouden bij de scheiding (ref.: geen)

1 kind 1,01

2 kinderen 1,32

3 of meer kinderen 2,39 ***

Kind van 3 jaar of jonger in het huishouden bij de scheiding (ref.: neen) 1,45 *

Ooit nieuwe inwonende partner binnen 5 jaar na de scheiding (ref.: neen) 1,25 *

Opleidingsniveau (ref.: lager opgeleid)

Gemiddeld 0,87

Hoger 0,55 ***

Noot: R² = 0,04, Likelihood Ratio Test = 72,51 df = 15 ***.
* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.
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weergegeven. In de stabiele trajecten komen geen transities voor gedurende de 8-jarige obser-
vatieperiode. Het meest voorkomende traject is dat van een continue voltijdse job. 44,6% van 
de ooit-gescheiden vrouwen is in de periode rond de scheiding onafgebroken voltijds aan het 
werk. 6,4% van de ooit-gescheiden vrouwen heeft de ganse tijd een kleine deeltijdse job gehad 
en 6,1% heeft in die periode nooit gewerkt. Binnen de stabiele arbeidstrajecten gaat het in bijna 
drie kwart van de gevallen om een voltijds traject. 

Omdat er tientallen combinaties van arbeidsposities mogelijk zijn, worden slechts de 10 
meest frequent voorkomende niet-stabiele arbeidstrajecten weergegeven. Deze 10 meest fre-
quente niet-stabiele arbeidstrajecten behoren toe aan 26,4% van de ooit-gescheiden vrouwen. 
Samengenomen met de stabiele trajecten kennen we de statussequenties voor 87,1% van de 
ooit-gescheiden vrouwen. De meest frequente statussequentie binnen de niet-stabiele trajecten 
is die met een transitie van voltijds werken naar niet werken. Het is niet verwonderlijk dat 
deze meest frequente sequentie als startpunt een voltijdse job heeft; we zagen zonet immers bij 
de stabiele trajecten ook al dat het merendeel van de vrouwen voltijds werkt. De transitie van 
het ene uiterste (voltijds werken) naar het andere uiterste (helemaal niet werken) komt voor 
bij bijna 5% van de ooit-gescheiden vrouwen. De tweede en derde meest frequente sequentie 
hebben steeds een voltijdse job als bestemming van hun transitie. Het gaat hierbij per definitie 
telkens om een opwaartse transitie. 

Tabel 6 geeft een transitiematrix weer voor de arbeidstrajecten van alle ooit-gescheiden vrouwen 
en van vrouwen met niet-stabiele arbeidstrajecten. In het bovenste luik wordt per arbeidspositie 

tAbEL 5.  Stabiele en niet-stabiele arbeidstrajecten van ooit-gescheiden vrouwen in de periode van 
3 jaar vóór tot 5 jaar na hun scheiding (in %)

Stabiele arbeidstrajecten
% van onderzoeksgroep

n = 1.695
% van stabiele trajecten

n = 1.029

Voltijds (95-100%) 44,6 73,4

Deeltijds groot (75-94%) 3,6 5,9

Deeltijds klein (1-74%) 6,4 10,6

Niet (0%) 6,1 10,1

(Sub)totaal 60,7 100,0

niet-stabiele arbeidstrajecten
10 meest frequente

% van onderzoeksgroep
n = 1.695

% van niet-stabiele trajecten
n = 666

1. Voltijds werken – Niet werken 4,7 12,2

2. Niet werken – Voltijds werken 3,8 9,8

3. Deeltijds klein – Voltijds werken 3,5 8,9

4. Voltijds werken – Deeltijds groot 3,3 8,4

5. Voltijds werken – Deeltijds klein 3,2 8,1

6. Niet werken – Deeltijds klein 2,2 5,7

7. Deeltijds groot – Voltijds werken 1,6 4,1

8. Voltijds – Niet werken – Voltijds 1,5 3,8

9. Deeltijds klein – Niet werken 1,4 3,6

10. Deeltijds klein – Deeltijds groot 1,2 3,0

(Sub)totaal 26,4 67,6

andere niet-stabiele arbeidstrajecten 12,9 32,4

Bron: SiV, 2010.
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weergegeven hoe groot de kans is om de volgende maand dezelfde of één van de overige ar-
beidsposities in te nemen. De transitiecijfers op de diagonaal van de matrix tonen hoe groot de 
kans is dat men de volgende maand dezelfde arbeidspositie behoudt. Hoewel het om kleine ver-
schillen lijkt te gaan (omdat elke maand meetelt), kunnen er enkele belangrijke conclusies wor-
den getrokken. De kans om de volgende maand dezelfde arbeidspositie te hebben als de vorige 
maand is het grootst wanneer men voltijds werkt en het kleinst wanneer men niet werkt. Deze 
kans daalt naarmate men minder werkt. Dit wil dus zeggen dat voltijds werkende vrouwen het 
vaakst hun arbeidspositie behouden. Niet-werkende vrouwen passen vaker hun arbeidspositie 
aan. Dit is waarschijnlijk een uiting van de verhoogde economische behoefte die een scheiding 
vaak met zich meebrengt of van een stijging in het aantal periodes van werkloosheid omwille 
van een moeilijkere positie op de arbeidsmarkt. We zien verder dat de voltijdse arbeidspositie 
ingeval van een transitie het vaakst ‘niet werken’ als bestemming heeft (0,2%). De overige drie 
arbeidsposities resulteren het vaakst in een voltijdse bestemming indien er zich een transitie 
voordoet. Zoals eerder gesteld, vanuit een voltijdse arbeidspositie gebeurt het minder vaak dat 
men de arbeidspositie zal wijzigen. De relatief meest frequente transitie is die van niet werken 
naar voltijds werken (0,7%). Niet-werkende vrouwen passen relatief het meest hun arbeidspo-
sitie aan in de periode rond hun scheiding en ze doen dat meestal door voltijds te gaan werken. 
Het onderste luik toont de transitiematrix van de niet-stabiele trajecten ongeacht de duur van 
de sequenties. Hierin zien we dat wanneer een voltijds werkende vrouw in de periode rondom 
haar scheiding een transitie maakt naar een andere arbeidspositie, in de helft van de gevallen 
(49,1%) niet werken de bestemming is. Voor de overige drie arbeidsposities (deeltijds groot, 
deeltijds klein, niet werken) is het voltijds werken de meest frequente bestemming van de tran-
sitie. Het gaat daarbij telkens om meer dan de helft van de transities. 

Het is niet simpel om arbeidstrajecten volledig in kaart te brengen door de grote heterogeni-
teit tussen en binnen individuen. Om de kostbare informatie uit zulke trajecten toch werk-
baar te houden voor analyses kunnen we gebruikmaken van datareducerende methoden zoals 
bijvoorbeeld een clusteranalyse. Deze methode wordt uitvoerig toegelicht in bijlage 2. De ob-
servatieperiode wordt hiervoor opgesplitst in de periode (van 3 jaar) vóór en (van 5 jaar) na 

tAbEL 6.  Transitiematrix van de verschillende arbeidsposities per maand voor alle ooit-gescheiden 
vrouwen en voor de ooit-gescheiden vrouwen met niet-stabiele arbeidstrajecten in de pe-
riode van 3 jaar vóór tot 5 jaar na hun scheiding (in %)

alle ooit-gescheiden vrouwen 
n = 1.695 Voltijds werken deeltijds groot deeltijds klein niet werken totaal

Voltijds werken 99,6 0,1 0,1 0,2 100

Deeltijds groot 0,4 99,3 0,1 0,2 100

Deeltijds klein 0,5 0,1 99,1 0,3 100

Niet werken 0,7 0,1 0,5 98,7 100

ooit-gescheiden vrouwen 
met niet-stabiele trajecten 
n = 666 Voltijds werken deeltijds groot deeltijds klein niet werken totaal

Voltijds werken 0,0 25,8 25,1 49,1 100

Deeltijds groot 60,2 0,0 16,3 23,5 100

Deeltijds klein 52,5 14,3 0,0 33,2 100

Niet werken 51,3 10,5 38,2 0,0 100

Bron: SiV, 2010.
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de feitelijke scheiding. Voor elke periode werd een loopbaancluster geïdentificeerd, waarin 
gelijkende arbeidstrajecten worden gegroepeerd. We spreken hier niet langer over individuele 
arbeidsposities, maar over loopbaantypes of -clusters, vermits het hier over het arbeidsgedrag 
gedurende een periode gaat. In figuur 1 wordt de procentuele verdeling van deze clusters voor 
ooit-gescheiden vrouwen rond hun scheiding weergegeven. Hier valt wederom op dat een vol-
tijdse loopbaan het meest gevolgde traject is, zowel vóór als na de scheiding (61,0% en 58,1%). 

De transversale statusverdeling van de onderzoeksgroep wordt in figuur 2 weergegeven per 
loopbaancluster van vóór de scheiding. Deze figuur geeft voor elke maand weer hoeveel ooit-
gescheiden vrouwen er relatief een bepaalde arbeidspositie betrekken. Voor elke cluster is te 
zien dat het aandeel van de centrale arbeidspositie afneemt in de periode na de scheiding. Bij 
de clusters ‘deeltijds’ en bij de cluster ‘niet werken’ vormt voltijds werken telkens het grootste 
aandeel van de alternatieve arbeidsposities in de periode na de scheiding. Dit stemt ook over-
een met de transitiecijfers uit tabel 6.

Vervolgens wordt bekeken hoe de twee clusters van deze twee opeenvolgende perioden zich 
tot elkaar verhouden (tabel 7). Het loopbaantype van vóór de scheiding wordt het vaakst voort-
gezet na de scheiding als het om voltijds werken gaat. De cluster ‘niet werken’ en ‘deeltijds 
klein’ worden het minst vaak na de scheiding aangehouden. De percentages onder de diagonaal 
betreffen de opwaartse transities tussen de clusters, de percentages erboven de neerwaartse.

fIGuur 1.  Loopbaancluster van ooit-gescheiden vrouwen in de 3 jaar vóór en in de 5 jaar na hun schei-
ding (in %)

0 20 40 60 80 100

Cluster na scheiding

Cluster vóór scheiding

Voltijds werken
Deeltijds groot werken

Deeltijds klein werken
Niet werken

61,0%

58,1%

7,4% 14,9% 16,7%

10,4% 12,5% 19,0%

Bron: SiV, 2010.

Als we veronderstellen dat de timing ten opzichte van de scheiding een causaal verband weer-
geeft, kan een analyse van de samenhang tussen de vóór-cluster en de na-cluster ons een indi-
catie geven van de mogelijke effecten van een scheiding. We negeren hier dus een mogelijke 
anticipatiehypothese, waardoor de wijzigingen in het arbeidsgedrag omwille van scheiding 
moge lijkerwijs nog worden onderschat. In tabel 8 worden de resultaten van een multinomiale 
logistische regressie weergegeven. Het wijzigen van het type arbeid vóór en na de scheiding 
dient als basis voor de afhankelijke variabele. Wanneer de cluster vóór en na de scheiding 
dezelfde blijft, is er geen wijziging. Dit zijn de percentages op de diagonaal in tabel 7. Deze 
groep fungeert als referentiecategorie. De neerwaartse transities (boven de diagonaal) worden 
geanalyseerd in het eerste luik van tabel 8. De opwaartse transities (onder de diagonaal) komen 
aan bod in het tweede luik. Het loopbaantype vóór de scheiding wordt mee opgenomen in het 
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tAbEL 7.  Loopbaancluster van ooit-gescheiden vrouwen gedurende de 5 jaar na hun scheiding, naar 
de loopbaancluster in de 3 jaar vóór hun scheiding (in rij %)

na de scheiding
n = 1.695

100%
Vóór de scheiding Voltijds werken deeltijds groot deeltijds klein niet werken
Voltijds werken 83,4 4,7 2,2 9,7 1.034

Deeltijds groot 17,5 74,6 4,0 4,0 126

Deeltijds klein 13,9 9,1 60,3 16,7 252

Niet werken 23,3 3,5 11,3 61,8 283

Noot: Chi² = 1743,58 df = 9 ***.
* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.

fIGuur 2.  Transversale statusverdeling per maand van ooit-gescheiden vrouwen in de periode van 
3 jaar vóór (S – x) tot 5 jaar na (S + x) hun scheiding, naar de loopbaancluster in de 3 jaar vóór 
hun scheiding

Niet werken Deeltijds groot Voltijds werkenDeeltijds klein

Cluster: voltijds werken

0,0

0,2
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Cluster: deeltijds klein
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Cluster: niet werken

0,0

0,2
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0,6
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Bron: SiV, 2010.

model om te controleren voor plafondeffecten. De schattingen voor deze covariaat worden ech-
ter niet weergegeven omdat deze voor een quasi-splitsing van de afhankelijke variabele zorgen. 
De schatting van de overige covariaten wordt hier echter niet door beïnvloed (Allison, 2008).
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De resultaten tonen dat naarmate vrouwen ouder zijn op het moment van hun scheiding, ze 
meer kans hebben om hun arbeidsgedrag neerwaarts aan te passen en minder kans hebben om 
dit opwaarts te doen. Hoger opgeleide vrouwen hebben ook meer dan dubbel zoveel kans om 
hun arbeidsgedrag opwaarts aan te passen dan lager opgeleide vrouwen. Wanneer er op het 
moment van de scheiding een jong kind aanwezig is, is de kans groter dat de vrouw haar ar-
beidsgedrag neerwaarts aanpast na de scheiding. Voor vrouwen die langer gehuwd zijn geweest, 
is de kans groter voor een opwaartse aanpassing en kleiner voor een neerwaartse aanpassing.

tAbEL 8.  Neerwaartse en opwaartse wijziging in de loopbaancluster van ooit-gescheiden vrouwen 
in de 3 jaar vóór versus de 5 jaar na hun scheiding (logistische regressie, odds ratios)

n = 1.695
neerwaarts 
versus gelijk

opwaarts 
versus gelijk

Intercept -2,96 *** -15,03

Scheidingscohorte (ref.: 1996-2000)

1975-’85 0,81 0,41

1986-’95 1,10 0,86

2001-’05 1,26 1,11

Duur van het huwelijk bij de scheiding (ref.: 3-5 jaar)

6-10 jaar 0,68 1,57

11-15 jaar 0,55 1,95

16-20 jaar 0,51 3,39 *

20+ jaar 0,34 * 2,06

Leeftijd bij de scheiding 1,06 * 0,93 *

Aantal kinderen in het huishouden bij de scheiding (ref.: geen)

1 kind 0,76 0,96

2 kinderen 0,79 1,32

3 of meer kinderen 1,69 1,11

Kind van 3 jaar of jonger in huishouden bij de scheiding (ref.: neen) 1,90 ** 1,32

Ooit nieuwe inwonende partner binnen 5 jaar na de scheiding (ref.: neen) 1,33 0,85

Opleidingsniveau (ref.: lager)

Gemiddeld 0,92 2,14 **

Hoger 0,47 *** 2,62 ***

Loopbaantype 3 jaar vóór de scheiding (ref.: voltijds)a

Deeltijds groot

Deeltijds klein

Niet-werkend
a toelichting zie tekst.
Noot: R² = 0,28, Likelihood ratio test = 564,64 df = 36 ***.
* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.

4.  discussie 

Het doel van dit hoofdstuk was om inzichten te verwerven in de wijze waarop vrouwen hun ar-
beidspositie regelen in de periode rond hun scheiding. Echtscheiding is een gezinstransitie die 
belangrijke emotionele, psychologische, maar ook materiële gevolgen heeft. Arbeidsparticipatie 
speelt een sleutelrol in het voorkomen van en omgaan met een financiële achteruitgang na een 
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(echt)scheiding. Het splitsen in twee huishoudens impliceert een wijziging in de financiële 
behoeften en de gezinssamenstelling waaraan de arbeidsparticipatie dient te worden aangepast. 
Vrouwen ervaren gemiddeld een grotere inkomensachteruitgang dan mannen, net omdat hun 
arbeidsparticipatie zich gemiddeld gezien op een lager niveau bevindt en ze vaker de zorg voor 
kinderen (en het huishouden) opnemen. We verwachtten dat (sommige) vrouwen in de peri-
ode van hun (echt)scheiding hun arbeidsgedrag (moeten) aanpassen. In het eerste deel van de 
analyses werd gefocust op het aantal arbeidstransities dat men rond de scheiding maakt, in het 
tweede deel werd ook de aard van de arbeidsposities erbij betrokken.

Zo’n 40% van de ooit-gescheiden vrouwen in de onderzoeksgroep wijzigde minstens eenmaal 
haar arbeidspositie in de 8-jarige observatieperiode rond hun scheiding. Uit de analyses blijkt 
dat de zorg voor kinderen en de aanwezigheid van een nieuwe partner de kans op het aanpassen 
van de arbeidspositie in de periode rond de scheiding verhogen. Hoger opgeleide vrouwen heb-
ben daarentegen meer kans dan lager opgeleide vrouwen om hun arbeidspositie ongewijzigd te 
houden. Dit zou erop kunnen wijzen dat hoger opgeleide vrouwen minder behoefte hebben om 
hun arbeidspositie aan te passen bij een scheiding. Zij werken immers vaker voltijds waardoor 
ze hun arbeidspositie minder opwaarts moeten aanpassen omwille van een economische of fi-
nanciële behoefte. Vrouwen met meer dan twee kinderen of met zeer jonge kinderen gaan vaker 
hun arbeidspositie wijzigen dan vrouwen zonder kinderen. Mogelijk is dit omdat deze moe-
ders minder werkten tijdens het huwelijk omwille van de zorg voor deze kinderen, waardoor 
hun arbeidsaanbod na hun scheiding om financiële redenen verhoogd moet worden (opwaartse 
druk). Daarnaast gaan zij mogelijkerwijs ook minder werken door de toenemende zorg voor de 
kinderen wanneer ze er alleen voor komen te staan na hun scheiding (neerwaartse druk). De 
aanwezigheid van een nieuwe partner kan hier mogelijkerwijs tegengewicht voor bieden. 

Zo’n 60% van de ooit-gescheiden vrouwen uit de onderzoeksgroep wijzigt de arbeidspositie 
nooit gedurende de 8-jarige observatieperiode rond de scheiding. Het gaat hier in drie kwart 
van de gevallen om vrouwen met een voltijds arbeidstraject. Vrouwen gaan hun arbeidspositie 
vaker aanpassen wanneer ze niet voltijds werken. Vrouwen die niet werken maken het vaakst 
een arbeidstransitie; voltijds werkende vrouwen het minst. Wanneer deeltijds of niet-werkende 
vrouwen hun arbeidspositie aanpassen, is dat bovendien meestal opwaarts en vaak (in meer 
dan de helft van de gevallen) naar een voltijdse job. Dit wijst erop dat de opwaartse druk op 
de vrouwelijke tewerkstelling bij een scheiding groter is dan de neerwaartse druk. Het is wel 
opvallend dat wanneer voltijds werkende vrouwen dan toch hun arbeidspositie wijzigen, ze 
meestal (maar niet per se definitief) stoppen met werken.

Om de loopbaansequenties te reduceren tot één enkele factor of type, voerden we ook twee clus-
teranalyses uit, één om de 3-jarige periode vóór de scheiding samen te vatten, en één voor de 
5-jarige periode erna. Telkens is de cluster van voltijdse trajecten de meest frequente, gevolgd 
door de cluster van niet-werken. Vrouwen die in de 3 jaar vóór hun scheiding arbeidsgedrag 
vertonen waarbij ze niet werken of slechts een kleine deeltijdse job hebben, zullen er na de 
scheiding relatief vaker een andere arbeidspositie op nahouden, namelijk meestal een voltijdse. 

Dankzij de clustering werd nagegaan hoe het loopbaantype van vrouwen evolueerde (5 jaar) na 
hun scheiding tegenover hun loopbaantype (3 jaar) vóór de scheiding. Het merendeel van de 
vrouwen behoudt hetzelfde type loopbaan na hun scheiding. Dit is echter in veel grotere mate 
het geval voor vrouwen met een voltijds loopbaantype dan voor deze met een klein deeltijds 
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en met een niet-werkend loopbaantype. Wanneer vrouwen hun arbeidsgedrag aanpassen, doen 
ze dit vooral in de opwaartse richting. Vrouwen met jonge kinderen zullen na hun scheiding 
eerder minder gaan werken dan ervoor. Hoger opgeleide vrouwen zullen vaker een zelfde type 
arbeidsloopbaan behouden na de scheiding (zij werken immers vaker voltijds) of een opwaartse 
wijziging in het loopbaantype maken dan lager opgeleide vrouwen. Oudere vrouwen zullen 
hun loopbaan eerder neerwaarts aanpassen.

Enkele aandachtspunten zijn bij deze conclusies op hun plaats. We hadden bijvoorbeeld in 
onze gegevens geen informatie over eventuele stiefkinderen. De aanwezigheid van inwonende 
stiefkinderen kan een aanpassing van de loopbaan van de stiefmoeder met zich meebrengen. 
Ook zijn de conclusies van toepassing op een welbepaalde groep, namelijk vrouwen die min-
stens 3 jaar gehuwd waren en 5 jaar gescheiden. Over vrouwen die binnen de 3 jaar na hun 
huwelijk al scheidden en over zeer recent gescheiden vrouwen kunnen we op basis van deze 
analyses dus geen uitspraak doen. Onze geselecteerde onderzoeksgroep was ook licht vertekend 
naar geboortecohorte en opleidingsniveau.

5.  aandachtspunten voor het beleid

Doorheen de analyses blijken vooral de zorg voor kinderen en het opleidingsniveau van de 
vrouw een belangrijke rol te spelen in de (in)stabiliteit van hun arbeidsgedrag in de periode 
rond de scheiding. Lager opgeleide vrouwen passen hun arbeidspositie vaker aan dan hoger 
opgeleide vrouwen. Zij hebben daarenboven een grotere kans om minder te gaan werken na hun 
scheiding. Hier kunnen meerdere oorzaken voor zijn. 

Lager opgeleide vrouwen werken gemiddeld minder dan hoger opgeleide vrouwen en heb-
ben dus, ook door hun lager opleidingsniveau, gemiddeld gezien minder menselijk kapitaal. 
Wanneer het tot een scheiding komt, is het voor vrouwen met minder arbeidservaring en min-
der menselijk kapitaal moeilijker om plots meer te gaan werken en is een zoektocht naar een 
(andere, betere, flexibelere, beter verdienende, …) job voor hen dikwijls geen sinecure. 15,8% 
van de deeltijds werkende alleenstaande moeders in Vlaanderen geeft als reden hiervoor aan 
dat ze geen voltijdse job vinden (Delmotte et al., 2008). Ook wordt de combinatie gezin-arbeid 
vaak moeilijker na een scheiding. Men komt vaak alleen te staan voor de zorg van kinderen 
en voor het voorzien in een gezinsinkomen. Méér werken is soms een moeilijke optie omdat 
dit ook bijkomende kosten voor kinderopvang, vervoer, en dergelijke met zich meebrengt. Met 
een kleine voorraad aan menselijk kapitaal wegen de voordelen van (méér) werken vaak niet 
voldoende op tegen de kosten ervan. Voor sommige vrouwen met een lager verdienvermogen is 
‘niet werken’ zelfs te verkiezen, mede dankzij de financiële vangnetten die onze welvaartsstaat 
voorziet. Dit fenomeen staat gekend als de inactiviteitsval. Als lager opgeleide vrouwen, die 
over het algemeen al relatief minder werken dan hoger opgeleide vrouwen, hun arbeidsparti-
cipatie nog eens gaan verminderen wanneer hun huwelijk op de klippen loopt (en hoger opge-
leide vrouwen hun arbeidsparticipatie verhogen), nemen de sociaal-economische verschillen 
binnen de groep gescheiden vrouwen naar opleidingsniveau toe. Het aandeel ooit-gescheiden 
vrouwen wordt bovendien steeds groter, waardoor dit versterkt stratificatiemechanisme steeds 
belangrijker wordt voor de Vlaamse bevolking. Dergelijke inactiviteitsval dient dus, zeker in de 
context van het stijgende aantal (echt)scheidingen, hoog op de beleidsagenda te (blijven) staan.
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Er bestaan in Vlaanderen ook grote verschillen in het gebruik van kinderopvang naargelang het 
opleidingsniveau en de inkomenspositie. Gezinnen met een lager opgeleide moeder doen het 
minst beroep op (formele of informele) kinderopvang. Verder blijken alleenstaande en lager 
opgeleide moeders ook vaker geen kinderopvang te vinden wanneer ze zich ervoor aanmelden. 
Vooral het aanbodtekort in gesubsidieerde formele kinderopvang blijkt een rol te spelen in 
de socio-economische verschillen, en niet zozeer de kosten ervan (dankzij het inkomensre-
latief maken van de kostprijs). De fiscale aftrekbaarheid van de kinderopvang lijkt overigens 
dit Mattheüs-effect te ondersteunen, de socio-economisch sterkere gezinnen halen er relatief 
meer profijt uit. Het is daarom misschien geen slecht idee om meer rechtstreekse investerin-
gen te doen in méér gesubsidieerde kinderopvang, betere communicatiestategieën, en derge-
lijke om de socio-economisch zwakkere groepen beter te bereiken (Ghysels & Van Lancker, 
2009; Hedebouw & Peetermans, 2009). Wanneer vrouwen, ongeacht hun opleidingsniveau, een 
gelijke(re) toegang tot kinderopvang zouden hebben, zouden lager opgeleide vrouwen na hun 
scheiding mogelijk een betere combinatie gezin-arbeid kunnen vinden dan tot op heden het 
geval is. Bovendien zou dit ook een hogere arbeidsparticipatie tijdens het huwelijk bevorderen, 
wat deze vrouwen een relatief sterkere sociaal-economische positie geeft wanneer het eventueel 
tot een (echt)scheiding komt.

Vrouwen met zeer jonge kinderen bleken eveneens vaker een minder intensieve arbeidsloop-
baan te volgen na hun scheiding. Ook hier kan een meer toegankelijke kinderopvang soelaas 
bieden. Daarnaast zou er ook meer gefocust kunnen worden op co-ouderschap als manier om 
voor vrouwen de combinatie arbeid-gezin na hun scheiding te vergemakkelijken. Men zou 
hiervoor bijvoorbeeld werkgevers meer kunnen sensibiliseren om het arbeidsregime van hun 
werknemers te kunnen aanpassen aan de verblijfsregeling van hun kinderen. Zo zou men bij-
voorbeeld voltijds werken kunnen toelaten wanneer de kinderen bij de ex-partner verblijven 
en deeltijds werken in de periodes dat de kinderen bij de werknemer zelf verblijven. Hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat de echtscheidingen met een co-ouderschapsregeling in onze 
onderzoeksgroep mogelijk wat ondervertegenwoordigd zijn, gezien de meest recente scheidin-
gen (tot 5 jaar vóór de interviewdatum) niet in deze groep konden worden opgenomen. In de 
recentere scheidingscohorten komt een verblijfsco-ouderschap immers vaker voor (Sodermans 
et al., 2011).
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Bijlage 1. Selectie van de onderzoeksgroep uit de SiV-data

Het bepalen van de observatieperiode voor de sequentie-analyse rond het tijdstip van de schei-
ding is een moeilijke beslissing waarbij verschillende afwegingen moeten worden gemaakt. 
Een langere observatieperiode betekent immers een rijkere bron van informatie per individu 
en mogelijk ook een grotere verscheidenheid aan trajecten. Daartegenover staat dat een langere 
observatieperiode het aantal respondenten reduceert en een belangrijke cohorteselectiviteit met 
zich meebrengt. Deze afwegingen in het achterhoofd houdende werd ervoor gekozen om de 
arbeidstrajecten van de respondenten gedurende 3 jaar vóór de scheiding en 5 jaar na de schei-
ding te analyseren. 

Het multi-actoropzet van de SiV-data laat in principe toe om de arbeidsmarktparticipatie van 
de ex-partner aan de analyses toe te voegen. Deze informatie is echter enkel voorhanden in-
dien beide ex-partners van het eerste huwelijk bevraagd konden worden. De resulterende steek-
proef zou slechts 932 respondenten opleveren, waarbij slechts 5% een niet-voltijds werkende 
man had op het moment van de scheiding. De huidige steekproefomvang -zonder informatie 
over de arbeidsdeelname van de ex-echtgenoot- bedraagt hier bijna het dubbele van. Aan de 
huidige nieuwe partner werd ook zijn arbeidsmarktdeelname gevraagd, maar deze heeft enkel 
betrekking op de situatie op het moment van bevraging. Informatie over eerdere arbeidsmarkt-
situaties of de arbeidsmarktsituaties van eerdere nieuwe partners is niet op regelmatige basis 
voorhanden. Het gebruik van de data van de nieuwe partner zou een analyse voor een zeer 
kleine specifieke (en selectieve) subgroep betekenen. Om een zo ruim mogelijke situatie van 
Vlaanderen te schetsen wordt daarom geopteerd enkel gebruik te maken van de loopbaandata 
van de vrouwelijke respondenten, maar wel aangevuld met informatie over de aanwezigheid 
van een nieuwe partner.
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SiV-steekproef van
(ex-)partners eerste huwelijken

(Ex-)partners
n = 6.386

Respondent is vrouw

Respondent is
ooit-gescheiden

Uiteindelijke
onderzoeksgroep

Duur eerste huwelijk
min. 3 jaar en duur sinds

scheiding min. 5 jaar
(+ informatie is volledig)

n = 3.405

n = 2.453

n = 1.695

n = 1.695

Bijlage 2. methode

De loopbaansequenties kunnen op basis van hun onderlinge afstand geclusterd worden in ver-
schillende types. Het meten van die afstand tussen sequenties is geen sinecure. We berekenen 
de ‘optimal matching’ (OM) afstand, dit is de minimale kost die nodig is om één sequentie om 
te vormen tot een andere. Er worden hiervoor twee bewerkingen gebruikt: indel (‘insertion and 
deletion’) – het verwijderen of toevoegen van een element aan de sequentie-, en substitutie -het 
vervangen van een element. Aan beide bewerkingen wordt een kost toegekend, op basis waar-
van men een kostenmatrix kan opstellen. Deze geeft voor elke sequentie weer hoeveel het kost 
om omgevormd te worden tot alle overige sequenties. De kost die men aan indel of substitutie 
toekent is echter vrij arbitrair, wat ook een veelgehoorde kritiek is op het gebruik van ‘optimal 
matching’ afstanden. Voor indel wordt een constante kost toegekend, dewelke meestal 1 be-
draagt. Vaak wordt aan substitutie een kost van 2 toegekend, zodat de kost van een substitutie 
overeenstemt met de kost van het verwijderen plus de kost van het toevoegen van een element. 
Een minder arbitraire, meer datagestuurde optie is om de substitiekosten te baseren op de tran-
sitiecijfers tussen twee posities. Dat is ook de methode die we hier gebruiken. De symmetrische 
substitutiekost ziet er dan als volgt uit:

 ci,j = cj,i = 2 – p(it|jt-1) – p(jt|it-1)

Via deze berekening wordt een hogere kost toegekend aan transities die niet vaak voorkomen 
en een lagere kost aan transities die wel vaak voorkomen. Op basis van de berekende afstands-
matrix worden de arbeidstrajecten in clusters ingedeeld, aan de hand van het hiërarchische 
Ward-algoritme. Hierbij worden telkens de twee meest nabije groepen verenigd zodat de dis-
crepantie binnen elke cluster geminimaliseerd wordt (Gabadinho, Ritschard, Müller, & Studer, 
2011; Gabadinho, Ritschard, Studer, & Müller, 2011).
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Nieuwe gezinsvormen na echtscheiding en 
werk-gezin conflict
De invloed van gezinsstructuur en coping strategieën op 
de ervaring van werk-naar-gezin en gezin-naar-werk conflict
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inleiding

De voorbije jaren besteden zowel beleidsvoerders als onderzoekers meer aandacht aan de com-
binatie van werk en gezin en de ervaring van combinatiedruk of werk-gezin conflict, zowel 
internationaal (zie bijvoorbeeld Byron, 2005; Michel et al., 2011; van der Lippe, Jager, Kopps, 
2006), als in Vlaanderen (zie bijvoorbeeld Carton, 2003; Van Dongen, 2004; Van Dongen, Beck 
& Vanhaute, 2001). Beleidsvoerders streven er naar de arbeidsmarktparticipatie van alle leden 
van de samenleving te verhogen, maar terzelfdertijd zijn sommige gezinnen in onze samenle-
ving in crisis. Dit uit zich in stijgende (echt)scheidingscijfers en in een groeiende groep van 
nieuwe gezinsvormen zoals alleenstaanden, eenoudergezinnen, en diverse types van nieuw-
samengestelde gezinnen (Amato, 2000; Coleman, Ganong & Fine, 2000; Zartler, 2012). Ook in 
Vlaanderen nemen nieuwsamengestelde gezinnen toe in aantal. Vandaag woont immers bij 1 op 
de 2 kinderen die een ouderlijke echtscheiding meemaakte een nieuwe partner van de ouder in. 
In deze stiefgezinnen is de kans groot dat er ook half- en/of stiefbroers en zussen aanwezig zijn. 
Dit is het geval in 30% van de gezinnen van de vader en in 20% van de gezinnen van de moe-
der (Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011; zie ook Vanassche, Corijn, Sodermans & Matthijs, 
2013 in deze SVR-studie). Hoewel de toename van tweeverdienersgezinnen dat reeds deed, 
plaatsen deze nieuwe gezinnen expliciet een vraagteken achter het verder bestaan en de func-
tionaliteit van de klassieke genderrolpatronen. Mannen en vrouwen worden in deze gezinnen 
immers met nieuwe uitdagingen geconfronteerd bij de combinatie van werk en gezin, waarvoor 
de conventionele strategieën mogelijk op hun grenzen botsen.

De mate waarin men met een werk-gezin conflict wordt geconfronteerd na een (echt)scheiding, 
wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid of afwezigheid van een nieuwe part-
ner in het gezin (Byron, 2005; Ebery, 2005). In Vlaanderen gaat ongeveer de helft van de ooit-
gescheiden mannen en vrouwen niet meer samenwonen met een nieuwe partner (Corijn, 2013). 
Daar waar partners taken en verantwoordelijkheden kunnen delen, zijn degenen die alleen 
blijven na een scheiding op zichzelf aangewezen. Hierdoor ondervinden zij ook meer moeilijk-
heden bij het combineren van werk en gezin, wat in hoofdzaak problematisch is voor alleen-
staande ouders. Onderzoek naar het werk-gezin conflict na een (echt)scheiding focuste tot nog 
toe voornamelijk op moeders, aangezien vrouwen doorgaans het hoederecht over de kinderen 
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verkregen. Hoewel na een (echt)scheiding ‘moedergezinnen’ nog steeds de meerderheid vor-
men, krijgt co-ouderschap met een gedeelde verblijfsregeling steeds meer ingang (Vanassche, 
Sodermans & Matthijs, 2013). Hierdoor komen ook gescheiden vaders op de voorgrond die 
hun werk en gezin moeten combineren. Studies rond het werk-gezin conflict bij vaders na een 
(echt)scheiding zijn evenwel schaars. Het weinige onderzoek dat er is, focust op de kleine en 
atypische groep van vaders in eenoudergezinnen (Bronte-Tinkew, Scott & Lilja, 2010; Cohen 
& Savaya, 2000; Dreman & Aldor, 1994), of slaagt er niet in een onderscheid te maken tussen 
vaders met kinderen in voltijds verblijf en vaders met kinderen in gedeeld verblijf (Meyer & 
Grasky, 1993). 

Naast het feit dat meer inzicht nodig is in het leven van alleenwonenden en van alleenstaande 
ouders na een (echt)scheiding, verdienen ook nieuwsamengestelde gezinnen de aandacht. Deze 
groep wordt immers met een aantal specifieke moeilijkheden geconfronteerd bij de combinatie 
van werk en gezin. Nieuwsamengestelde gezinnen kunnen zeer divers zijn, maar kenmerken 
zich vrijwel steeds door een grotere graad van complexiteit. Gemiddeld hebben zij een groter 
aantal kinderen inwonend in het gezin, vaak van uiteenlopende leeftijden (en dus met uiteen-
lopende noden) en met verschillende relaties tot de volwassenen in het gezin en elkaar (broers 
en zussen die beide ouders gemeenschappelijk hebben, halfbroers en -zussen, of stiefbroers en 
-zussen). Voor de ouders of volwassenen zijn dit eigen kinderen (uit een vorige of de huidige, 
nieuwe partnerrelatie) of stiefkinderen (Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011; Vanassche, 
Sodermans & Matthijs, 2013; Vanassche et al., 2013). Niet zelden hebben kinderen in nieuwsa-
mengestelde gezinnen ook uiteenlopende verblijfsregelingen (zie SiV-Trefpunt Zelfhulp, 2013). 
Deze zaken samen maken dat de combinatie van werk en gezin sneller onder druk komt te staan. 
Daarenboven is de rol van stiefouder niet steeds even duidelijk, hetgeen de nood aan overleg 
tussen partners in deze gezinnen verhoogt, maar tevens bemoeilijkt (Shapiro & Stewart, 2011). 

Mede daarom dient het geslacht van de ouder centraal te staan binnen de studie van het werk-
gezin conflict in nieuwe gezinsvormen. Vele studies bevestigen dat ondanks de toegenomen 
aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt, de groeiende idee van gendergelijkheid en de 
eerste voorzichtige pogingen van mannen om te helpen in het huishouden, combinatiestress 
nog steeds vaker gerapporteerd wordt door vrouwen (Hochschild, 1989; McElwain, Korabik & 
Rosin, 2005; Symoens & Bracke, 2007). De meerderheid van deze studies is evenwel gebaseerd 
op gehuwde koppels, terwijl we redenen hebben om te verwachten dat de genderrollen aan het 
veranderen zijn in gezinnen gevormd na een (echt)scheiding: dit kan enerzijds gedwongen ge-
beuren voor diegenen die alleen blijven, maar anderzijds ook via een meer bewuste (her)onder-
handeling van taken en rollen in nieuwe partnerrelaties. De eerste tekenen van het doorbreken 
van genderconform gedrag – dit is het actief vormgeven van sociale interacties tussen mannen 
en vrouwen in lijn met normatieve verwachtingen van hoe mannen en vrouwen zich horen te 
gedragen (zie ‘Doing Gender’, Fenstermaker, 1985; West & Zimmerman, 1987) – worden met an-
dere woorden verwacht duidelijker naar voor te komen in die huishoudens die meest afwijken 
van gehuwde koppels, welke nog steeds als norm gelden.

In dit onderzoek wordt getoetst of het klassieke genderrolgedrag standhoudt binnen de groeien-
de groep van ooit-gescheiden vrouwen en mannen: ‘In welke mate ervaren mannen en vrouwen 
een conflict tussen werk- en gezinsvereisten na een echtscheiding in de verschillende gezins-
vormen? En hoe trachten zij de combinatie van beide domeinen te handhaven? Zien we hierin 
klassieke genderrolpatronen opduiken, of niet?’ Meer specifiek gaan we na (a) wat de invloed 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=W1JpjA9BDb@dokJihn7&author_name=Bronte-Tinkew, J&dais_id=10990938


weRk-Gezin conflict

159

6

h
o

o
f

d
S

t
u

k

is van de aanwezigheid van een nieuwe partner en van jonge kinderen (van 12 jaar of jonger, 
rekening houdend met hun relatie tot de respondent en hun verblijfsregeling), en (b) in welke 
mate een deeltijds- of halftijds werkregime en het gebruik van externe hulp voor huishoudelijke 
taken en voor kinderopvang effectieve strategieën zijn voor mannen en/of vrouwen om combi-
natiestress in te dijken. 

1.  literatuur en hypothesen

1.1.  werk-gezin conflict

Het concept ‘werk-gezin conflict’, ‘werk-gezin druk’ of ‘combinatiestress’, is afkomstig uit de 
roltheorie (Kahn et al., 1964) en verwijst naar de onmogelijkheid om een perfecte oplossing te 
vinden voor de verschillende eisen die gesteld worden door het werk en het gezinsleven: par-
ticipatie in één rol bemoeilijkt participatie in de andere rol (Duxbury & Higgins, 2003; Goode, 
1960; Greenhaus & Beutell, 1985; Higgins, Duxbury & Johnson, 2000). Rolconflicten en pro-
blemen inzake tijdsmanagement worden het meest geciteerd (Bellavia & Frone, 2005; Higgins 
et al., 2000). Conceptueel kan het werk-gezin conflict ontbonden worden in een werk-naar-
gezin conflict (W-GC) en een gezin-naar-werk conflict (G-WC) (Duxbury & Higgins, 2003; Frone, 
Russel & Cooper, 1992; Higgins et al., 2000; Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005). Werk-naar-
gezin conflict treedt op wanneer werkgerelateerde taken en bekommernissen interfereren in 
het gezinsleven. Werkstress meenemen naar het gezin, of vaak moeten overwerken en daardoor 
niet samen met de andere gezinsleden kunnen eten, zijn hiervan voorbeelden. Omgekeerd ver-
wijst gezin-naar-werk conflict naar situaties wanneer gezinsgerelateerde zaken efficiënt werken 
belemmeren. Voorbeelden hiervan zijn minder op het werk aanwezig kunnen zijn vanwege de 
ziekte van een familielid, of zich niet kunnen concentreren op het werk vanwege de stress voor 
een naderende gezinsgebeurtenis, of doordat de zorg voor kinderen meer energie vereist dan 
verwacht. In dit onderzoek wordt gefocust op de negatieve zijde van hoe werk en gezin kunnen 
interfereren. De werk-gezin combinatie hoeft echter niet per definitie negatief te zijn. Wanneer 
handelingen die aangeleerd werden in één rol kunnen worden aangewend in een andere rol, 
kan immers sprake zijn van een positieve wisselwerking tussen rollen (Baxter & Alexander, 
2008; Greenhaus & Powell, 2006). Bovendien is reeds aangetoond dat het combineren van meer-
dere rollen ook positief is voor het zelfbeeld (Barnett & Hyde, 2001; Marks & MacDermid, 1996).

1.2.  werk-gezin conflict in een postmoderne tijd

In het klassieke gezin werd evenwicht nagestreefd binnen het (gehuwde) koppel: de vrouw 
zorgde voor de kinderen en het huishouden en de man voor het inkomen door arbeid. Westerse 
samenlevingen zijn de laatste decennia evenwel aan grote veranderingen onderhevig, niet in 
het minst op het vlak van gezin en genderrollen. Zichtbare voorbeelden van deze veranderin-
gen zijn de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, het uitstel van ouderschap en 
een duidelijke toename van het aantal echtscheidingen en van nieuwe gezinsvormen. Deze 
veranderingen, die deel uitmaken van de tweede demografische transitie (Lesthaeghe & Surkyn, 
2004), doen de aandacht voor combinatiestress weer toenemen (Byron, 2005; Gonäs, 2006; 
Guest, 2002; Leitner & Wroblewski, 2006; McInnes, 2006; Michel et al., 2011). Tussen 1960 en 
2003 vond er in West-Europa een bijna verdubbeling plaats van de activiteitsgraad van vrouwen 
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op de arbeidsmarkt (McInnes, 2006). Dit leidde – versterkt door een groeiende interesse voor 
postmoderne waarden zoals zelfontplooiing, keuzevrijheid en geluk – tot de idee dat een balans 
diende te worden nagestreefd binnen elk individu (the adult worker model) en niet langer enkel 
binnen het koppel (the male breadwinner model; Duncan et al., 2003). Ondanks de toename van 
vrouwen op de arbeidsmarkt en de groeiende aandacht voor gendergelijkheid, blijven vrouwen 
in realiteit het leeuwendeel van de huishoudelijke taken en van de zorgtaken op zich nemen, 
zo blijkt ook uit onderzoek in Vlaanderen (Audenaert, 2006; Lambrechts, De Haes & Pauwels, 
2003; Van Dongen, 2004; Van Lenning & Willemsen, 2001). Hierdoor worden vrouwen gecon-
fronteerd met extra stress, en vaak ook met schuldgevoelens omdat het klassieke idee dat het 
gezinsleven lijdt onder een (voltijds) werkende moeder stand lijkt te houden (the dual burden; 
Breen & Cooke, 2005; Carton, 2003; Cinamon & Rich, 2002; Elvin-Nowak, 1999; Greenstein, 
2000; Guendouzi, 2006; Major, 1993). Het werk-gezin conflict is hierdoor de laatste decennia 
voornamelijk voor vrouwen toegenomen (Callens, Van Hoorn & De Jong, 2000; Fuwa, 2004; 
Sayer, 2005; van der Lippe, Jager & Kops, 2006). 

1.3. werk-gezin conflict in een tijd van echtscheidingen

Onderzoek focuste voornamelijk op de problemen die gescheiden moeders ervaren bij de com-
binatie van hun werk- en gezinsvereisten, en op de manier waarop zij deze vereisten op elkaar 
trachtten af te stemmen (Baxter & Alexander, 2008; Ciabattari, 2007; McManus et al., 2002). Er 
is ons inziens evenwel nood aan meer onderzoek: over de combinatie van werk en gezin bij 
mannen zonder (nieuwe) partner en bij vaders, alsook over de rol die mannen en vrouwen in 
nieuwe partnerrelaties na een (echt)scheiding en in nieuwsamengestelde gezinnen opnemen.

We verwachten dat klassieke genderroltheorieën niet langer bruikbaar zijn ter verklaring van de 
taakverdeling van mannen en vrouwen in deze gezinnen na een (echt)scheiding. Immers, daar 
waar genderroltheorieën sterk gebaseerd zijn op het model van het traditioneel gehuwde kop-
pel, verschillen nieuwe partnerrelaties en nieuwsamengestelde gezinnen sterk van dit model, 
zowel qua grootte (‘One can not take it all’) als qua complexiteit. Bovendien is het erg waar-
schijnlijk dat partners in deze nieuwe gezinstypes ook verschillen van gehuwden inzake hun 
waarden over gezinnen, opvoeding en genderrollen: de partner die reeds een (echt)scheiding 
heeft meegemaakt – soms beide partners –, kan immers willen breken met oude patronen in een 
poging de dingen beter te doen in de nieuwe relatie. Een eerste, voorzichtige bevestiging van 
deze hypothese is te vinden in de studie van Marcussen (2005) die aantoont dat in nieuwe sa-
menwoonrelaties de rolverdeling tussen mannen en vrouwen meer gelijk verdeeld is en gender-
rolattitudes meer egalitair zijn. Maar ook binnen de groep van alleenwonende mannen en van 
alleenstaande vaders zijn genderrollen aan het veranderen. Voor hen geldt immers, net als voor 
alleenwonende vrouwen en alleenstaande moeders, dat zij dienen om te gaan met zowel traditi-
oneel mannelijke als traditioneel vrouwelijke taken. Om deze reden verwachten we dan ook dat 
alleen komen te staan na een (echt)scheiding een gelijke invloed heeft op het leven van man-
nen en vrouwen. Meer zelfs, bij het tekenen van de echtscheidingsakte of -overeenkomst kiest 
een groeiend aantal ouders voor een co-ouderschap met een gedeeld verblijf van de kinderen. 
In Vlaanderen is sinds 1995 gedeeld gezagsouderschap de regel voor minderjarige kinderen, 
en sinds 2006 wordt een gedeeld verblijf van de kinderen na een echtscheiding met een 50%-
50% verdeling tussen de huishoudens van beide ouders zelfs bij wet verkozen als prioritair te 
onderzoeken verblijfsregeling (Martens, 2007). Verblijfsco-ouderschap neemt ook effectief toe 
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in Vlaanderen: van 7% van de kinderen wiens ouders uit de echt scheidden vóór 1995 tot 27% 
van de kinderen wiens ouders uit de echt scheidden tussen 2006 en 2010 (Sodermans et al., 
2011). In deze nieuwe gezinnen komen vaders en moeders idealiter in gelijke mate in te staan 
voor de zorg van hun kinderen.

Vanuit een andere invalshoek kunnen we evenwel verwachten dat genderrollen en nieuwe 
partnerrelaties na een (echt)scheiding toch (nog) niet zo sterk verschillen van genderrollen bij 
gehuwde koppels. Sociale handelingspatronen zijn doorgaans immers vrij stabiel (Inglehart 
& Baker, 2000), en waarden zouden pas echt veranderen met de opeenvolging van generaties, 
eerder dan met grote veranderingen binnen de individuele levensloop. Meer zelfs, net door een 
gebrek aan normering en roldefiniëring tussen partners in deze nieuwe gezinsvormen is het mo-
gelijk dat men in nieuwe partnerrelaties na een (echt)scheiding net teruggrijpt naar wat wel dui-
delijk en gekend is, teneinde een zekere houvast te hebben. Een alternatieve hypothese is dan 
ook dat mannen en vrouwen, ook na een (echt)scheiding en ongeacht de complexiteit van hun 
nieuwe gezinssituatie, vrij sterk vasthouden aan gekende genderrollen en – bewust of onbewust 
– eerder traditioneel blijven in het opnemen van taken en verantwoordelijkheden. In dat op-
zicht zou succes op het werk voornamelijk van belang zijn (of blijven) voor mannen, aangezien 
hun identiteit en zelfwaarde sterk verbonden is met macht, controle en autonomie (Courtenay 
2000; Lewis, 1992; Major, 1993; Ross 1991). Goede interpersoonlijke relaties en een goed func-
tionerend gezin zouden op hun beurt op de voorgrond staan voor vrouwen (Rosenthal, 1985). 
Binnen deze conservatieve logica verwachten we dan ook dat koppels in nieuwe partnerrelaties 
blijven vasthouden aan een eerder klassieke taak- en rolverdeling teneinde werk en gezin in 
balans te houden. Mannen en vrouwen die alleen blijven na een (echt)scheiding en dus geen 
taken kunnen delen met een partner, worden verwacht gebruik te maken van die strategieën die 
het meest aansluiten bij de eigenheid van hun man of vrouw zijn. 

1.4. Gezinssamenstelling en copingstrategieën

Omdat de partner als directe bron van steun wegvalt en de combinatiedruk toeneemt naarmate 
men geconfronteerd wordt met meer verantwoordelijkheden, worden de meeste problemen in-
zake werk-gezin conflict verwacht bij alleenstaande ouders (Barnett, 1994; Baxter & Alexander 
2008). We verwachten dat alleenstaande ouders met een gedeelde verblijfsregeling voor de kin-
deren minder gezin-naar-werk conflict rapporteren, enerzijds omdat zij deels verantwoordelijk-
heden kunnen blijven delen met de ex-partner, maar anderzijds ook omdat zij tevens wat tijd 
voor zichzelf behouden; tijd die gebruikt kan worden voor ontspanning, of om bij te benen met 
het werk. In hoeverre de aanwezigheid van stiefkinderen het werk-gezin conflict beïnvloedt, 
is nog niet duidelijk, noch of dit verschillend is in vergelijking met de aanwezigheid van an-
dere inwonende kinderen. Enerzijds kunnen we verwachten dat tijd en energie die naar de 
stiefkinderen gaat, als meer problematisch wordt ervaren dan tijd en energie die naar de eigen 
kinderen gaat. Anderzijds kan het ook zijn dat de eigen, biologische ouder het meest inspringt 
voor de zorg van deze stiefkinderen, waardoor een minder grote investering van de stiefouder 
wordt gevraagd. Bij gebrek aan eerder onderzoek is meer inzicht hierin nodig. We verwachten 
dat voornamelijk jonge gezinnen onder druk staan. Zij hebben niet alleen vaker jongere – en dus 
meer zorgbehoevende – kinderen in huis, maar zij staan tevens aan het begin van hun arbeids-
loopbaan, hetgeen vaak ook een extra inspanning op werkgebied vereist.



SVR-Studie: GezinStRanSitieS in VlaandeRen

162

Inzake het omgaan met het werk-gezin conflict, gingen heel wat inspanningen uit naar het 
zoeken van ‘best practices’ in het uitstippelen van een gezinsvriendelijk beleid in organisaties 
(Allen, 2001; Frone & Yardley, 1996; Frye & Breaugh, 2004; Mennino, Rubin & Brayfield, 2005; 
Thomas & Ganster, 1995; Thompson, 1999). Er ging echter minder aandacht naar gezinsgerela-
teerde ‘best practices’. In dit onderzoek gaan we na in welke mate het gebruik van externe hulp 
voor huishoudelijke taken en van kinderopvang ooit-gescheiden mannen en vrouwen effectief 
kunnen helpen om te gaan met de combinatiedruk. Hierbij kijken we ook naar de keuze voor, en 
de invloed van een deeltijds- of halftijds werkregime (Higgins et al., 2000; Mennino et al., 2005; 
Michel et al., 2011; van der Lippe, 2007). Terugschroeven van het aantal werkuren is immers 
een vaak gebruikte strategie om om te gaan met de combinatiedruk. Aangezien een (echt)schei-
ding echter vaak een financiële terugslag betekent, in hoofdzaak voor alleenstaande moeders, 
is het mogelijk dat velen toch voltijds (moeten) gaan werken (Ciabattari, 2007, Vanderheyden & 
Mortelmans, 2013 in deze SVR-studie). 

1.5. hypothesen

De volgende hypothesen kunnen worden geformuleerd, gebaseerd op stress- en copingtheorie-
en (Pearlin et al., 1981) en op de idee dat genderrollen in nieuwe gezinsvormen meer egalitair 
zijn. Algemeen verwachten we dat wie alleen blijft na een (echt)scheiding meer werk-gezin 
conflict rapporteert dan wie samenwoont met een nieuwe partner (hypothese 1a). Voortgaand 
op de idee dat genderrollen mogelijk veranderen na een (echt)scheiding, verwachten we dat de 
aanwezigheid van een nieuwe partner voor mannen en vrouwen in gelijke mate gepaard gaat 
met lagere niveaus van gezin-naar-werk conflict en werk-naar-gezin conflict (hypothese 1b). We 
verwachten dat jonge kinderen voor hogere scores van gezin-naar-werk conflict zorgen, voor 
zowel mannen als vrouwen (hypothese 2a). We verwachten tevens dat wie inwonende kinde-
ren uit zijn/haar vorige relatie heeft minder combinatiedruk ervaart indien deze kinderen een 
gedeelde verblijfsregeling hebben (hypothese 2b). We verwachten dat kunnen rekenen op hulp 
van buitenaf voor huishoudelijke taken en/of voor de opvang van de kinderen (betaald of niet-
betaald) de ervaring van werk-gezin conflict, en van gezin-naar-werk conflict in het bijzonder, 
buffert voor zowel mannen als vrouwen (hypothese 3a). En hoewel de keuze voor deeltijds of 
halftijds werk vaak ontstaat vanuit een als te groot ervaren zorglast in het gezin, wordt verwacht 
dat dit voornamelijk wordt aangewend als strategie om werk-naar-gezin conflict in te dijken 
(hypothese 3b): Wie minder uren aan arbeid spendeert, kan immers meer tijd vrijmaken voor 
taken binnen het gezin, daar waar dat niet lukt of lukte met een voltijdse job.

2. data en methode

2.1.  data

We gebruiken de gegevens van het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SIV) (Mortelmans et 
al., 2011). De SIV-dataset is gebaseerd op een steekproef van eerste huwelijken, gesloten tussen 
1971 en 2008 in Vlaanderen, waarvan beide partners (of momenteel ex-partners) de Belgische 
nationaliteit hebben sinds geboorte en nog steeds woonachtig zijn in Vlaanderen. Beide (ex)-
partners werden individueel gecontacteerd voor deelname. De steekproef werd getrokken op 
basis van huwelijkscohortes, met een oververtegenwoordiging van reeds ontbonden huwelijken 
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(2/3 versus 1/3) teneinde voldoende variatie binnen deze groep te bekomen. Enkel heterosek-
suele huwelijken en eerste huwelijken voor beide partners werden geselecteerd. Huwelijken 
waarvan één of beide partner(s) reeds meer dan één echtscheiding meemaakte(n) werden uit-
gesloten. De gegevens werden verzameld door middel van een computergestuurd interview 
(CAPI) bij 6.470 gehuwde of ooit-gescheiden personen in de periode 2009-2010. De meeste 
respondenten waren op het moment van het interview tussen 21 en 70 jaar oud. Voor ons on-
derzoek werden die respondenten geselecteerd die (a) wettelijk of feitelijk hun eerste huwelijk 
hadden ontbonden; en op het moment van het onderzoek (b) actief waren op de arbeidsmarkt en 
(c) maximaal 60 jaar oud waren. Onze onderzoeksgroep omvat 1.776 mannen en 1.902 vrouwen 
(zie bijlage 1). 

2.2. Variabelen

2.2.1. werk-gezin conflict

Werk-gezin conflict werd bevraagd aan de hand van vier items naar analogie met de operationa-
lisering in het International Social Survey Programme (ISSP, www.issp.org). Twee items peilen 
naar werk-naar-gezin conflict en twee naar gezin-naar-werk conflict. Aan de respondenten werd 
gevraagd hoe vaak de volgende situaties plaatsvonden gedurende de voorbije drie maanden: 
‘Toen ik van het werk thuis kwam, was ik te moe om de noodzakelijke huishoudelijke taken 
te doen’, ‘Het was moeilijk voor mij om mijn huishoudelijke verplichtingen te vervullen door 
de tijd die ik op het werk doorbracht’, ‘Ik kwam te moe op het werk aan om goed te presteren 
wegens de huishoudelijke taken die ik had gedaan’ en ‘Het was moeilijk om mij op het werk 
te concentreren wegens mijn huishoudelijke verplichtingen’. Antwoorden kon telkens op een 
schaal die varieerde van 1 (nooit) tot 7 (dagelijks). De eerste twee items meten werk-naar-gezin 
conflict (herschaalde range 1-13, Cronbach’s alpha = 0,887), de laatste twee gezin-naar-werk 
conflict (herschaalde range 1-13, Cronbach’s alpha = 0,935). Items 1 en 3 peilen naar een tekort 
aan energie (‘strain based conflict’), items 2 en 4 peilen naar tijdsgebrek (‘time-based conflict’). 
De correlatie tussen de vier items onderling is sterk positief, maar wijst niet op multicollinea-
riteit (r = 0,72 tot r = 0,88). Confirmatorische factoranalyse bevestigt de clustering van items 1 
en 2 en van items 3 en 4. Aan de hand van deze vier items worden 2 van de 3 types van werk-
gezin conflict – zoals beschreven door Greenhaus en Beutell (1985, zie ook Carlson, Kacmar & 
Williams, 2000; Kossek & Ozeki, 1998) – gemeten voor zowel werk-naar-gezin als gezin-naar-
werk conflict. Conflict voortkomend uit incompatibele gedragsvereisten tussen werk en gezin 
(‘behavior-based conflict’) komt in deze operationalisering niet aan bod.

2.2.2. Gezinssamenstelling en copingstrategieën

Een variabele werd opgenomen die aangeeft of er al dan niet een nieuwe partner inwoont in 
het huishouden van de respondent (0-1). Vier binaire variabelen werden aangemaakt om aan te 
geven of de respondent jonge kinderen (van 12 jaar of jonger) uit het ontbonden huwelijk heeft 
en welke verblijfsregeling deze kinderen hebben: geen jonge kinderen met de ex-partner (refe-
rentiecategorie); jonge kinderen met een gedeelde verblijfsregeling; inwonende jonge kinderen 
die geen gedeeld verblijf hebben; en niet-inwonende jonge kinderen. De term ‘gedeeld verblijf’ 
wordt beperkt tot die kinderen van wie de ouders (respondenten) aangaven dat deze kinderen 
afwisselend bij beide ouders verblijven, of die in hun huishouden verblijven (ten minste drie 
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nachten per week), maar ook deels in het huishouden van de ex-partner. Tevens werden twee 
binaire variabelen opgenomen die aangeven (1) of er kinderen van 12 jaar of jonger, die de 
respondent heeft met de nieuwe partner, inwonen, en (2) of er kinderen, van 12 jaar of jonger 
uit een vorige relatie van de nieuwe partner, inwonen (stiefkinderen). Op deze wijze werden 
alle inwonende kinderen van maximaal 12 jaar in rekening gebracht. Deze leeftijdsgrens werd 
gehanteerd omdat deze kinderen nog meer zorg behoeven dan dat ze een effectieve hulp zijn in 
het huishouden. 

Het werkregime werd gemeten aan de hand van drie binaire variabelen: voltijds (referentie-
categorie), deeltijds (een ¾ werkweek of meer, maar minder dan voltijds) of halftijds (minder 
dan een ¾ werkweek). Zowel werknemers als zelfstandigen werden opgenomen. Het gebruik 
van externe hulp voor huishoudelijke taken (betaald of niet-betaald) werd gemeten aan de hand 
van een gecombineerde variabele gebaseerd op de vragen: ‘Wie doet de volgende taken in uw 
huishouden?: De voorbereiding van dagelijkse maaltijden, het doen van de afwas of het legen 
van de vaatwasser, inkopen, strijken, schoonmaken; het doen van kleine reparaties in en om 
het huis; tuinieren; het betalen van rekeningen en het bijhouden van financiële administratie; 
en de organisatie van gezamenlijke sociale activiteiten’. Een binaire variabele geeft aan of de 
respondent voor minstens één taak ‘altijd of meestal’ op iemand steunt die niet in het huishou-
den woont. Een beroep doen op externe kinderopvang werd enkel bevraagd bij respondenten 
met inwonende kinderen van 6 jaar of jonger. Er werd gepeild of men op regelmatige basis een 
beroep doet op gratis kinderopvang door familie of andere personen, en of men een beroep doet 
op betaalde kinderopvang en hoe vaak. Er werd voor dit laatste gepeild naar opvang door een 
onthaalouder, in een kinderdagverblijf of crèche, in voor- of naschoolse opvang of IBO, of door 
een betaalde babysit, au-pair of ander huispersoneel. In deze studie werd een gecombineerde 
binaire variabele aangemaakt die zowel gratis als betaalde kinderopvang op wekelijkse basis in 
rekening brengt en waarbij tevens werd gecontroleerd voor het al dan niet aanwezig zijn van 
inwonende kinderen (zie interne producttermen, Mirowsky, 1999).

2.2.3. controlevariabelen

Aangezien de ervaring van het werk-gezin conflict zich voornamelijk bij jongere volwassenen 
kan situeren, omdat zij het starten van een gezinsleven en het uitbouwen van een loopbaan 
moeten combineren, werden drie leeftijdsgroepen opgenomen in de analyses: respondenten 
van 20-39 jaar (‘starters’, 19,6%); van 40-49 jaar (mid-loopbaan, 49,8%); en van 50-60 jaar (ein-
de loopbaan, 30,6%, referentiecategorie). Controle voor het huishoudelijke inkomen gebeurde 
aan de hand van een aangepaste inkomensmaat: het equivalent huishoudinkomen (EHI, bere-
kend op basis van de Equivalent Income OECD modified scale; Haagenars, Vos & Zaidi, 1994). 
Deze schaal bestaat uit 5 categorieën op basis van het mediaaninkomen, dat afzonderlijk voor 
mannen (1.607 euro) en vrouwen (1.684 euro) is vastgesteld: personen met minder dan 50% 
van het mediaaninkomen (EHI); de groep met een EHI van 50% tot 79% van het mediaanin-
komen; de groep met een EHI van 80% tot 119% van het mediaaninkomen (referentiecate-
gorie); de groep met een EHI van 120% of meer van het mediaaninkomen; en diegenen die 
geen informatie verschaften over hun inkomen (ongeveer 8% van alle respondenten). Deze 
OECD-schaal controleert voor de omvang en de samenstelling van het huishouden en geeft 
verschillende gewichten aan de respondent (×1,0), andere volwassenen (×0,5) en minderjarige 
kinderen (×0,3). Daarenboven laten de SIV-data toe de partner- en kinderalimentatiebedragen in 
rekening te brengen in deze inkomensmaat (dit is de gegeven of verkregen financiële steun aan, 
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respectievelijk van, de ex-partner voor de respondent en/of de kinderen). Tevens wordt ook een 
binaire variabele opgenomen die aangeeft of de respondent al dan niet een superviserende func-
tie uitoefent op het werk. Verantwoordelijkheid op het werk hangt immers in belangrijke mate 
samen met zowel werk-gezin conflict (Oshagbemi, 2003; Robie et al., 1998) als met geslacht 
(mannen hebben vaker een superviserende of leidinggevende functie dan vrouwen). Tenslotte 
wordt ook gecontroleerd voor de duur (in maanden) van de huidige gezinsvorm. Dit is duur 
van het samenwonen met de huidige partner voor de samenwonenden; respectievelijk de duur 
van het zonder partner wonen voor zij die niet samenwonen met een partner, dit is sinds de 
ontbinding van het huwelijk of sinds een laatste samenwoonrelatie.

2.3. methode

Lineaire regressiemodellen werden geschat om de samenhang tussen gezinskenmerken ener-
zijds en het werk-naar-gezin conflict en het gezin-naar-werk conflict anderzijds na te gaan. 
Doordat de respondenten in de dataset kunnen behoren tot dezelfde ex-huishoudens (eerste 
ontbonden huwelijken), is de veronderstelling van niet-gekoppelde data geschonden. Om deze 
reden werden de analyses afzonderlijk voor mannen en vrouwen uitgevoerd. Kenmerken van 
de onderzoeksgroep worden gegeven in tabel 1. Resultaten van de stapsgewijze regressieanaly-
ses worden weergegeven in tabel 2. Daarin worden verschillen in werk-naar-gezin conflict en in 
gezin-naar-werk conflict gegeven naargelang de gezinssamenstelling (al dan niet samenwonend 
met partner, verblijfsregeling van eventuele jonge kinderen), alsook de invloed van het kiezen 
voor een bepaald werkregime en van het gebruik van externe hulp voor het huishouden en de 
kinderopvang. Controlevariabelen werden eveneens toegevoegd. Interactie-effecten tussen de 
variabelen inzake de kinderen, het werkregime en de externe hulp, en het al dan niet hebben 
van een inwonende partner werden getest. 

3. Resultaten

3.1. ooit-gescheiden mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

De gemiddelde leeftijd van de ooit-gescheiden mannen en vrouwen die actief zijn op de ar-
beidsmarkt uit de onderzoeksgroep ligt tussen 44 jaar (samenwonende vrouwen) en 47 jaar 
(alleenstaande mannen). Ongeveer de helft van de respondenten bevindt zich in de leeftijdsca-
tegorie 40-49 jaar (tabel 1). Op het moment van het interview hadden iets meer ooit-gescheiden 
tewerkgestelde mannen (64%) dan vrouwen (56%) een nieuwe inwonende partner. Ongeveer 
20% van de onderzoeksgroep heeft nog inwonende kinderen van 12 jaar of jonger uit het eerste 
ontbonden huwelijk. Vrouwen hebben deze kinderen vaker inwonend, ofwel alleen bij hen 
(23,2%) of in één of andere vorm van gedeeld verblijf met hun ex-echtgenoot (73,5%; resultaten 
niet weergegeven). 29% van de mannen en 23% van de vrouwen die samenwonen met een 
nieuwe partner hebben ook inwonende jongere kind(eren) samen met deze nieuwe partner. 
Tenslotte blijkt bijna 1 op de 8 (13%) mannen met een nieuwe partner een jong inwonend stief-
kind te hebben; dit is veel minder vaak het geval bij vrouwen (5%).

Voor zowel ooit-gescheiden mannen als vrouwen geldt dat wie meer werk-naar-gezin conflict 
rapporteert doorgaans ook meer gezin-naar-werk problemen ervaart (r = 0,325, p < 0,01). Globaal 
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genomen rapporteren zowel mannen als vrouwen duidelijk wel meer problemen van werkaan-
gelegenheden die meegebracht worden naar het gezin, dan gezinsgerelateerde problemen die 
de effectiviteit op het werk hinderen (tabel 1). Ook mannen zonder nieuwe partner rapporteren 
absoluut meer werk-naar-gezin conflict dan gezin-naar-werk conflict, maar in vergelijking met 

tAbEL 1.  Kenmerken van ooit-gescheiden beroepsactieve mannen en vrouwen, naargelang ze al 
dan niet samenwonen met een nieuwe partner (X en in %) 

  mannen     Vrouwen  

herpartnerd 
(n = 1.142)

alleenstaand 
(n = 634)

    herpartnerd 
(n = 1.062)

alleenstaand 
(n = 840)

 

  X  Sd X Sd   X  Sd X  Sd

Werk-naar-gezin conflict  3,77  3,15  3,86  3,43  4,15  3,28  4,59  3,46 **

Gezin-naar-werk conflict  1,40  1,19  1,63  1,63 ***  1,69  1,65  1,81  1,81

Tijd 

leeftijd (24-60 jaar)  46,23  6,88 47,17  6,61 **  43,70  6,85 45,78  6,90 ***

tijd in huidige gezinsvorm 
(in maanden) 116,01 79,85 81,84 66,47 *** 120,64 77,16 95,83 72,72 ***

  %   %       %   %    

Kinderen 

Kinderen ≤12 jaar uit ontbonden huwelijk 

 in gedeeld verblijf  5,9 11,0 *** 13,5 17,6 **

enkel inwonend bij respondent  1,5 0,3 *  4,6  5,1

niet inwonend (inwonend 
bij ex-partner of elders)  9,9 12,5  1,0  1,0

geen 83,2 76,3 *** 81,3 76,5 **

Andere inwonende kinderen ≤ 12 jaar

kinderen samen met nieuwe partner 28,7 22,7

stiefkinderen 13,0  4,7

Copingstrategieën

voltijds werken 94,2 92,9 56,2 63,7 ***

deeltijds werken  3,7  3,6 20,8 18,7

halftijds werken  2,0  3,5 * 23,0 17,6 **

externe hulp voor huishoudtaken 25,9 51,8 *** 30,5 40,5 ***

externe hulp voor kinderopvang 
(indien jonge kinderen) 80,7 76,5 *** 84,4 75,6 ***

Controlevariabelen

Leeftijd 

24-39 jaar 16,3 13,6 27,8 18,3 ***

40-49 jaar 50,1 47,3 50,4 50,4

50-60 jaar 33,6 39,1 * 21,8 31,3 ***

Huishoudinkomen

EHI < 50%  4,2  5,8  3,8 10,5 ***

EHI 50-79% 19,2 25,2 ** 19,7 43,0 ***

EHI 80-119% 34,8 33,1 34,7 29,8 *

EHI ≥ 120% 34,5 26,7 *** 30,8 12,4 ***

EHI missing  7,5  9,1 11,4  4,4 ***

Supervisie 45,9   37,5   ***   22,2   18,7   *

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SIV, 2010.
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mannen die samenwonen met een nieuwe partner, ervaren zij wel significant meer problemen 
op het werk vanwege hun gezinsverantwoordelijkheden (gezin-naar-werk conflict, tmannen = 3,42, 
p < 0,001). Vrouwen zonder nieuwe partner daarentegen rapporteren in vergelijking met samen-
wonende vrouwen significant meer problemen in het gezin vanwege werkvereisten (werk-naar-
gezin conflict, tvrouwen = 2,84 p < 0,01). 

3.1.1. het gebruik van externe hulp

Uit tabel 1 blijkt dat, zoals verwacht, wie geen inwonende partner heeft significant vaker gebruik 
maakt van externe hulp voor huishoudelijke taken dan wie die wel een inwonende partner 
heeft. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen (p < 0,001). Mannen zonder partner schakelen 
bovendien vaker hulp in dan vrouwen zonder partner (52% versus 40%, Chi2 = 14,4 p < 0,001). 
Wanneer we differentiëren naargelang het type hulp (betaalde of niet-betaalde) en gezinssamen-
stelling (figuur 1), valt op dat wie geen inwonende partner heeft veel meer beroep doet op gratis 
hulp van vrienden en familie dan wie wel een inwonende partner heeft (25 tot 54% versus 5 
tot 12%). Dat geldt voor mannen en vrouwen, en ongeacht of er inwonende jonge kinderen 
zijn of niet. Wie een nieuwe partner heeft, schakelt daarentegen veel vaker betaalde eerder dan 
niet-betaalde hulp in. In alle groepen doen ouders met inwonende jonge kinderen significant 
vaker beroep op niet-betaalde hulp dan mannen en vrouwen zonder jonge inwonende kinderen 
(Chi2 p < 0,01), met uitzondering van die vaders die een nieuwe partner hebben (Chi2 p > 0,05). 
Betaalde hulp wordt door wie geen partner heeft niet opvallend vaker ingeschakeld wanneer er 
inwonende jonge kinderen zijn; samenwonenden met inwonende jonge kinderen doen dat wel 

fIGuur 1.  Gebruik van betaalde en/of niet-betaalde externe hulp voor huishoudelijke taken door 
ooit-gescheiden beroepsactieve mannen en vrouwen, naargelang het al dan niet hebben 
van een inwonende partner en van jonge inwonende kinderen (in %)
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Bron: SIV, 2010.
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(Chi2
mannen en vrouwen p < 0,05). Globaal genomen wordt eerder zelden een combinatie van betaalde 

en niet-betaalde hulp gerapporteerd. Indien dit toch gebeurt, is dit het vaakst bij alleenstaande 
vaders met jonge inwonende kinderen (12%). 

Rekening houdend met het al dan niet inwonen van jonge kinderen, wordt hulp bij de opvang 
van kinderen, in tegenstelling tot hulp voor huishoudelijke taken, iets vaker ingeroepen door 
wie met een partner samenwoont (81 tot 84%), dan door wie zonder partner woont (76%, ta-
bel 1). Dit verschil kan mogelijk te wijten zijn aan het feit dat de leeftijd van het jongste kind 
gemiddeld lager is in nieuwsamengestelde gezinnen (8 jaar) dan bij alleenstaande ouders (11 
jaar; resultaten niet weergegeven). Bovendien heeft een aanzienlijk deel van de kinderen uit 
een ontbonden huwelijk één of andere vorm van een gedeelde verblijfsregeling, hetgeen beide 
ouders – ook in het geval een van ongelijke verdeling van het verblijf – toch enige ‘kind-vrije 
tijd’ geeft, wat mogelijk de nood aan externe kinderopvang doet afnemen.

Figuur 2 geeft het gebruik van kinderopvang weer, uitgesplitst naar betaalde en/of niet-betaalde 
opvang. Teneinde de grootste verschillen in zorglast tussen eenoudergezinnen en nieuwsamen-
gestelde gezinnen uit te vlakken, werden enkel die respondenten opgenomen die minstens één 
inwonend kind van maximaal 6 jaar hebben. Chi2-tests tonen aan dat er geen significante ver-
schillen naargelang de leefvorm van de ouder zijn (p > 0,05). Alleenstaande gescheiden vaders 
blijken het minst vaak een beroep te doen op externe kinderopvang (figuur 2), wat mogelijk 
te wijten is aan het feit dat zij vaak slechts ‘deeltijds’ de kinderen bij zich hebben, daar waar 
alleenstaande gescheiden moeders de kinderen vaker ‘voltijds’ of voor een groter deel van de 
tijd bij zich hebben. De alleenstaande vaders buiten beschouwing gelaten, kan maar liefst 3 op 
de 4 tot 4 op de 5 ooit-gescheiden ouders op regelmatige basis beroep doen op niet-betaalde 

fIGuur 2.  Gebruik van betaalde en/of niet betaalde kinderopvang door ooit-gescheiden beroepsac-
tieve mannen en vrouwen met inwonende kinderen van 6 jaar of jonger, naargelang het al 
dan niet hebben van een inwonende partner (in %)
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Bron: SIV, 2010.
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kinderopvang. In tegenstelling tot de hulp voor huishoudelijk taken, wordt voor de opvang van 
kinderen wel vaker een combinatie tussen betaalde en niet-betaalde opvang gebruikt. Ongeveer 
de helft van de respondenten combineert beide vormen.

3.1.2. kiezen voor deeltijds of halftijds werk

Tenslotte toont tabel 1 dat het overgrote deel van de ooit-gescheiden beroepsactieve man-
nen voltijds werkt (93-94%). Slechts zelden kiezen zij voor deeltijds of halftijds werk. Ooit-
gescheiden beroepsactieve vrouwen werken daarentegen vaker in een niet-voltijds regime, in 
het bijzonder vrouwen met een nieuwe inwonende partner (44%, tabel 1).
 
Wanneer we gezinssamenstelling na een (echt)scheiding in rekening brengen en ook de ooit-
gescheiden niet-beroepsactieve respondenten, blijkt dat voltijds werk het vaakst voorkomt bij 
alleenstaande ouders met inwonende jonge kinderen (90% van de mannen en 52% van de vrou-
wen) (zie ook Buffel, Colman & Bracke, 2013 en Vanderheyden & Mortelmans, 2013, beiden in 
deze SVR-studie), hoewel net zij meer nood hebben aan minder werkuren. Deeltijds of halftijds 
werken is een vrij vaak gebruikte optie door vrouwen die actief blijven op de arbeidsmarkt. Van 
hen is immers tussen 28% (vrouwen zonder partner en zonder kinderen) en 38% (herpartnerde 
vrouwen met kinderen) actief in deeltijds of halftijds dienstverband. Bij mannen is het eerder 
een alles of niets verhaal en komt deeltijds of halftijds werken quasi niet voor. Van de mannen 
zonder inwonende partner en zonder inwonende kinderen van 12 jaar of jonger is 22% niet 
actief op de arbeidsmarkt (figuur 3). Dat is meteen de grootste groep onder de mannen. Ook bij 
vrouwen zijn de hoogste percentages niet-actieven te vinden bij diegenen die geen inwonende 
kinderen van 12 jaar of jonger (meer) hebben (24% bij deze zonder inwonende partner en 22% 

fIGuur 3.  Tewerkstelling van ooit-gescheiden mannen en vrouwen, naargelang het al dan niet heb-
ben van een inwonende partner en van jonge inwonende kinderen (in %)
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bij deze met een nieuwe inwonende partner). Chi2-tests wijzen uit dat de verdeling naargelang 
het werkregime voor alle groepen significant verschilt tussen diegene met en diegene zonder 
jonge inwonende kinderen, met uitzondering van de groep vrouwen zonder inwonende partner 
(Chi2 p > 0,05).

3.2. werk-gezin conflict en de aanwezigheid van een nieuwe partner

Resultaten van de getrapte regressieanalyses worden weergegeven in tabel 2. In model 1 wor-
den de verschillen in werk-naar-gezin en in gezin-naar-werk conflict gegeven, naargelang het al 
dan niet samenwonen met een nieuwe partner en naargelang de aanwezigheid van inwonende 
kinderen van 12 jaar of jonger (rekening houdend met het type kinderen en hun verblijf). Model 
2 toont de schattingen van de finale regressieanalyses, met opname van het werkregime en het 
gebruik van externe hulp voor huishoudelijke taken en van kinderopvang als copingstrategieën. 
In model 2 wordt ook gecontroleerd voor alle andere variabelen (leeftijd, huishoudinkomen, 
supervisie op het werk en duur sinds aanvang van de huidige gezinsvorm).
 
De resultaten van model 1 bevestigen onze eerste hypothese (1a) die stelt dat de ervaring van 
werk-gezin conflict doorgaans lager is voor wie samenwoont met een nieuwe partner dan voor 
wie dit niet doet. Dit geldt zowel voor ooit-gescheiden mannen als vrouwen. Gecontroleerd voor 
de aanwezigheid van inwonende jonge kinderen, melden herpartnerde mannen in vergelijking 
met niet-herpartnerde mannen significant minder problemen van gezin-naar-werk conflict; her-
partnerde vrouwen ook, maar zij rapporteren in vergelijking met niet-herpartnerde vrouwen 
tevens duidelijk minder problemen van werk-naar-gezin conflict (zie ook figuur 4). Hypothese 

fIGuur 4.  Werk-naar-gezin conflict en gezin-naar-werk conflict van ooit-gescheiden beroepsactieve 
mannen en vrouwen, naargelang ze al dan niet samenwonen met een nieuwe partner (X)
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weRk-Gezin conflict

171

6

h
o

o
f

d
S

t
u

k

1b, die een gelijke impact van nieuwe partnerrelaties op de ervaring van werk-gezin conflict 
verwacht voor mannen en vrouwen, wordt met andere woorden niet ondersteund door de data.

De resultaten van model 2 tonen evenwel aan dat het positieve effect van het hebben van een 
inwonende partner voor beroepsactieve ooit-gescheiden vrouwen op de mate van ervaren 
werk-gezin conflict verdwijnt, wanneer gecontroleerd wordt voor het werkregime en voor de 
financiële situatie. Dit toont aan dat mannen combinatiestress reduceren bij hun partner (ooit-
gescheiden vrouwen) voornamelijk door financiële zorgen weg te nemen en hen de mogelijk-
heid te geven minder te werken. De data bevestigen dat hoewel vrouwen met een inwonende 
partner even vaak actief zijn op de arbeidsmarkt als vrouwen zonder inwonende partner (80% 
versus 77%, niet significant), de eerste groep toch significant minder vaak tewerkgesteld is in 
een voltijds regime (56% versus 64%, tabel 1, Chi2 = 10,88, p < 0,001). 

3.3. werk-gezin conflict, kinderen, werk en copingstrategieën

Ooit-gescheiden mannen en vrouwen met inwonende kinderen van 12 jaar of jonger ervaren 
zoals verwacht doorgaans meer gezin-naar-werk conflict dan deze zonder inwonende jonge 
kinderen (hypothese 2a; tabel 2, model 1). Dit is voornamelijk zo voor vrouwen. Daar waar voor 
ooit-gescheiden beroepsactieve vrouwen immers alle types van kinderen samengaan met een 
hogere mate van gezin-naar-werk conflict, is dat voor ooit-gescheiden mannen enkel het geval 
voor diegenen met kinderen uit hun ontbonden huwelijk die in een gedeeld verblijf bij hen 
zijn. Aanvullende analyses tonen daarenboven aan dat jonge kinderen uit het ontbonden hu-
welijk die voltijds bij hun moeder verblijven, niet voor meer combinatiedruk zorgen dan jonge 
kinderen met één of andere vorm van gedeelde verblijfsregeling (t = –0,73, p > 0,05; resultaten 
niet weergegeven). Dit druist in tegen wat werd verwacht (hypothese 2b). Opvallend is dat de 
aard van de relatie van het kind met de respondent wel degelijk een verschil lijkt uit te maken: 
inwonende jonge stiefkinderen zorgen immers – in tegenstelling tot alle andere types van jonge 
kinderen – niet voor meer gezin-naar-werk conflict; voor mannen noch voor vrouwen (tabel 2, 
model 1).

De resultaten van model 2 tonen aan dat jonge kinderen uit de nieuwe partnerrelatie niet langer 
zorgen voor meer gezin-naar-werk conflict bij ooit-gescheiden beroepsactieve vrouwen wanneer 
het al dan niet een beroep doen op (betaalde en/of niet-betaalde) kinderopvang in rekening 
wordt gebracht. Hetzelfde geldt voor het effect van jonge kinderen uit het ontbonden huwelijk 
die voltijds bij hun moeder verblijven. Hoewel een gedeeld verblijf van de jongere kinderen ide-
aliter een gedeelde zorg en een gedeelde tijd betekent, ervaren ooit-gescheiden beroepsactieve 
vrouwen én mannen met jonge kinderen uit hun ontbonden huwelijk in een co-ouderschapsre-
geling wel nog steeds meer gezin-naar werk conflict, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van 
externe hulp voor kinderopvang en voor huishoudelijke taken. Deze bevinding verwerpt hy-
pothese 2b volledig. Hypothese 3a, die verwijst naar de stress-bufferende werking van externe 
hulp voor huishoudelijke taken en voor kinderopvang kan tevens enkel gedeeltelijk worden 
bevestigd. Dat hulp van buitenaf slechts deels helpt om om te gaan met werk-gezin conflict 
blijkt ook uit het feit dat ooit-gescheiden beroepsactieve moeders die aangeven een beroep te 
doen op kinderopvang nog steeds meer combinatiedruk ervaren dan wie dit niet doet. Ten slotte 
blijkt in overeenstemming met hypothese 3b dat minder werkuren gepaard gaan met lagere 
niveaus van werk-naar-gezin conflict, maar dit geldt enkel voor vrouwen. Mannen die halftijds 
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werken rapporteren zelfs meer, eerder dan minder, gezin-naar-werk conflict. Hypothese 3b kan 
bijgevolg slechts gedeeltelijk worden bevestigd. Interactietermen tussen werkregime en het al 
dan niet hebben van een inwonende partner bleken niet significant.

4. discussie

De toename in het aantal echtscheidingen in Westerse samenlevingen heeft geleid tot een sterke 
groei van het aantal alleenstaande ouders en diverse andere nieuwe gezinstypes. Voor mannen 
en vrouwen op beroepsactieve leeftijd in deze nieuwe gezinnen is het een extra uitdaging om 
een goede balans te vinden tussen werkvereisten enerzijds en (nieuwe) gezinstaken anderzijds. 
Het in toom houden van de combinatiestress is van belang, voor het individu, maar ook voor het 
gezin, de arbeidsmarkt, en de bredere maatschappij. Werk-gezin conflict hangt immers samen 
met een lager welbevinden en een zwakkere gezondheid (Baxter & Alexander, 2008), maar leidt 
tevens tot meer stress en een verminderde betrokkenheid op het werk (met een verhoogde kans 
op fouten en een toenemend absenteïsme), alsook binnen het gezin (met een verhoogde kans 
op een relatie-ontbinding) (Greenhaus, Parasuraman & Collins, 2001; Bellavia & Frone, 2005; 
Symoens & Bracke, 2007). Een verhoogde maatschappelijke kost is dan ook inherent aan de 
toename van de combinatiedruk in onze maatschappij: letterlijk vanwege de verhoogde gezond-
heidszorgkosten, maar ook omdat het een druk legt op de leefbaarheid van de maatschappij en 
het gemeenschapsleven, waarvoor begrip en tijd maken voor elkaar essentieel is.

Eerder onderzoek was voornamelijk gericht op moeders, en specifiek op alleenstaande moeders. 
In dit onderzoek werd het werk-gezin conflict belicht bij vrouwen en mannen in verschillende 
gezinsvormen na een echtscheiding. Centraal stond de vraag in welke mate niet herpartnerde 
en herpartnerde ooit-gescheiden beroepsactieve mannen en vrouwen geconfronteerd worden 
met conflicterende werk- en gezinsvereisten, en welke factoren deze combinatiedruk kunnen 
versterken of temperen. Een specifieke focus lag op verschillen tussen mannen en vrouwen 
aangezien werd verwacht dat klassieke rolpatronen niet langer standhouden in deze niet-tradi-
tionele gezinnen.

Een eerste bevinding was dat meer problemen van werk-naar-gezin conflict werden gemeld dan 
problemen van gezin-naar-werk conflict, door zowel mannen als vrouwen en ongeacht of men 
een nieuwe inwonende partner heeft of niet. Dit is in overeenstemming met recent onderzoek 
dat aantoont dat ook vrouwen veel, of zelfs evenveel belang hechten aan hun werkrol (Cinamon 
& Rich, 2002; Mencken & Winfield, 2000). Toch is het mogelijk dat het gezin-naar-werk conflict 
even vaak en als even stressvol ervaren wordt, maar dat het tegelijkertijd als meer ‘natuurlijk’ 
gezien wordt, voornamelijk door vrouwen, waardoor problemen van gezin-naar-werk conflict 
ook minder gerapporteerd worden (Cinamon & Rich, 2002).

In tegenstelling tot de verwachting, lijken traditionele genderrolpatronen te volharden, ook na 
een echtscheiding. Zo blijkt dat vrouwen de belangrijkste zorgverleners blijven in het gezin, 
aangezien zij geneigd zijn gezinsgerelateerde taken van mannen over te nemen, in ruil voor 
financiële zekerheid en een verminderde werkstress. Dat leiden we af uit het feit dat het heb-
ben van een nieuwe inwonende partner voor ooit-gescheiden mannen samen gaat met minder 
gezin-naar-werk conflict en voor ooit-gescheiden vrouwen tevens met minder werk-naar-gezin 
conflict. Gescheiden vrouwen met een nieuwe partner stellen het doorgaans immers financieel 
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beter en kunnen zich vaker (deeltijds) van de arbeidsmarkt terugtrekken. Ooit-gescheiden al-
leenwonenden, maar voornamelijk alleenstaande ouders blijven vaker voltijds werken vanuit 
een economische noodzaak. Zij kunnen hun tewerkstelling immers niet verdelen met een part-
ner. Daarnaast blijkt ook dat – in lijn met klassieke genderrollen – de aanwezigheid van jonge 
kinderen doorgaans sterker gepaard gaat met een gezin-naar-werk conflict voor ooit-gescheiden 
vrouwen dan voor ooit-gescheiden mannen. Interessant is dat genderrolspecialisatie, ook tus-
sen ex-koppels na een echtscheiding, lijkt voort te bestaan. Immers: hoewel te verwachten is 
dat een gedeeld verblijf van de kinderen leidt tot enige mate van persoonlijke tijd voor elk van 
beide ouders, toonden de resultaten aan dat ooit-gescheiden beroepsactieve vrouwen die jonge 
kinderen in een gedeelde verblijfsregeling hebben, in dezelfde mate gezin-naar-werk conflict 
rapporteren als vrouwen die jonge kinderen voltijds inwonend hebben. Dit is een interessante 
bevinding omdat het aangeeft dat voor ooit-gescheiden beroepsactieve moeders een gedeeld 
verblijf niet per definitie een stap voorwaarts is in termen van het indijken van het werk-gezin 
conflict. Het feit dat de ex-partner ook deels instaat voor de kinderen zorgt niet voor een daad-
werkelijke afname van de ervaren zorglast bij moeders. Ook in hun ‘kind-vrije tijd’ lijken zij 
bezig te blijven met hun kinderen. Het feit dat het hebben van inwonende jonge stiefkinderen 
niet gepaard gaat met meer gezin-naar-werk conflict voor vrouwen, en het feit dat gescheiden 
mannen enkel meer gezin-naar-werk conflict rapporteren voor jonge kinderen uit het ontbon-
den huwelijk die zij in gedeeld verblijf hebben, kan erop wijzen dat de biologische ouders, 
en in eerste instantie de biologische moeder, de belangrijkste zorgverleners blijven voor jonge 
kinderen in nieuwsamengestelde gezinnen.

Halftijds werken en het gebruik van externe (betaalde en/of niet-betaalde) hulp voor huishou-
delijke taken en/of voor kinderopvang tenslotte, blijken goede strategieën te zijn voor het om-
gaan met combinatiedruk tussen werk en gezin na een echtscheiding. Toch werden ook hier 
interessante nuances gevonden. Zo blijkt het gebruik van externe hulp voor huishoudelijke 
taken of voor kinderopvang slechts gedeeltelijk soelaas te brengen voor de combinatiedruk die 
gescheiden beroepsactieve ouders met inwonende jonge kinderen uit het ontbonden huwelijk 
ervaren, althans voor hen met jonge kinderen in een gedeeld verblijf. Dit kan erop wijzen dat 
deze kinderen vaak extra niet-tastbare zorg en aandacht behoeven waaraan externe hulp niet 
tegemoet kan komen, dat ouders zich vaker zorgen maken over deze kinderen, en/of dat een ge-
deeld verblijf zorgt voor extra stress, los van de loutere zorg voor de kinderen. Een gedeeld ver-
blijft brengt immers extra regels en organisatie binnen het gezin met zich mee, en het impliceert 
een aanhoudend contact met de ex-partner. Beide kunnen een belangrijke bron van stress zijn. 

De resultaten op basis van de SIV-data hebben ook beperkingen. Vooreerst betreft het een cross-
sectionele studie. Hierdoor geeft deze survey geen inzicht in de directe effecten of veranderin-
gen in werk-gezin conflict ten gevolge van het vinden van een nieuwe partner of ten gevolge van 
het hanteren van bepaalde copingstrategieën. Longitudinaal onderzoek zou hierin meer inzicht 
kunnen brengen, alsook in eventuele veranderingen in genderrollen en genderrolopvattingen 
doorheen de levensloop. Ten tweede houdt het gebruik van survey-data in dat ‘worst cases’ met 
betrekking tot de combinatiedruk van gezin en arbeid dreigen te ontbreken: degenen die het te 
druk hebben, nemen immers niet gemakkelijk deel aan onderzoek (Vercruyssen, Roose & Van 
De Putte, 2011). Daarenboven is het mogelijk dat een aanzienlijk deel van de mensen die niet 
actief is op de arbeidsmarkt – en als zodanig niet geselecteerd werd in onze onderzoeksgroep 
– zich uit de arbeidsmarkt terugtrok net om de combinatiestress in te dijken of te vermijden. 
Beide mechanismen kunnen leiden tot een algehele onderschatting van het werk-gezin conflict. 
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Onderzoek op basis van gegevens die peilen naar de motivaties voor het niet-deelnemen aan 
survey-onderzoek kan hier meer licht op werpen. Ten derde dienen we ook te erkennen dat de 
operationalisering van het werk-gezin conflict voor verbetering vatbaar is. Om praktische rede-
nen (inperken tijdsduur interviews) werd geopteerd om de combinatiestress met een beperkt 
aantal items te meten in de SiV-survey. Dit naar analogie met de operationalisering binnen 
het ISSP (2002). Positief is dat de vier opgenomen items een onderscheid maken tussen het 
werk-naar-gezin conflict en het gezin-naar-werk conflict, zoals naar voor geschoven door onder 
andere Duxbury & Higgins (2003) en Frone, Russel & Cooper (1992), en dat ze ook naar de twee 
voornaamste bronnen van werk-gezin conflict peilen (‘time-based conflict’ en ‘strain-based con-
flict’). Desondanks zou een meer uitvoerige schaal, bestaande uit meerdere items, en een schaal 
die ook ‘behavior-based conflict’ meet, de inzichten kunnen helpen verscherpen (Kossek & 
Ozeki, 1998; Carlson et al., 2000). Ten vierde zou verdere studie meer licht moeten werpen 
op de vraag in hoeverre de ervaring van een werk-gezin conflict in gezinnen met verblijfsco-
ouderschap verschilt tussen ouders die voor een dergelijke regeling zelf kiezen en zij die dit 
opgelegd kregen bij een echtscheiding, een mogelijkheid sinds de wetswijziging van 2006. Het 
is mogelijk dat deze gezinnen fundamenteel verschillen, onder andere in de kwaliteit van de 
relatie tussen beide ouders (ex-partners) en de afstand tussen beider nieuwe woningen. Beide 
kunnen immers een belangrijke impact hebben op het gezin-werk conflict, die eerder situatie- 
dan kindgebonden is. Tenslotte was deze studie in hoofdzaak gericht op gezinskenmerken en 
gezinsgerelateerde copingstrategieën. We erkennen dat deze niet het hele verhaal omvatten. Zo 
geeft eerder onderzoek inzicht in arbeidsgerelateerde factoren, zoals bijvoorbeeld het stress-ver-
hogende effect van monotoon werk, het ervaren van weinig ondersteuning van de werkgever, 
een hoge werklast en veranderende arbeidsroosters, of omgekeerd in het belang van flexibiliteit 
en planning om stress en conflict te verminderen (Allen, 2001; Frone & Yardley, 1996; Michel et 
al., 2011; Voydanoff, 1988; White et al., 2003). Tevens werden positieve vormen van werk-gezin 
interferentie – zoals creatief denken en handelen teneinde oplossingen te vinden voor de eisen 
die gesteld worden door zowel de familie als het werk – achterwege gelaten (Barnett & Hyde, 
2001; Greenhaus & Powell, 2006; Keene & Quadagno, 2004). Meer inzicht in de werk-gezin 
balans zou het verhaal over de combinatie van werk en gezin in gezinnen na een echtscheiding 
evenwel kunnen helpen uitbalanceren.

5.  aandachtspunten voor het beleid

Zowel mannen als vrouwen in nieuwe gezinnen na een (echt)scheiding zijn vatbaar voor stress 
vanwege verschillende veranderingen die plaatsvinden op zowel persoonlijk, gezins- als werk-
vlak. Dit geldt niet enkel voor alleenstaanden en alleenstaande ouders, maar ook voor wie met 
een nieuwe partner gaat samenwonen na een (echt)scheiding. Uit eerder onderzoek blijkt im-
mers dat tweede en derde huwelijken minder stabiel zijn dan eerste huwelijken (Corijn, 2012). 
Wellicht is dat nog meer het geval voor nieuwe ongehuwde samenwoonrelaties. De kans op een 
ontbinding van een ongehuwde samenwoonrelatie is immers groter dan de kans op een ont-
binding van een huwelijk, zo blijkt (zie Pasteels, Lodewijckx & Mortelmans, 2013 in deze SVR-
studie). Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat de belangrijkste conflictthema’s in nieuwe 
partnerrelaties de opvoeding van de kinderen en de verdeling van huishoudelijke taken zijn 
(Symoens, 2012), maakt dat verbetering nodig is teneinde de vicieuze cirkel te doorbreken. Het 
stimuleren van relatie-, gezins- en opvoedingsondersteuning kan helpen, onder andere met het 
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oog op het bijsturen en beter op elkaar afstemmen van verwachtingen tussen partners, en door 
het meehelpen zoeken naar werkbare patronen in deze nieuwe gezinnen. 

Verder komt uit de analyses naar voor dat kinderopvang voor een belangrijk deel het gezin-naar-
werk conflict kan helpen verminderen. Toch is externe kinderopvang hiertoe niet volledig in 
staat, zo blijkt voor ouders met jonge kinderen met een gedeelde verblijfsregeling. Er is nood 
aan meer inzicht in de aard van de specifieke problemen die deze gezinnen ervaren én in de 
strategieën die volgens deze ouders zelf effectief en efficiënt lijken te zijn. Met het oog daarop is 
het organiseren van focusgroepen de meest efficiënte onderzoeksmethode, aangezien deze met 
een minimum aan tijd en kosten een maximum aan inzichten kunnen blootleggen (Mortelmans, 
2007). Ons inziens is er wellicht nood aan meer, en vooral aan meer flexibele systemen van 
kinderopvang, die week om week kunnen wisselen, of waar ook ouders met een acute zorgvraag 
een beroep op kunnen doen (voor korte of lange termijn). Dit is voornamelijk van belang voor 
alleenstaande ouders die niet (steeds) een beroep kunnen doen op hulp van familie of vrienden. 
Een verdere uitbouw van deze voorzieningen kan deze ouders helpen op een gezonde wijze 
op de arbeidsmarkt actief te blijven. Evenwel mogen deze zorgsystemen geen grote financiële 
last betekenen. Alleenstaande ouders, voornamelijk moeders, vormen immers een belangrijke 
risicogroep voor armoede (Fokkema, 2001; Holden & Smock, 1991). 

Daarnaast blijkt het werk-naar-gezin conflict – althans bij vrouwen – sterk gereduceerd te kun-
nen worden door (tijdelijk) halftijds te werken. De verdere uitbouw en bescherming van syste-
men als zorgverlof, ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking in verschillende sectoren van 
de arbeidsmarkt zou een belangrijke prioriteit moeten zijn, omdat het werk-naar-gezin con-
flict een belangrijke last legt, zowel op het individu als op het gezin en op de maatschappij. 
Bovendien worden problemen van het werk-naar-gezin conflict ook door mannen als proble-
matisch ervaren. Het feit dat zij evenwel maar zelden gebruik maken van deeltijds werk of al-
lerhande verlofsystemen, toont aan dat hier nog ruimte voor verbetering is, zeker met het oog op 
het toenemende aantal vadergezinnen, vaders in co-ouderschap en nieuwsamengestelde gezin-
nen. Het (tijdelijk) inperken van de werkuren staat nog te vaak de uitbouw van een carrière in 
de weg. In deze optiek zou misschien gedacht kunnen worden aan verplicht ouderschapsverlof, 
ook voor mannen. Dat mannen hun zorgrollen meer opnemen is bovendien ook een belangrijke 
voorwaarde voor vrouwen met het oog op hun arbeidsparticipatie en hun doorstroom naar ho-
gere/zwaardere functies. Het verder dichten van de genderkloof binnen het gezin kan immers 
pas feit worden als daartoe ook inspanningen worden gedaan op maatschappelijk vlak (zie ook 
Cooke, 2006).
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Bijlage 1. Selectie van de onderzoeksgroep uit de SiV-data

SiV-steekproef van
(ex-)partners eerste huwelijken

Ontbonden eerste huwelijk n = 2.170

Leeftijd max. 60 jaar

Uiteindelijke
onderzoeksgroep 

In betaalde arbeid op tijdstip
van het onderzoek 

n = 2.460

n = 1.802 n = 1.920

n = 1.776 n = 1.902

n = 3.678

 (Ex-)partners (n = 6.470)
 Mannen n = 3.020 Vrouwen n = 3.450
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zo verschillend bij alleenstaande ouders?
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inleiding

Echtscheiding is een ingrijpende gezinstransitie en draagt bij tot de toenemende diversificatie 
van gezinstypes (Corijn, 2011; Lesthaeghe & Neels, 2002). Eenoudergezinnen na een scheiding 
vormen één van deze nieuwere gezinsvormen die toenemen aan belang. In Vlaanderen zou in 
2004 al volgens een maximumschatting bijna 24% van de 0- tot 17-jarige kinderen een echt-
scheiding of samenwoonontbinding van de ouders hebben meegemaakt (Lodewijckx, 2005). 
Meer dan de helft van de kinderen woont na een ouderlijke echtscheiding doorgaans bij de 
moeder en slechts 1 op de 10 woont doorgaans bij de vader (Sodermans, Vanassche & Matthijs, 
2011). Ook verblijfsco-ouderschap, waarbij kinderen beurtelings bij de moeder en de vader ver-
blijven, zit sterk in de lift, waardoor ook het aantal ouders dat – op zijn minst deeltijds – alleen 
instaat voor de zorg van de kinderen, toeneemt. 

Alleenstaande ouders vormen een belangrijke risicogroep inzake mentale gezondheid; voor-
al alleenstaande moeders uiten vaker klachten van angst en depressiviteit (Afifi, Cox & Enns, 
2006; Cairney et al., 2006; Crosier, Butterworth & Rodgers, 2007; Hope, Powers & Rodgers, 1999; 
Wade & Cairney, 2000). Dit is hoofdzakelijk te wijten aan een moeilijkere financiële situatie 
(Barrett & Turner, 2005; Benzeval, 1998) en aan een gebrek aan sociale steun (Cairney et al., 
2003; Crosier et al., 2007). Aangezien financiële draagkracht en sociale steun tezelfdertijd ook 
het professionele zorg- en het medicatiegebruik beïnvloeden, vragen we ons in dit hoofdstuk 
af hoe de minder goede psychische gezondheid van alleenstaande ouders zich vertaalt in hun 
zorg- en psychofarmacagebruik (Burstrom, 2002; Kouzis & Eaton, 1998; Ten Have et al., 2002; 
Westin & Westerling, 2006). Met psychofarmaca worden geneesmiddelen bedoeld die inwer-
ken op het psychische welbevinden, zoals onder meer antidepressiva, kalmeringsmiddelen en 
psychostimulantia.

Onderzoek naar het zorg- en medicatiegebruik van alleenstaande ouders is schaars. Dit geldt 
des te meer voor alleenstaande vaders (Neises & Grüneberg, 2005). Deze vaders vormen een 
minderheid, waardoor de meeste studies zich (vaak genoodzaakt) beperken tot alleenstaande 
moeders (Afifi et al., 2006; Brown & Moran, 1997; Cairney & Wade, 2002; Cairney et al., 2003, 
2004, 2006; Crosier et al., 2007; Hope et al., 1999; Targosz et al., 2003; Wang, 2004). Algemeen 
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wijzen de resultaten op een hoger gebruik van het formele hulpverleningsaanbod door alleen-
staande ouders, ongeacht de ernst van hun psychische klachten (Bijl & Ravelli, 2000; Cairney & 
Wade, 2002; Wang, 2004; Westin & Westerling, 2006).

In dit hoofdstuk trachten we inzicht te verwerven in het professionele zorg- en psychofarmaca-
gebruik van alleenstaande moeders en vaders omwille van psychische klachten in Vlaanderen. 
Hierbij schenken we bijzondere aandacht aan de rol van informele steun. We maken in deze 
studie een onderscheid tussen het raadplegen van een huisarts en van gespecialiseerde 
hulpverleners. 

1.  literatuur en onderzoeksvragen 

Vooraleerst we een theoretisch kader uitwerken en hypothesen formuleren, geven we een kort 
overzicht van de situatie in Vlaanderen inzake het raadplegen van professionele hulpverleners 
omwille van psychische problemen (1.1). Vervolgens gaan we in op de relatie tussen partnersta-
tus, leeftijd, mentale gezondheidsproblemen en het zorggebruik ervoor. Hierbij hebben we ook 
aandacht voor de rol die kinderen kunnen spelen in het proces van hulp zoeken van de ouders 
(1.2). In een derde en vierde paragraaf gaan we na hoe het verschil in professioneel zorg- en psy-
chofarmacagebruik tussen alleenstaande en niet-alleenstaande ouders zou kunnen verklaard 
worden, door onze aandacht te richten op de relatie tussen informele steun (1.3), financiële 
draagkracht (1.4) en zorg- en psychofarmacagebruik. Tot slot hebben we ook oog voor mogelijke 
geslachtsverschillen (1.5). 

1.1. het raadplegen van een huisarts en van gespecialiseerde hulpverleners

Huisartsen zijn belangrijke aanspreekpunten voor mensen met psychische klachten. Hun rol 
kan niet zomaar gereduceerd worden tot deze van ‘gatekeepers’ die patiënten moeten doorver-
wijzen naar de meest geschikte zorg1 (Verhaak, Bensing & Brink-Mulinen, 2007). Huisartsen zijn 
bovendien vaak niet zo geneigd om patiënten door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpver-
leners en behandelen zelf veel van hun patiënten met psychische klachten. De nadruk ligt dan 
doorgaans op een medicamenteuze behandeling (Boffin, Declerq & Van Casteren, 2012). Binnen 
het proces van de hulpverlening aan personen met psychische klachten staan huisartsen dus 
centraal in Vlaanderen, hoewel dit slechts in beperkte mate aan bod komt in hun opleiding 
(Hermans, De Witte & Dom, 2012).

Een consultatie bij een huisarts wordt beschouwd als een niet-gespecialiseerde, eerstelijns-
zorgverstrekking aan personen met psychische problemen, naast de gespecialiseerde tweede-
lijnszorgverstrekking door een psychiater of psycholoog (Gabilondo et al., 2011). Huisartsen 
zijn een stuk toegankelijker dan gespecialiseerde hulpverleners (Reynders et al., 2011). Zo is 
de initiële kostprijs van een consultatie bij een psychiater driemaal zo hoog als bij een huis-
arts. Ook het remgeld (na terugbetaling van de verzekering) is hoger bij een psychiater (RIZIV, 
2010). Consultaties bij psychologen worden niet terugbetaald bij volwassenen (RIZIV, 2012). 

1 Gespecialiseerde hulpverleners (psychiaters en psychologen) kunnen in België ook zonder doorverwijzing van een huisarts worden 
geraadpleegd. 
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Daarenboven zou het raadplegen van een huisarts als minder bedreigend en stigmatiserend 
worden ervaren (Reynders et al., 2011).

1.2.  Partnerstatus, kinderen en leeftijd

Alleenstaande ouders worden als een kwetsbare groep beschouwd, omdat ze vaak worden 
geconfronteerd met een opeenstapeling van sociale, economische en gezondheidsproblemen 
(Barrett & Turner, 2005; Benzeval, 1998; Cairney et al., 2003; Crosier et al., 2007). Gescheiden 
personen hebben een grotere behoefte aan hulp omwille van hun groter risico op een minder 
goede mentale gezondheid (Afifi et al., 2006; Cairney et al., 2006; Colman, Symoens & Bracke, 
2011; Crosier et al., 2007; Hope et al., 1999; Wade & Cairney, 2000). Dit geldt in het bijzonder 
voor de alleenstaande ouders onder hen, maar ook diegenen die reeds samenwonen met een 
nieuwe partner ervaren iets meer psychische klachten dan gehuwden (Carr & Springer, 2010; 
Meadows, McLanahan & Brooks-Gunn, 2008; Wade & Cairney, 2000). 

Vertrekkende van deze bevindingen verwachten we een hoger zorg- en psychofarmacagebruik 
bij alleenstaande ouders, ongeacht de ernst van hun psychische klachten (hypothese 1a). 
Gezien de grotere toegankelijkheid van huisartsen, verwachten we daarenboven dat alleen-
staande ouders, ongeacht hun (mentale) gezondheid, vooral vaker huisartsen zullen consulte-
ren (hypothese 1b). De vraag is hoe deze verschillen in zorg- en psychofarmacagebruik kunnen 
worden verklaard. In dit hoofdstuk gaan we na of verschillen in de ervaring van informele steun 
en in de financiële draagkracht tussen alleenstaande en niet-alleenstaande ouders hierbij een 
rol spelen.
 
Vooreerst bespreken we kort de mogelijke rol van kinderen; hun aanwezigheid in het huishou-
den kan immers een invloed hebben op het gezondheidsgedrag van de ouders (Bracke et al., 
2010; Umberson, 1987). Binnen de literatuur is het nog niet duidelijk of deze invloed leidt tot 
een toename of tot een afname van het zorggebruik. Aan de ene kant hebben vooral jonge kin-
deren een negatief ‘burden’-effect (lasteffect) op de ouders (Joung, Vandermeer & Mackenbach, 
1995; Prigerson, Maciejewski & Rosenheck, 1999). Ze zijn immers nog niet zelfstandig en ver-
gen veel tijd en aandacht van de ouders, waardoor ze als een last kunnen worden ervaren 
(Premeaux, Adkins & Mossholder, 2007). Wanneer ouders daarnaast ook nog actief zijn op de 
arbeidsmarkt, kan dit tot stresserende gezinssituaties leiden, zeker wanneer de ouder er alleen 
voor staat (zie Symoens & Bracke, 2013 in deze SVR-studie). Wanneer ouders na een echt-
scheiding een transitie maken naar een nieuwsamengesteld gezin, kan de aanwezigheid van 
stiefkinderen in het huishouden de situatie nog complexer maken (Sodermans et al., 2011). 
Ouders kampen dan mogelijk met tijdsgebrek (Greenhaus & Beutell, 1985), waardoor ze het 
vaak moeilijker hebben om aandacht te besteden aan hun persoonlijke problemen en tijd vrij te 
maken om er professionele hulp voor te raadplegen. Aan de andere kant voelen ouders zich ver-
antwoordelijk voor hun kinderen, wat hen er net kan toe aanzetten om hulp te zoeken voor hun 
problemen (Bracke et al., 2010). Kinderen kunnen ook (opnieuw) zin geven aan het leven van 
ouders, zeker na een echtscheiding en wanneer men alleen komt te staan. Vooral oudere kinde-
ren kunnen dan een belangrijke bron van steun vormen. Zij kunnen een luisterend oor zijn voor 
hun ouders, problemen identificeren en hen stimuleren om professionele hulp te raadplegen. 
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Mogelijk is er een sterke samenhang tussen de leeftijd van de ouders en het aantal jongere en 
oudere kinderen. Ouders met jonge kinderen zijn mogelijk zelf ook jonger dan ouders met ou-
dere kinderen. Daarnaast is het ook gekend dat mentale gezondheidsklachten toenemen met de 
leeftijd (WIV, 2010). Deze toename weerspiegelt zich vervolgens in het zorggebruik (Koopmans 
& Lamers, 2007). Wanneer we echter het gezondheidszorggebruik bestuderen, gecontroleerd 
voor de mentale gezondheidsstatus, is de invloed van leeftijd minder eenduidig. Vaak zijn de 
resultaten betreffende de relatie tussen leeftijd en gezondheidszorggebruik afhankelijk van het 
leeftijdsbereik van de onderzochte groep. Enkele studies (Kouzis & Eaton, 1998; Shapiro et 
al., 1984; Vera et al., 1998) wijzen op een negatieve relatie tussen leeftijd en zorggebruik voor 
mentale gezondheid. Negatievere attitudes en meer stigma onder ouderen tegenover mentale 
gezondheidszorg kunnen hier mogelijke verklaringen voor zijn (Vera et al., 1998). Andere stu-
dies (Alonso, 2004) daarentegen, geven aan dat ouderen meer psychofarmaca gebruiken. Jonge 
mensen verkiezen eerder professionele therapie boven psychofarmacagebruik (Mojtabai, 2008). 

1.3.  informele steun 

Informele steun kan worden gedefinieerd als steun vanuit iemands sociale netwerk (Ullman & 
Filipas, 2001) of als positieve, emotionele ondersteuning van relaties (Umberson et al, 1996). 
Doorheen de literatuur worden vaak twee dimensies van informele steun onderscheiden. De 
eerste dimensie verwijst naar structurele kenmerken, die de aanwezigheid van sociale rela-
ties betreft zoals het al dan niet samenleven met anderen (partner, kinderen). Daarnaast is er 
een functionele dimensie, die duidt op het ervaren van steun en de kwaliteit van de relaties 
(Gouwy, Christiaens & Bracke, 2008; Ten Have et al., 2002). 

Een echtscheiding heeft vaak gevolgen voor het sociale steunnetwerk (Amato, 2000; De Koker, 
2007). Niet alleen valt de partner als belangrijkste steunbron weg (Lewis & Rook, 1999), ook de 
contacten met gemeenschappelijke vrienden en schoonfamilie neigen te verwateren. Zo kun-
nen alleenstaande ouders gemiddeld genomen op minder informele steun rekenen dan ouders 
met een partner (De Koker, 2007). Studies geven daarenboven aan dat alleenstaande vaders nog 
kwetsbaarder zijn. Zij vragen en krijgen nog minder steun dan alleenstaande moeders (Bracke, 
Christiaens & Wauterickx, 2008; Cohen & Savaya, 2002). 

In het onderzoek naar het verband tussen informele steun en professioneel zorggebruik cir-
culeren twee tegenstrijdige hypothesen. Aan de ene kant kunnen informele steun en relaties 
het zoeken naar professionele hulpverlening aanmoedigen. Zo kunnen familie en vrienden 
helpen om mentale gezondheidsproblemen te herkennen en elkaar adviseren om professio-
nele hulp te zoeken. Deze hypothese stelt dat formele en informele steun elkaar versterken en 
complementair zijn (Motel-Klingebiel, Tesh-Roemer & Von Kondratowitz, 2005; Raeymaeckers 
et al., 2008a, 2008b). Aan de andere kant kan er ook verwezen worden naar het substitutie-
effect (Gaskin, Kouzis & Richard, 2008). Professionele steun kan immers ook een substituut zijn 
voor een gebrek aan informele steun (Motel-Klingebiel et al., 2005; Raeymaeckers et al., 2008a, 
2008b). Of de aanwezigheid van voldoende informele steun kan de behoefte aan formele steun 
verminderen.

Bovenstaande bevindingen duiden op een groter risico voor een gebrek aan informele steun bij 
alleenstaande gescheiden mannen en vrouwen. Gezien we in dit hoofdstuk het hoger zorg- en 
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psychofarmacagebruik van alleenstaande vaders en moeders trachten te verklaren, baseren wij 
ons op de substitutiehypothese. We veronderstellen dat het gebrek aan informele steunrelaties 
mee zal bijdragen tot een hoger zorg- en psychofarmacagebruik bij alleenstaande vaders en 
moeders (hypothese 2).

1.4.  financiële draagkracht

Sociaal-economische kenmerken zoals inkomen, werkstatus en opleiding, bepalen mee of, en 
bij wie, iemand hulp zal zoeken. Zo maken mensen met een hoger inkomen vaker gebruik van 
gespecialiseerde hulpverleners, terwijl mensen met een lager inkomen meer een beroep doen 
op een huisarts (Alegria et al., 2000; Gouwy, Christiaens & Bracke, 2008; Vasiliadis et al., 2009; 
Wells et al., 1986). Aangezien alleenstaande moeders vaker financieel het meest benadeeld zijn 
(Bracke, 1998; Jansen, Mortelmans & Snoeckx. 2009; Willekens, 2011), kunnen we verwach-
ten dat zij meer financiële barrières ervaren bij het zoeken naar geschikte hulpverlening. Een 
nieuwe partner kan deze financiële gevolgen na een echtscheiding (deels) compenseren. 

In vergelijking met andere moeders, zijn alleenstaande moeders vaker werkloos (Neises & 
Grüneberg, 2005; Weissman, Leaf & Bruce, 1987). Een terugval in inkomen kan er ook toe leiden 
dat vooral vrouwen aangezet worden tot een volledige herintrede in de arbeidsmarkt (Bartfeld, 
2010) (zie ook Vanderheyden & Mortelmans, 2013 in deze SVR-studie). Er zijn conflicterende 
bevindingen met betrekking tot de relatie tussen niet-arbeidsactief zijn en mentaal gezond-
heidszorggebruik. Sommige studies tonen aan dat werklozen minder geneigd zijn om professio-
nele hulp te zoeken, wanneer ze geconfronteerd worden met psychische klachten (Alonso et al., 
2007; Gouwy et al., 2008), terwijl andere studies wijzen op een hoger zorg- en psychofarmaca-
gebruik onder werklozen (Bebbington et al., 2000; Bijl & Ravelli, 2000; Cairney & Wade, 2002). 
 
Alleenstaande ouders zijn vaker lager opgeleid (Geurts, 2006; Neises & Grüneberg, 2005; 
Weissman et al., 1987). Lager opgeleiden raadplegen frequenter een huisarts en nemen meer 
psychofarmaca. Hoger opgeleiden zijn dan weer meer geneigd om gespecialiseerde hulp te zoe-
ken (Alonso, 2004; Bijl & Ravelli, 2000; Gouwy et al., 2008; Svensson et al., 2009; Ten Have et 
al., 2003; Tijhuis et al., 1990; Vasiliadis et al., 2009).

Gebaseerd op bovenstaande studies, verwachten we dat alleenstaande ouders vaker een huis-
arts zullen raadplegen (hypothese 3a) en minder vaak een beroep zullen doen op gespeciali-
seerd zorggebruik (hypothese 3b) dan niet-alleenstaande ouders.

1.5.  Geslachtsverschillen

Vrouwen doen vaker een beroep op professionele hulp en gebruiken meer psychofarmaca dan 
mannen, ongeacht hun mentale gezondheidsstatus (Bracke et al., 2010; Cheater & Marshall, 
2005; Galdas et al., 2005; Gouwy et al., 2008; Koopmans & Lamers, 2006). Verklaringen voor 
deze geslachtsverschillen verwijzen doorgaans naar geslachtsrolsocialisatietheorieën (Addis 
& Mahalik, 2003; Chodorow, 2002). Traditioneel worden vrouwen gesocialiseerd in de rol 
van zorgverlener en wordt van hen verwacht dat ze zich emotioneel en afhankelijk opstellen. 
Mannen daarentegen, staan eerder weigerachtig tegenover autoriteitsrelaties (Addis & Mahalik, 
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2003; Neal, Ingersoll-Dayton & Starrels, 1997). Zij hebben het doorgaans moeilijker om met hun 
problemen naar buiten te komen en zijn eerder geremd in het zoeken naar professionele hulp 
(Addis & Mahalik, 2003; Gonzalez, Alegria & Prihoda, 2005; Leong & Zachar, 1999; Moller-
Leimkuhler, 2002; Vollebergh, 2003). Ook het voorschrijfgedrag van huisartsen kent een bias 
naargelang het geslacht van de patiënten. Ongeacht de diagnose krijgen vrouwen sneller een 
voorschrift voor antidepressiva van de huisarts (Hohmann, 1989; Linden et al., 1999). Kortom, 
we hebben redenen om te veronderstellen dat zowel het professionele zorggebruik als het psy-
chofarmacagebruik van zowel alleenstaande als niet-alleenstaande moeders groter zal zijn dan 
dat van vaders (hypothese 4). 

2.  data en methode

2.1.  onderzoeksgroep 

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden maken we gebruik van data uit het on-
derzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV) (Mortelmans et al., 2011). De steekproef voor dit on-
derzoek was gebaseerd op een selectie van huwelijken uit het Rijksregister. Het gaat om he-
teroseksuele eerste huwelijken die werden gesloten tussen 1971 en 2008 en sindsdien al dan 
niet ontbonden zijn. De beide partners van deze huwelijken zijn nog steeds in leven, bezitten 
de Belgische nationaliteit van bij de geboorte en waren op het moment van het onderzoek 
gedomicilieerd in Vlaanderen. Ontbonden huwelijken waarbij één of beide partners meer dan 
één keer gescheiden zijn, werden uit de steekproef geweerd. Om de grote verscheidenheid bij 
gescheiden koppels te vatten, werden binnen elke huwelijkscohorte, de reeds ontbonden hu-
welijken oververtegenwoordigd (2/3 ontbonden huwelijken versus 1/3 intacte huwelijken). 
De responsgraad is 43,3% (n = 4.538) bij de partners uit ontbonden huwelijken en 39,5% bij 
partners uit intacte huwelijken (n = 1.727) (Pasteels, Mortelmans & Van Bavel, 2011). De res-
pondenten werden geïnterviewd in 2010 met behulp van CAPI (Computer-assisted personal 
interview). De onderzoeksgroep voor onze studie bestaat uit (ex-)partners die minstens één 
inwonend biologisch of adoptiekind hebben dat jonger is dan 21 jaar. We beschouwen een kind 
als inwonend wanneer het minstens 4 dagen per week in het huishouden van de respondent 
verblijft. Studerende kinderen die op kot zitten, kinderen die tijdelijk in het buitenland of in 
het ziekenhuis verblijven, of afwisselend bij de ene en andere ouder wonen, worden ook als 
inwonende kinderen beschouwd. (Ex-)partners jonger dan 20 jaar of ouder dan 70 jaar werden 
uit de analyse gelaten. Dit resulteert in een onderzoeksgroep van 203 alleenstaande vaders, 
635 alleenstaande moeders, 815 ooit-gescheiden moeders met een nieuwe partner, 618 ooit-
gescheiden vaders met een nieuwe partner, 583 gehuwde moeders en 504 gehuwde vaders. In 
totaal gaat het om 1.325 vaders en 2.033 moeders (zie bijlage 1).

2.2.  Variabelen 

2.2.1.  afhankelijke variabelen

Het gebruik van professionele hulpverlening werd bepaald door na te gaan welke van de volgen-
de personen de respondent heeft geraadpleegd omwille van sociale of emotionele problemen 
gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het interview: (1) een huisarts, (2) een psychiater, 
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(3) een andere geneesheer-specialist (geen psychiater), (4) een psycholoog, (5) een relatie- en 
gezinstherapeut, (6) een alternatieve geneeskundige of (7) niemand. Het was mogelijk om meer-
dere antwoordcategorieën aan te duiden. Aangezien we ons in deze studie concentreren op het 
gebruik van professionele hulpverlening omwille van psychische problemen, nemen we enkel 
contacten in beschouwing met die professionele hulpverleners die hier wellicht het vaakst voor 
worden geraadpleegd namelijk huisartsen, psychologen en psychiaters. Aangezien we een on-
derscheid maken tussen niet-gespecialiseerde en gespecialiseerde hulpverleners worden twee 
afhankelijke variabelen geconstrueerd: (a) contact met een huisarts (0 = geen contact, 1 = één 
of meerdere contacten) en (b) contact met een gespecialiseerde hulpverlener (0 = geen contact, 
1 = één of meerdere contacten met een psychiater en/of psycholoog). Voor de operationalisatie 
van het psychofarmacagebruik maken we gebruik van de vraag: ‘Welke van de volgende mid-
delen heeft u gedurende de voorbije 2 weken gebruikt?’ Hierbij werden acht categorieën gepre-
senteerd. Gezien onze focus op mentale gezondheidsproblemen, beperken wij ons tot kalme-
ringsmiddelen, antidepressiva en psychostimulantia. Deze middelen kunnen bovendien enkel 
worden verkregen op basis van een doktersvoorschrift en worden meestal niet voor éénmalig 
gebruik voorgeschreven. Van zodra de respondent één van deze middelen heeft gebruikt, krijgt 
hij/zij een score 1 op de dummyvariabele psychofarmacagebruik. Verschillende studies hebben 
aangegeven dat zelf-gerapporteerde informatie over de dosering en frequentie van psychofar-
maca- en zorggebruik minder betrouwbaar is (Longobardi et al., 2011; Palmer et al., 2012). 
Daarom is het gebruikelijk om zich te beperken tot een onderscheid tussen ‘gebruikers’ en ‘niet-
gebruikers’ (Bruffaerts et al., 2004; Cairney et al., 2004; Wang, 2004; Westin & Westerling, 2006). 

2.2.2.  onafhankelijke variabelen

Wat betreft de partnerstatus, maken we een onderscheid tussen alleenstaande gescheiden 
ouders, gescheiden ouders die samenwonen met een nieuwe partner en gehuwde ouders. 
Alleenstaande gescheiden ouders worden telkens als referentiecategorie gehanteerd, gezien zij 
de focus vormen van onze studie. Op die manier kunnen ze vergeleken worden met zowel 
gehuwde ouders als met ooit-gescheiden ouders met een nieuwe partner. Om rekening te kun-
nen houden met de duur sinds de (echt)scheiding, wordt een metrische variabele aangemaakt. 
Enkel bij ooit-gescheiden ouders is deze variabele van toepassing en wordt ze daarom via in-
terne interactie-effecten in de analyse gebracht2 (Mirowsky, 1999). Het is belangrijk om hiervoor 
te controleren aangezien onderzoek een verbetering van het welbevinden vaststelt naarmate 
de (echt)scheiding langer geleden is (Kalmijn & Monden, 2004). In onze analyses waren de 
twee interne producttermen, ‘gescheiden, alleenstaand × jaren gescheiden’ en ‘gescheiden, her-
partnerd × jaren gescheiden’ (naar analogie met Mirowsky, 1999) echter nooit significant. Om 
ons model zo spaarzaam mogelijk te houden, werden deze variabelen daarom uit de analyses 
gelaten. 

We berekenen ook het aantal kinderen jonger dan 12 jaar en het aantal kinderen tussen 12 en 
18 jaar dat nog in het huishouden woont. We maken hierbij een onderscheid tussen biologische 
en adoptiekinderen enerzijds en stiefkinderen anderzijds. Aangezien er enkel bij nieuwsamen-
gestelde gezinnen sprake is van stiefkinderen, worden deze stiefkinderen eveneens in de ana-
lyse gebracht met interne interactie-effecten (Mirowsky, 1999). De interne producttermen ‘ge-
scheiden, herpartnerd × aantal jonge stiefkinderen’ en ‘gescheiden, herpartnerd × aantal oudere 

2 Wanneer we hiervoor controleren, zullen de gehuwden even als referentiecategorie gebruikt worden. 
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stiefkinderen’ waren nooit significant. Ook deze variabelen werden vervolgens uit de analyses 
gelaten om de interpretatie van de hoofdeffecten te vereenvoudigen en opnieuw alleenstaande 
ouders als referentiecategorie te kunnen nemen.

Het opleidingsniveau wordt gemeten door een categorische variabele die gebaseerd is op de 
vraag ‘Wat is het hoogste diploma dat u behaald hebt?’, met antwoordmogelijkheden, gaande 
van 0 ‘ongeschoold’ tot 21 ‘hoger universitair onderwijs’. Deze antwoorden werden tot drie 
categorieën herleid ‘lager opgeleiden’ (referentiecategorie), ‘gemiddeld opgeleiden’ (hoger se-
cundair onderwijs tot postsecundair niet-hoger onderwijs) en ‘hoger opgeleiden’. Wat betreft 
de werkstatus, onderscheiden we drie categorieën: voltijds werken (referentiecategorie), deel-
tijds werken en niet werken of inactief zijn. Met deze laatst genoemde categorie bedoelen we 
vrouwen en mannen die geen betaalde arbeid uitoefenen (huismannen/-vrouwen, werklozen, 
werkzoekende, (brug)gepensioneerden, mensen die arbeidsongeschikt zijn, leerlingen/studen-
ten). Het equivalent huishoudinkomen van de respondent wordt gemeten aan de hand van het 
geschatte huishoudinkomen. Er werd gevraagd om het totale netto-huishoudinkomen, afkom-
stig uit alle bronnen, te schatten. Door middel van de gemodificeerde OECD-equivalentieschaal 
houden we rekening met de gezinsgrootte en -samenstelling. De equivalentieschaal kent een ge-
wicht van 1 toe aan de eerste volwassene van een huishouden; van 0,5 aan elke andere volwas-
sene in het huishouden en van 0,3 aan elk kind in het huishouden (Hagenaars, de Vos & Zaidi, 
1994). Er worden vijf categorieën aangemaakt op basis van het mediane huishoudinkomen, 
dat afzonderlijk voor mannen (1.607 euro) en vrouwen (1.467 euro) is vastgesteld: de ’laagste 
inkomens’ (<50% van het mediaaninkomen) (referentiecategorie), de ‘matige inkomens’ (tus-
sen 50% en 79% van het mediaaninkomen), de ‘hoge inkomens’ (tussen 80% en 119% van het 
mediaaninkomen), de ‘hoogste inkomens’ (>120% van het mediaaninkomen) en tenslotte deze 
met ‘ontbrekende waarden’. 

Er worden drie indicatoren van informele steun opgenomen3. Steun van de partner wordt be-
paald aan de hand van de vraag in welke mate men zich gesteund voelt door zijn/haar partner 
met betrekking tot (a) gezondheidsgerelateerde problemen, (b) persoonlijke zaken, (c) sociale 
contacten en (d) zaken in verband met het werk of de opleiding. Respondenten konden ant-
woorden op een schaal van 0 (geen steun) tot 3 (veel steun). Het antwoord op deze vier vragen 
resulteerde in een variabele met een range van 0 tot 12. Aangezien alleenstaande gescheiden 
ouders hier automatisch nul op scoren, wordt ook deze variabele in de analyse gebracht door 
middel van interne interactie-effecten (Mirowsky, 1999). De tweede indicator, aantal steunbron-
nen, geeft aan bij hoeveel personen iemand terechtkan voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast 
worden ook gevoelens van eenzaamheid in rekening gebracht, gemeten aan de hand van de 
eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (2010). Deze schaal bestaat uit zes items en peilt 
naar sociale en emotionele eenzaamheid. Een voorbeelditem is: ‘Er zijn genoeg mensen op wie 
ik in geval van problemen kan terugvallen’. De antwoordmogelijkheden gaan telkens van 1 = 
Ja tot 5 = Neen. De totale schaalscore gaat van 1 tot 25. Hoe hoger de score op de schaal, hoe 
meer gevoelens van eenzaamheid er worden ervaren. De interne consistentie van de schaal is 
voldoende hoog (Cronbachs alpha voor mannen = 0,81 en voor vrouwen = 0,84).

3 De Pearsoncorrelaties tussen deze drie variabelen werden afzonderlijk voor mannen en vrouwen nagegaan. De correlatie tussen 
eenzaamheid en aantal steunbronnen is voor mannen -0,11 (p < 0,001) en voor vrouwen -0,22 (p < 0,001); tussen eenzaamheid en 
steun van de partner is voor mannen -0,21 (p < 0,001) en voor vrouwen -0,29 (p < 0,001) en tussen steun van de partner en aantal 
steunbronnen is voor mannen 0,02 en voor vrouwen 0,12 (p < 0,001). We kunnen besluiten dat deze correlaties niet te hoog zijn om 
de drie onafhankelijke variabelen samen in de analyses op te nemen. 
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Met betrekking tot de meting van de mentale gezondheid kiezen we voor een multidimensiona-
le aanpak omdat vrouwen en mannen hun mentale gezondheidsproblemen op een verschillen-
de manier uiten. Vrouwen zijn kwetsbaarder voor depressie (internaliserend probleemgedrag), 
terwijl mannen hun psychische klachten frequenter uiten in externaliserend probleemgedrag, 
zoals problematisch alcoholgebruik (De Koker, 2007; Van Praag et al., 2009). Daarom worden 
zowel alcoholgebruik als depressieve symptomen als indicatoren van de mentale gezondheid 
opgenomen. Voor de operationalisatie van depressieve symptomen maken we gebruik van de 
8-items versie van de ‘Center of Epidemiological Studies Depression Scale’ (CES-D8 schaal). 
Deze zelfbeoordelingsschaal kent een hoge interne consistentie (Cronbachs alpha voor mannen 
= 0,80 en voor vrouwen = 0,86) en validiteit (Radloff, 1977). De schaal kent een minimum van 
1 en een maximum van 25, waarbij hoge scores wijzen op een hoge frequentie en intensiteit 
van depressieve symptomen. Alcoholgebruik is geoperationaliseerd op basis van de vraag: ‘Hoe 
vaak hebt u de voorbije 6 maanden 6 of meer glazen alcoholhoudende dranken op 1 dag gedron-
ken?’ (1 = nooit, 2 = minder dan 1 keer per maand, 3 = 1 keer per maand, 4 = verschillende keren 
per maand, 5 = 1 keer per week, 6 = verschillende keren per week, 7 = dagelijks). Gebaseerd op 
de definiëring van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) hebben we een dummy variabele 
aangemaakt ‘zware drinkers’ (0 = geen zware drinker; 1 = zware drinker). Diegenen die één of 
meer dagen in de week zes of meer glazen alcoholhoudende dranken dronken, worden als een 
zware drinker beschouwd. Om de comorbiditeit tussen de mentale en de fysieke gezondheid in 
rekening te brengen en om naast de negatieve dimensie van het psychische welbevinden ook 
de positieve dimensie te belichten, wordt ook de zelfgerapporteerde of subjectieve gezondheid 
opgenomen. De subjectieve gezondheid wordt vaak gebruikt als indicator van de behoefte aan 
zorg, aangezien deze variabele een goede prognostische waarde heeft (Idler & Benyamini, 1997), 
ook voor de mentale gezondheid (Thielke, Diehr & Unutzer, 2010). Aan de respondenten werd 
gevraagd: ‘Hoe is uw algemene gezondheidstoestand?’. Ze kregen hierbij een schaal aangereikt 
gaande van 1 = zeer slecht tot 5 = zeer goed. 

2.3.  analysemethode

We starten met het beschrijven van de mentale gezondheid, de informele steun en de sociaal-
economische kenmerken van alleenstaande vaders en moeders (tabel 1). Om na te gaan of de 
verschillen tussen alleenstaande en niet-alleenstaande ouders significant zijn, wordt bij de me-
trische variabelen een Anova-test en Post Hoc-test Bonferroni uitgevoerd en bij de categorische 
variabelen een paarsgewijze chi2-test. Vervolgens vergelijken we het zorggebruik (raadpleging 
van huisarts en gespecialiseerde hulpverlener) en het psychofarmacagebruik van alleenstaande 
ouders met dat van niet-alleenstaande ouders (figuur 1). Om na te gaan of deze verschillen sig-
nificant zijn, worden chi2-testen uitgevoerd. 

Om de vastgestelde verschillen inzake het zorg- en psychofarmacagebruik tussen alleenstaande 
en niet-alleenstaande ouders te verklaren, worden vervolgens logistische regressie-analyses 
uitgevoerd met drie afhankelijke variabelen (1) contacten met een huisarts, (2) contacten met 
gespecialiseerde hulpverleners en (3) psychofarmacagebruik. We trachten de verschillen te ver-
klaren door stapsgewijs variabelen aan het model toe te voegen. De opbouw van de modellen 
is in de drie analyses identiek, zodat de resultaten kunnen worden vergeleken. Eerst worden 
de indicatoren van de behoefte aan zorg (depressieve symptomen, subjectieve gezondheid en 
al dan niet een zware drinker zijn) en de leeftijd van de respondent (die vaak samenhangt met 
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de behoefte aan zorg) in rekening gebracht (model 1). In het tweede model worden het aantal in 
het huishouden aanwezige jongere ( < 12 jaar) en oudere (≥12 tot 18 jaar) kinderen, alsook de 
indicatoren van informele steun toegevoegd. Het laatste (derde) model bevat tevens de sociaal-
economische kenmerken van de respondent. Om schattingsfouten ten gevolge van de clustering 
van de data van (ex-)partners te vermijden, worden de gegevens van mannen en vrouwen afzon-
derlijk geanalyseerd. Voor elk model worden de odds ratios (OR’s) en de significantieniveaus 
gerapporteerd en wordt de Nagelkerke r² meegedeeld. 

3.  Resultaten

3.1.  de (mentale) gezondheid, informele steun en sociaal-economische 
kenmerken van alleenstaande en niet-alleenstaande ouders

Moeders kampen gemiddeld genomen meer met depressieve gevoelens dan vaders. Maar al-
leenstaande moeders (X = 7,0) en vaders (X = 5,7) scoren significant (p < 0,001) hoger op de 
depressieschaal dan gehuwde en ooit gescheiden ouders met een nieuwe partner (tabel 1). Er 
zijn beduidend meer zware drinkers onder vaders dan onder moeders. Vooral alleenstaande 
vaders zijn zware drinkers (17,7%; p < 0,05). De algemene gezondheid wordt door vaders en 
moeders ongeveer gelijkaardig geëvalueerd. De verschillen tussen alleenstaande en niet-alleen-
staande ouders zijn tevens minder opvallend. Wanneer we naar de indicatoren van informele 
steun kijken, zien we dat alleenstaande moeders bij minder mensen terecht kunnen voor een 
persoonlijk gesprek (X = 3,5; p < 0,001) en dat ze meer gevoelens van eenzaamheid ervaren 
(X = 8,6; p < 0,001) dan andere moeders (gehuwd X = 6,4; ooit-gescheiden met partner X = 
6,6). Alleenstaande vaders voelen zich ook vaker eenzaam dan vaders die wel samenleven met 
een partner (alleenstaand X = 8,9; gehuwd X = 6,5 en ooit-gescheiden met partner X = 6,6; p < 
0,001), ook al kunnen zij eerder op meer steunbronnen (X = 3,3) rekenen dan vaders met een 
partner (gehuwd X = 3,0 en ooit-gescheiden X = 3,0). 

Alleenstaande ouders, vooral moeders, zijn vaker vertegenwoordigd in de laagste (vrouwen = 
13,6% en mannen = 7,0%; p < 0,001) en tweede laagste inkomenscategorie (vrouwen = 46,4%; 
p < 0,001). In de laagste inkomenscategorie bevindt zich een grotere proportie vrouwen dan 
mannen, terwijl in de hoogste inkomenscategorie het tegenovergestelde patroon wordt waar-
genomen. Een verschil inzake opleidingsniveau is er vooral tussen ooit-gescheiden en niet-
gescheiden ouders. Ooit-gescheiden ouders zijn, ook in Vlaanderen, vaker lager opgeleid dan 
ouders die (nog) gehuwd zijn. Tot slot is het percentage inactieven het grootst bij alleenstaande 
moeders (14,6%) en vaders (8,4%), en het laagst bij gehuwden (moeders = 11,6% en vaders = 
2,8%). 

Algemeen kunnen we op basis van deze cijfers concluderen dat de groep alleenstaande ouders 
als meest kwetsbare groep naar voren komt, zowel met betrekking tot hun mentale gezondheid 
als wat betreft de informele steun die ze ontvangen en hun financiële draagkracht. Binnen deze 
groep zijn alleenstaande moeders nog iets kwetsbaarder dan alleenstaande vaders inzake de-
pressieve gevoelens, subjectieve gezondheid, inkomen, opleidingsniveau en werkstatus. 
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tAbEL 1.  Kenmerken van vaders en moeders naargelang hun partnerstatus (X en in %)

 

Gehuwd

Gescheiden met Gescheiden

nieuwe partner en alleenstaand

  Vaders moeders Vaders moeders Vaders moeders

(Mentale) gezondheid 

Depressieve gevoelens (X) (1-25) 4,2 4,9 4,3 5,4 5,7 7,0

Zware drinker (%) 12,5 1,3 15,5 1,4 17,7 2,8

Subjectieve gezondheid (X) (1-5) 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 3,8

Informele steun (X)

Aantal steunbronnen 3,0 4,1 3,0 3,7 3,3 3,5

Gevoelens van eenzaamheid (1-25) 6,5 6,4 6,6 6,6 8,9 8,6

Leeftijd (X) 42,7 40,9 44,9 41,4 44,6 43,2

Inwonende kinderen

Aantal < 12 jaar 1,0 1,0 1,1 0,9 0,6 0,6

Aantal ≥ 12 tot 18 jaar 0,9 0,9 0,6 0,9 1,1 1,1

Sociaal-economische kenmerken

Opleidingsniveau (%)

Lager 12,7 7,4 21,2 18,0 21,2 17,1

Gemiddeld 37,1 37,0 44,8 44,1 38,9 42,9

Hoger 48,2 55,7 34,0 37,9 39,9 39,9

Werkstatus (%)

Inactief 2,8 11,6 7,7 14,4 8,4 14,6

Deeltijds 5,0 49,9 4,4 37,2 4,0 30,4

Voltijds 92,2 41,5 87,9 48,4 87,6 55,0

Huishoudinkomen (%)

Lager 1,8 3,2 5,0 6,7 7,0 13,6

Matig 14,5 21,7 18,7 21,9 35,5 46,4

Hoger 47,3 38,6 41,8 37,9 38,9 27,6

Hoogste 28,5 20,9 26,8 22,6 12,8 8,2

Ontbrekende waarde 7,9 14,9 7,7 10,8 5,4 4,2

n = 3.368 n = 505 n = 585 n = 620 n = 817 n = 203 n = 638

Bron: SiV, 2010.

3.2.  het professionele zorggebruik en psychofarmacagebruik van 
alleenstaande en niet-alleenstaande ouders: bivariate resultaten

Figuur 1 geeft de percentages alleenstaande en niet-alleenstaande ouders weer die het jaar voor-
afgaand aan het interview één of meerdere keren een huisarts en/of gespecialiseerde hulpverle-
ners hebben geraadpleegd omwille van sociale of emotionele problemen, alsook de percentages 
onder hen die twee weken voorafgaand aan het interview psychofarmaca hebben genomen. 
Hieruit blijkt dat een huisarts vaker gecontacteerd wordt dan een gespecialiseerde hulpverle-
ner; dit geldt zowel voor alleenstaande als voor niet-alleenstaande ouders.

Er zijn bovendien beduidend meer alleenstaande vaders (12,8%) en moeders (23,9%) dan niet-
alleenstaande ouders (vaders = 6,9%; p < 0,01 en moeders = 14,1%; p < 0,001) die omwille van 
emotionele of sociale problemen een huisarts hebben gecontacteerd. Gespecialiseerde hulpver-
leners worden eveneens vaker geraadpleegd door alleenstaande vaders (7,4%) en alleenstaande 
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moeders (13,3%) dan door niet-alleenstaande ouders (vaders = 3,2%; p < 0,01 en moeders = 
5,5%; p < 0,001). Ook het percentage alleenstaande vaders (8,4%) en alleenstaande moeders 
(13,6%) dat psychofarmaca heeft genomen ligt hoger dan dat bij niet-alleenstaande ouders (va-
ders = 4,5%; p < 0,05 en moeders = 7,9%; p < 0,001).

Wanneer we de globale geslachtsverschillen bekijken (deze cijfers zijn niet weergegeven in 
figuur 1), zien we dat moeders vaker dan vaders een huisarts (vaders = 7,8% en moeders = 
17,2%; p < 0,001) of een gespecialiseerde hulpverlener (vaders = 3,9% en moeders = 9,7%; p 
< 0,001) raadplegen en ook vaker psychofarmaca nemen (vaders = 5,1% en moeders = 9,7%; p 
< 0,001). Ook binnen de groep van alleenstaande ouders vinden we deze geslachtsverschillen 
terug. Alleenstaande moeders doen vaker een beroep op een huisarts (23,9%) of een gespe-
cialiseerde hulpverlener (13,3%) en nemen meer psychofarmaca (13,6%) (huisarts = 12,8%; 
gespecialiseerde zorg = 7,4% en psychofarmaca = 8,4%) dan alleenstaande vaders. Het verschil 
tussen alleenstaande moeders en alleenstaande vaders is het meest uitgesproken met betrek-
king tot huisartsconsultaties (23,9/12,8 = 1,9). Deze bevinding strookt met eerder onderzoek dat 
aangeeft dat geslachtsverschillen inzake zorggebruik afhankelijk zijn van het type zorgverle-
ning. De grootste geslachtsverschillen worden vastgesteld in de ambulante eerstelijnszorg, zoals 
inzake het raadplegen van een huisarts; terwijl bij de gespecialiseerde zorg en de residentiële 
zorg die geslachtsverschillen afnemen (Fleury et al., 2012; Rhodes et al., 2002). Deze geslachts-
verschillen bevestigen hypothese 4. 

fIGuur 1.  Gebruik van formele zorg en psychofarmaca omwille van emotionele of sociale problemen 
door alleenstaande en niet-alleenstaande ouders, naar geslacht (in %)
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Bron: SiV, 2010.
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3.3.  het professionele zorggebruik en psychofarmacagebruik van 
alleenstaande en niet-alleenstaande ouders: multivariate resultaten 

3.3.1.  contacteren van een huisarts omwille van emotionele en sociale problemen

In tabel 2 worden de resultaten van de logistische regressie-analyse voor huisartsconsultaties 
gepresenteerd. Binnen de categorie van niet-alleenstaande ouders wordt telkens de opdeling 
gemaakt tussen gehuwde ouders en ooit-gescheiden ouders die samenwonen met een nieuwe 
partner. In lijn met hypothese 1 stellen we in model 1 vast dat alleenstaande vaders en alleen-
staande moeders meer een huisarts contacteren dan gehuwde vaders (odds ratio of OR = 0,49) 
en gehuwde moeders (OR = 0,49), gecontroleerd voor leeftijd en voor de behoefte aan zorg. We 
stellen echter geen significant verschil vast tussen alleenstaande ouders en ooit-gescheiden 

tAbEL 2.  Raadpleging van een huisarts omwille van emotionele of sociale problemen door alleen-
staande en niet-alleenstaande vaders en moeders (logistische regressie, odds ratios) 

  Vaders moeders

  n = 1.304 n = 1.990

model 1 model 2 model 3 model 1 model 2 model 3

  oR oR oR oR oR oR

Constante 0,57 0,15 0,20 1,07 0,40 0,40

(Mentale) gezondheid

Depressieve gevoelens 1,18 *** 1,18 *** 1,20 *** 1,13 *** 1,10 *** 1,10 ***

Zware drinker (ref.: neen) 0,55 0,54 0,55 1,14 1,22 1,23

Subjectieve gezondheid 0,75 0,73 * 0,84 0,61 *** 0,62 *** 0,64 ***

Leeftijd 0,97 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98

Partnerstatus (ref.: alleenstaand)

Gehuwd 0,49 * 0,45 * 0,51 * 0,49 *** 0,51 *** 0,52 ***

Ooit-gescheiden met nieuwe partner 0,83 0,80 0,81 0,80 0,87 0,92

Inwonende kinderen

Aantal < 12 jaar 1,44 ** 1,46 ** 1,05 1,01

Aantal ≥ 12 tot 18 jaar 1,27 1,23 1,19 1,16

Informele steun

Aantal steunbronnen 1,09 * 1,11 * 1,07 * 1,07 *

Gevoelens van eenzaamheid 1,12 1,03 1,53 *** 1,54 ***

Sociaal-economische kenmerken

Opleidingsniveau (ref.: lager)

Gemiddeld 0,79 0,90

Hoger 0,59 1,08

Werkstatus (ref.: voltijds)

Inactief 2,09 * 1,14

Deeltijds         1,14           1,22

Inkomen (ref.: lager)

Matig 0,61 0,95

Hoger 0,68 0,96

Hoogste 0,52 0,77

Ontbrekende waarden 0,23 * 0,59

Nagelkerke R² 0,12 0,14 0,17 0,17 0,18 0,19  

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.
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ouders met een nieuwe partner. Hoe meer depressieve gevoelens vaders (OR = 1,18) en moeders 
(OR = 1,13) ervaren, hoe groter hun kans om een huisarts te consulteren. Moeders die een betere 
algemene gezondheid ervaren, gaan gemiddeld ook minder vaak naar de huisarts (OR = 0,61). 

Wanneer we het aantal kinderen en de aanwezigheid van informele steun in rekening brengen 
(model 2), blijven de verschillen tussen alleenstaande ouders en gehuwde ouders bestaan, zo-
wel bij moeders (OR = 0,45) als bij vaders (OR = 0,51). Er werd ook nagegaan of steun van de 
partner een invloed had op het al dan niet naar een huisarts gaan (resultaten niet weergegeven 
in de tabel). Enkel bij ooit-gescheiden moeders die samenwonen met een nieuwe partner had 
dit een effect. Hoe meer steun gescheiden moeders van hun partner ontvangen, hoe minder ze 
geneigd zijn om een huisarts te consulteren (OR = 0,93). Deze bevinding suggereert een sub-
stitutie-effect bij gescheiden moeders met een nieuwe partner. Hoe groter het aantal personen 
waarop vaders (OR = 1,09) en moeders (OR = 1,07) kunnen rekenen, hoe hoger de kans dat ze 
een huisarts contacteren. Deze resultaten liggen daarentegen meer in de lijn van de hypothese 
die stelt dat informele en formele steun elkaar versterken of complementair zijn aan elkaar. 
Moeders die veel gevoelens van eenzaamheid ervaren, zijn ook meer geneigd om een huisarts 
te contacteren (OR = 1,53). Onder vaders is er geen relatie tussen gevoelens van eenzaamheid en 
het contacteren van een huisarts vanwege emotionele of sociale problemen. We stellen bij hen 
wel een positieve relatie vast tussen het aantal jonge kinderen dat ze hebben en het contacteren 
van een huisarts (OR = 1,44). Hoe meer jonge kinderen vaders hebben, hoe groter hun kans om 
een huisarts te consulteren. Deze bevinding is eerder in tegenstrijd met het ‘burden effect’ dat 
jonge kinderen mogelijk met zich mee brengen en dat er zou toe kunnen leiden dat ouders min-
der tijd hebben om voor hun eigen problemen formele hulp te zoeken. Bovenstaand resultaat 
suggereert eerder dat vaders met jonge kinderen in huis, wellicht vaker in contact komen met 
een huisarts en mogelijk daardoor ook sneller voor hun problemen een huisarts contacteren. 

Inactieve vaders hebben een grotere kans om een huisarts te contacteren (OR = 2,09) dan voltijds 
werkende vaders (model 3). Deze bevinding strookt met hypothese 3a, die stelt dat een lagere 
sociaal-economische positie een positieve invloed heeft op het contacteren van een huisarts. 

3.3.2.  contacteren van een gespecialiseerde hulpverlener omwille van emotionele of sociale 
problemen

In tabel 3 worden de resultaten van de logistische regressie-analyse voor het contacteren van ge-
specialiseerde hulpverlener weergegeven. In model 1 stellen we vast dat alleenstaande moeders 
meer geneigd zijn om een gespecialiseerde hulpverlener te contacteren dan zowel gehuwde 
moeders (OR = 0,61) als ooit-gescheiden moeders die samenwonen met een nieuwe partner (OR 
= 0,45), gecontroleerd voor hun behoefte aan professionele hulp. Bij vaders daarentegen, kan 
het hoger gebruik van gespecialiseerde zorg door alleenstaande vaders in vergelijking met dat 
van niet-alleenstaande vaders, verklaard worden door verschillen in de mentale gezondheid. 
Enkel bij moeders wordt dus de eerste hypothese (1a) bevestigd. Hoe meer depressieve gevoe-
lens vaders (OR = 1,19) en moeders (OR = 1,18) ervaren, hoe groter hun kans om een psychiater 
of psycholoog te consulteren. Moeders (OR = 0,70) en vaders (OR = 0,52) die een slechtere ge-
zondheid ervaren, zijn ook meer geneigd om een gespecialiseerde hulpverlener te contacteren.

De kans dat een moeder een gespecialiseerde hulpverlener raadpleegt, is groter naarmate ze 
meer personen heeft op wie ze kan terugvallen (model 2: OR = 1,11). In tegenstelling tot onze 
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verwachtingen, duidt deze bevinding eerder op een complementariteit tussen informele en for-
mele steun in plaats van op een substitutie-effect. Moeders die veel gevoelens van eenzaamheid 
ervaren, hebben eveneens een grotere kans om een gespecialiseerde hulpverlener te contacteren 
(OR = 1,58). Dit resultaat biedt dan weer meer evidentie voor de substitutiehypothese, wanneer 
we eenzaamheid onder meer beschouwen als een gebrek aan voldoende informele steun. De indi-
catoren van informele steun kunnen slechts in een kleine mate de verschillen tussen alleenstaan-
de en ooit-gescheiden moeders met een nieuwe partner en gehuwden verklaren. Alleenstaande 
moeders blijven immers significant verschillen inzake gespecialiseerd zorggebruik van gehuwde 
(OR = 0,63) en van ooit-gescheiden moeders met een nieuwe partner (OR = 0,49). 

tAbEL 3.  Raadpleging van gespecialiseerde hulpverleners omwille van emotionele of sociale proble-
men door alleenstaande en niet-alleenstaande vaders en moeders (logistische regressie, 
odds ratios) 

  Vaders moeders

n = 1.304 n = 1.990

 model 1 model 2 model 3 model 1 model 2 model 3

 oR   oR   oR   oR   oR   oR  

Constante 0,49 0,10 0,01 * 0,34 0,13 0,04 **

(Mentale) gezondheid

Depressieve gevoelens 1,19 *** 1,17 *** 1,16 *** 1,18 *** 1,14 *** 1,14 ***

Zware drinker (ref.: neen) 0,74 0,74 0,78 1,39 1,53 1,61

Subjectieve gezondheid 0,52 *** 0,51 *** 0,53 ** 0,70 ** 0,73 ** 0,87

Leeftijd 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,96 *

Partnerstatus (ref.: alleenstaand)

Gehuwd 0,74 0,75 0,69 0,61 * 0,63 * 0,55 *

Ooit-gescheiden met nieuwe partner 0,49 0,51 0,46 0,45 *** 0,49 *** 0,46 ***

Inwonende kinderen

Aantal < 12 jaar 1,24 1,28 1,00 0,93

Aantal ≥ 12 tot 18 jaar 1,17 1,18 1,26 1,23

Informele steun

Aantal steunbronnen 1,11 1,13 1,11 * 1,10 *

Gevoelens van eenzaamheid 1,42 1,59 1,58 ** 1,62 **

Sociaal-economische kenmerken

Opleidingsniveau (ref.: lager)

Gemiddeld 0,99 1,04

Hoger 0,99 1,37

Werkstatus (ref.: voltijds)

Inactief 4,33 *** 3,53 ***

Deeltijds 0,60 1,64 *

Inkomen (ref.: lager)

Matig 11,91 * 1,37

Hoger 10,43 * 1,55

Hoogste 11,25 * 1,73

Ontbrekende waarden 6,08 0,56

Nagelkerke R² 0,16   0,17   0,21   0,19   0,21   0,24

* p < 0,05  ** p < 0,01  ***p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.
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In model 3 stellen we vast dat vaders uit de laagste inkomenscategorie een lagere kans hebben 
om een beroep te doen op gespecialiseerde hulp in vergelijking met vaders uit hogere inko-
menscategorieën (respectievelijk OR = 11,91; OR = 10,43 en OR = 11,25). Inactieve vaders (OR 
= 4,33) en moeders (OR = 3,53) of deeltijds werkende moeders (OR = 1,64) zijn meer geneigd 
om een gespecialiseerde hulpverlener te contacteren dan voltijds werkende ouders. Enkel het 
resultaat inzake de relatie tussen inkomen en gespecialiseerd zorggebruik bij mannen stemt 
overeen met hypothese 3b. Bijgevolg kunnen ook sociaal-economische kenmerken de verschil-
len tussen alleenstaande en niet-alleenstaande moeders (gehuwd OR = 0,55; gescheiden OR = 
0,46) inzake gespecialiseerd zorggebruik niet verklaren.

3.3.3. Psychofarmacagebruik

In tabel 4 worden de resultaten van de logistische regressie-analyse weergegeven met betrek-
king tot het psychofarmacagebruik. In model 1 stellen we vast dat alleenstaande moeders 
vaker psychofarmaca gebruiken dan gehuwde moeders (OR = 0,62), gecontroleerd voor hun 
leeftijd en hun behoefte aan zorg. Bij vaders daarentegen kunnen de verschillen in psycho-
farmacagebruik tussen alleenstaande en niet-alleenstaande vaders toegeschreven worden aan 
verschillen in hun behoefte aan zorg. Bijgevolg wordt enkel bij moeders hypothese 1a beves-
tigd. Hoe meer depressieve gevoelens vaders (OR = 1,21) en moeders (OR = 1,11) ervaren, hoe 
groter de kans dat ze psychofarmaca gebruiken. Moeders (OR = 0,40) en vaders (OR = 0,57) die 
een betere algemene gezondheid ervaren, nemen ook minder kalmeringspillen, antidepres-
siva en/of psychostimulantia. Ook alcoholgebruik beïnvloedt het psychofarmacagebruik van 
vaders: Zware drinkers zijn minder geneigd om psychofarmaca te gebruiken (OR = 0,30). Dit 
suggereert dat mannen alcoholgebruik als een substituut voor psychofarmaca gaan gebruiken. 

Wanneer we in model 2 het aantal jonge en oudere kinderen en de indicatoren van informele 
steun toevoegen, verdwijnt het verschil tussen alleenstaande en gehuwde moeders. Dit kan 
toegeschreven worden aan verschillen in de behoefte aan zorg enerzijds, maar anderzijds 
dus ook aan verschillen in informele steun. Hoe meer gevoelens van eenzaamheid moeders 
ervaren, hoe meer ze geneigd zijn psychofarmaca te gebruiken (OR = 1,63). En eerder werd 
vastgesteld dat alleenstaande moeders meer gevoelens van eenzaamheid ervaren dan niet-
alleenstaande moeders. Tenslotte spelen er bij het psychofarmacagebruik van vaders ook en-
kele sociaal-economische factoren een rol. Inactieve vaders (OR = 5,22) en deeltijds werkende 
 vaders (OR = 3,95) hebben een grotere kans om psychofarmaca te nemen dan voltijds wer-
kende vaders. 

4.  discussie

Verschillende studies hebben aangetoond dat alleenstaande ouders een minder goede mentale 
gezondheid hebben in vergelijking met niet-alleenstaande ouders (Cairney et al., 2006; Crosier 
et al., 2007; Wade & Cairney, 2000). Onderzoek naar hun zorg- en psychofarmacagebruik om-
wille van psychische klachten is echter beperkt, in het bijzonder met betrekking tot alleen-
staande vaders. De vraag of alleenstaande moeders en vaders in Vlaanderen, ongeacht hun 
(mentale) gezondheidsstatus, meer professionele hulp en psychofarmaca gebruiken, stond dan 
ook centraal in deze studie.



zoRG- en medicatieGeBRuik

199

7

h
o

o
f

d
S

t
u

k

4.1.  Beperkingen van het onderzoek

Alvorens we de belangrijkste bevindingen bespreken, wijzen we op enkele beperkingen van het 
onderzoek. Eerst en vooral is het moeilijk om causale interpretaties van de resultaten te maken 
omwille van het cross-sectionele onderzoeksdesign, wat problemen met de tijdsordening met 
zich meebrengt. Zo wordt de informatie over de mate waarin men depressieve gevoelens heeft 
ervaren in de laatste week en hoe men de algemene gezondheid op het moment van het inter-
view omschrijft, opgenomen om het gebruik van professionele hulpverlening in de voorbije 12 
maanden en het psychofarmacagebruik in de laatste twee weken voorafgaand aan het interview 
te bestuderen. Ten tweede worden de frequentie van de raadplegingen van de huisarts en/of de 

tAbEL 4. Psychofarmacagebruik van alleenstaande en niet-alleenstaande vaders en moeders (logis-
tische regressie, odds ratios)

  Vaders moeders

  n = 1.303 n = 1.991

 model 1 model 2 model 3 model 1 model 2 model 3

 oR   oR   oR   oR   oR   oR  

Constante 0,41 0,22 0,27 0,95 0,60 0,32

(Mentale) gezondheid

Depressieve gevoelens 1,21 *** 1,20 *** 1,20 *** 1,11 *** 1,07 ** 1,07 **

Zware drinker (ref.: neen) 0,30 * 0,30 * 0,28 * 1,12 1,18 1,17

Subjectieve gezondheid 0,57 *** 0,56 *** 0,69 * 0,40 *** 0,40 *** 0,43 ***

Leeftijd 0,99 0,98 0,96 1,01 1,01 1,00

Partnerstatus (ref.: alleenstaand)

Gehuwd 0,60 0,62 0,71 0,62 * 0,67 0,71

Ooit-gescheiden met nieuwe partner 0,89 1,01 1,01 0,96 1,08 1,20

Inwonende kinderen

Aantal < 12 jaar 1,12 1,03 0,83 0,78

Aantal ≥ 12 tot 18 jaar 1,26 1,20 0,94 0,92

Informele steun

Aantal steunbronnen 1,04 1,07 1,07 1,07

Gevoelens van eenzaamheid 1,28 1,30 1,63 *** 1,65 ***

Sociaal-economische kenmerken

Opleidingsniveau (ref.: lager)

Gemiddeld 0,97 0,81

Hoger 0,96 1,35

Werkstatus (ref.: voltijds)

Inactief 5,22 *** 1,59

Deeltijds         3,95 **         1,15  

Inkomen (ref.: lager)

Matig 0,65 1,64

Hoger 0,61 1,59

Hoogste 0,64 1,04

Ontbrekende waarden 0,44 0,62

Nagelkerke R² 0,18 0,19 0,24 0,22 0,23 0,25

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SIV, 2010.
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gespecialiseerde hulpverlener, de duur van een behandeling en de dosering van de psychofar-
maca niet in rekening gebracht. Wij hebben immers gekozen om met een dichotome indicator 
van het zorggebruik te werken, aangezien verschillende studies hebben aangetoond dat de zelf-
gerapporteerde indicators van zorggebruik minder betrouwbaar zijn (Longobardi et al., 2011; 
Ritter et al., 2001). Ten derde, houdt ook het steekproefdesign van het SiV-onderzoek enkele 
beperkingen in. Aangezien de data gestratificeerd zijn naar huwelijkscohorte en er een overver-
tegenwoordiging is van gescheiden personen, zijn onze bevindingen niet veralgemeenbaar naar 
de volledige Vlaamse bevolking. Ook het aantal indicatoren dat opgenomen is met betrekking 
tot de behoefte aan zorg, is relatief beperkt. Wij beschikken bijvoorbeeld niet over een klinische 
diagnostische maat van depressie en andere mentale gezondheidsproblemen. De SiV-data zijn 
immers uitsluitend gebaseerd zijn op zelfrapportering. De respondent geeft zelf aan in welke 
mate hij/zij depressieve gevoelens ervaart en of hij/zij zorg raadpleegde en psychofarmaca nam. 
Aangezien psychische problemen en de consumptie van psychofarmaca gevoelige thema’s kun-
nen zijn, is er een gevaar voor over- of onderrapportering als gevolg van sociaal wenselijke 
antwoorden. Mogelijk ervaren personen die kampen met depressieve symptomen ook hun so-
ciale leven als minder positief. Dit kan een vertekening teweegbrengen bij de indicatoren van 
informele steun (Olsson et al., 1999). Een vierde beperking houdt verband met de operationa-
lisering van overmatig alcoholgebruik. Gegeven de vraagstelling in het SiV-onderzoek baseren 
wij ons op de CBS-definiëring van zware drinkers. Deze meting laat ons helaas niet toe om een 
verschillende maatstaf te hanteren voor mannen en vrouwen. Tot slot beperken wij ons tot al-
leenstaande ouders na een echtscheiding, terwijl er ook een groep van alleenstaande ouders is 
die nooit gehuwd en/of nooit-samenwonend is geweest en er vanaf het begin van het ouder-
schap reeds alleen voor stond (Cairney et al., 2006; Westin & Westeling, 2006). 

Om de bovengenoemde beperkingen betreffende de tijdsordening te kunnen overstijgen, is lon-
gitudinaal onderzoek vereist. Het gebruik van informatie uit verschillende bronnen, zoals bij-
voorbeeld gegevens over de mentale gezondheidsstatus vastgesteld door clinici, zou eveneens 
een interessante aanvulling kunnen zijn op het onderzoek gebaseerd op zelfrapportering. 

4.2.  Bevindingen 

4.2.1.  alleenstaande vaders en moeders, een kwetsbare groep inzake mentale gezondheid

Alleenstaande ouders, en in het bijzonder alleenstaande moeders, vormen een sociaal-econo-
misch kwetsbare groep die ook vaak met psychische problemen wordt geconfronteerd (Barrett & 
Turner, 2005; Benzeval, 1998; Cairney et al., 2003; Crosier et al., 2007). Alleenstaande moeders 
ervaren meer depressieve symptomen en onder alleenstaande vaders ligt het percentage zware 
drinkers beduidend hoger in vergelijking met niet-alleenstaande ouders. Daarenboven beoorde-
len alleenstaande moeders hun algemene gezondheid als iets minder positief dan andere moe-
ders. Dit vertaalt zich dan ook in een hogere consumptie van psychofarmaca en een hoger pro-
fessioneel zorggebruik. Zo is het percentage alleenstaande moeders en vaders dat een huisarts 
raadpleegde en psychofarmaca gebruikte, bijna dubbel zo groot als dat van niet-alleenstaande 
ouders. Wat betreft het raadplegen van gespecialiseerde hulpverleners is het percentage van al-
leenstaande moeders zelfs 2,5 keer zo groot. 
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Binnen de risicogroep van alleenstaande ouders, ervaren moeders nog meer depressieve gevoe-
lens dan vaders; terwijl alleenstaande vaders vaker zware drinkers zijn. De percentages alleen-
staande moeders die een huisarts, psychiater en/of psycholoog raadpleegden en psychofarmaca 
namen, zijn ook bijna dubbel zo groot als deze van alleenstaande vaders. In het algemeen ligt 
het zorg- en medicatiegebruik van moeders hoger dan dat van vaders. De hypothese dat het 
zorg- en psychofarmacagebruik van zowel alleenstaande als niet-alleenstaande moeders hoger 
is dan dat van vaders (hypothese 4) werd bevestigd.

4.2.2.  is het grotere zorg- en psychofarmacagebruik van alleenstaande ouders toe te schrijven aan 
een grotere behoefte aan zorg? 

Zoals we verwachtten (hypothese 1a en 1b) is de kans dat alleenstaande vaders en moeders 
een huisarts hebben geraadpleegd omwille van emotionele en sociale problemen groter in ver-
gelijking met deze van gehuwde ouders, ongeacht de behoefte aan hulp. Ze evenaart echter 
de kans van ooit-gescheiden vaders en moeders met een nieuwe partner om een huisarts te 
raadplegen. Bovendien stellen we vast dat het voornamelijk alleenstaande moeders zijn die 
een hoger zorg- en psychofarmacagebruik hebben, ongeacht hun behoefte aan zorg. Bij alleen-
staande vaders kan zowel de hogere prevalentie van contacten met een gespecialiseerde hulp-
verlener als het nemen van psychofarmaca toegeschreven worden aan hun grotere behoefte aan 
hulp. Alleenstaande moeders hebben echter vaker een gespecialiseerde hulpverlener gecontac-
teerd en psychofarmaca genomen dan dat we zouden verwachten op basis van hun (mentale) 
gezondheid. 

Enkel bij mannen werd een verband tussen alcohol- en psychofarmacagebruik gevonden. Zware 
drinkers zijn namelijk minder geneigd om psychofarmaca te gebruiken. Deze resultaten liggen 
in lijn met de zelfmedicatiethese. Mannen hebben het mogelijk moeilijker om voor hun emotio-
nele en sociale problemen uit te komen en bijgevolg om hiervoor professionele hulp te zoeken. 
Ze hebben ook vaker een negatieve attitude tegenover psychofarmaca (Singh, 2003). Ze pogen 
liever zelf hun problemen op te lossen. Uit bestaand onderzoek (Cooper et al., 1992) is geweten 
dat probleemdrinken één van de copingmechanismen is die mannen hanteren bij psychische 
problemen. Overmatig alcoholgebruik zou als een substituut voor psychofarmaca worden ge-
bruikt. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat zorgverleners meer terughoudend zijn om 
psychofarmaca voor te schrijven bij mannen met een hoog alcoholgebruik. Het is ook mogelijk 
dat personen met een alcoholprobleem een minder goed ziekte-inzicht hebben, wat er toe kan 
leiden dat ze niet zo gauw geneigd zijn om formele hulp te zoeken. 

4.2.3.  de rol van sociaal-economische kenmerken 

Personen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt hebben een grotere kans om een huisarts te 
raadplegen omwille van emotionele en sociale problemen. Aangezien alleenstaande vaders va-
ker inactief zijn dan gehuwde vaders, verklaart dit mede de bevinding dat alleenstaande vaders 
een grotere kans hebben om een huisarts te contacteren in vergelijking met gehuwde vaders. 
Deze vaststelling ligt in lijn met hypothese 3a die stelt dat het verschil in huisartsconsultaties 
tussen alleenstaande en niet-alleenstaande ouders, ongeacht de (mentale) gezondheid, deels 
kan worden toegeschreven aan verschillen in de sociaal-economische positie. 
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Voor hypothese 3b, die aangeeft dat een lage sociaal-economische status een negatieve invloed 
zal hebben op gespecialiseerd zorggebruik, is de evidentie niet eenduidig. Zowel vaders als 
moeders die niet actief zijn op de arbeidsmarkt hebben een grotere kans om een gespecialiseer-
de hulpverlener te contacteren. Zoals eerder aangehaald, contacteren inactieve mannen ook va-
ker een huisarts omwille van emotionele of sociale problemen. Vaders die niet werken, alsook 
vaders die deeltijds werken, hebben eveneens een grotere kans om psychofarmaca te nemen. 
Waarschijnlijk speelt hierbij een selectie-effect een rol. Mensen die kampen met psychische 
problemen en daarvoor hulp zoeken en psychofarmaca nemen, zullen immers ook een grotere 
kans hebben om werkloos te zijn (Ettner et al., 1997; Kessler & Frank, 1997) en worden vaker 
arbeidsongeschikt verklaard (Gilmour & Patten, 2007). Overeenkomstig met onze verwachtin-
gen hebben vaders uit de laagste inkomenscategorie een veel lagere kans om gespecialiseerde 
zorg te gebruiken. Opvallend is dat inkomen enkel bij mannen een invloed heeft. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat mannen door hun negatievere attitude ten aanzien van professionele 
hulp (Good & Mintz, 1990) gemakkelijker dan vrouwen besparen op gespecialiseerde hulp wan-
neer ze financiële moeilijkheden ervaren. 

4.2.4.  de rol van het krijgen en ervaren van informele steun

Ook nadat de mate van informele steun en de sociaal-economische kenmerken in rekening zijn 
gebracht, hebben alleenstaande moeders een grotere kans om een huisarts en een gespeciali-
seerde hulpverlener te raadplegen omwille van emotionele of sociale problemen. Alleenstaande 
vaders hebben enkel meer kans op het raadplegen van een huisarts in vergelijking met gehuw-
den. Bij psychofarmacagebruik daarentegen, konden we het verschil tussen gehuwde en alleen-
staande moeders verklaren door ook de informele steun in rekening te brengen. Er werd evi-
dentie gevonden voor hypothese 2, die aangeeft dat alleenstaande ouders niet alleen door hun 
grotere behoefte aan zorg een hoger zorggebruik zullen hebben, maar ook door een gebrek aan 
informele steun. Alleenstaande moeders ervaren gemiddeld meer gevoelens van eenzaamheid. 
Eenzame moeders zijn meer geneigd om psychofarmaca te gebruiken en hebben eveneens een 
grotere kans om een huisarts of een gespecialiseerde hulpverlener te raadplegen. Gevoelens van 
eenzaamheid beïnvloeden daarentegen het zorg- en psychofarmacagebruik van vaders niet. Hoe 
meer steun gescheiden moeders van hun nieuwe inwonende partner krijgen, hoe minder ze ook 
een huisarts raadplegen. Deze bevinding ondersteunt eveneens vooral de substitutiehypothese.

Het is belangrijk om op te merken dat er niet enkel resultaten gevonden zijn in overeenstem-
ming met de substitutiehypothese, maar ook met de veronderstelling dat informele en formele 
steun complementair zijn. Onze studie stelde immers vast dat hoe groter het aantal steunbron-
nen is, hoe meer mensen geneigd zijn om een huisarts of een gespecialiseerde hulpverlener 
te consulteren en psychofarmaca te gebruiken. Vrienden en familie adviseren en stimuleren 
mogelijk personen die kampen met psychische problemen om professionele hulp te zoeken. 

Het feit dat we voor beide hypothesen evidentie vonden, kan als volgt worden verklaard: het 
ervaren van eenzaamheid is veeleer een subjectief gegeven en bovendien is het voornamelijk 
een indicator van de functionele dimensie van steun. Deze functionele dimensie verwijst vooral 
naar de inhoud van de informele steun (Gouwy et al., 2008; Ten Have et al., 2002) namelijk 
sociale en emotionele steun. Het concept eenzaamheid is wellicht ook breder dan louter een 
subjectieve indicator van het al dan niet krijgen van informele steun. Eenzaamheidsgevoelens 
hangen sterk samen met behoefte aan zorg, waardoor we hierbij eerder evidentie vinden het 
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substitutie-effect (Ellaway, 1999). Het aantal mensen waarbij men terecht kan voor een per-
soonlijk gesprek, is daarentegen een indicator van de structurele dimensie van informele steun 
(Gouwy et al., 2008; Ten Have et al., 2002). Hoe meer informele steunbronnen iemand heeft, 
hoe groter de kans dat deze hem/haar attent kunnen maken op zijn/haar psychische problemen 
en hoe groter de kans dat er iemand hem/haar aanraadt om hulp te zoeken voor problemen, 
vandaar dat we hierbij evidentie vinden voor de hypothese die stelt dat informele en formele 
steun complementair zijn. 

Daarnaast hebben we ook opvallende geslachtsverschillen vastgesteld met betrekking tot de 
invloed van informele steun. Wanneer ooit-gescheiden moeders meer steun ervaren van hun 
nieuwe partner, zijn ze minder geneigd om een huisarts te consulteren. Bij ooit-gescheiden 
vaders vinden we echter geen effect van de steun van de partner. Een mogelijke verklaring 
voor dit laatste is dat mannelijke partners, gezien hun eerder negatieve attitude ten opzichte 
van professionele hulp (Good & Mintz, 1990), hun vrouwen zullen ontmoedigen om hulp te 
zoeken. Bovendien kan de aanwezigheid van een partner er toe leiden dat de behoefte aan zorg 
bij vrouwen vermindert, waardoor ze minder professionele hulp zoeken (Sheffield, Fiorenza, 
& Sofronoff, 2004). 

Kortom, ongeacht de behoefte aan zorg, het ervaren van informele steun en de sociaal-eco-
nomische kenmerken, hebben alleenstaande moeders een grotere kans om een huisarts en/of 
een gespecialiseerde hulpverlener te raadplegen voor hun emotionele en sociale problemen in 
vergelijking met niet-alleenstaande moeders. Ook alleenstaande vaders blijven een grotere kans 
hebben om een huisarts te raadplegen voor dergelijke problemen in vergelijking met gehuwde 
vaders. Andere mogelijke verklaringen kunnen worden gezocht in de grotere moeilijkheden die 
alleenstaande ouders ervaren bij het combineren van werk en gezin (Avison et al., 2007; Dziak 
et al., 2010, Symoens & Bracke, 2013 in deze SVR-studie). 

5.  aandachtspunten voor het beleid

Deze studie heeft aangetoond dat vaders en moeders vaker een huisarts raadplegen omwille 
van sociale of emotionele problemen dan een gespecialiseerde hulpverlener. Nochtans toont 
onderzoek aan (Fernandez et al., 2007; Wang et al., 2005) dat gespecialiseerde hulp adequater 
is dan hulp van een huisarts bij psychische klachten. De beslissing van de Vlaamse regering 
om vanaf 2013 een vast tarief (11 euro per uur) op te leggen voor consultaties met een soci-
aal werker of een psycholoog, die verbonden zijn aan één van de 20 Centra voor Geestelijke 
Gezondheid (CGG), is een stap in de goede richting om de toegankelijkheid tot gespecialiseerde 
zorg te verhogen (Gezondheid.be, 2012). Verdere inspanningen zullen immers nodig blijven, 
want het aantal psychologen verbonden aan een CGG is beperkt, waardoor er vaak lange wacht-
tijden zijn. Bovendien moeten niet enkel de structurele drempels tot het contacteren van ge-
specialiseerde hulpverleners worden aangepakt, er dient ook aandacht te gaan naar de sociaal-
cognitieve drempels. Op dit vlak zijn er in Vlaanderen reeds een aantal inspanningen geleverd, 
zoals de anti-stigma campagnes, ‘Fit-in-je-hoofd’ en ‘Te gek’. Ook het inrichten van gemengde 
huisartspraktijken, zoals reeds in Nederland vaak het geval is, waarbij huisartsen samenwerken 
met gespecialiseerde hulpverleners (psychologen en psychiaters), zou er bijvoorbeeld toe kun-
nen leiden dat gespecialiseerde hulpverleners als minder bedreigend en stigmatiserend worden 
ervaren (Reynders et al., 2011).
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Tot slot moeten we ons ook de vraag stellen of psychofarmaca wel steeds de meest geschikte 
hulp vormen voor emotionele en sociale problemen. Onze resultaten geven aan dat moeders 
die kampen met gevoelens van eenzaamheid meer psychofarmaca gebruiken dan we zouden 
verwachten op basis van hun behoefte aan hulp. We stelden daarenboven vast dat alleenstaande 
moeders gemiddeld genomen het meest gevoelens van eenzaamheid ervaren. We kunnen ons 
echter de vraag stellen of medicatie in deze gevallen wel steeds de beste hulp is. Psychofarmaca 
bieden immers geen structurele oplossing. Zou medicatie mensen er bijvoorbeeld ook van kun-
nen weerhouden om hun problemen op te lossen? Artsen genieten in België een relatief grote 
vrijheid om medicatie voor te schrijven. Bovendien geeft onderzoek ook aan dat de consumptie 
van psychofarmaca in Vlaanderen hoog is in vergelijking met andere Europese landen en dat 
vooral huisartsen vaak te snel psychofarmaca voorschrijven (Boffin et al., 2012; Casteels et 
al., 2010). Indien men het psychofarmacagebruik in Vlaanderen wil beperken, is een strengere 
regelgeving en opvolging van het voorschrijfgedrag van (huis)artsen, alsook een diepgaandere 
analyse van de klachten over eenzaamheid door artsen nodig. 
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Bijlage 1. Selectie van de onderzoeksgroep uit de SiV-data

SiV-steekproef van
(ex-)partners eerste huwelijken

Onderzoeksgroep

Ouder met minstens één
inwonend kind (biologisch of

adoptiekind) jonger dan 21 jaar
n = 3.368

Ouders tussen 20 en 70 jaar n = 3.358

Vaders
n = 1.325

Moeders
n = 2.033

(Ex-)partners
n = 6.470
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inleiding

Sinds de jaren 70 is het meemaken van een (echt)scheiding een steeds vaker voorkomende 
levensgebeurtenis. De psychologische, sociale en economische gevolgen van een (echt)schei-
ding treffen dan ook een groeiend deel van de bevolking: mannen en vrouwen wiens relatie 
stukloopt, maar ook hun kinderen en andere familieleden (zoals bijvoorbeeld de (groot)ou-
ders) (Amato, 2000; Jappens & Van Bavel, 2013 in deze SVR-studie; Kitson & Morgan, 1990; 
Mortelmans et al., 2011). Heel wat studies in de Verenigde Staten, Europa en recent ook in 
Vlaanderen, hebben gekeken naar de inkomensgevolgen van (echt)scheiding (Andreß et al., 
2006; Dewilde, 2002; Holden & Smock, 1991; Smock, 1994; Uunk, 2004). Hierbij wordt steeds 
vastgesteld dat vrouwen – en meer bepaald moeders – na hun (echt)scheiding een sterke da-
ling van hun inkomen kennen, en bijgevolg een verhoogd risico lopen om in armoede terecht 
te komen. Recent onderzoek waarin een bredere definitie van het begrip economisch welzijn 
wordt gehanteerd, toont echter aan dat ook mannen gevolgen ondervinden (Aassve et al., 2009; 
Hussain & Kangas, 2009; Kalmijn, 2005; McManus & DiPrete, 2001).

Daarnaast heeft onderzoek ook gekeken naar de impact van een (echt)scheiding op de woonsitu-
atie. De huisvestingsgevolgen van een (echt)scheiding zijn tot op zekere hoogte verbonden met 
de financiële gevolgen. Geslachtsverschillen inzake de inkomensgevolgen van (echt)scheiding 
worden dan ook deels gereflecteerd in de huisvestingsgevolgen (Feijten, 2005). Internationaal 
vergelijkend onderzoek toont echter ook dat na een (echt)scheiding zowel mannen als vrouwen 
moeite hebben om hun positie op de woningmarkt te behouden. Scheiden verhoogt de kans dat 
mensen hun woning moeten verlaten of verkopen, en leidt tot hogere woonkosten en tot een 
daling van de woonkwaliteit (Dewilde, 2008,2009; Feijten & van Ham, 2007; Symon, 1990a). 

Omdat bovengenoemde studies vaak zijn gebaseerd op panelgegevens (waarbij eenzelfde steek-
proef wordt gevolgd doorheen de tijd), heeft het onderzoek tot nu toe vooral gekeken naar de 
gevolgen van een (echt)scheiding op de korte of middellange termijn. In dit hoofdstuk kijken 
we of het meemaken van een (echt)scheiding op een bepaald moment in de voorbije levensloop 
samenhangt met de economische positie van mannen en vrouwen op latere leeftijd. Het in ver-
band brengen van gebeurtenissen en transities die zich op een eerder moment in de levensloop 
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hebben voorgedaan met latere uitkomsten past binnen het levensloopperspectief. Binnen deze 
benadering staat het begrip interdependentie of onderlinge afhankelijkheid centraal (Heinz et 
al., 2009, p. 16): tussen verleden, heden en toekomst binnen levenslopen, tussen levenslooptra-
jecten van één individu op verschillende domeinen, tussen levenslooptrajecten van verbonden 
individuen en tussen levenslopen en institutionele veranderingen.

Onze afhankelijke variabele is het al dan niet bezitten van de hoofdverblijfplaats1. De eigen 
woning is voor de meeste ouderen in Vlaanderen een alternatieve vorm van pensioensparen en 
een belangrijke indicator van welvaart en economische zekerheid (Dewilde & De Decker, 2010; 
Winters & De Decker, 2009; Winters & Elsinga, 2011). Voor oudere woningbezitters zonder hy-
potheeklast ligt de kost van het wonen veelal lager dan de marktprijs van een vergelijkbare wo-
ning, waardoor ze minder van hun pensioen moeten uitgeven aan huisvesting (zie bijvoorbeeld 
ook Castles, 1998). Veel ouderen hebben een laag inkomen, en woningbezit biedt hen – althans 
in theorie – de mogelijkheid om hun woning te verkopen of te verhuren en in te ruilen voor 
een kleinere (huur)woning, om op die manier middelen vrij te maken om hun pensioen aan te 
vullen of om intensieve zorg te financieren. Onderzoek heeft echter aangetoond dat Europese – 
waaronder ook Belgische – ouderen hier vaak niet veel voor voelen (zie ook Elsinga et al., 2010): 
‘in most countries, a majority of individuals never change main residence after they reach age 
50’ (Angelini et al., 2011, p.97). Woningbezit verzekert ouderen immers tegen het risico op 
woonkostinflatie en tegen onvrijwillige verhuizing, en is geassocieerd met onafhankelijkheid 
en vrije keuze. Bovendien zijn ouderen vaak emotioneel gehecht aan hun woning.

Alvorens een overzicht te geven van de literatuur over de financiële en huisvestingsgevolgen 
van een (echt)scheiding, schetsen we kort de context van het Belgische en Vlaamse woonbeleid. 

1.  woningmarkt en woonbeleid in België en Vlaanderen

In deze eerste paragraaf schetsen we kort de historiek en belangrijkste kenmerken van de 
Belgische en Vlaamse woningmarkt, alsook de gevolgen van het woonbeleid wat betreft het 
verschil tussen huren en woningbezit. Dit overzicht is deels gebaseerd op eerdere bijdragen van 
Winters en De Decker (2011) en Winters en Elsinga (2011), waarin heel wat kennis over (trends 
in) wonen in België en Vlaanderen werd gebundeld. Omdat onze bijdrage handelt over oude-
ren, gaan we na of de gekende gegevens voor België en Vlaanderen ook gelden voor de oudere 
bevolking (50 jaar en ouder). We baseren ons hiervoor op de gegevens van de EU-Statistics on 
Income and Living Conditions (EU-SILC, 2010) voor België en Vlaanderen. We focussen op het 
verschil tussen kopers en huurders inzake de woonkost en de woonkwaliteit, twee aspecten die 
centraal staan in de Vlaamse Wooncode, Titel 2 Art. 3 (Vlaamse Overheid, 1997): Iedereen heeft 
recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van 
goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonze-
kerheid worden bevorderd.

1 In de meeste kwantitatieve surveys wordt enkel gepeild naar de kenmerken (woonsituatie, woonkwaliteit) van de hoofdverblijf-
plaats. Men veronderstelt dus impliciet dat de hoofdverblijfplaats het best de positie op de woningmarkt weerspiegelt.
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1.1. de woningmarkt in België en Vlaanderen

Veel onderzoekers wijzen erop dat de huidige staat van de woningmarkt en de uitkomsten 
inzake wonen afhankelijk zijn van beleidskeuzen gemaakt in een ver verleden (De Decker, 
Pannecoucke & Goossens, 2005; Winters & De Decker, 2009). Dit ver verleden verwijst in de 
Europese context naar de eerste woningwetten, die tot stand kwamen onder druk van de zoge-
naamde sociale kwestie of het arbeidersvraagstuk (Goossens, 1982; Lowe, 2011). Verstedelijking 
en industrialisering leidden tot de ruimtelijke concentratie in erbarmelijke leef- en woonom-
standigheden van arbeidersgezinnen. Het grootste deel van de West-Europese bevolking woon-
de aan het begin van de 20ste eeuw in de private huursector, waarbij de verhuurders sloppen, 
gangen en beluiken verhuurden als waren het woningen (Goossens, 1982, p.37; Fahey & Norris, 
2010). Terwijl de andere sectoren van de prille welvaartsstaat zich richtten op de arbeidsom-
standigheden, het ontwikkelen van de sociale zekerheid en het garanderen van een gezinsloon, 
en de uitbouw van scholen en gezondheidszorg, heeft het woonbeleid zich gericht op het bevor-
deren van de toegang tot betaalbare en degelijke huisvesting.

De wijze waarop het woonbeleid evolueerde, en de specifieke instrumenten die werden in-
gezet om de werking van de markt te beïnvloeden, weerspiegelen grotendeels de gevestigde 
belangen en overtuigingen van de aanwezige machtsbronnen (bijvoorbeeld politieke partijen, 
middenveld) in de samenleving. Verschillende Europese landen ontwikkelden andere woon-
modellen. In een aantal landen – vaak, maar niet altijd, met een sociaal-democratisch overwicht 
– werd vooral ingezet op het direct voorzien van degelijke en betaalbare huisvesting. Er ont-
stond een grote sociale huursector, en de private huurmarkt werd aan regulering onderworpen. 
Voorbeelden zijn Zweden en Denemarken, maar ook Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In 
andere landen werd veel meer ingezet op een indirect subsidie- en/of inkomensbeleid, waarbij 
huishoudens werden aangemoedigd om zelf eigenaar te worden. Ook de afwezigheid van re-
gulering of beleid op de andere woningmarktsegmenten (sociale en private huur) kan worden 
gezien als indirect beleid, omdat dit woningbezit meer aantrekkelijk en voordelig maakt ten op-
zichte van huren (Allen et al., 2004; Kemeny, 1981). Naarmate wonen meer en meer onderdeel 
werd van het publieke/sociale beleid, nam het aandeel van de private huursector gradueel af in 
de loop van de 20ste eeuw.

België is ontegensprekelijk een land dat vooral heeft ingezet op het verwerven van de eigen 
woning, met name de eengezinswoning met tuin in de rand van de stad (zie ondermeer De 
Decker et al., 2005; Goossens, 1982; Winters & De Decker, 2009; Winters & Elsinga, 2011). Dit 
beleid ontwikkelde zich in functie van de politieke overtuigingen en motieven van de belang-
rijkste politieke partijen en hun achterban (katholieken, liberalen, socialisten). Strategieën zo-
als de disciplinering van de arbeider (via het verstrekken van hypotheken en de geografische 
spreiding over suburbane gebieden om het ontstaan van socialistische gettos te voorkomen), 
en later het binden aan de welvaartsstaat van hoger geschoolde arbeiders en bedienden, als-
ook de economische conjunctuur, droegen bij de tot ontwikkeling van een beleid gericht op 
de promotie van het woningbezit (Goossens, 1982)2. Tot vandaag vormt het woningbezit met 
voorsprong het grootste segment op de Belgische woningmarkt (68% in 2008 (Dol & Haffner, 

2 Dit in tegenstelling tot Nederland, waar de industrialisering zich later doorzette dan in België. Nederland gaf de voorkeur aan de 
ondersteuning van relatief onafhankelijke woningcorporaties. Woningbezit werd er beschouwd als een te grote verantwoordelijk-
heid voor de stadsarbeider, die hem bovendien minder mobiel maakte en zodoende te zeer afhankelijk van zijn werkgever (Kullberg, 
2012, p. 161).
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2010)). Hiertoe werd voornamelijk gebruik gemaakt van subsidies, waarbij de Woonbonus (een 
jaarlijkse forfaitaire belastingaftrek) kwantitatief gezien de belangrijkste uitgavenpost vormt. 
Het is genoegzaam bekend dat dergelijk subsidiebeleid sterke Mattheüseffecten met zich mee-
brengt (Deleeck, Huybrechs & Cantillon, 1983). Zo becijferde De Decker (2005) dat van de totale 
hoeveelheid overheidstegemoetkomingen voor wonen in Vlaanderen, 40% naar de 20% meest 
welvarende gezinnen gaat, terwijl de onderste 20% het met 10% van de overheidsuitgaven 
moet stellen. 

Daarnaast is er in België (Vlaanderen) sprake van een residuele sociale huursector gericht op 
de laagste inkomens – goed voor 7% van de woningmarkt (Cecodhas Housing Europe, 2011) 
– en een liberale private huursector gekenmerkt door een ongunstige prijs-kwaliteitverhou-
ding (Goossens, 1983; Hoekstra & Reitsma, 2002). De sociale huursector wordt door Winters en 
Elsinga (2011) omschreven als klein maar fijn: zowel inzake betaalbaarheid, kwaliteit als woon-
zekerheid scoort sociaal huren in internationaal perspectief redelijk goed. Het aanbod is echter 
kleiner dan de vraag. Hoewel de Vlaamse Regering na de invoering van de Vlaamse Wooncode 
meer is gaan investeren in de huursector, en met name in de bouw van nieuwe sociale wonin-
gen, zijn deze inspanningen relatief beperkt. Bovendien bleven zowel de huurwetgeving als de 
huisvestingsfiscaliteit tot nu toe een federale aangelegenheid, waardoor de Vlaamse inspannin-
gen niet zwaar doorwegen op het totale woonbeleid (Winters & De Decker, 2009).

Wat betreft de private huursector valt in vergelijkend perspectief vooral de afwezigheid van 
regulering op. De vorming van de huurprijs wordt grotendeels bepaald door marktwerking en 
er is slechts een zeer beperkte huursubsidie beschikbaar3, waardoor huren bij ons – meer dan 
in andere landen – bijdraagt tot armoede (De Decker et al., 2005, p. 477). Uit recente cijfers 
van Winters en De Decker (2009) blijkt dat private huurders in Vlaanderen (en met uitbreiding 
België) in vergelijking met woningbezitters een lager inkomen hebben, een lagere opleiding 
hebben genoten, minder vaak EU-burger zijn en vaker werkloos, ziek of arbeidsongeschikt zijn. 
Ondanks de sterke toename van de woonkwaliteit gedurende de voorbije decennia (in 2005 
beschikten nagenoeg alle woningen over klein comfort4), wonen eigenaars vaker in een woning 
van betere fysieke kwaliteit dan huurders. Er blijft met andere woorden een hardnekkige kern 
van oudere, gebrekkige woningen in gebruik, die net hierdoor een relatief goedkope woonop-
lossing bieden voor wie weinig keuze heeft. De term goedkoop is trouwens relatief, omdat de 
cijfers tevens aantonen dat betaalbaarheidsproblemen het grootst zijn in de private huursector: 
39,2% van de huishoudens in de private huursector heeft volgens Winters en De Decker (2009) 
een woonquote (het aandeel van het huishoudinkomen dat wordt gespendeerd aan wonen) 
hoger dan 30%. Ook inzake woonzekerheid scoren de eigendomssector en de sociale huur beter 
dan de private huur.

Verder wijst het Vlaamse woononderzoek er op dat de kloof tussen eigenaars en huurders sinds 
het begin van de jaren 90 gestaag is gegroeid (De Decker & Geurts, 2005). De toename van de 
welvaart leidde er – binnen de context van het bestaande woonbeleid – toe dat wie het zich 
kon veroorloven eigenaar werd. Hierdoor is het aantal maatschappelijk kwetsbare huishoudens 
onder de restgroep van huurders doorheen de tijd toegenomen. Deze tendens wordt versterkt 
door de toename van de woningprijzen sinds het midden van de jaren 90 en door het ontbreken 

3 Enkel voor huishoudens met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste 
woning.

4 Stromend water binnenshuis, wc met waterspoeling en badkamer of douche voor privégebruik.
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van een systematisch beleid ter vernieuwing en verruiming van de woningvoorraad, waardoor 
er krapte ontstaat op de woningmarkt (De Decker et al., 2005). Onder dergelijke omstandighe-
den heeft het woningmarktgedrag van de middenklassen mogelijk negatieve gevolgen voor het 
woningaanbod dat beschikbaar blijft voor de lagere inkomensgroepen (Albrecht & Van Hoofstat, 
2011; Dewilde & Lancee, 2013; Leishman & Rowley, 2012; Matlack & Vigdor, 2008).

Winters en Elsinga (2011) wijzen er ten slotte op dat wie geen woning bezit op oudere leeftijd, 
aangewezen is op andere pensioenstrategieën. Via de woning wordt immers vermogen opge-
bouwd: hoewel de kosten aanvankelijk hoog zijn, kan men later in de levensloop – wanneer 
het inkomen lager is – profiteren van lagere woonkosten. Het is geen toeval dat veel Belgische 
huishoudens de voorkeur geven aan het verwerven van een woning en dat dit ook als dusdanig 
wordt gestimuleerd door het overheidsbeleid. In vergelijkend perspectief kunnen we stellen 
dat het woningbezit fungeert als een aanvullend pensioen, en dus een alternatieve vorm van 
sociale verzekering is (De Decker & Dewilde, 2010). De pensioenen in België zijn laag, met 
een bruto theoretische inkomensvervanging van 42%, tegenover 88% voor Nederland (OESO, 
2011). Werkgeverspensioenen en individuele pensioenregelingen zijn pas recent en in beperkte 
mate tot stand gekomen (De Deken, 2011). Woningbezit vormt in België en Vlaanderen van 
oudsher een hoeksteen van de welvaartsstaat, waarbij het al dan niet eigenaar zijn van de wo-
ning als een belangrijke – zoniet de belangrijkste indicator – kan worden beschouwd voor de 
welvaartspositie van ouderen (Pacolet, 1998, In Winters & Elsinga, 2011).

1.2. woonsituatie, betaalbaarheid van wonen en woonkwaliteit van oudere 
huurders en eigenaars

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre de algemeen vastgestelde patronen in het Vlaamse 
woononderzoek ook geldig zijn voor de subgroep van 50-plussers. In tegenstelling tot de eer-
dere bevragingen, is in EU-SILC 2010 meer gedetailleerde informatie beschikbaar over de woon-
situatie. Er wordt met name een onderscheid gemaakt tussen private huur en sociale huur, en 
tussen woningbezit met en zonder hypotheek. We gaan na in hoeverre oudere huurders inder-
daad behoren tot de lagere inkomensgroepen, hoe groot de betaalbaarheidsproblemen zijn, en 
in hoeverre het gaat om een inkomensprobleem dan wel om (te) hoge woonkosten. Omdat het 
woningbezit is toegenomen doorheen de tijd bekijken we de situatie van verschillende leeftijds-
groepen binnen de 50-plussers.

Tabel 1 geeft een overzicht van de woonsituatie per leeftijdsgroep, waarbij Vlaanderen wordt 
vergeleken met België. Deze vergelijking toont aan dat de verschillen gering zijn, met name 
omdat het woonbeleid tot nu toe vooral een federale aangelegenheid is gebleven. Verder valt 
op dat in elke leeftijdsgroep van de 50-plussers 75% tot 80% woningbezitter is, waarbij de 
percentages iets – maar niet veel – lager liggen in de oudste leeftijdsgroep (75-plussers). Terwijl 
er bij de 50- tot 64-jarige eigenaars nog heel wat afbetalende eigenaars zijn, woont drie vierde 
van de 65-plussers in een woning zonder hypotheek. De private huursector is goed voor 10% à 
15%, terwijl 6% tot 8% van de 50-plussers sociaal huurt. Een klein aantal respondenten geeft 
aan huurvrij te wonen.
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tAbEL 1.  Woonsituatie van 50-plussers in België en Vlaanderen, naar leeftijdsgroep (in %)

woonsituatie België Vlaanderen
50-64 65-74 75+ 50-64 65-74 75+

Eigenaar zonder hypotheek 49,69 76,34 72,26 54,06 78,79 73,03

Eigenaar met hypotheek 27,68 3,27 2,26 26,74 3,19 1,95

Private huur 13,93 12,62 15,13 12,52 10,95 16,90

Sociale huur 7,55 6,90 7,88 5,75 6,26 6,39

Huurvrij 1,15 0,87 2,48 0,93 0,81 1,74

n (100%) 2.913 1.317 1.064 1.613 798 617

Bron: EU-SILC 2010, gewogen resultaten.

In Tabel 2 wordt voor elke woonsituatie gekeken tot welk inkomenskwintiel het huishouden van 
de respondenten behoort. De inkomenskwintielen zijn volgens de gangbare methodologie van 
EUROSTAT berekend voor de gehele bevolking5 op basis van het totaal beschikbare gestandaar-
diseerde huishoudinkomen, over alle respondenten (inclusief kinderen) uit een huishouden dat 
meewerkt aan het onderzoek (zie ook Atkinson et al., 2002). De gebruikte equivalentieschaal is de 
zogenaamde modified OECD-scale.6 Een eerste vaststelling is dat het eigendomssegment (zonder 
hypotheeklast) 50-plussers uit alle inkomensgroepen bevat. Bij de groep van 65 jaar en ouder vin-
den we verhoudingsgewijs meer respondenten uit het eerste, tweede of derde kwintiel, maar dit 
kan eerder worden verklaard door het feit dat deze oudere groepen een lager (pensioen)inkomen 
hebben dan de 50- tot 64-jarigen (en ook de rest van de bevolking), die vaak nog een inkomen uit 
arbeid hebben. De 50- tot 64-jarige eigenaars met afbetalingslast komen wel vaker uit de hogere 
inkomensgroepen. Sociale huurders situeren zich voornamelijk in het eerste en tweede kwintiel, 
wat uiteraard te verklaren is vanuit het selectieve karakter van de sociale huursector. Wat betreft 
de private huurders zien we een verschil naargelang van de leeftijd: terwijl 70,2% van de 65-plus-
sers tot de onderste twee inkomenskwintielen behoort, geldt dit slechts voor 48,3% van de 50- tot 
64-jarigen. Dit is echter mogelijk te wijten aan het feit dat deze groep vooralsnog een inkomen uit 
arbeid heeft, en dus ook een relatief hoger inkomen heeft dan ouderen met een pensioen.

tAbEL 2.  Woonsituatie van 50-plussers naar inkomenskwintiela, per leeftijdsgroep, Vlaanderen (in %)

inkomenskwintiel
eigenaar zonder 

hypotheek
eigenaar met 

hypotheek Private huur Sociale huur
50-64 65+ 50-64 65+ 50-64 65+ 50-64 65+

1e 13,8 26,4 5,2 2,5 18,8 31,8 46,5 47,4

2e 19,7 35,4 11,4 30,8 29,6 38,5 28,4 34,5

3e 18,7 17,7 21,3 32,7 17,8 14,4 14,5 12,7

4e 22,1 10,7 24,5 12,2 17,1 9,4 1,8 5,4

5e 25,8 9,8 37,5 21,8 16,7 6,3 9,1 0

n (100%) 912 1.108 418 40 183 176 87 73
a Berekend op basis van de totale bevolking.

Bron: EU-SILC 2010, gewogen resultaten. 

5 Wanneer inkomenskwintielen worden berekend over de groep van de 50-plussers (eerder dan over de totale bevolking) zijn de 
patronen in de cijfers erg gelijklopend (resultaten beschikbaar).

6 Hierbij wordt aan elke eerste volwassene binnen het huishouden een gewicht van 1 toegekend, elke bijkomende volwassene krijgt 
een gewicht van 0,5 en elk kind tot 14 jaar een gewicht van 0,3. Equivalentieschalen worden gebruikt om het inkomen van huishou-
dens van een verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken. Zo kosten kinderen bijvoorbeeld minder dan volwas-
senen, maar dragen kinderen (behalve kinderbijslag) geen inkomen bij tot het huishouden. Daarnaast genieten grotere huishoudens 
van economische schaalvoordelen omdat de kosten voor bijvoorbeeld huisvesting, verwarming, ... worden gedeeld.
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Tabel 3 toont hoe het verschillende inkomensprofiel van huurders en woningbezitters zich 
vertaalt in problemen met de betaalbaarheid van de woning. De woonkost-variabele in de EU-
SILC verwijst naar de kosten voor huur of hypotheek (interestbetalingen na aftrek van fiscale 
voordelen), maar ook naar de kosten voor nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, verwar-
ming) en andere kosten verbonden aan het recht om in de woning te wonen (zoals verzekerin-
gen, verplichte lasten, regulier onderhoud en herstel). Andere (voor Vlaanderen zeer beperkte) 
subsidies brachten we zelf in mindering van de woonkost. Kapitaalsaflossingen voor eigenaars 
worden niet als woonkost beschouwd, maar als vermogensopbouw.

De belangrijkste vaststelling is dat de woonquote – het percentage van het niet-gestandaar-
diseerde inkomen dat wordt gespendeerd aan woonkosten – dramatisch hoog is voor private 
huurders. Zelfs bij de 50- tot 64-jarigen nemen de woonkosten voor meer dan 60% van de res-
pondenten in de private huur meer dan 30% van het huishoudinkomen in beslag. Dit loopt op 
tot bijna 75% voor de 75-plussers in de private huur. Ter vergelijking: het percentage private 
huurders met een woonquote van 30% of hoger bedraagt 37,8% voor de bevolking jonger dan 
50 jaar en 46,9% voor de totale bevolking. Deze cijfers zijn eveneens erg hoog in vergelijking 
met de woonquote van woningbezitters in de relevante vergelijkingsgroepen, maar illustreren 
duidelijk dat hoge huurlasten voor veel ouderen extra problematisch zijn omwille van hun 
eerder laag pensioeninkomen. Omdat EU-SILC de totale woonkost in rekening brengt, hebben 
ook eigenaars zonder hypotheek woonkosten; deze zijn voor meer dan 90% van de responden-
ten echter niet problematisch hoog. Verder valt op dat ook respondenten die sociaal huren (en 
vaak een nog lager inkomen hebben dan de private huurders) eveneens maandelijks heel wat 
uitgeven aan wonen. Tabel 3 vermeldt ook de mediane woonkost in euro per maand. We leiden 
hieruit af dat het betaalbaarheidsprobleem in de private huur, en in mindere mate in de sociale 
huur, samenhangt met zowel een lager inkomen als met een vrij hoge woonkost. Ter informatie 
vermelden we nog het mediane jaarinkomen (vóór aftrek van de woonkost): eigenaars zonder 
hypotheek hebben een mediaan beschikbaar gestandaardiseerd jaarinkomen van 17.402 euro; 
voor de (doorgaans jongere) eigenaars met hypotheek is dat 24.793 euro. Private huurders heb-
ben een jaarkomen van 15.712 euro; het jaarinkomen van sociale huurders ligt nog iets lager 
met 13.011 euro.

Ten slotte kijken we nog naar de woonkwaliteit, waarbij vochtproblemen en/of moeilijkheden 
met het verwarmen van de woning wijzen op een slechte woonkwaliteit. Hoewel het beeld op 

tAbEL 3.  Hoge woonkost en mediane woonkost van 50-plussers, naar woonsituatie en leeftijdsgroep, 
Vlaanderen (respectievelijk in % en in euro)

woonsituatie
woonkost

woonquote ≥ 30%
mediane woonkost per maand

in euro

50-64 65-74 75+ 50-64 65-74 75+

Eigenaar zonder hypotheek 4,2 10,0 8,2 301 290 269

Eigenaar met hypotheek 5,7 n < 5 n < 5 418 382 381

Private huur 61,6 67,4 74,8 647 625 621

Sociale huur 39,9 46,1 50,5 431 381 380

Huurvrij 0 0 0 154 245 187

n 1.613 789 614 1.613 789 614

Bron: EU-SILC 2010, gewogen resultaten.
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basis van deze indicatoren meer divers is – ook de oudste woningbezitters hebben relatief vaak 
te kampen met een slechte woonkwaliteit – zien we dat huurders, zowel in de private als soci-
ale huur minder goed scoren.

Samenvattend besluiten we dat de economische positie op latere leeftijd in Vlaanderen sterk 
samenhangt met het al dan niet bezitten van de hoofdverblijfplaats. Woningbezit vormt aldus 
een belangrijke pensioenstrategie. In de volgende paragraaf gaan we na in hoeverre het meema-
ken van een (echt)scheiding op een bepaald moment in de levensloop deze pensioenstrategie 
in het gedrang brengt.

2.  (echt)scheiding en woningbezit op latere leeftijd

De mogelijke impact van een (echt)scheiding op een bepaald moment in de levensloop op het 
woningbezit op latere leeftijd komt op verschillende wijzen tot stand. Op basis van onder-
staand literatuuronderzoek, maken we een onderscheid tussen de directe gevolgen van een 
(echt)scheiding voor de woonsituatie en de meer indirecte gevolgen die voortvloeien uit de 
financiële gevolgen van een (echt)scheiding. Hoewel we ze afzonderlijk bespreken, zijn de huis-
vestings- en inkomensgevolgen van een (echt)scheiding niet onafhankelijk van elkaar.

2.1. de gevolgen van een (echt)scheiding voor de woonsituatie

Vooreerst zijn er de te verwachten huisvestingsgevolgen van een (echt)scheiding. De ontbinding 
van een huwelijk of een samenwoonrelatie resulteert per definitie in de opsplitsing in twee huis-
houdens, waarbij minstens één partner op zoek gaat naar een nieuwe woning. Ook de Vlaamse 
cijfers tonen dat bij een echtscheiding ongeveer de helft van de respondenten (mannen iets vaker 
dan vrouwen) de gezinswoning verlaat (Symoens et al., 2012). Uit de literatuur over de huisves-
tingsgevolgen van (echt)scheiding leren we verder dat de verhoogde verhuiskans na een schei-
ding langere tijd aanhoudt: vooraleer mensen een meer stabiele woonsituatie bereiken, maken 
ze op een relatief korte periode vaak meerdere verhuistransities mee (Feijten & Van Ham, 2007, 
2010; Murphy, 1990; Sullivan, 1986; Symon, 1990b; Wasoff & Dobash, 1990). Omwille van het 
dringende karakter van een verhuis na een scheiding en omwille van de financiële beperkingen 
die (kunnen) ontstaan, worden deze transities gekenmerkt door een achteruitgang in de woonsi-
tuatie (ruimte, kwaliteit, woonkost) (Dewilde, 2009; Feijten & van Ham, 2007, 2010). Het vinden 
van degelijke en betaalbare huisvesting, ofwel direct na de scheiding ofwel enige tijd erna, is 

tAbEL 4.  Woning van slechte fysieke kwaliteit bij 50-plussers, naar woonsituatie en leeftijdsgroep, 
Vlaanderen (in %)

woonsituatie 50-64 65-74 75+ 50+

Eigenaar zonder hypotheek 12,8 12,7 16,8 13,8

Eigenaar met hypotheek 13,1 n < 5 n < 5 13,4

Private huur 23,4 18,2 13,0 19,4

Sociale huur 26,6 15,0 26,7 23,6

n 1.610 795 616 3.021

Bron: EU-SILC 2010, gewogen resultaten.
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vaak lastig. Mensen zijn aan een bepaalde buurt of regio gebonden en hebben dus minder keuze: 
ze willen dicht bij hun kinderen blijven wonen (bijvoorbeeld in het geval van co-ouderschap), 
of ze willen in de buurt blijven van hun werk, familie en vrienden (Feijten & van Ham, 2007). In 
de daaropvolgende periode herwinnen mensen geleidelijk aan hun eerdere positie in termen van 
hun woonsituatie en woonkwaliteit, naarmate ze meer controle verwerven over hun financiële 
situatie en/of eventueel gaan samenwonen met een nieuwe partner.

Verschillende studies hebben gekeken naar de impact van een (echt)scheiding op de kans dat er 
een transitie uit woningbezit is. Uit vergelijkend onderzoek voor 12 Europese landen – waaronder 
België – (Dewilde, 2008), blijkt dat scheiding de kans op een dergelijke transitie in de jaren na 
de scheiding sterk verhoogt, maar dat de verschillen tussen de landen niet erg groot zijn. Feijten 
(2005) vindt voor Nederland dat het risico op een transitie uit woningbezit minder groot wordt 
doorheen de tijd voor mannen, maar niet voor vrouwen. Ze verklaart dit door de hogere economi-
sche afhankelijkheid van vrouwen. Vrouwen die na een (echt)scheiding in de gezinswoning blij-
ven, moeten immers meestal zelf instaan voor de hypotheekkosten (naast reguliere kosten voor 
onderhoud en herstel van de woning), wat mogelijk na verloop van tijd tot financiële problemen 
leidt. Gegevens voor het Verenigd Koninkrijk tonen dan weer dat het risico op een transitie uit 
een eengezinswoning en uit woningbezit, zowel voor mannen als voor vrouwen, amper afneemt 
doorheen de tijd (Feijten & Van Ham, 2010). Het is verder ook bekend dat vrouwen minder vaak 
dan mannen met een nieuwe partner gaan samenwonen of hertrouwen (Wu & Schimmele, 2005). 
Dit is ook zo in Vlaanderen (Pasteels & Mortelmans, 2011; Pasteels, Lodewijckx & Mortelmans, 
2013 en Vanassche et al., 2013, beiden in deze SVR-studie). Dit maakt het moeilijker voor vrou-
wen om de woning te behouden, of om terug een eigen woning (en een hypotheek) te verwerven.

De specifieke woonuitkomsten van een (echt)scheiding in verschillende landen worden beïn-
vloed door de rechtspraktijk, waarbij wetten of gangbare praktijken met betrekking tot het hoede-
recht over de kinderen of tot de boedelscheiding voor landverschillen kunnen zorgen. Zo geeft de 
rechtspraak in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk de voorkeur aan een ‘clean break’, waarbij 
beide partners een nieuwe start kunnen nemen. Claims op toekomstige pensioenrechten van de 
mannelijke partner worden geruild tegen een groter aandeel in de gezinswoning voor de vrouw 
(Joseph & Rowlingson, 2011; Standley, 2010). In landen zoals Duitsland en België7 daarentegen 
blijft er vaak een band tussen de ex-partners bestaan, bijvoorbeeld omdat vrouwen die tijdens 
het huwelijk vooral niet-betaalde zorgarbeid verrichten, na pensionering onder bepaalde voor-
waarden aanspraak kunnen maken op een pensioen op basis van de beroepsloopbaan van de 
ex-partner (Fasang, Aisenbrey & Schöman, 2012; Peeters, De Tavernier & Berghman, 2013 in deze 
SVR-studie; Smith, 2002).

Uit resultaten van het onderzoek Scheiding in Vlaanderen (SiV), berekend door Pasteels (2012), 
blijkt dat van de eigen woningen na een (echt)scheiding ongeveer 35% eigendom van de man 
wordt en 30% van de vrouw. Iets minder dan een derde van de woningen wordt na de (echt)-
scheiding verkocht. Ook geldt dat er een samenhang bestaat tussen het behoud van de woning 
door één van de partners en de verblijfsregeling van kinderen: wie de gezinswoning kan behou-
den, heeft een relatief voordeel. Dit hangt samen met het feit dat kinderen vaak worden toege-
wezen aan de moeder, en ouders hun kinderen willen behoeden voor een verhuizing bovenop 
de scheiding (Bastaits et al., 2011). Wanneer de woning wordt verkocht aan derden, is er minder 

7 In België bestaan verschillende regelingen, afhankelijk van het statuut van de ex-partner (ambtenaar, zelfstandige, werknemer).
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vaak sprake van een gelijke verblijfsregeling. In dit geval wonen beide partners in een nieuwe wo-
ning, en is de kans wellicht kleiner dat de voorwaarden voor verblijfsco-ouderschap door beide 
partners vervuld kunnen worden. Ten slotte werd nog vastgesteld dat in de recentere cohorten, 
vrouwen vaker eigenaar blijven van de gezinswoning. Dit wordt in verband gebracht met de ster-
ker wordende economische positie van vrouwen.

2.2.  de economische gevolgen van een (echt)scheiding

Relatie-ontbinding brengt vooral voor vrouwen negatieve financiële gevolgen met zich mee 
(Mortelmans, Snoeckx & Raeymaeckers, 2009; Willekens, Vanderheyden & Mortelmans, 2011). 
Het verlies van het inkomen van de partner, alsook van de schaaleffecten die grotere gezinnen met 
meerdere verdieners genieten (bijvoorbeeld inzake woonkosten), wordt in veel gevallen onvol-
doende opgevangen door compenserende inkomensbronnen zoals alimentatie, onderhoudsgeld 
voor de kinderen of sociale bijstandsuitkeringen (Andreß et al., 2006). Het effect van een (echt)
scheiding op de financiële situatie van vrouwen kan deels worden verklaard door hun geringere 
arbeidsmarktdeelname en door hun lagere verloning. Ook valt de zorg voor eventuele kinderen 
vaker ten laste van de moeder. Ondanks de invoering in België van het gedeelde ouderlijke gezag 
in 1995 en de mogelijkheid tot verblijfsco-ouderschap in 2006, verblijven de meeste Vlaamse kin-
deren nog steeds het grootste deel van de tijd bij hun moeder (Sodermans, Vanassche & Matthijs, 
2011). Vrouwen ondervinden dan ook meer moeilijkheden om zorg en werk te combineren, ter-
wijl een deeltijdse baan vaak onvoldoende middelen biedt om rond te komen. Omdat mannen 
in de meeste gevallen wél hun voltijdse job behouden en eventuele kinderen minder vaak door 
de week bij hen inwonen, zijn de financiële gevolgen voor hen beperkter (Willekens et al., 2011).

De negatieve gevolgen van een (echt)scheiding op het financiële welzijn van vrouwen blijken be-
perkt in de tijd te zijn. Op langere termijn wordt de daling van het huishoudinkomen gecompen-
seerd door arbeidsmarktdeelname en/of het samenwonen of hertrouwen met een nieuwe partner 
(Bouman & Manting, 2006; Dewilde & Uunk, 2008; Jansen, Mortelmans & Snoeckx, 2009). 

De effectiviteit van beide copingstrategieën is afhankelijk van het samenspel tussen individuele 
kenmerken en contextuele factoren (van Damme, 2010). Zo is de impact van ondersteunende 
arbeidsmarktregelingen (bijvoorbeeld betaalbare kinderopvang) op de toename van het aantal ge-
werkte uren groter voor deeltijds werkende vrouwen dan voor voltijds werkende vrouwen. Voor 
de laatste groep is het immers niet mogelijk het aantal gewerkte uren te verhogen, en resulteert 
de combinatie arbeid-zorg zelfs vaak in een vermindering van het aantal gewerkte uren. Andere 
mogelijke inkomensbronnen zijn sociale uitkeringen en private transfers zoals alimentatie van-
wege de ex-partner. In de meeste landen zijn de uitkeringen echter laag, terwijl weinig vrouwen 
volledig afhankelijk (kunnen) zijn van alimentatie of onderhoudsgelden. Niet iedereen heeft bo-
vendien recht op alimentatie. In Vlaanderen was het recht op alimentatie tot de hervorming van 
2007 voorbehouden voor de onschuldige echtgenoot. De schuldvraag verviel in 2007, waarbij het 
recht op alimentatie vandaag is gebaseerd op behoefte. Het alimentatierecht is evenwel beperkt 
tot een maximumtermijn gelijk aan de duur van het huwelijk. De cijfers van het SiV-onderzoek 
laten zien dat meer dan 80% van de mannen nooit alimentatie aan de ex-partner verschuldigd is 
geweest (Bastaits et al., 2011). Concluderend: lager opgeleide vrouwen die tijdens het huwelijk 
niet werkten en na verloop van tijd geen nieuwe partner vinden, blijven het ook langere tijd na 
hun scheiding financieel moeilijk hebben (Willekens et al., 2011).
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De aandacht voor de inkomenspositie van gescheiden vrouwen heeft gezorgd voor een relatieve 
verwaarlozing van onderzoek naar de financiële gevolgen van een (echt)scheiding voor mannen. 
Zo houden de meeste studies naar de inkomensgevolgen van een (echt)scheiding geen rekening 
met het feit dat mannen vaak minder beschikbaar inkomen hebben omdat ze alimentatie of on-
derhoudsgeld voor hun kinderen betalen. McManus en DiPrete (2001, p. 266) stellen vast dat de 
financiële gevolgen van een (echt)scheiding voor mannen heterogeen zijn, met ‘a majority of lo-
sers and a sizeable core of winners’. Recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat mannen 
tegenwoordig meer te verliezen hebben: hun vrouwen zijn hoger opgeleid, hebben toegang gekre-
gen tot beter betaalde jobs en dragen vaak substantieel bij tot het huishoudinkomen. Aassve et al. 
(2009) vinden dat gescheiden mannen en vrouwen in vergelijkbare mate worden getroffen door 
levensstijldeprivatie (gemeten aan de hand van zogenaamde niet-monetaire indicatoren). Vooral 
mannen met kinderen hebben het moeilijker, omdat zij vaker naar een nieuwe woning moeten 
verhuizen en dus een nieuw huishouden moeten inrichten. Vaders kiezen daarenboven vaak 
voor een woning in de buurt van hun kinderen en willen een vergelijkbare kwaliteit aanbieden 
(bijvoorbeeld in termen van slaap- en speelruimte voor de kinderen). Ze gaan bijgevolg overcon-
sumeren in termen van huisvesting – en dus ook woonkosten (Feijten & van Ham, 2007; Gram-
Hanssen & Bech-Danielsen, 2008). Dergelijke kosten worden niet ingebracht bij de inkomensme-
ting. In Vlaanderen lijken de financiële gevolgen voor mannen al bij al beperkt te zijn – zowel 
vóór als na de (echt)scheiding werken de meeste mannen immers voltijds. Toch geeft 30% van de 
gescheiden mannen zonder nieuwe partner aan moeilijk rond te kunnen komen (Willekens et al., 
2011), waarbij bovengenoemde factoren mogelijk een rol spelen.

Verder is aangetoond dat de gezondheidseffecten van een (echt)scheiding zich anders manifeste-
ren bij mannen dan bij vrouwen (voor een overzicht, zie: Bronselaer, De Koker & Van Peer, 2008; 
Symoens et al., 2011), wellicht omdat mannen en vrouwen anders omgaan met stress. Terwijl 
vrouwen meer last krijgen van depressie en angstgevoelens, leidt een (echt)scheiding bij mannen 
tot externaliserend gedrag zoals een ongezonde levensstijl, alcoholconsumptie en ander risico-
gedrag. Dergelijk effect voor mannen wordt toegeschreven aan het verlies van het zogenaamde 
huwelijksvoordeel (‘marriage benefit’): de idee dat gehuwde mannen gelukkiger zijn, betere jobs 
en jobvooruitzichten hebben, meer verdienen, en minder gezondheidsproblemen en een hogere 
levensverwachting hebben. Kalmijn (2005) noemt het omgekeerde effect de ‘divorce penalty’: 
na een scheiding lopen Nederlandse mannen een verhoogde kans op neerwaartse sociale mo-
biliteit, werkloosheid of ziekte. Dit effect wordt bevestigd door Kangas en Hussain (2009) voor 
Denemarken, die vinden dat een subgroep van gescheiden mannen, meestal zonder kinderen, er 
blijkbaar niet in slaagt om op langere termijn een nieuwe partner te vinden en geplaagd wordt 
door problemen zoals verminderde sociale contacten en lage niveaus van sociaal vertrouwen en 
subjectief welzijn. Uit Vlaamse cijfers blijkt dat vooral het samenwonen met een nieuwe part-
ner de negatieve effecten van (echt)scheiding op het welbevinden grotendeels tenietdoet (Buffel, 
Colman & Bracke, 2013 in deze SVR-studie; Symoens et al., 2011).

2.3.  Verwachtingen

Op basis van bovenstaand literatuuroverzicht formuleren we de volgende verwachtingen met 
betrekking tot het effect van een (echt)scheiding op het woningbezit later in de levenloop.
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We verwachten voor zowel mannen als vrouwen een negatief effect van het meemaken van een 
(echt)scheiding op het woningbezit op latere leeftijd. Omdat mannen meer voltijds werken en 
vaker met een nieuwe partner gaan samenwonen, verwachten we dat het effect voor mannen 
kleiner is dan voor vrouwen.

Een eventueel geboortecohorte-effect is wegens de vele beïnvloedende factoren moeilijker te 
voorspellen. Härkönen en Dronkers (2006) vinden dat voor Vlaanderen de echtscheidingskans 
negatief is gerelateerd aan het opleidingsniveau, en dat dit effect over de tijd heen sterker ne-
gatief is geworden. Dit betekent dat lager opgeleiden een hogere scheidingskans hebben dan 
hoger opgeleiden, en dat deze kans groter is geworden voor de jongere huwelijkscohorten. Dit 
leidt tot de verwachting dat het negatieve effect van een (echt)scheiding op het woningbezit op 
latere leeftijd sterker is voor de jongere cohorten, omdat het aandeel lager opgeleiden onder de 
respondenten met (echt)scheidingservaring groter is geworden – en de economische gevolgen 
van een (echt)scheiding voor lager opgeleiden zwaarder doorwegen. Institutionele regelingen 
die de economische kosten van een (echt)scheiding milderen, zoals bijvoorbeeld veranderin-
gen in de echtscheidingswetgeving of de invoering van een algemene sociale bijstandsregeling 
(1974), worden vaak in verband gebracht met een verhoogde (echt)scheidingskans voor de la-
gere sociale klassen (Greenstein & Davis, 2006; Kneip & Bauer, 2009). Wanneer er echter wordt 
gecontroleerd voor individuele kenmerken en andere landverschillen, wordt vastgesteld dat 
de aanwezigheid van zowel inkomensondersteunende maatregelen als tewerkstellingsonder-
steunende maatregelen de negatieve inkomensgevolgen van een (echt)scheiding voor vrouwen 
positief beïnvloedt (Uunk, 2004). Gezien de economische positie van vrouwen sterker is in de 
jongere cohorten, zouden we ook kunnen verwachten dat de impact van een (echt)scheiding op 
woningbezit juist minder negatief is voor de jongere cohorten (na controle voor opleidingsni-
veau). In meer recent onderzoek van Pasteels, Lodewijckx en Mortelmans (2013) wordt zowel 
voor mannen als vrouwen over opeenvolgende geboortecohorten heen geen eenduidige trend 
geconstateerd wat betreft de kans op het beëindigen van de eerste samenwoonrelatie en het 
opleidingsniveau.

3. data en methode

3.1. Gegevens en onderzoeksgroep

De analyses zijn gebaseerd op de gegevens van de SHARELIFE (2008-2009), de derde retrospec-
tieve golf van de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). De SHARE is een 
representatieve interdisciplinaire en cross-nationale panelsurvey die gegevens op huishoud- en 
individueel niveau verzamelt over de sociaal-economische status, gezondheid en sociale en 
familienetwerken van Europese ouderen. Voor de SHARELIFE werden levenslooptrajecten op 
verschillende domeinen (arbeid, financiën, partners, kinderen, huisvesting, gezondheid) ver-
zameld van alle huishoudleden die in de eerste (2004/2005) of tweede golf (2006/2007) van 
SHARE hebben meegewerkt én die op het moment van bevraging 50 jaar of ouder waren, alsook 
van hun partners (MEA, 2010). Omdat in SHARELIFE alleen de levenslooptrajecten werden 
bevraagd, hebben we belangrijke variabelen (zoals opleidingsniveau) uit de vorige SHARE-
bevragingen gekoppeld. Omdat het aantal respondenten dat ooit een (echt)scheiding mee-
maakte, alsook het aantal huurders, niet erg groot is, maken we gebruik van de gegevens voor 
heel België. Zowel in de SHARELIFE als in de eerdere SHARE-bevragingen zijn de gangbare 
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indicatoren inzake woonkwaliteit niet opgenomen, waardoor de afhankelijke variabele enkel 
het onderscheid tussen wonen in een huur- of koopwoning betreft. 

Onze onderzoeksgroep omvat respondenten die ooit zijn gehuwd en sindsdien al dan niet ge-
scheiden zijn. We focussen op het effect van een ontbinding van een huwelijk. We nemen een 
feitelijke scheiding van gehuwden mee op, omdat een minderheid van de gehuwden nooit of-
ficieel is gescheiden. Het aantal respondenten met enkel een ongehuwde samenwoonervaring 
is te beperkt voor een afzonderlijke analyse; deze respondenten zijn niet in de onderzoeksgroep 
opgenomen. Hoewel deze selectie de kans verhoogt dat een eventueel negatief effect van een 
scheidingservaring op het woningbezit op latere leeftijd het gevolg is van een (echt)scheiding, 
hoeft dit niet noodzakelijk zo te zijn. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld financiële problemen 
leidden tot een verkoop van de eigen woning en nadien tot een (echt)scheiding, maar zelfs 
dan is het zo dat deze gebeurtenissen het wellicht moeilijker maken om later in de levens-
loop opnieuw eigenaar te worden in vergelijking met gehuwden in een intact eerste huwelijk.8 
Daarnaast worden sommige respondenten uiteraard nooit eigenaar, maar ook hier is het denk-
baar dat een (echt)scheidingservaring de kans verhoogt dat mensen steeds huurder gebleven 
zijn. We zijn met andere woorden geïnteresseerd in de totale impact van een (echt)scheidings-
ervaring in de levensloop op de uiteindelijke woonsituatie op latere leeftijd. In het theoretische 
kader zagen we dat deze impact op verschillende manieren tot stand kan komen.

Een klein aantal (n=150) respondenten woont huurvrij, in een ‘non-private residence’ (zoals 
bijvoorbeeld een serviceflat of bejaardentehuis) of in een andere woonsituatie – we laten deze 
groep buiten beschouwing. Van de huurders bezitten er slechts 17 nog ander onroerend goed (in-
formatie uit SHARE1/2), waarvan er 11 aangeven dat dit onroerend ook inkomen oplevert. Deze 
respondenten worden als eigenaar beschouwd. Uit deze cijfers blijkt dat de overgrote meerder-
heid van de huurders in de SHARE-data echte huurders zijn. Het huren van de hoofdverblijf-
plaats verbergt met andere woorden geen andere, meer gunstige posities op de woningmarkt.

3.2. onafhankelijke variabelen

Een eerste variabele geeft aan of de respondent ooit een (echt)scheiding heeft meegemaakt. Een 
tweede variabele omschrijft de huidige relatiestatus: gehuwd met echtgenoot, samenwonend 
met partner en alleenstaand.9 Andere demografische controlevariabelen betreffen verweduwing 
(ooit verweduwd of niet), de leeftijd bij het eerste huwelijk, de totale huwelijksduur tot nu toe 
(over eventueel opeenvolgende huwelijken heen) en de totale duur in een samenwoonrelatie tot 
nu toe (over eventueel opeenvolgende samenwoonrelaties heen). Deze laatste variabelen geven 
een indicatie van de mate waarin de impact van het meemaken van een (echt)scheiding wordt 
verklaard door de mogelijkheden tot het vergaren van bezit (spaargeld, woningbezit) tijdens een 
samenwonen met een partner. Ongehuwd en gehuwd samenwonende koppels genieten over het 

8 Bovendien wordt in SHARELIFE geen onderscheid gemaakt tussen het jaar van de echtscheiding en het jaar van de feitelijke schei-
ding. Een inspectie van de jaartallen waarop men de eigen woning verlaat en een (echt)scheiding meemaakt, laat een hoge mate van 
zogenaamde ‘seam mobility’ zien (schijnmobiliteit aan de randen van episodes veroorzaakt door een concentratie van transities bij 
het op elkaar leggen van levenslooptrajecten op verschillende domeinen), waarbij oorzaak en gevolg niet goed van elkaar in de tijd 
te onderscheiden zijn.

9 Deze combinatie van variabelen maakt het mogelijk alle soorten situaties in rekening te brengen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
een ooit-gehuwde respondent nooit (echt)gescheiden is geweest, maar wel alleenstaand op het moment van interview. De respon-
dent kan immers op een bepaald moment in de levensloop weduwe/weduwnaar geworden zijn.
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algemeen van economische schaaleffecten in vergelijking met alleenstaanden: wie lang alleen-
staand is, heeft hogere kosten en kan dus minder sparen.

Controlevariabelen betreffen geslacht, geboortejaar en -cohorte, beschikbaar maandelijks huis-
houdinkomen (continu, gestandaardiseerd),10 opleidingsniveau (in 3 categorieën), aantal kinde-
ren ooit gehad, aantal jaar arbeidsmarktervaring. Voor 50-plussers vormt de groep die hoogstens 
een diploma lager secundair onderwijs heeft gevolgd de middelste categorie.11

Tabel 5  bevat beschrijvende informatie over de verdeling van de variabelen binnen de 
onderzoeksgroep.

10 Het opnemen van inkomensdecielen of inkomenskwartielen verandert de resultaten niet.
11 In de andere hoofdstukken van deze SVR-studie behoren diegenen die hoogstens een hoger secundair diploma hebben behaald tot 

de middelste groep, maar voor 50-plussers is onze indeling relevanter. 

tAbEL 5.  Beschrijvende kenmerken van de onderzoeksgroep, per geslacht, België (% of X en SD)

kenmerken mannen (n = 939) Vrouwen (n = 1.156)

% X Sd % X Sd

Woonsituatie

Eigenaar 91,9 90,2

Huurder 8,1 9,8

Ooit (echt)gescheiden

Neen 84,0 82,1

Ja 16,0 17,9

Huidige relatiestatus

Gehuwd met echtgenoot 81,8 63,5

Samenwonend met partner 2,2 2,9

Alleenstaand 16,0 33,6

Ooit verweduwd

Neen 89,9 74,1

Ja 10,1 25,9

Leeftijd bij eerste huwelijk 25,0 4,4 22,8 3,9

Aantal jaar gehuwd 39,1 11,9 38,0 12,1

Aantal jaar samenwonend 0,7 3,5 0,6 3,1

Aantal kinderen 2,2 1,4 2,4 1,5

Maandelijks huishoudinkomena 1.385,6 1.221,5

Opleidingsniveau

Lager (geen of lagere school) 19,0 25,9

Gemiddeld (lager secundair) 23,4 25,4

Hoger (hoger secundair of hoger) 57,6 48,7

Aantal jaar arbeidsmarktervaring 38,8 6,2 22,5 15,4

Geboortecohorte

≤ 1930 14,9 16,2

1931-’45 42,0 39,6

> 1945 43,1 44,2
a Mediaan maandelijks (gestandaardiseerd) huishoudinkomen in euro.

Bron: SHARELIFE 2008-2009.
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3.3. analysestrategie en -methode

Gezien de afhankelijke variabele slechts twee uitkomsten heeft (eigenaar of huurder), gebruiken 
we multivariate logistische regressie. De afhankelijke variabele is vrij scheef verdeeld, maar 
deze analysetechniek is over het algemeen vrij robuust tegen afwijkingen van de ideale situatie, 
waarbij de verdeling van de cases over de afhankelijke variabelen ongeveer 50/50 zou moeten 
zijn (Hosmer & Lemeshow, 1989). De coëfficiënten van het logistische regressiemodel kunnen 
positief of negatief zijn. Een positieve coëfficiënt geeft aan dat de betrokken (categorie van de) 
predictor of onafhankelijke variabele de kans op woningbezit op latere leeftijd verhoogt; een ne-
gatieve dat de betrokken (categorie van de) predictor of onafhankelijke variabele deze verlaagt. 
Omdat de logistische regressiecoëfficiënten niet goed vergelijkbaar zijn tussen verschillende 
modellen binnen eenzelfde steekproef, of tussen verschillende steekproeven (Mood, 2010), rap-
porteren we ook de zogenaamde gemiddelde marginale effecten (Average Marginal Effects). 
Deze laatste zijn veel minder gevoelig voor niet-geobserveerde heterogeniteit, op voorwaarde 
dat deze ongerelateerd is aan de onafhankelijke variabelen in een model, en zijn beter verge-
lijkbaar over modellen, steekproeven, groepen of tijdspunten. Gemiddelde marginale effecten 
reflecteren de gemiddelde verandering in P(y = 1), voor een verandering in het niveau van de 
betrokken variabele, gemiddeld over alle mogelijke combinaties van steekproefwaarden voor de 
andere variabelen in het model.

 We kiezen voor een multivariate analyse omdat we willen nagaan of een eventuele samenhang 
tussen het hebben meegemaakt van een (echt)scheiding en het woningbezit op latere leeftijd 
niet te wijten is aan een schijnverband.12

We presenteren de resultaten van de analyses voor mannen en vrouwen samen en afzonderlijk. 
Omdat in de totale onderzoeksgroep de kans groot is dat er per huishouden meerdere interviews 
zijn (beide partners van een koppel), corrigeren we voor de totale steekproef de standaardfouten 
voor clustering op het huishoudniveau.

4.  Resultaten

4.1. echtscheidingservaring en woningbezit op latere leeftijd: bivariate 
verbanden

In eerste instantie bekijken we de woonsituatie in functie van een (echt)scheidingservaring 
(figuur 1 en 2). De samenhang is zowel voor mannen als voor vrouwen significant (p < 0,001): 
50-plussers die ooit een (echt)scheiding meemaakten, bezitten minder vaak een woning (of 
ander onroerend goed).

Omdat we in het multivariate analysemodel kijken naar de impact van een (echt)scheiding in 
vergelijking met andere gezinstrajecten (gehuwd blijven, verweduwing), is het lastig om in het 
multivariate model zelf rekening te houden met de duur sinds scheiding als afzonderlijke va-
riabele. Sommige ooit-gehuwden zijn lang geleden gescheiden en hebben ondertussen andere 

12 Een schijnverband ontstaat wanneer de samenhang tussen twee variabelen X en Y wordt wegverklaard door een derde variabele Z, 
die oorzaak is van zowel X als Y.
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fIGuur 2.  Woonsituatie van ooit-gescheiden 50-plussers, naar de duur sinds de (echt)scheiding, 
België (in %)
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Bron: SHARELIFE 2008-09.

fIGuur 1.  Woonsituatie en (echt)scheidingservaring onder ooit-gehuwde 50-plussers, per geslacht, 
België (in %) 
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Bron: SHARELIFE, 2008-09.

gezinstransities meegemaakt. Anderen zijn zelfs meerdere keren gescheiden. Omdat we naar 
50-plussers kijken, ligt de laatste (echt)scheiding vaak ver in het verleden: slechts enkelen zijn 
recent gescheiden, voor 55% van de (echt)gescheiden respondenten is de (echt)scheiding meer 
dan 20 jaar geleden. Uit figuur 2 blijkt dat de kans op woningbezit varieert naargelang van de 
duur sinds de (echt)scheiding (p < 0,001). Het is echter niet zo dat naarmate een scheiding 
langer geleden is, de kans op woningbezit groter is. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.
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4.2.  echtscheidingservaring en woningbezit op latere leeftijd: multivariate 
analyses

In tabel 6 worden de resultaten van de multivariate analyses gerapporteerd. Wegens de scheve 
verdeling van de afhankelijke variabele, zijn de aantallen in sommige combinaties van catego-
rieën aan de lage kant, waardoor slechts weinig effecten statistisch significant zijn.13 We kunnen 
stellen dat een effect dat wel statistisch significant is, een sterk bewijs vormt voor het bestaan 
van dit effect in de realiteit. Uit de vergelijking van Model 1 en Model 2 besluiten we dat het 
ooit meemaken van een (echt)scheiding de kans op woningbezit sterk verlaagt. Dit verband 
wordt niet gemedieerd door controlevariabelen die verband houden met de partnergeschie-

13 Een gepoolde analyse voor alle SHARE-landen laat duidelijk veel meer significante effecten zien (Dewilde & Stier, 2012). Het effect 
van ooit-gescheiden is evenwel gelijklopend.

tAbEL 6.  Kans op woningbezit onder ooit-gehuwde 50-plussers in België, samen en per geslacht 
(logistische regressiecoëfficiënten en gemiddelde marginale effecten (AME))

model 1 model 2 model 3 model 4
mannen en vrouwen 

(n = 2.095)
mannen
(n = 939)

Vrouwen
(n = 1.156)

B ame B ame B ame B ame
Intercept -31,006 -17,543  1,894   2,391

Geslacht (ref.: man)

vrouw  -0,006 -0,0005   0,299   0,0205

Huidige relatiestatus (ref.: gehuwd)

samenwonend  0,953 0,0466 0,884 0,0440 1,129 0,0498 0,779 0,0392

alleenstaand  -0,400 -0,0333 -0,404 -0,0332 -0,262 -0,0197 -0,584 -0,0499

Ooit verweduwd  -0,526 -0,0455 -0,484 -0,0410 -0,508 -0,0410 -0,504 -0,0438

Ooit gescheiden  -1,201 *** -0,1231 *** -1,162 *** -0,1245 *** -1,736 *** -0,1073 * -1,257 ** -0,1265 ***

Geboortejaar    0,017   0,0014   0,010   0,0008

Leeftijd bij 1e huwelijk  -0,003 -0,0002 -0,015 -0,0011

Aantal jaar gehuwd    0,005   0,0004   0,006   0,0005

Aantal jaar 
samenwonend    0,006   0,0005   0,006   0,0004

Aantal kinderen   0,016   0,0012   0,008   0,0006   0,033   0,0027

Huishoudinkomen/100 -0,0003 -0,00002 -0,001 -0,00007   0,0004   0,00003

Opleidingsniveau (ref.: lager)

gemiddeld   0,204   0,0189   0,027   0,0024  0,275   0,0258

hoger   0,628**   0,0502**   0,623  0,0448  0,588*   0,0496*

Aantal jaar arbeidsmarktervaring   0,014*   0,0011   0,026   0,0018  0,013   0,0011

Interactie geslacht * ooit-gescheiden -0,116 -

Geboortecohorte (ref.: >1945)

≤1930  -0,620 -0,0241  -0,012   0,0123

1931-’45  -0,551 -0,0133  -0,265 -0,0262

Interactie geboortecohorte * ooit gescheiden

  ≤ 1930 * ooit gescheiden    0,779   0,615

  1931-1945 * ooit gescheiden    1,044 -0,135

Likelihood ratio 68,25 *** 82,89 *** 43,10 *** 70,49 ***

R² 0,07 0,08 0,08 0,10

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SHARELIFE, 2008-09.
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denis van de respondent. Het feit dat de meeste (echt)gescheidenen voor kortere of langere 
periodes alleenstaand zijn en dus hogere kosten hebben waardoor minder financiële reserves 
kunnen worden opgebouwd, lijkt niet veel bij te dragen tot de verklaring van het effect van een 
(echt)scheiding op het woningbezit op latere leeftijd. Verder vinden we dat onder ooit-gehuwde 
50-plussers lager opgeleiden (in vergelijking met hoger opgeleiden) significant vaker huren, en 
dat meer jaar op de arbeidsmarkt het woningbezit bevordert. Er blijkt geen verschil te bestaan 
tussen huidig gehuwden en huidig ongehuwd samenwonenden, na controle voor het meema-
ken van (echt)scheiding en andere controlevariabelen. Uit Model 2 leren we verder nog dat – 
zoals bleek uit de bivariate beschrijving – er geen significante verschillen zijn tussen mannen 
en vrouwen wat betreft het negatieve effect van (echt)scheiding op woningbezit.

Model 3 en 4 betreffen de multivariate analyses voor respectievelijk mannen en vrouwen af-
zonderlijk. In beide modellen is de geboortecohorte opgenomen, eerder dan het geboortejaar, 
en wordt nagegaan of de impact van een (echt)scheiding op het woningbezit verschilt voor de 
opeenvolgende geboortecohorten. Dit blijkt niet het geval te zijn. De belangrijkste conclusie is 
dat – na statistische controle voor een hele reeks variabelen – het bivariate verband tussen het 
meemaken van een (echt)scheiding en het woningbezit op latere leeftijd standhoudt, zelfs als 
deze levensgebeurtenis ver in het verleden ligt. Voor vrouwen geldt verder nog dat alleenstaan-
den mogelijk (p < 0,10) vaker huren dan gehuwden.

5.  conclusie en aandachtspunten voor beleid

In dit hoofdstuk probeerden we een antwoord te formuleren op de vraag of de huisvestingsge-
volgen van een (echt)scheiding op een bepaald moment in de levensloop ook na langere tijd 
nog zichtbaar blijven, alsook wat de implicaties hiervan zijn. Het Belgische (en Vlaamse) woon-
beleid is immers van oudsher sterk gefocust op de promotie van het woningbezit. De andere 
segmenten van de woningmarkt (private en sociale huur) worden veel minder ondersteund, 
hoewel ze verhoudingsgewijs meer mensen met een zwakker sociaal-economisch profiel huis-
vesten. De voorbije decennia werden daarenboven gekenmerkt door een socio-economische po-
larisering tussen eigenaars en huurders. Naarmate de welvaart toenam, werd wie het zich kon 
veroorloven eigenaar. Terwijl het inkomen van de eigenaars ongeveer gelijke trend kon houden 
met de toename van de woonkost, was dit niet het geval voor de huurders: de laagste inkomens 
zagen hun woonkosten verhoudingsgewijs sterker stijgen, ondanks de slechtere woonkwaliteit 
en woonzekerheid op de private huurmarkt (De Decker et al., 2005, p.474). Dit is problematisch 
voor mensen met weinig uitzicht op een inkomensverbetering: armen, werklozen, eenouderge-
zinnen. Ook ouderen hebben over het algemeen weinig uitzicht op een inkomensverbetering. 
Daarbij komt dat in België de pensioenen over het algemeen aan de lage kant zijn, wat een bijko-
mende verklaring vormt voor de voorkeur van veel mensen voor woningbezit. Gezinstransities 
die leiden tot het verlies van de woning, of ervoor zorgen dat mensen geen toegang krijgen tot 
de eigendomsmarkt, dragen op die manier bij tot de ondergraving van één de belangrijkste 
pensioenpijlers in de Belgische (Vlaamse) context. We toonden aan dat het ooit meemaken van 
een (echt)scheiding, voor zowel mannen als vrouwen, de kans op woningbezit op latere leeftijd 
significant verlaagt. Op basis van de cijfers uit het eerste deel van dit hoofdstuk kunnen we 
aannemen dat deze verlaagde kans op woningbezit vooral voor private huurders is geassocieerd 
met hoge woonkosten, een laag beschikbaar inkomen en een minder goede woonkwaliteit.
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Wat betreft de beleidsaanbevelingen wijzen verschillende auteurs erop dat 75% à 80% woning-
bezit – binnen de Belgische context – wellicht een bovengrens is (Dewilde & De Decker, 2010; 
Doling & Ford, 2007). Onzekere economische omstandigheden en stagnering van de economi-
sche groei (werkloosheid) en een toename van allerlei gezins- en andere transities (gezinsontbin-
ding, alleenstaande jongeren) leidden ertoe dat woningbezit voor een groeiend aantal mensen 
niet haalbaar of niet wenselijk is gedurende een bepaalde periode in de levensloop. Voor men-
sen die omwille van omstandigheden hun woning verliezen, zou meer aandacht kunnen wor-
den besteed aan bijkomende hypotheekgaranties (uitbreiding van de Verzekering Gewaarborgd 
Wonen) of aan onderhandelingsmogelijkheden met kredietinstellingen. Daarnaast behoeven 
ook de betaalbaarheid en de woonkwaliteit in met name de private huursector blijvende aan-
dacht. De voordelen waarmee het woningbezit in België is geassocieerd, zijn vooral tot stand 
gekomen door het woonbeleid. Beleidsaandacht voor de huursector kan er toe bijdragen dat 
de nadelen van huren ten opzichte van kopen verminderd worden. Een laatste aandachtspunt 
voor beleid betreft aandacht voor de pensioensopbouw van mensen die door gezins- of andere 
transities huurder worden, en van huurders met een zwakker sociaal-economische profiel in 
het algemeen (zie ook Peeters et al., 2013).
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inleiding 

Internationale studies wijzen sinds enige tijd op de financieel kwetsbare positie van oudere 
vrouwen en dit ongeacht de gebruikte data of de toegepaste armoede-indicator (European 
Commission, 2006; OECD, 2008; Smeeding & Williamson, 2001). Hoewel Vlaanderen of België 
in deze studies veelal niet zijn opgenomen, wordt deze conclusie bevestigd door recent on-
derzoeksmateriaal, dat vooral bij alleenstaande ouderen verschillen in armoedepercentages bij 
mannen en vrouwen vaststelt. Op basis van surveydata en een armoedegrens van 60% van het 
mediane gezinsinkomen vinden Dekkers en Debels (2006) voor 2000 in België een armoederi-
sico van 28% bij alleenstaande vrouwen, tegenover 20% bij mannen. Analyses van Cantillon 
en Lefebure (2007) op EU-SILC gegevens van 2005 geven een armoederisico van 22% bij al-
leenstaande vrouwen ouder dan 65 jaar aan. Bij mannen van 65-74 jaar is het armoederisico 
daarentegen 19% en bij 75-plussers 13%. Eurostat (2013a) doet deze analyses over en vindt bij 
65-plussers een armoederisico van 22% bij alleenstaande vrouwen tegenover 20% bij alleen-
staande mannen. Hoewel de percentages (mogelijk ten gevolge van de kleine aantallen) uiteen-
lopen, wordt het geslachtsverschil uit internationaal onderzoek dus ook in België aangetroffen. 

Om de variatie in armoederisico’s bij oudere vrouwen te verklaren, wordt soms gewezen op de 
effecten van de pensioenregelgeving (Smeeding & Williamson, 2001; Zaidi et al., 2006). Andere 
studies zetten armoederisico’s af tegen een aantal algemene socio-demografische kenmerken zo-
als het hebben van kinderen, de burgerlijke staat of de leefvorm. Hoewel sociologen meermaals 
hebben gewezen op het belang van interacties tussen gezinstrajecten en loopbanen om armoede 
bij vrouwen op actieve leeftijd te verklaren (Brown & Lin, 2012; Cooke, 2004; van Damme, 
Kalmijn & Uunk, 2009; Wilmoth & Koso, 2002), blijven gedetailleerde levensloopanalyses bij de 
verklaring van armoede bij oudere vrouwen tot nog toe echter grotendeels buiten beschouwing. 
Dit blijkt in belangrijke mate te wijten aan een gebrek aan geschikte data. 

In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe gezinstrajecten en arbeidsloopbanen samenhangen met 
armoede op latere leeftijd. We bestuderen hierbij die elementen uit de pensioenregelgeving die 
in het bijzonder een impact hebben op die relatie: onderzoek heeft aangetoond dat in de meeste 
landen, waaronder België, het pensioen de belangrijkste inkomstenbron voor ouderen is (Choi, 
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2006; Gornick, Sierminska & Smeeding, 2009). We kunnen dan ook verwachten dat in België 
het armoederisico bij oudere vrouwen in belangrijke mate wordt bepaald door de hoogte van dit 
pensioeninkomen. Aangezien het pensioen wordt bepaald op basis van de regelgeving ter zake, 
valt te verwachten dat de gevolgen van specifieke levenslopen sterk gemedieerd worden door 
de bestaande pensioenregelgeving. Voor ons onderzoek maken we gebruik van administratieve 
gegevens van ongeveer 10.000 Belgische vrouwen die in 2008 tussen de 65 en 71 jaar oud wa-
ren. Deze gegevens laten een gedetailleerde reconstructie van de levensloop van deze vrouwen 
toe, zonder de beperkingen eigen aan retrospectieve surveys die veelal voor levensloopanalyses 
worden gebruikt.

1.  armoede bij oudere vrouwen

Internationale studies die de variatie in armoede bij oudere vrouwen willen verklaren, bekijken 
veelal de verschillen naargelang de burgerlijke staat, de leefvorm en het aantal kinderen. Zonder 
uitzondering, tonen deze studies aan dat het armoederisico bij oudere vrouwen het laagst is voor 
gehuwde vrouwen. Daarnaast vinden de meeste studies het hoogste armoederisico bij echtgeschei-
den, feitelijk gescheiden en nooit-gehuwde vrouwen, terwijl het bij weduwen iets lager ligt (Haider, 
Jacknowitz & Schoeni, 2003; Harrington Meyer, 1990; Harrington Meyer & Herd, 2007). Er is tevens 
eensgezindheid over het effect van de leefvorm: oudere vrouwen die alleen wonen, hebben een 
hoger armoederisico dan deze die samenwonen (Choi, 2006; OECD, 2008; Smeeding & Williamson, 
2001). Ten slotte komen verschillende studies tot de vaststelling dat de kans op armoede op latere 
leeftijd toeneemt naarmate een vrouw meer kinderen heeft (gehad) (Choudhury & Leonesio, 1997; 
Marier & Skinner, 2008). 

Bovenstaande bevindingen worden veelal teruggebracht tot het kostwinnersmodel, waar de man 
instaat voor het inkomen door buitenshuis te werken, terwijl de vrouw verantwoordelijk is voor 
de – onbetaalde – huisarbeid, inclusief de opvoeding van de kinderen. Als vrouwen binnen dit 
model toch betaald werk uitvoeren, dan doen ze dat meer dan mannen op de zogenaamde ‘secun-
daire arbeidsmarkt’, gekenmerkt door lagere lonen en tijdelijke en/of deeltijdse contracten. Zolang 
vrouwen bij hun echtgenoot wonen, is dit niet problematisch. Van zodra ze echter via overlijden, 
echtscheiding of feitelijke scheiding hun kostwinner verliezen, wordt hun precaire situatie zicht-
baar. Behoudens een adequate sociale bescherming moeten deze vrouwen niet alleen terugvallen 
op hun eigen lagere inkomen, maar verliezen ze tevens de schaalvoordelen die gepaard gaan met 
het samenwonen. Om te begrijpen waarom bepaalde groepen van alleenstaande vrouwen (voor-
namelijk weduwen), het beter doen dan anderen (feitelijk of echtgescheiden vrouwen), belichten 
sommige studies de verschillende pensioenregelingen die op hen van toepassing zijn (Choi, 2006; 
Haider, Jacknowitz & Schoeni, 2003; Harrington Meyer, 1990; O’Rand & Henretta, 1999; Sandell & 
Iams, 1997).

De meeste studies over armoede bij oudere vrouwen kennen belangrijke beperkingen. Vaak worden 
complexe levenslopen gereduceerd tot enkele eenvoudige socio-demografische variabelen, zoals 
het al dan niet gehuwd zijn. Op deze wijze worden echter groepen vrouwen met erg verschillende 
levenslopen, zoals gescheiden versus verweduwde vrouwen (zie Dewilde, 2008, 2012), onterecht 
samen geanalyseerd. Typerend voor heel wat onderzoek naar armoede bij oudere vrouwen is boven-
dien dat de levensloop weliswaar als verklaring naar voor wordt geschoven, maar dat deze niet ex-
pliciet in de analyse wordt opgenomen (zie Harrington Meyer, 1990), dan wel dat allerhande causale 
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schakels (zoals de arbeidsloopbaan) buiten beschouwing blijven (zie Choudhury & Leonesio, 1997). 
Bijgevolg blijft het onduidelijk hoe de levensloop armoede bij oudere vrouwen precies beïnvloedt.

Om tegemoet te komen aan de beperkingen van eerder onderzoek, tonen we in dit hoofdstuk aan dat 
het samenspel tussen gezinstrajecten, arbeidsloopbanen en pensioenregelgeving ons meer inzicht 
kan geven in het armoederisico bij oudere vrouwen.

2.  de Belgische context

2.1.  Gezin en arbeidsloopbaan vanaf de late jaren 50

De oudere vrouwen die in dit hoofdstuk centraal staan, zijn geboren tussen 1937 en 1941. Zij 
waren om en bij de 20 jaar oud tijdens de hoogdagen van het kostwinnersmodel (Lewis, 2001; 
Vanhaute, 2002): het huwelijk was nog een algemene en vaste waarde en echtscheiding kwam 
slechts uitzonderlijk voor (Dumon, 1979). Eenmaal getrouwd, werd van de vrouw verwacht dat 
ze zich toelegde op het huishouden en op de opvoeding van de kinderen. Hoewel dit kostwin-
nersmodel in vele gevallen een onhaalbaar ideaal was, tonen cijfers desalniettemin aan dat de 
arbeidsmarktparticipatie van deze vrouwen historisch laag was (Vanhaute, 2002). Het hoeft dan 
ook niet te verbazen dat studies uit die periode aangeven dat de meerderheid van de vrouwen 
huishoudelijke arbeid als hun beroep zag, terwijl voltijds of deeltijds werk buitenshuis eerder 
als bijkomstig werd beschouwd (Bruntz, 1962; Rostow, 1964).

Echter, vanaf de jaren 50 voltrekt zich een geleidelijk proces van verandering. Als gevolg van 
een sterk groeiende economie en de verdere uitbouw van de dienstensector, maken steeds meer 
(getrouwde) vrouwen de overstap naar betaalde arbeid. Tegelijkertijd zien we dat ook het huwe-
lijk als instituut de eerste barsten vertoont: de echtscheidingscijfers nemen zichtbaar toe vanaf 
het begin van de jaren 60 – een evolutie die zich nog sterker doorzet vanaf het midden van de 
jaren 70. Van alle huwelijken die in 1955 werden gesloten, was na 25 jaar slechts 8% met een 
echtscheiding geëindigd. Bij de huwelijken gesloten in 1970, werd dit percentage al na 10 jaar 
bereikt (Matthijs, 2009). Vanaf 1980 zien we ook dat het aantal huwelijken afneemt, terwijl het 
aantal ongehuwd samenwonenden toeneemt (Corijn & Matthijs, 2005; Deboosere et al., 2009).

2.2.  Pensioenregelgeving

Het Belgische pensioensysteem kwam geleidelijk aan tot stand in de eerste helft van de 20ste 
eeuw en kreeg een min of meer vaste neerslag in de pensioenwetten van de jaren 50 en 60, op 
het moment dat het kostwinnersmodel floreerde (Berghman, 1981). Het pensioensysteem is dan 
ook op de typische kostwinnerssituatie geënt: pensioenrechten kunnen worden opgebouwd 
op basis van de eigen loopbaan (het rustpensioen, voor de kostwinner), of op basis van de 
loopbaan van de (voormalige) huwelijkspartner (afgeleide pensioenen, voornamelijk voor de 
echtgenote).1

1 Omdat de Belgische pensioenwetgeving erg complex is, gaan we hier enkel in op de belangrijkste regels. Bovendien beperken we 
ons hier tot de eerste pensioenpijler, en meer bepaald het stelsel voor werknemers. Voor een uitgebreidere, meer technische uitleg 
over het Belgische pensioensysteem, inclusief de tweede pensioenpijler voor werknemers en de stelsels voor zelfstandigen of amb-
tenaren, zie Berghman & Peeters (2012).
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Een rustpensioen wordt berekend op basis van de eigen loopbaan. Per gewerkt jaar, wordt 
1/45ste van een volledig rustpensioen opgebouwd dat gelijk is aan 60% van het verdiende loon. 
Bepaalde periodes van inactiviteit, zoals werkloosheid, invaliditeit of zwangerschapsverlof 
worden gelijkgesteld aan gewerkte periodes. De pensioenopbouw voor deze periodes is min 
of meer gelijk aan die van de gewerkte periodes. Het belang van deze gelijkgestelde periodes is 
niet te onderschatten: ongeveer een kwart van het opgebouwde pensioen van mannen bestaat 
uit dergelijke periodes; bij vrouwen loopt dit op tot ongeveer een derde (Peeters & Larmuseau, 
2005).

Een afgeleid pensioen is gebaseerd op de loopbaan van de (voormalige) kostwinner. De bereke-
ning van dit pensioen is afhankelijk van de burgerlijke staat en weerspiegelt de sociale realiteit 
van de jaren 50 en 60. De pensioenwetgeving gaat ervan uit dat getrouwde vrouwen van het ge-
zinsinkomen van hun man kunnen genieten. Tegelijkertijd wordt aangenomen dat echtgeschei-
den, feitelijk gescheiden en verweduwde vrouwen alleenstaand blijven. Door deze vrouwen 
van een inkomen te voorzien, vervangt de staat de functie van kostwinner via afgeleide rechten. 
Wie nooit gehuwd is geweest, kan logischerwijze geen afgeleide rechten opbouwen. Ook feite-
lijk of wettelijk samenwonende vrouwen hebben hier geen recht op. 

De hoogte van het afgeleide pensioen en de samenhang met de burgerlijke staat is weergegeven 
in figuur 1. De X-as geeft de hoogte van het eigen rustpensioen van de vrouw als percentage 
van het rustpensioen van de (ex-)echtgenoot; de Y-as geeft de hoogte van het afgeleide pensioen 
weer als een percentage van het rustpensioen van de (ex-)echtgenoot. De som van de X- en de 
Y-waarde geeft het totale pensioen weer (rustpensioen + afgeleid pensioen) als een percentage 
van het rustpensioen van de (ex-)echtgenoot.

Omdat de wetgeving ervan uitgaat dat gehuwde vrouwen door hun echtgenoot-kostwinner wor-
den onderhouden, krijgen ze geen afgeleide rechten. Indien de gehuwde vrouw echter een eigen 
rustpensioen heeft van minder dan 25% van dat van haar echtgenoot, dan heeft die echtgenoot 
recht op een gezinspensioen dat 25% hoger ligt. In dat geval verliest de gehuwde vrouw haar 
eigen rustpensioen, wat beschouwd kan worden als een negatief afgeleid recht. Bijgevolg draagt 
de gehuwde vrouw pas bij tot het gezinsinkomen als haar eigen rustpensioen de vermelde 25% 
overschrijdt.

Een feitelijk gescheiden vrouw2 zonder eigen rustpensioen, krijgt een afgeleid recht gelijk aan 
62,5% van het rustpensioen van haar echtgenoot. Het afgeleide recht vermindert proportioneel 
naarmate deze vrouw zelf een hoger rustpensioen heeft. Als deze vrouw dus zelf een rustpen-
sioen heeft van minstens 62,5% van dat van haar echtgenoot, krijgt ze geen afgeleide rechten 
meer. Zolang haar eigen rustpensioen onder de grens van 62,5% blijft, maakt het voor de hoogte 
van haar totale pensioen dus niet uit of deze vrouw ooit heeft gewerkt (als we in figuur 1 de 
hoogte van het eigen rustpensioen en de hoogte van het afgeleide recht optellen, is het totaal 
steeds 62,5%).

Afgeleide rechten voor weduwen zijn dan weer heel wat voordeliger omdat ze gelijk zijn aan 
100% van het individuele rustpensioen van de overleden echtgenoot. Daarenboven is het, in 

2  Een vrouw die van tafel en bed gescheiden is dan wel gehuwd is, maar niet meer op hetzelfde adres als haar echtgenoot is gedomi-
cilieerd.
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tegenstelling tot bij feitelijk gescheiden vrouwen, voor weduwen wel mogelijk om het afgeleide 
recht (het overlevingspensioen) te cumuleren met een eigen rustpensioen, en dit voor maximaal 
10% van het rustpensioen van de overleden echtgenoot. Als het eigen rustpensioen deze 10% 
overschrijdt, wordt het overlevingspensioen proportioneel verminderd, waardoor het voor haar 
totale pensioen niet uitmaakt of een verweduwde vrouw 10% dan wel 110% eigen rustpen-
sioen heeft opgebouwd in vergelijking met haar overleden echtgenoot (als we in figuur 1 de 
hoogte van het eigen rustpensioen en de hoogte van het afgeleide recht optellen, is het totaal 
steeds 110%).

Sinds 1955 bestaan er ook afgeleide rechten voor echtgescheiden vrouwen. Initieel waren de 
voorwaarden echter zo strikt dat er nauwelijks gebruik van werd gemaakt (Amelinckx & De 
Ceuster, 1973, p.281). Pas met de versoepeling van de echtscheiding met onderlinge toestem-
ming begin de jaren 70, werd ook de regeling inzake het echtscheidingspensioen aangepast 
en werden de voorwaarden versoepeld (Lonfils, 1976). De huidige regeling, die in 1975 werd 
ingevoerd, bepaalt dat het afgeleide recht uit een echtscheiding na een huwelijk van 45 jaar 
maximaal 62,5% is van het rustpensioen van de voormalige echtgenoot. Een vrouw die na 45 
jaar huwelijk wettelijk uit de echt scheidt, heeft dus identiek dezelfde rechten als een feitelijk 
gescheiden vrouw (zie figuur 1). In tegenstelling tot de afgeleide rechten van feitelijk geschei-
den vrouwen en van weduwen, zijn de afgeleide rechten van echtgescheiden vrouwen echter 
afhankelijk van de duur van het huwelijk. Een vrouw kan slechts het volledige echtscheidings-
pensioen ontvangen na 45 jaar huwelijk. De cohorte vrouwen in onze studie scheidt echter 
gemiddeld al na 22 jaar huwelijk. Hierdoor kan hun afgeleide pensioen slechts 22/45ste van 
het maximale echtscheidingspensioen bedragen. In dat geval bedraagt het afgeleide recht dus 
30% van het rustpensioen van de ex-echtgenoot (zie figuur 1). Daarenboven wordt het afgeleide 

fIGuur 1.  De hoogte van de verschillende afgeleide pensioenrechten van vrouwen als percentage 
van het rustpensioen van de (ex-)echtgenoot, naar burgerlijke staat in België
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recht proportioneel afgebouwd naargelang de echtgescheiden vrouw een hoger eigen rustpen-
sioen heeft opgebouwd tijdens het huwelijk. Het aantal jaren gewerkt vóór of na het huwelijk, 
heeft echter geen invloed op de hoogte van het echtscheidingspensioen. In figuur 1 geven we 
de hoogte van het afgeleide recht weer voor een echtgescheiden vrouw die 22 jaar getrouwd 
is geweest en die haar eigen pensioenrechten zo maximaal mogelijk buiten (vóór en na) het 
huwelijk heeft opgebouwd.

In figuur 1 nemen we aan dat vrouwen slechts één keer trouwen, scheiden of verweduwen. 
Hoewel de realiteit een stuk complexer is (zie paragraaf 5 en Corijn, 2013 in deze SVR-studie), 
wordt een afgeleid recht inderdaad enkel bepaald op basis van de huidige burgerlijke staat. 
Indien een vrouw hertrouwt, verliest ze dus haar afgeleide rechten uit een eerder huwelijk. Er 
wordt echter een uitzondering op deze regel gemaakt wanneer ook volgende huwelijken ontbin-
den: in dat geval kan een vrouw opnieuw afgeleide rechten uit eerdere huwelijken ontvangen.3

3.  hypothesen

We formuleren hypothesen omtrent hoe de Belgische pensioenwetgeving in interactie met de 
levensloop het armoederisico bij vrouwen op latere leeftijd kan verklaren. Eerst gaan we in op 
de directe impact van de huwelijkstrajecten op het armoederisico en dit via de afgeleide rechten 
die zijn opgebouwd. Vervolgens kijken we naar de indirecte impact van de gezinstrajecten, dit 
zijn zowel de huwelijks- als de ouderschapstrajecten, op het armoederisico. Dit doen we door 
verwachtingen te formuleren over hoe deze gezinstrajecten de arbeidsloopbaan en dus de op-
bouw van het rustpensioen beïnvloeden. 

3.1.  de directe impact van huwelijkstrajecten op het armoederisico 
van oudere vrouwen

We verwachten dat vrouwen met hogere afgeleide rechten, onder controle van hun arbeidsloop-
baan en hun gezinssituatie (dit is al dan niet samenwonend en het inkomen van de andere huis-
houdleden), een lager armoederisico hebben. Op basis van figuur 1 verwachten we dat wedu-
wen het laagste armoederisico hebben; nooit-gehuwde en gehuwde vrouwen het hoogste risico 
en feitelijk en echtgescheiden vrouwen een risico dat zich daartussen bevindt (hypothese 1).4 

Op basis van de wetgeving verwachten we, dat onder controle van de arbeidsloopbaan en de 
gezinssituatie, enkel de huidige (en niet de voorafgaande) burgerlijke staat van belang is om het 
armoederisico bij oudere vrouwen te verklaren (hypothese 2).5

3 Omdat dit hoofdstuk over armoede bij oudere vrouwen gaat, hebben we het bij de bespreking van de afgeleide rechten steeds over 
vrouwen. Sinds een wetswijziging in 1984 is het evenwel zo dat ook mannen deze afgeleide rechten kunnen ontvangen. In de 
realiteit gebeurt dit echter weinig: op basis van data uit het Pensioenkadaster weten we dat 97% van alle individuen die een over-
levingspensioen ontvangen, vrouw zijn; dat er nagenoeg uitsluitend aan vrouwen een echtscheidingspensioen wordt uitgekeerd en 
dat minder dan 1% van de vrouwelijke pensioentrekkenden een gezinspensioen ontvangt (vergeleken met 36% van de mannen).

4 De contra-intuïtieve verwachting van een hoger armoederisico bij getrouwde vrouwen dan bij andere vrouwen (behoudens de 
nooit-gehuwde) is het gevolg van het expliciet onder controle houden van de inkomens van de andere gezinsleden, waaronder de 
echtgenoot. Het betreft dus de theoretische situatie waarin enkel met de eigen middelen van de gehuwde vrouw wordt rekening 
gehouden.

5 We verwachten slechts één uitzondering op deze algemene regel: vrouwen die na hun eerste huwelijk verweduwden en waarvan het 
tweede huwelijk in een echtscheiding eindigt, hebben ook een laag armoederisico. Deze vrouwen kunnen immers hun overlevings-
pensioen op basis van het eerste huwelijk opnieuw opnemen.
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3.2.  de indirecte impact van gezinstrajecten op het armoederisico 
van oudere vrouwen

De meeste studies rond armoede bij oudere vrouwen focussen niet op de directe, maar op de 
indirecte impact van gezinstrajecten. In heel wat studies wordt er immers aangenomen dat 
gezinstrajecten de arbeidsloopbaan, en dus de opbouw van het rustpensioen, beïnvloeden. Dit 
zou op zijn beurt het armoederisico na pensionering bepalen (Quadagno, 2001, p.vii). Hoger ga-
ven we  aan hoe de berekening van het rustpensioen gebaseerd is op het aantal gewerkte jaren, 
het aantal gelijkgestelde jaren en het verdiende loon. We verwachten dan ook een negatief ver-
band tussen het armoederisico bij oudere vrouwen en deze arbeidsloopbaanvariabelen. Zoals 
we in figuur 1 echter hebben aangetoond, is het belang van de eigen loopbaan voor de financiële 
situatie op latere leeftijd afhankelijk van de afgeleide rechten die men heeft. We verwachten 
dat de arbeidsloopbaanvariabelen (a) weinig tot geen invloed hebben op het armoederisico van 
gepensioneerde weduwen – hun pensioen wordt immers (quasi) volledig door de loopbaan van 
hun echtgenoot bepaald –, (b) een grotere invloed hebben bij feitelijk en echtgescheiden vrou-
wen en (c) de grootste invloed hebben bij nooit-gehuwde en bij gehuwde vrouwen (hypothese 
3). Bij gebrek aan afgeleide rechten, is het pensioeninkomen van die laatste twee groepen im-
mers volledig afhankelijk van de eigen loopbaan.

Voor de vrouwen geboren tussen 1937 en 1941 betekende het krijgen van kinderen vaak ook een 
terugtrekking uit de arbeidsmarkt (Girard, 1958; Guilbert & Isambert-Jamati, 1958; Klein, 1959; 
Mincer & Polachek, 1974). Vrouwen die toch betaalde arbeid bleven verrichten, deden dat door-
gaans in laagbetaalde jobs (Hartley, 1960; Rostow, 1964; Poloma & Garland, 1971; Smuts, 1959). 
Eerder onderzoek laat dan ook zien dat een vrouw uit deze cohorte gemiddeld genomen langer 
uit de arbeidsmarkt of in een laagbetaalde job blijft, naarmate ze jonger is bij het krijgen van het 
eerste kind, een hoger aantal kinderen heeft (Girard, 1958) of een langere tijd een kind in het 
gezin heeft gehad dat nog niet de schoolgaande leeftijd had (Klein, 1959). Veel vrouwen gin-
gen overigens niet opnieuw buitenshuis werken eens de kinderen waren opgegroeid (Dumon, 
1973). Op basis hiervan verwachten we dat de kans op armoede na pensionering groter is voor 
die vrouwen die hun kind(eren) vroeger kregen, die meer kinderen kregen en die een langere 
periode doorbrachten met een kind jonger dan zes jaar in het gezin. 

Ook het huwelijk verminderde de arbeidsparticipatie van deze cohorte vrouwen, en dit on-
geacht het moment waarop men kinderen kreeg (Guilbert & Isambart-Jamati, 1958). In België 
was het tot op het einde van de jaren 50 zelfs zo dat vrouwen in sectoren zoals het onderwijs, 
verplicht werden te stoppen met werken als ze trouwden (Dumon, 1973). We verwachten bij-
gevolg dat het armoederisico op latere leeftijd hoger zal zijn bij vrouwen die vroeg trouwden 
en bij vrouwen die laat uit de echt scheidden. We gaan er immers van uit dat vrouwen na een 
echtscheiding terugkeren naar de arbeidsmarkt omwille van een financiële noodzaak. Hoe lan-
ger vrouwen getrouwd zijn geweest, hoe minder gelegenheid ze dus hebben gehad om zelf weer 
eigen pensioenrechten op te bouwen. 

Hierboven stelden we dat de huidige burgerlijke staat bepaalt in welke mate de arbeidsloopbaan 
van invloed is op de financiële situatie op latere leeftijd. Als huwelijks- en ouderschapstrajec-
ten het armoederisico op latere leeftijd beïnvloeden via de arbeidsloopbaan en de opbouw van 
het rustpensioen, dan moet de sterkte van de hierboven beschreven mechanismen ook bekeken 



SVR-Studie: GezinStRanSitieS in VlaandeRen

242

worden in functie van de huidige burgerlijke staat.6 We verwachten dat huwelijks- en ouder-
schapstrajecten (a) het meest bepalend zijn voor armoede op latere leeftijd bij nooit-gehuwde 
en gehuwde vrouwen, (b) dat dit in mindere mate het geval is voor feitelijk en echtgescheiden 
vrouwen, en (c) dat deze trajecten weinig tot geen invloed hebben op het armoederisico van 
weduwen (hypothese 4).

4.  data, operationalisering en methode

4.1.  data

Voor dit onderzoek gebruiken we gegevens uit verschillende Belgische administratieve data-
banken die door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op individueel niveau aan el-
kaar worden gekoppeld. Het Pensioenkadaster bevat informatie over alle pensioenbetalingen, 
waaronder sociale bijstand voor ouderen (zoals de Inkomensgarantie voor Ouderen); uit het 
Rijksregister wordt informatie gehaald over de samenstelling van het huishouden, de geschie-
denis van de burgerlijke staat en het ouderschap; de Sigedis-databank, ten slotte, die door de 
overheid wordt gebruikt om het werknemerspensioen te berekenen, omvat informatie over de 
arbeidsloopbaan als werknemer vanaf 1955, met name het aantal werkdagen per jaar, het ver-
diende loon en het aantal gelijkgestelde dagen per jaar.

De onderzoekspopulatie bestaat uit vrouwen die geboren zijn in de periode 1937-41 en in 2008 
– het recentste jaar waarvoor alle gegevens beschikbaar zijn – dus 65 tot en met 71 jaar oud zijn 
en in België wonen. We beperken ons tot deze groep vrouwen omdat ze de wettelijke pensioen-
leeftijd hebben bereikt. Van vrouwen ouder dan 71 jaar beschikken we dan weer niet over gege-
vens omtrent het begin van hun arbeidsloopbaan omdat loopbaangegevens pas beschikbaar zijn 
vanaf 1955. We sluiten echter alle vrouwen uit die een pensioen ontvangen uit het stelsel van 
zelfstandigen of van ambtenaren (36% vrouwen in deze leeftijdsgroep) omdat deze stelsels erg 
verschillende regelingen kennen en er onvoldoende informatie over de loopbanen in deze stel-
sels beschikbaar is. Om dezelfde redenen laten we ook de eerstegeneratiemigranten en vrouwen 
die een tijdlang in het buitenland hebben gewerkt buiten beschouwing (9%). Van de resterende 
populatie trekken we een willekeurige steekproef van 5%, waarbij we de huwelijkstrajecten die 
weinig voorkomen oververtegenwoordigen, goed voor in totaal om en bij de 1.000 extra eenhe-
den.7 Dit leidt tot een totaal van 10.326 eenheden. Na het verwijderen van 218 ernstig gehan-
dicapte en/of geïnstitutionaliseerde vrouwen, 124 gevallen met fouten in de registratie van de 
gezinstrajecten of de loopbaan en 113 vrouwen met te complexe huwelijkstrajecten, behouden 
we een onderzoeksgroep van 9.871 vrouwen.8 Hiervan zijn er in 2008 270 nooit-gehuwd, 7.123 
gehuwd, 177 feitelijk gescheiden, 917 uit de echt gescheiden en 1.384 verweduwd.

Door administratieve data te gebruiken, vermijden we enkele valkuilen die specifiek zijn voor 
het gebruik van surveydata voor levenslooponderzoek (Wallgren & Wallgren, 2007). Het eer-
ste probleem betreft het relatief lage aantal respondenten in bestaande surveys. Hierdoor zijn 

6 Dit geldt uiteraard enkel voor de huwelijkstrajecten die relevant zijn voor bepaalde subpopulaties. Zo kan de huwelijksleeftijd om 
evidente redenen geen effect hebben op het armoederisico van nooit-gehuwde vrouwen.

7 In de analyses worden gewichten toegepast om voor deze oververtegenwoordiging te corrigeren.
8 Armoederisico’s zijn afwijkend bij geïnstitutionaliseerde ouderen. Zie Peeters, Debels & Verpoorten (2013) voor een armoede-analy-

se bij deze ouderen.
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onderzoekers verplicht om complexe gezinstrajecten samen te vatten in een beperkt aantal 
eenvoudige socio-demografische variabelen, zoals het aantal kinderen of de huidige burger-
lijke staat (Choi, 1995). Ook leidt het lage aantal respondenten ertoe dat bepaalde groepen met 
verschillende karakteristieken soms samen moeten worden geanalyseerd, zoals nooit-gehuwde 
en gescheiden vrouwen (Dewilde, 2008; 2012; Vartanian & McNamara, 2002). Een tweede pro-
bleem  hangt samen met de methode van dataverzameling. Ofwel wordt er gebruik gemaakt van 
panelstudies (Vartarian & McNamara, 2002), ofwel worden respondenten retrospectief bevraagd 
(Avendano & Mackenbach, 2011). Panelstudies hebben echter te kampen met selectieve uitval 
tussen de opeenvolgende rondes (Robine, Thinggaard & Christensen, 2008; Schröder, 2008). 
Retrospectieve surveys (zoals bijvoorbeeld SHARELIFE) zijn dan weer beperkt door de mate 
waarin mensen bepaalde informatie correct onthouden (Drasch & Matthes, 2011). Ten slotte 
worden levenslooponderzoekers ook geconfronteerd met de typische problemen die eigen zijn 
aan survey-onderzoek omtrent een gevoelig onderwerp zoals echtscheiding: zelfs een consci-
entieus opgezette survey zoals deze van ‘Scheiding in Vlaanderen’ heeft een non-respons van 
meer dan 50% (Pasteels, Mortelmans & Van Bavel, 2011). 

Administratieve data hebben uiteraard ook hun beperkingen. Wat de leefvorm betreft, geven 
deze data de officiële situatie aan. Deze situatie komt evenwel niet steeds overeen met de fei-
telijke leefvorm. Mensen kunnen bijvoorbeeld op een bepaald adres gedomicilieerd zijn, maar 
feitelijk ergens anders wonen. Ook wordt in de administratieve databanken niet alle relevante 
informatie geregistreerd. Belangrijk voor ons onderzoek, is bijvoorbeeld dat er geen informatie 
voorhanden is over de alimentatiebetalingen en over het roerend en onroerend vermogen, zoals 
de eigen woning. Ook het onderwijsniveau van de onderzochte cohorte vrouwen is niet gekend. 
Om deels voor dit laatste gebrek te compenseren, maken we gebruik van informatie over het 
opleidingsniveau dat beschikbaar is in de tweede ronde (2007) van de Survey of Health and 
Retirement in Europe (SHARE). Het niveau wordt daarbij uitgesplitst naargelang de huidige 
burgerlijke staat. Omdat er te weinig vrouwen van 65-71 jaar beschikbaar zijn in de Belgische 
SHARE-survey, heeft de informatie betrekking op de vrouwen van 60-75 jaar. Tabel 1 laat zien 
dat nooit-gehuwde en echtgescheiden vrouwen gemiddeld genomen het hoogste opleidings-
niveau hebben, dat gehuwde vrouwen minder hoog opgeleid zijn, en dat weduwes het laagste 
opleidingsniveau hebben.

tAbEL 1.  Hoogste opleidingsniveau van 60- tot 75-jarige vrouwen, naar huidige burgerlijke staat, 
België, 2007 (in rij %)

lager of lager 
secundair onderwijs

hoger secundair 
onderwijs hoger onderwijs

100% 
n

Nooit-gehuwd 47 17 36 77

Gehuwd 49 27 25 1.012

Echtgescheiden 44 23 33 78

Verweduwd 61 20 20 178

Totaal 50 25 25 1.345

Chi2 = 18,544, df = 6, p < 0,01.

Bron: SHARE België (tweede ronde).
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4.2.  operationalisering

4.2.1.  afhankelijke variabele

Het armoederisico wordt gemeten op basis van een dichotome variabele die aangeeft of de 
vrouw al dan niet een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangt. De IGO is een sociale-
bijstandsuitkering die specifiek gericht is op 65-plussers. Voorafgaand aan het ontvangen van 
deze uitkering, wordt een middelentoets uitgevoerd om na te gaan of de 65-plusser in kwestie 
uitkeringsbehoeftig is. Twee factoren worden daarbij in rekening gebracht: het gezinsinkomen 
(inclusief de alimentatiebetalingen), en het roerend en onroerend vermogen binnen het gezin 
(omgezet in een fictief inkomen). Het totale inkomen dat op deze manier wordt berekend, wordt 
gedeeld door het aantal gezinsleden. Het resultaat van deze berekening mag niet hoger zijn 
dan de maximale IGO-uitkering, meer bepaald 811 euro (voor een alleenwonende) en 541 euro 
(voor een samenwonende) in 2008.9 Hoewel de IGO een middel is om armoede te bestrijden, 
liggen deze bedragen ruim onder de Europese armoedegrens die in datzelfde jaar voor België 
respectievelijk 899 euro en 674 euro bedroegen, en die overigens geen rekening houden met het 
roerend en onroerend vermogen (Eurostat, 2013b). We kunnen dan ook aannemen dat indivi-
duen die een IGO ontvangen, ook effectief arm zijn volgens de Europese armoedegrens. Een na-
deel van het gebruik van de IGO als armoede-indicator ligt in de mogelijkheid dat iemand wel 
recht heeft op een IGO-uitkering, maar deze uitkering niet opneemt. Voor de hier onderzochte 
cohorte vrouwen wordt er echter door de pensioenadministratie automatisch onderzocht of een 
vrouw recht heeft op deze uitkering, wat het niet opnemen van de IGO minder waarschijnlijk 
maakt (Ooms, 2008).

4.2.2.  onafhankelijke variabelen

Gezinstrajecten bestaan uit huwelijkstrajecten en ouderschapstrajecten. Wat de huwelijkstra-
jecten betreft, kijken we vooreerst naar de opeenvolging van veranderingen in de burgerlijke 
staat: ongehuwd (O), gehuwd (H), gehuwd en feitelijk gescheiden (HF), gehuwd en echtge-
scheiden (HE), gehuwd en verweduwd (HW) en meer complexe opeenvolgingen (HEH, HWH, 
HEHE, HEHW, HWHE en HWHW). We kijken ook naar de timing van deze veranderingen, meer 
bepaald naar de leeftijd waarop de vrouw huwt en uit de echt scheidt. Indien een vrouw meer-
maals huwt of scheidt, bevatten deze variabelen enkel informatie over de leeftijd bij het eerste 
huwelijk en de eerste echtscheiding. 

De ouderschapstrajecten worden beschreven aan de hand van drie variabelen: het aantal kinde-
ren dat men ooit heeft gekregen, de leeftijd bij het krijgen van het eerste kind en het aantal jaar 
dat men heeft samengewoond met een kind onder de leeftijd van 6 jaar. Door de opname van 
deze variabelen zouden kinderloze vrouwen normaal gezien uit onze analyses verdwijnen om-
dat ze missing values hebben voor de laatste twee variabelen. Mirowsky (2013) bespreekt echter 
een techniek van interne moderatoren om dit te vermijden, en om dus zowel de variabelen rond 
ouderschapstrajecten als de kinderloze vrouwen in dezelfde modellen te kunnen opnemen. 
Eerst centreren we de ouderschapsvariabelen bij de moeders, zodat ‘de gemiddelde moeder’ op 
de drie variabelen een nulwaarde krijgt. Vervolgens geven we de kinderloze vrouwen eveneens 

9 De realiteit is uiteraard complexer dan hier in een aantal regels kan worden uiteengezet. Voor de gedetailleerde toegangsvoorwaar-
den en berekeningsparameters, zie de Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (B.S. 29 maart 
2001). Voor een samenvatting, zie Berghman, Palmans, Curvers & Peeters (2007, pp. 44-45).
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de waarde nul op deze drie variabelen, zodat kinderloze vrouwen en de ‘gemiddelde moeder’ 
dezelfde scores hebben. Ten slotte introduceren we een extra dummyvariabele ‘heeft kinderen’, 
die aangeeft of een vrouw al dan niet kinderen heeft (gehad). Deze laatste variabele controleert 
bijgevolg de effecten van de gecentreerde ouderschapsvariabelen en geeft het verschil weer in 
de afhankelijke variabele tussen kinderloze vrouwen en de ‘gemiddelde moeder’.

Arbeidsloopbanen worden in rekening gebracht aan de hand van drie variabelen: het totale aan-
tal gewerkte jaren (in voltijdse equivalenten), het totale aantal gelijkgestelde jaren (in voltijdse 
equivalenten) en de hoogte van het gemiddelde dagloon over de hele loopbaan (geïndexeerd 
naar 2008). Om alle vrouwen in de analyses te kunnen behouden (dus inclusief die vrouwen 
die nooit gewerkt hebben), worden de loopbaanvariabelen gecentreerd en worden nulwaarden 
toegekend aan vrouwen die nooit hebben gewerkt. De dummyvariabele ‘ooit gewerkt’ vergelijkt 
dan de vrouwen die nooit op de arbeidsmarkt actief zijn geweest, met de ‘gemiddelde vrouw 
die minstens één dag heeft gewerkt’.

4.2.3.  controlevariabelen

De volgende variabelen nemen we op als controlevariabelen: de leeftijd in 2008, het gewest 
waarin de vrouw woont en haar leefvorm (alleenwonend of samenwonend). Indien de vrouw 
samenwoont, wordt ook het gemiddeld maandelijks netto-inkomen uit arbeid en sociale uitke-
ringen van de andere gezinsleden berekend. Een gelijkaardige procedure wordt toegepast door 
de pensioen administratie bij het uitvoeren van de middelentoets die aan de basis van de IGO 
ligt. Het gemiddelde inkomen van de andere gezinsleden wordt vervolgens gecentreerd, zodat 
de alleenwonende vrouwen vergeleken worden met vrouwen die samenwonen met gezinsleden 
met een gemiddeld inkomen.

4.3.  methode

Omwille van de dichotome afhankelijke variabele – al dan niet arm zijn – gebruiken we lo-
gistische regressie. We testen eerst de modellen met betrekking tot de directe impact van de 
huwelijkstrajecten op het armoederisico kort na de pensioenleeftijd. Vervolgens bespreken we 
de modellen die de indirecte impact van het gezinstraject via de arbeidsloopbaan en dus via de 
opbouw van het rustpensioen evalueren. 

We testen de directe effecten aan de hand van twee modellen. In het eerste model wordt het 
effect van het huwelijkstraject nagegaan onder controle van het ouderschapstraject, de arbeids-
loopbaan, de leefvorm, het gewest en de leeftijd. In het tweede model voegen we ook het indivi-
duele pensioeninkomen van de vrouw zelf toe. Indien verschillen in armoederisico naargelang 
het huwelijkstraject inderdaad het gevolg zijn van de pensioenwetgeving, dan zou het effect 
van dit traject moeten verdwijnen nadat expliciet voor het individuele pensioeninkomen wordt 
gecontroleerd. 

Om de indirecte effecten van de gezinstrajecten op het armoederisico kort na de pensioenleef-
tijd bij vrouwen te evalueren, worden opnieuw twee modellen geschat, maar dit keer afzon-
derlijk per huidige burgerlijke staat. Een eerste model bevat de gezinstrajecten onder controle 
van de leefvorm, het gewest en de leeftijd; een tweede model omvat ook de arbeidsloopbanen. 
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Indien de gezinstrajecten het armoederisico inderdaad beïnvloeden via de arbeidsloopbaan, 
dan zou het effect van de huwelijks- en ouderschapsvariabelen hier moeten verdwijnen.

Bij de analyse van de indirecte impact van de gezinstrajecten op het armoederisico is het mo-
gelijk dat het eerste model (zonder arbeidsloopbaanvariabelen) het effect van de huwelijks- en 
ouderschapsvariabelen overschat. Dit is het gevolg van het feit dat gezinsgebeurtenissen niet al-
leen de arbeidsloopbaan beïnvloeden, maar dat ze, omgekeerd, eveneens het gevolg kunnen zijn 
van een verandering in de arbeidsmarktpositie (Brewster & Rindfuss, 2000). Vrouwen die niet 
werken of lagerbetaalde arbeid verrichten, en dus kwetsbaarder zijn op latere leeftijd, trouwen 
doorgaans immers vroeger (Glick & Carter, 1958; Henryon & Lambrechts, 1968), krijgen meer 
kinderen (Pauwels, de Wachter, Deschamps & Van Dongen, 1984) en krijgen hun kinderen op 
jongere leeftijd (Kravdal, 1994; Liefbroer & Corijn, 1999).

5.  Gezinstrajecten en arbeidsloopbanen van de vrouwen 
geboren in 1937-’41

Kenmerken van de gezinstrajecten en de arbeidsloopbanen van de vrouwen uit onze onder-
zoekspopulatie staan in tabel 2 opgedeeld naargelang hun huidige burgerlijke staat. Na herwe-
ging blijkt dat 3 op de 4 vrouwen getrouwd of hertrouwd zijn; 1 op de 8 vrouwen is verweduwd. 
Daarnaast is 7% echtgescheiden, 3% nooit-gehuwd en 1% feitelijk gescheiden. 

Terwijl de gemiddelde eerste huwelijksleeftijd van deze vrouwen rond de 22 jaar lag, ongeacht 
de huidige burgerlijke staat, is de verdeling van de gemiddelde leeftijd bij de eerste echtschei-
ding minder uniform: echtgescheiden vrouwen die (reeds) hertrouwd zijn, scheidden gemid-
deld vroeger dan vrouwen die in 2008 nog steeds echtgescheiden zijn. Dit patroon vinden we 
ook terug bij de gemiddelde leeftijd van de eerste verweduwing; deze ligt lager bij vrouwen die 
(al) hertrouwd zijn.

De uitkomsten van de ouderschapsvariabelen zijn vrij gelijklopend voor de vrouwen die ge-
huwd zijn of dat ooit geweest zijn: om en bij de 80% heeft kinderen (gehad), gemiddeld geno-
men hebben ze 2,3 kinderen (gehad), kregen ze hun eerste kind rond hun 24ste en spendeerden 
ze gemiddeld ongeveer 9 jaar met een kind jonger dan 6 jaar in hun gezin. De feitelijk geschei-
den vrouwen wijken hier licht van af, met slechts 1 op de 2 die ooit kinderen heeft (gehad). Bij 
nooit-gehuwde vrouwen zien we een totaal ander profiel: nauwelijks 6% heeft ooit kinderen 
gekregen; zij die wel kinderen hebben, kregen hun eerste kind gemiddeld 2 jaar later, hebben 
er gemiddeld 1 minder en hebben minder tijd met een jong kind in hun gezin doorgebracht.

Slechts 4 op de 10 gehuwde vrouwen is ooit op de arbeidsmarkt actief geweest, in vergelijking 
met 3 op de 4 (relatief jonge) weduwen, 80% feitelijk gescheiden vrouwen en ongeveer 90% 
nooit-gehuwde en gescheiden vrouwen. Van de vrouwen die wel gewerkt hebben, hebben de 
weduwes de kortste loopbanen gehad, gevolgd door de feitelijk gescheiden vrouwen. Terwijl 
de gehuwde en de uit de echt gescheiden vrouwen gemiddeld genomen ongeveer 20 jaar heb-
ben gewerkt, hebben de nooit-gehuwde vrouwen de langste loopbanen achter de rug van bijna 
gemiddeld 28 jaar. We zien gelijkaardige verhoudingen terugkomen inzake het gemiddelde da-
gelijkse loon: weduwes hadden veruit de laagste lonen, nooit-gehuwde vrouwen de hoogste. De 
andere groepen zitten daar tussenin, met gemiddeld vrij gelijkaardige lonen. 



aRmoede Bij oudeRe VRouwen

247

9

h
o

o
f

d
S

t
u

k

Gehuwde vrouwen leven per definitie samen met hun echtgenoot (anders worden ze als feitelijk 
gescheiden beschouwd; zie hoger). Zeven op de 10 weduwen, echtgescheiden en nooit-gehuw-
de vrouwen wonen alleen tegenover 6 op de 10 feitelijk gescheiden vrouwen. Uit de tabel in bij-
lage 1 blijkt verder dat met wie wordt samengewoond, varieert naargelang de burgerlijke staat: 
nooit-gehuwde vrouwen wonen voornamelijk samen met broers of zussen, weduwes vooral 
met (klein)kinderen. Echtgescheiden en feitelijk gescheiden vrouwen wonen ook vaak samen 
met (klein)kinderen, maar evenzeer met niet-verwanten (bijvoorbeeld een partner). Van alle 
vrouwen die niet alleen wonen, hebben de gezinsleden van de getrouwde vrouwen het hoogste 

tAbEL 2.  Gezinstraject, arbeidsloopbaan en andere kenmerken van de 65- tot 71-jarige vrouwen, 
naar burgerlijke staat (gemiddelde of %) 

nooit-
gehuwd Gehuwd

feitelijk 
gescheiden

uit de echt 
gescheiden Verweduwd

Huwelijkstraject  nvt        

Leeftijd bij 1e huwelijk 22,3 22,2 22,3 21,4 

% ooit uit de echt gescheiden 4,9 19,1 9,7 8,0

% ooit verweduwd 0,8 2,3 1,3 1,5

Leeftijd bij 1e echtscheidinga 37,4 37,8 45,8 35,2 

Leeftijd bij 1e verweduwingb 46,0 - - 55,4 

Ouderschapstraject          

% ooit kinderen gehad 6,3 85,8 49,5 75,4 80,5

Aantal kinderenc 1,4 2,3 2,5 2,2 2,3 

Leeftijd bij geboorte 1e kindc 26,6 24,9 24,1 24,4 24,3 

Aantal jaren met kind jonger dan 6 jaarc 7,1 9,7 10,6 9,6 9,8 

Arbeidsloopbaan          

% ooit gewerkt 88,5 38,5 80,0 91,5 75,3

Aantal jaren gewerktd 27,7 20,0 15,7 18,7 14,7 

Dagloond 66,0 51,4 49,2 52,4 39,2 

Aantal jaren gelijkgesteldd 9,0 9,2 8,5 8,9 5,0

Inkomen          

Individueel maandelijks netto 
pensioeninkomen (in euro) 939 295 653 863 1.296

Controlevariabelen          

Leeftijd in 2008 68,0 68,0 67,6 67,7 68,4 

% alleenwonend 72,2   60,3 73,2 72,9

Maandelijks inkomen andere gezinsledene 
(in euro) 1.191 1.546 1.163 1.247 1.314

Woonplaats          

n Vlaams Gewest
rij %

158
 2,6

4.995
79,2

76
 0,8

485
5,8

847
11,7

n Brussels Hoofdstedelijk Gewest
rij %

50 
9,9

293
54,4

24 
3,0

123
 19,6

91
13,1

n Waals Gewest
rij %

62
 2,5

1.835
71,8

77 
2,2

309
 8,9

446
14,7

n België 270 7.123 177 917 1.384

Gewogen rij % 3,0 75,9 1,2 7,4 12,5

nvt = niet van toepassing; – minder dan 15 observaties; a vrouwen die ooit gescheiden zijn; b  vrouwen die ooit verweduwd zijn; c moeders; d vrouwen 
die minstens één dag hebben gewerkt; e vrouwen die niet alleen wonen.

Bron: Pensioenkadaster, Rijksregister & Sigedis.
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inkomen (een gemiddeld maandelijks netto-inkomen van 1.546 euro), gevolgd door de gezins-
leden van de weduwen (gemiddeld 1.314 euro). Het gemiddelde inkomen van de gezinsleden 
van feitelijk gescheiden, echtgescheiden en nooit-gehuwde vrouwen ligt rond de 1.200 euro. 

De Vlaamse vrouwen uit de onderzoeksgroep hebben een iets meer traditionele gezinscontext 
dan de Waalse of Brusselse vrouwen. Het percentage gehuwde vrouwen is hoger in het Vlaamse 
Gewest dan in de andere gewesten, terwijl het percentage uit de echt gescheiden vrouwen er 
geringer is. Vooral vrouwen uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wijken sterk af van het 
traditionele patroon, met 10% nooit-gehuwde en 20% uit de echt gescheiden vrouwen.

In de figuren 2, 3 en 4 wordt meer gedetailleerde loopbaaninformatie aangereikt van de vrou-
wen geboren in 1937-’41. In deze figuren staat op de Y-as de arbeidsintensiteit als een percen-
tage van een voltijds jaar gewerkt, waarbij 100% betekent dat men een volledig jaar voltijds 
heeft gewerkt.

Figuur 2 vergelijkt de loopbaantrajecten van de nooit-gehuwde, gehuwde, echtgescheiden, fei-
telijk gescheiden, verweduwde vrouwen en van hertrouwde vrouwen na een echtscheiding. 
De figuur toont dat gehuwde vrouwen uit deze geboortecohorte op alle leeftijden gemiddeld 
genomen het minst hebben gewerkt. Enkel de tewerkstelling van weduwen benadert deze 
van gehuwde vrouwen tegen het einde van de loopbaan. Dit is mogelijk het gevolg van het 
overlijden van de partner. Eerder onderzoek heeft immers uitgewezen dat heel wat weduwen 
stoppen met werken om te vermijden dat ze hun overlevingspensioen verliezen (Taelemans, 
Peeters, Curvers & Berghman, 2007). Het feit dat de weduwen in onze onderzoeksgroep gedu-
rende het grootste deel van hun loopbaan gemiddeld meer hebben gewerkt dan de gehuwde 
vrouwen, heeft wellicht te maken met hun lager opleidingsniveau. Voor heel wat weduwen 

fIGuur 2.  Aandeel van een voltijds equivalent jaar gewerkt door vrouwen geboren in 1937-’41 over de 
leeftijd, naargelang de burgerlijke staat (3-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde in %)
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Bron: Rijksregister & Sigedis. 
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was het kostwinnersmodel mogelijk een onhaalbaar ideaal omwille van het beperkte inkomen 
van hun lager opgeleide echtgenoot. De figuur toont verder dat de echtgescheiden vrouwen 
gedurende hun hele leven dubbel zoveel hebben gewerkt als de gehuwde vrouwen – ook vóór 
hun echtscheiding. Dit hoeft niet te verbazen gegeven hun relatief hoger opleidingsniveau. Ten 
slotte zien we dat nooit-gehuwde vrouwen een erg afwijkende loopbaan hebben gehad: aange-
zien ze nooit gehuwd zijn en nauwelijks kinderen hebben (gehad), hoefden ze de arbeidsmarkt 
nooit te verlaten voor een gezin. Enkel vóór hun 21ste hebben deze vrouwen niet de hoogste 
arbeidsmarktparticipatie; hun latere instroom is waarschijnlijk toe te schrijven aan hun hogere 
opleiding.

Figuur 3 vergelijkt de arbeidsintensiteit van vrouwen die uit de echt gescheiden zijn – en dat 
gebleven zijn – met die van vrouwen die hertrouwen. Hierbij maken we een opdeling naarge-
lang de leeftijd bij de echtscheiding (≤40 jaar; >40 jaar). We zien dat vrouwen die op jongere 
leeftijd scheidden, meer actief waren op de arbeidsmarkt vóór hun echtscheiding. Vrouwen die 
nadien hertrouwden hebben een lagere arbeidsintensiteit gehad gedurende hun hele loopbaan 
dan vrouwen die niet hertrouwden. Vrouwen die op jongere leeftijd uit de echt scheidden en 
niet hertrouwden, hebben in hun tweede loopbaanhelft zelfs een arbeidsintensiteit die gelijkt 
op die van de nooit-gehuwde vrouwen. Daarentegen is de gemiddelde loopbaan bij de vrouwen 
die na hun 40ste scheidden, en zeker bij vrouwen die nadien hertrouwden, meer gelijkaardig aan 
die van de getrouwde vrouwen.

In figuur 4, ten slotte, tonen we opnieuw de arbeidsintensiteit naar leeftijd, maar ditmaal op-
gesplitst naargelang de ouderschapsvariabelen. De arbeidsmarktparticipatie lag in deze geboor-
tecohorte het hoogst bij vrouwen zonder kinderen. De vaststelling dat de arbeidsintensiteit bij 
nooit-gehuwde vrouwen hoger ligt dan die bij vrouwen zonder kinderen (zie figuur 2), doet 

fIGuur 3.  Aandeel van een voltijds equivalent jaar gewerkt door ooit-gescheiden vrouwen geboren 
in 1937-’41 over de leeftijd, naargelang de leeftijd bij de echtscheiding en al dan niet her-
trouwd zijn (3-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde in %)
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Bron: Rijksregister & Sigedis. 
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vermoeden dat het verschil in arbeidsmarktparticipatie tussen nooit-gehuwde en gehuwde 
vrouwen niet louter het gevolg is van het ouderschap. Ook geeft de figuur het belang weer van 
de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind: vrouwen die hun eerste kind 
kregen na hun 25ste stromen gemiddeld later uit de arbeidsmarkt dan vrouwen die hun eerste 
kind kregen vóór hun 25ste. Verder stellen we vast dat vrouwen met drie of meer kinderen een 
lagere arbeidsintensiteit hebben dan vrouwen met minder kinderen.

Vrouwen kunnen niet alleen pensioenrechten opbouwen tijdens periodes van tewerkstelling, 
maar ook tijdens de zogenaamde gelijkgestelde periodes (zie tabel 2). Als we het gemiddelde 
aantal gelijkgestelde jaren vergelijken met het gemiddelde aantal gewerkte jaren, wordt het 
belang van deze gelijkgestelde periodes duidelijk. Bij nooit-gehuwde vrouwen, net als bij we-
duwen, maken ze één vierde van de opbouw van het rustpensioen uit, terwijl deze verhouding 
oploopt tot één derde bij gehuwde, feitelijk en echtgescheiden vrouwen.10

Met een gemiddeld individueel pensioeninkomen van niet meer dan 300 euro per maand heb-
ben de gehuwde vrouwen veruit het laagste pensioeninkomen, gevolgd door de feitelijk ge-
scheiden vrouwen die gemiddeld meer dan het dubbele daarvan ontvangen (650 euro). Ook het 
gemiddelde individuele pensioen van de echtgescheiden vrouwen blijft met 865 euro onder de 
Europese armoedegrens. Terwijl nooit-gehuwde vrouwen gemiddeld een iets hoger pensioen 
ontvangen (940 euro), hebben weduwes met gemiddeld ongeveer 1.300 euro per maand veruit 
het hoogste individuele pensioeninkomen (tabel 2).

10 Andere analyses (hier niet gepresenteerd) tonen een gelijkaardige verdeling naargelang het aantal kinderen: 29% van de pensioen-
opbouw is gelijkgesteld bij vrouwen zonder kinderen, 33% bij vrouwen met 1 à 3 kinderen, en 38% bij vrouwen met 4 of meer 
kinderen. 

fIGuur 4.  Aandeel van een voltijds equivalent jaar gewerkt door vrouwen geboren in 1937-’41 over de 
leeftijd, naargelang het aantal kinderen en de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind 
(3-jaarlijkse voortschrijdend gemiddelde in %)
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6.  Resultaten

6.1.  Profiel van arme jonggepensioneerde vrouwen

We bespreken vooreerst het armoederisico per onafhankelijke variabele, zowel voor de vol-
ledige onderzoeksgroep van vrouwen uit de geboortecohorte 1937-’41 als voor de subgroepen 
naargelang hun huidige burgerlijke staat. Hoewel tabel 3 ons niet toelaat de hypotheses te tes-
ten, geeft ze wel een duidelijk beeld van de sociale stratificatie van armoede bij 65- à 71-jarige 
vrouwen. Daarenboven laten deze bivariate resultaten vergelijkingen toe met eerdere studies 
rond dit thema.

In de eerste plaats stellen we het belang vast van de huidige burgerlijke staat voor het armoe-
derisico. Terwijl 1 op de 4 feitelijk en echtgescheiden vrouwen en 1 op de 6 nooit-gehuwde 
vrouwen arm is, komt armoede nauwelijks voor bij gehuwde en verweduwde vrouwen. Deze 
bevinding komt overeen met eerder onderzoek in andere landen, zij het dat de erg gunstige 
situatie van weduwes specifiek is voor België (Haider, Jacknowitz & Schoeni, 2003; Harrington 
Meyer, 1990; Harrington Meyer & Herd, 2007). Omdat armoede bij weduwen virtueel onbe-
staand is, is het zowel technisch onmogelijk als inhoudelijk overbodig om armoede bij deze 
groep vrouwen verder te analyseren. In overeenstemming met eerder onderzoek (Choi, 2006; 
OECD, 2008; Smeeding & Williamson, 2001) vinden we, ten tweede, dat het armoederisico ho-
ger is bij alleenstaande vrouwen dan bij niet-alleenstaande vrouwen. Enkel voor nooit-gehuw-
de vrouwen geldt dit niet (de Chi2-test geeft aan dat de verschillen naar leefvorm niet significant 
zijn). Ten derde is er geen verband tussen het aantal kinderen en het armoederisico bij vrouwen 
op deze leeftijd. Dit gaat in tegen bevindingen uit onderzoek in andere landen (Choudhury & 
Leonesio, 1997; Marier & Skinner, 2008). Bij de echtgescheiden vrouwen vinden we echter wel 
een dergelijk verband terug. Ook vinden we voor echtgescheiden vrouwen een positief verband 
tussen de leeftijd bij de echtscheiding en het latere armoederisico. De andere variabelen uit de 
huwelijksgeschiedenis leiden tot weinig variatie in het armoederisico. Ten vierde stellen we 
vast dat de arbeidsloopbaan voor de gehuwde en verweduwde vrouwen van weinig belang is 
voor het latere armoederisico. Bij de nooit-gehuwde vrouwen en, in iets mindere mate, bij de 
echtgescheiden vrouwen, zien we echter een uitgesproken verband tussen enerzijds het aantal 
gewerkte jaren, het aantal gelijkgestelde jaren, het gemiddelde dagloon, en anderzijds het la-
tere armoederisico. Tegen de verwachtingen in, zien we dat echtgescheiden vrouwen die nooit 
hebben gewerkt, gemiddeld genomen minder met armoede worden geconfronteerd dan echtge-
scheiden vrouwen die een beperkt aantal jaren beroepsactief zijn geweest. Tot slot stellen we 
een grotendeels negatief verband vast tussen het individuele pensioeninkomen en het armoede-
risico. Dit verband wordt echter sterk gemedieerd door de burgerlijke staat.
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tAbEL 3.  Profiel van 65- tot 71-jarige vrouwen met een armoederisico, voor de totale onderzoeks-
groep en per huidige burgerlijke staat, 2008 (in %) 

alle
nooit-

gehuwd Gehuwd
feitelijk 

gescheiden 
echt-

gescheiden Verweduwd
Armoederisico (België) 4 16 2 22 23 1
Huwelijkstrajecten nvt

Leeftijd bij 1e huwelijk < 21 jaar 1 2 33 25 1
21 jaar ≤ leeftijd bij 1e huwelijk < 24 jaar 4 2 25 21 0
Leeftijd bij 1e huwelijk ≥ 24 jaar 3 2 34 23 1
Leeftijd bij 1e echtscheiding < 35 jaara 7 2 - 16 2
35 jaar ≤ leeftijd bij 1e echtscheiding < 50 jaara 14 2 - 22 0
Leeftijd bij 1e echtscheiding ≥ 50 jaara 24 0 - 27 -
Leeftijd bij 1e verweduwing < 35 jaar b 2 3 - - 0
35 jaar  ≤ leeftijd bij 1e verweduwing < 50 jaarb 0 - - - 0
Leeftijd bij 1e verweduwing ≥ 50 jaarb 0 0 - - 1
Niet eerder echtgescheiden 4 2 33 23 0
Eerder echtgescheiden 5 2 - 26 1
Niet eerder verweduwd 4 2 31 23 1
Eerder verweduwd 2 2 - - -

Ouderschapstrajecten
Geen kinderen 5 17 1 29 17 1
1 kind 3 8 2 9 18 0
2 kinderen 3 25 2 - 22 1
3 of meer kinderen 4 - 2 47 32 1
Leeftijd bij geboorte 1e kind < 22 jaar 4 - 2 32 22 0
22 jaar ≤ leeftijd bij geboorte 1e kind < 26 jaar 3 - 2 31 25 1
Leeftijd bij geboorte 1e kind ≥ 26 jaar 3 - 2 31 25 0

Loopbaan
Jaren gewerkt = 0 3 48 2 - 32 0
0 < jaren gewerkt ≤ 10 10 45 1 - 42 2
10 < jaren gewerkt ≤ 20 4 36 0 - 23 0
20 < jaren gewerkt ≤ 30 2 9 0 - 11 0
Jaren gewerkt > 30 0 0 0 - 1 0
Dagelijks loon < € 40 7 35 1 58 36 1
€ 40 < dagelijks loon ≤ € 60 4 14 1 27 21 0
Dagelijks loon > € 60 2 5 0 - 10 0
Jaren gelijkgesteld = 0 11 - 1 - 42 1
0 < jaren gelijkgesteld ≤ 5 c 7 16 1 53 34 1
5 < jaren gelijkgesteld ≤ 15 c 2 8 0 - 11 0
Jaren gelijkgesteld > 15 c 2 11 0 - 11 0

Individueel pensioeninkomen
€ 0 < pensioen ≤ € 500 5 65 2 43 60 -
€ 500 < pensioen ≤ € 1.000 7 13 0 36 26 3
Pensioen > € 1.000 0 0 0 - 0 0

Leefvorm 
Alleenwonend 13 16 nvt 34 27 1
Gemiddeld inkomen gezinsleden ≤ € 1.000 5 14 4 13 18 0
Gemiddeld inkomen gezinsleden > € 1.000 2 17 1 12 11 0

Armoederisico per gewest 4 16 2 22 23 1
Vlaams Gewest 4 16 2 24 23 1
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 12 1 - 12 1
Waals Gewest 5 19 1 27 25 0

nvt = niet van toepassing; – minder dan 25 observaties; a vrouwen die ooit echtgescheiden zijn; b vrouwen die ooit verweduwd zijn; c vrouwen die 
minstens één dag hebben gewerkt. 

Bron: Pensioenkadaster, Rijksregister & Sigedis.
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6.2.  de directe impact van huwelijkstrajecten op het armoederisico

Eerst gaan we na of de resultaten over de directe impact van huwelijkstrajecten op het armoe-
derisico de hypotheses op basis van de afgeleide rechten bevestigen (hypothese 1). Model 1 in 
tabel 4 geeft het effect weer van de huidige burgerlijke staat op de armoedekans, onder controle 
van een reeks relevante variabelen, waaronder de eigen arbeidsloopbaan en het equivalente in-
komen van de andere gezinsleden. De tabel toont dat nooit-gehuwde vrouwen een hoger armoe-
derisico hebben dan gescheiden vrouwen; getrouwde vrouwen en weduwen hebben dan weer 
een lager armoederisico. Wanneer we de referentiecategorie aanpassen (hier niet gepresenteerd) 
blijkt dat het armoederisico bij weduwes significant lager ligt dan bij gehuwde vrouwen. De 
resultaten volgen grotendeels de verwachtingen en reflecteren de toekenning en de generositeit 
van de afgeleide rechten in ons land. Enkel de gehuwde vrouwen volgen het vooropgestelde 
patroon niet. De hypothese dat gehuwde vrouwen, onder controle van onder andere het inko-
men van de andere gezinsleden (zoals de echtgenoot), even arm zouden zijn als nooit-gehuwde 
vrouwen, wordt niet bevestigd. Enkel weduwen hebben een lager armoederisico dan gehuwde 
vrouwen. Deze bevinding wijst dus op het belang van andere factoren dan de pensioenwetge-
ving voor de armoedebescherming bij oudere vrouwen. Een mogelijke verklaring kan gevonden 
worden in eerder onderzoek dat wijst op de gecumuleerde schaalvoordelen van een stabiel hu-
welijk, wat de opbouw van roerend en onroerend vermogen faciliteert (Schmidt & Sevak, 2006; 
Waite, 1995; Wilmoth & Koso, 2002).

De resultaten van Model 2 ondersteunen de voorgaande stelling over het belang van het roe-
rende en onroerende vermogen. In dit model nemen we als extra controlevariabele het totale 
individuele pensioeninkomen van de vrouw op. Deze variabele zorgt er, samen met het equi-
valent gezinsinkomen van de andere gezinsleden, voor dat gecontroleerd wordt voor nagenoeg 
alle inkomens uit arbeid en sociale uitkeringen in het gezin. Zoals we eerder hebben uitgelegd, 
wordt in de middelentoets die aan de basis ligt van de IGO, zowel rekening gehouden met het 
gezinsinkomen als met het roerende en onroerende vermogen. Door in Model 2 te controleren 
voor de inkomens uit arbeid en sociale uitkeringen, kunnen resterende effecten van de huwe-
lijkstrajecten dus enkel het gevolg zijn van niet gemeten inkomens- en vermogenscomponenten.

Een vergelijking van de Modellen 1 en 2 geeft duidelijk weer in welke mate het individuele 
pensioeninkomen dan wel andere factoren van belang zijn in de bescherming tegen armoede. 
De analyses laten zien dat het verschil tussen gescheiden (de referentiecategorie) en nooit-
gehuwde vrouwen volledig verdwijnt na controle voor het individuele pensioeninkomen. Dit 
wijst erop dat het echtscheidingspensioen wel degelijk een armoede-beperkend effect heeft. 
Verder verkleint het verschil in armoederisico tussen gescheiden vrouwen en weduwen, al blijft 
het wel significant. Het lagere armoederisico van weduwen kan dus deels, maar niet volledig, 
worden toegeschreven aan de voordelige regeling inzake het overlevingspensioen. Tot slot be-
vestigt de vergelijking van beide modellen dat de voordelige positie van gehuwde vrouwen niet 
kan verklaard worden vanuit de pensioenwetgeving. 

Voor hypothese 2, die stelde dat enkel de huidige burgerlijke staat van belang is voor het armoe-
derisico, vinden we inderdaad bevestiging in Model 1 (tabel 4). Het armoederisico van vrou-
wen die nog steeds gehuwd zijn met hun eerste echtgenoot verschilt niet significant van dat 
van vrouwen die hertrouwd zijn na verweduwing of echtscheiding. Hetzelfde doet zich voor 
tussen gehuwde en verweduwde vrouwen enerzijds en vrouwen die twee keer verweduwden 
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anderzijds (de significantietesten worden hier niet weergegeven). Zoals reeds toegelicht, is er 
één uitzondering op de tweede hypothese (zie voetnoot 4): vrouwen die eerst verweduwden 
en nadien scheidden van hun tweede huwelijkspartner, kunnen opnieuw het overlevingspen-
sioen uit het eerste huwelijk opnemen. We stellen in de analyses dan ook vast dat deze laatste 
vrouwen een lager armoederisico hebben dan vrouwen die gehuwd en gescheiden zijn. Model 2 
bevestigt overigens de hypothese dat het lagere armoederisico van de gescheiden en vervolgens 
verweduwde vrouwen het gevolg is van het pensioen dat ze krijgen. In tegenstelling met hy-
pothese 2, vinden we wel dat vrouwen die tweemaal gescheiden zijn een hoger armoederisico 
hebben dan vrouwen die slechts één keer gescheiden zijn. Na controle voor het individuele 
pensioeninkomen (Model 2) stellen we echter vast dat het verschil tussen deze beide groepen 
nauwelijks verandert, wat erop wijst dat hun hoger armoederisico het gevolg is van hun lagere 
– hier niet gemeten – inkomens of vermogens. Globaal genomen wordt hypothese 2 dus groten-
deels bevestigd.

6.3.  de indirecte impact van gezinstrajecten op het armoederisico

In tabel 5 gaan we de indirecte gevolgen van de gezinstrajecten na voor het armoederisico op 
latere leeftijd, alsook de gevolgen van de voorbije tewerkstelling. Omdat we verwachten dat de 
impact van deze variabelen verschilt naargelang de ontvangen afgeleide rechten, presenteren 
we afzonderlijke analyses naargelang de huidige burgerlijke staat. Voor elke subgroep worden 
twee modellen getoond. Model 1 bevat enkel de variabelen rond de gezinstrajecten en de con-
trolevariabelen; in model 2 worden ook de arbeidsloopbaanvariabelen toegevoegd. Dit tweede 

tAbEL 4.  Het belang van de huidige burgerlijke staat en het voorbije huwelijkstraject voor het ar-
moederisico bij 65- tot 71-jarige vrouwen, 2008 (logit coëfficiënten)

model 1a

model 2 a 
(incl. individueel pensioen)

B B

Huwelijkstrajecten (ref.: gehuwd en gescheiden)

Nooit-gehuwd 0,517 -0,001

Gehuwd -2,578 *** -3,592 ***

Gehuwd en feitelijk gescheiden -0,465 -0,898 **

Gehuwd en verweduwd -5,167 *** -3,072 ***

Gehuwd, verweduwd en hertrouwd -3,169 *** -4,083 ***

Gehuwd, gescheiden en hertrouwd -2,164 *** -3,131 ***

Gehuwd, verweduwd, hertrouwd en verweduwd -4,715 *** -2,820 **

Gehuwd, verweduwd, hertrouwd en gescheiden -2,050 *** -0,607

Gehuwd, gescheiden, hertrouwd en verweduwd -4,418 *** -2,882 ***

Gehuwd, gescheiden, hertrouwd en gescheiden 0,627 * 0,600 *

n 9.871 9.871

- 2 Log Likelihood 1.911 1.804

AIC 1.959 1.854
a Gecontroleerd voor ouderschapstrajecten, arbeidsloopbaan, leeftijd en leefvorm. 
* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001. 

Bron: Pensioenkadaster, Rijksregister & Sigedis.
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model dient twee doelen: het geeft ons vooreerst een inzicht in het belang van de arbeidsloop-
baan voor het latere armoederisico en het geeft aan of de gezinsvariabelen het armoederisico 
inderdaad indirect beïnvloeden via de arbeidsloopbaan en dus via de opbouw van een rust-
pensioen. Is dat laatste het geval, dan zouden de variabelen die de gezinstrajecten beschrijven 
hun effecten moeten verliezen in Model 2. Zoals eerder vermeld, wordt er geen aparte analyse 
gemaakt voor de weduwen omwille van het verwaarloosbare percentage armen in deze groep. 

6.3.1.  de impact van de gezinstrajecten

Bij echtgescheiden vrouwen vinden we, in lijn met de verwachtingen, dat een hogere leeftijd 
bij de echtscheiding leidt tot een hogere kans op armoede kort na de pensioenleeftijd. Verder 
vinden we echter geen significante effecten van de huwelijkstrajecten. 

Aan de hand van de variabelen rond de ouderschapstrajecten gaan we het bestaan na van de 
zogeheten ‘child penalty’. Zoals eerder beschreven, zijn de variabelen met betrekking tot het 
moederschap gecentreerd, waarbij de variabele ‘heeft kinderen’ het verschil in armoederisico 
weergeeft tussen vrouwen zonder kinderen en de ‘gemiddelde moeder’ (voor deze gemiddel-
den zie tabel 2). Het model van de nooit-gehuwde vrouwen bevat enkel de variabele ‘aantal 
kinderen’ om de effecten van ouderschap na te gaan. De reden hiervoor is dat er te weinig 
nooit-gehuwde moeders zijn om meerdere variabelen rond ouderschap op te nemen. Ook moe-
derschap blijkt, behalve bij de uit de echt gescheiden vrouwen, weinig invloed te hebben op 
het latere armoederisico. Bij de echtgescheiden vrouwen is het armoederisico, in lijn met de 
verwachtingen, inderdaad positief gecorreleerd met het aantal kinderen dat ze hebben (gehad). 
We zien echter ook dat echtgescheiden vrouwen die hun kinderen op latere leeftijd hebben 
gekregen, een hogere armoedekans hebben, terwijl we het tegenovergestelde verwachtten. Het 
aantal jaren dat de vrouw heeft samengewoond met een kind jonger dan zes, blijkt voor geen 
enkele subgroep een effect te hebben op het latere armoederisico. Globaal genomen vinden we 
dus erg tegenstrijdige bevindingen met betrekking tot hypothese 4.

6.3.2.  de impact van de arbeidsloopbaan

Wat het belang van de loopbaan betreft (hypothese 3) blijkt uit Model 2 dat het armoederisico 
van een vrouw die nooit heeft gewerkt telkens een stuk hoger ligt dan dat van een vrouw met 
een gemiddelde loopbaan. Het armoederisico neemt ook af naarmate de vrouw een langere 
loopbaan heeft gehad, al is dit effect bij de gehuwde en feitelijk gescheiden vrouwen beperkt. 
Ook het aantal gelijkgestelde jaren heeft een duidelijk armoede-beperkend effect, zelfs bij de 
gehuwde vrouwen. We stellen echter vast dat het gemiddelde loon geen effect heeft op het 
latere armoederisico, ondanks het verband dat we vonden bij de bivariate resultaten. Dit is 
mogelijk het gevolg van het sterke verband tussen de duur van de arbeidsloopbaan en het loon, 
of van bepaalde sociale correctiemechanismen die ingebouwd zijn in de pensioenberekening, 
zoals het minimumpensioenen, het minimumrecht per loopbaanjaar en de bovengrens op het 
deel van het loon dat in rekening wordt genomen bij de pensioenberekening (zie Berghman & 
Peeters, 2012).

Hypothese 3 stelde voorop dat de arbeidsloopbaan de grootste invloed zou hebben op de finan-
ciële situatie op latere leeftijd van nooit-gehuwde en gehuwde vrouwen, terwijl dit in mindere 
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mate het geval zou zijn voor de feitelijk en de echtgescheiden vrouwen. Ook hier moeten we 
vaststellen dat de gehuwde vrouwen afwijken van het verwachte patroon. Hoewel de verwachte 
volgorde wel wordt gerespecteerd voor het aantal jaren van gelijkgestelde periodes, blijken ge-
werkte jaren minder van belang te zijn voor gehuwde vrouwen met een arbeidsloopbaan.

Zoals eerder al aangehaald, geeft Model 2 niet alleen informatie over het belang van de arbeids-
loopbaan voor de pensioenopbouw, maar ook over de wijze waarop gezinstrajecten het latere 
armoederisico bepalen. Als dit via de arbeidsloopbaan, en dus via pensioenopbouw loopt, dan 
zouden de bestaande effecten van de gezinsvariabelen moeten verdwijnen na controle voor de 
arbeidsloopbaan.11 We stellen inderdaad vast dat de bestaande effecten van de gezinstrajecten 
hun statistische significantie verliezen.

7. discussie

Armoede bij vrouwen op latere leeftijd is geenszins een nieuwe maatschappelijke uitdaging. In 
het verleden is de armoedeproblematiek vanuit uiteenlopende invalshoeken bekeken en wer-
den reeds verschillende stappen gezet om het armoederisico van oudere vrouwen onder de 
aandacht van beleidsmakers te brengen. Ondanks deze inspanningen blijft armoede op latere 
leeftijd bij vrouwen echter veelvoorkomend (zie bijvoorbeeld European Commission, 2006; 
OECD, 2008). Het begrijpen van dit complexe gegeven is weliswaar aanzienlijk verbeterd, maar 
het ontbreekt tot nader order aan een fijnmazig inzicht in de diverse factoren die ertoe bijdra-
gen, alsook in de wijze waarop deze onderling verband houden met elkaar. In dit hoofdstuk 
hebben we gepoogd de kennis op dit terrein te verbeteren aan de hand van een focus op de 
pensioenvoorzieningen. Zo onderzochten we op welke wijze de gezinstrajecten en de arbeids-
loopbaan, in interactie met de pensioenvoorzieningen, een effect hebben op het armoederisico 
waaraan vrouwen kort na de pensioenleeftijd zijn blootgesteld. Daarbij maken we gebruik van 
gegevens voor vrouwen die in 2008 in België woonden en tussen 65 en 71 jaar oud waren. Via 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid koppelden we administratieve gegevens uit het 
Rijksregister, het Pensioenkadaster en Sigedis. Samen geven deze databanken weer hoe huwe-
lijkstrajecten, ouderschapstrajecten en de arbeidsloopbanen samenhangen met het armoederi-
sico van vrouwen (exclusief vroegere zelfstandigen of ambtenaren) kort na de officiële pensi-
oenleeftijd. Het armoederisico wordt daarbij geoperationaliseerd als het al dan niet ontvangen 
van een Inkomensgarantie voor Ouderen.

Onder controle van de arbeidsloopbaan, verwachtten we vooreerst dat de huwelijkstrajecten 
het armoederisico direct beïnvloeden via de afgeleide rechten die eruit voortvloeien. In tegen-
stelling tot wat gangbaar is in levenslooponderzoek, veronderstellen we daarbij dat enkel de 
huidige burgerlijke staat en niet het volledige huwelijkstraject van belang is – een hypothese 
die door onze resultaten wordt bevestigd. Voor het armoederisico maakt het niet uit of gehuwde 
vrouwen nog bij hun eerste huwelijkspartner zijn, dan wel gescheiden en hertrouwd zijn. De 
huidige burgerlijke staat is daarentegen van groot belang. Uit onze resultaten blijkt dat 1 op de 
6 nooit-gehuwde 65- à 71-jarige vrouwen in armoede leeft, terwijl dit voor de echtgescheiden 

11 De arbeidsloopbaan is een goede proxy voor de opbouw van het rustpensioen. Om de causale mechanismen die het armoederisico 
op latere leeftijd verklaren volledig bloot te leggen, zouden we ook de stap tussen tewerkstelling en de opbouw van het rustpensioen 
in rekening moeten nemen. Onze data laten echter niet toe het rustpensioen van bepaalde afgeleide rechten uit echtscheiding te 
onderscheiden.
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en de feitelijk gescheiden vrouwen van die leeftijd oploopt tot 1 op de 4. In schril contrast 
hiermee komt armoede bij de gehuwde vrouwen van die leeftijd weinig voor en is het zelfs 
nagenoeg onbestaande bij weduwen van die leeftijd. Nochtans heeft deze laatste categorie in 
principe het hoogste risicoprofiel: gemiddeld zijn weduwen immers lager opgeleid, hebben ze 
kortere arbeidsloopbanen gehad en hebben ze lagere lonen ontvangen (Zick & Smith, 1991; zie 
hierboven).

We verwachtten vervolgens ook dat huwelijks- en ouderschapstrajecten een indirect effect heb-
ben op het armoederisico, en wel door de wijze waarop ze de arbeidsloopbaan van vrouwen 
beïnvloeden. Deze indirecte effecten zouden evenwel worden gemedieerd naar huidige burger-
lijke staat. We stellen vast dat bij weduwen, ten gevolge van het overlevingspensioen, noch de 
arbeidsloopbaan, noch het voormalige huwelijks- of ouderschapstraject een invloed heeft op 
het armoederisico.12 Armoede bij echtgescheiden vrouwen hangt daarentegen wel samen met 
deze trajecten, deels ten gevolge van de wijze waarop deze trajecten de arbeidsloopbaan en 
dus de opbouw van het rustpensioen beïnvloeden. Een cruciale vaststelling daarbij is dat een 
echtscheiding op latere leeftijd de armoedekans doet toenemen; een belangrijk aandachtspunt 
in een periode waarin het echtscheidingscijfer bij oudere vrouwen stijgt (Brown & Lin, 2012; 
Corijn, 2011).

Een aantal bevindingen kunnen niet worden verklaard vanuit de interactie tussen de pensi-
oenvoorzieningen en de levensloop. De belangrijkste bevinding is het lagere armoederisico bij 
gehuwde vrouwen, zelfs onder controle van het inkomen van de andere gezinsleden (dus ook 
van hun echtgenoot). Dit gegeven kan enkel worden verklaard vanuit factoren die niet in de 
analyse zijn opgenomen. Mogelijk kan het lagere armoederisico van gehuwde vrouwen worden 
verklaard vanuit de gecumuleerde schaalvoordelen die een stabiel huwelijk met zich meebrengt 
(Schmidt & Sevak, 2006; Waite, 1995; Wilmoth & Koso, 2002). In de Belgische context lijkt 
daarbij het hoge percentage huiseigenaars onder de ouderen – meer dan 80% (De Decker & 
Dewilde, 2010); – vooral van belang te zijn. Immers, vooral bij gehuwde koppels blijkt een erg 
groot percentage een eigen huis te bezitten (Dewilde, 2012; Dewilde, 2013 in deze SVR-studie). 
Toekomstig onderzoek dient op basis van andere gegevensbronnen na te gaan hoe inkomsten-
bronnen die niet in onze analyses werden opgenomen, het armoederisico bij oudere vrouwen 
in België beïnvloeden.

Het is verleidelijk om de resultaten van dit hoofdstuk te plaatsen binnen de huidige discussie 
rond de hervorming van de pensioenen. Het is echter niet eenvoudig om uit de resultaten van 
de analyses hapklare beleidsvoorstellen te puren. Armoedepreventie is weliswaar een belang-
rijke factor bij de evaluatie van het toereikend zijn van het pensioensysteem, maar is op zich-
zelf niet voldoende. We willen in deze context vooral de aandacht vestigen op twee elementen 
die tot op heden weinig aandacht hebben gekregen van onderzoekers noch van beleidsmakers. 
In de eerste plaats wordt het belang van overheidsmaatregelen die compenseren voor het be-
houd van de levensstandaard na het verlies van de partner doorgaans over het hoofd gezien. 
Dit is vooral voor vrouwen van belang, omdat zij door hun hogere levensverwachting meer 
dan mannen op hogere leeftijd worden geconfronteerd met de overgang van een twee- naar 
een eenpersoonshuishouden. Een tweede aspect is dat een loutere focus op armoede de hoge 

12 De vaststelling dat de pensioenhoogte bij weduwen nauwelijks door de arbeidsloopbaan wordt bepaald, heeft aanleiding gegeven tot 
heel wat kritische discussie. Zie bijvoorbeeld Berghman & Peeters (2012).
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afhankelijkheid van gehuwde vrouwen ten aanzien van hun echtgenoot buiten beschouwing 
laat. Door het huidige pensioensysteem moeten veel gehuwde vrouwen – in tegenstelling tot 
gehuwde mannen –, hun huwelijksbelofte, ‘tot de dood ons scheidt’, wel erg letterlijk nemen. 
Hoewel de gehuwde vrouwen nauwelijks arm zijn, is de kans groot dat deze vrouwen in de ar-
moede terechtkomen indien het tot een feitelijke of wettelijke scheiding komt. Dit wijst op een 
minder zichtbare component van welzijn die nagenoeg nooit in overweging wordt genomen bij 
armoedemetingen, inclusief de onze: het gebrek aan (financiële) autonomie of onafhankelijk-
heid van vele vrouwen (O’Connor, Orloff & Shaver, 1999).

Met deze bedenkingen in het achterhoofd, komen we tot twee mogelijke beleidsvoorstellen die 
verder moeten worden onderzocht. In de eerste plaats blijkt dat rustpensioenen te sterk geba-
seerd zijn op de stereotiepe mannelijke loopbaan van 45 jaar voltijdse arbeid. Van de vrouwen 
die niet kunnen terugvallen op het pensioen dat is opgebouwd door hun echtgenoot, belandt 
een belangrijk deel in de armoede door een te gering aantal gewerkte jaren. Hoewel gelijkge-
stelde periodes een belangrijk instrument zijn voor het beperken van armoede bij vrouwen, blij-
ken ze dit tekort aan gewerkte jaren niet steeds te kunnen compenseren. Ten tweede willen we 
wijzen op het belang van een pensioensplit voor echtgescheiden vrouwen. Terwijl de man na 
een echtscheiding zijn volledige pensioen behoudt, ontvangt de vrouw een afgeleid recht van 
62,5% van de pensioenrechten die haar ex-man heeft opgebouwd tijdens het huwelijk. Zonder 
aan de bestaande financiering te raken, zou een pensioensplit kunnen worden ingevoerd waar-
bij beide partners 81% van het opgebouwde rustpensioen van de echtgenoot ontvangen, in 
plaats van de huidige ongelijke verdeling van 100% ten opzichte van 62,5%. Op deze wijze 
worden beide huwelijkspartners gelijk beschermd, in plaats van de financiële gevolgen van een 
echtscheiding enkel bij de afhankelijke echtgenote te leggen. Een dergelijke pensioensplit zou 
ook in overeenstemming zijn met de logica van een gelijke verdeling van de middelen vergaard 
tijdens het huwelijk, zeker als we het pensioen als ‘uitgesteld loon’ beschouwen.

Men zou kunnen opwerpen dat de problematiek die we in dit hoofdstuk aankaarten, niet rele-
vant is voor de toekomst. Vrouwen zijn meer en meer actief op de arbeidsmarkt, en bijgevolg 
zullen vrouwen na verloop van tijd dus ook een hoger eigen rustpensioen hebben. In dit onder-
zoek beperkten we ons echter tot de jonggepensioneerden: wie echter arm is op de leeftijd van 
65 tot 71 jaar, zal dit wellicht ook nog 15 tot 20 jaar blijven – tot bij het overlijden. Wachten tot 
de problematiek zich uit zichzelf oplost, lijkt dan ook behoorlijk cynisch. Daarenboven is het 
zo dat er nog steeds geen sprake is van een volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen op 
de arbeidsmarkt. Mochten we al kunnen veronderstellen dat de twintigers van vandaag volle-
dige geslachtsneutrale arbeidsloopbanen zullen uitbouwen, dan nog zal het nog een veertigtal 
jaar duren vooraleer dit leidt tot de eerste generatie gepensioneerden met geslachtsneutrale 
pensioenuitkomsten. Ondertussen is het mogelijk dat de positieve gevolgen van een stijgende 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen voor het armoederisico op latere leeftijd teniet worden 
gedaan door de toenemende instabiliteit van huwelijken: het aantal huwelijken neemt af en 
meer en meer huwelijken eindigen in een echtscheiding. Daar de consequenties van de com-
binatie van deze maatschappelijke ontwikkelingen voor het armoederisico bij oudere vrouwen 
op langere termijn onmogelijk in te schatten zijn, is het beter nu de vlucht vooruit te nemen 
in plaats van erin te berusten dat het probleem erodeert met de tijd. De oplossingen die we de 
gepensioneerden van vandaag kunnen bieden, zullen immers ook de ouderen van morgen ten 
goede komen.
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Bijlage 1.

tAbEL. Leefvorm van 65- tot 71-jarige vrouwen die niet alleen wonen naar huidige burgerlijke 
staat, 2008 (in kolom %) 

woont samen met… nooit-gehuwd Gehuwd
feitelijk 

gescheiden echtgescheiden Verweduwd

Kind(eren) en/of kleinkind(eren) 8,0 14,0 46,9 44,1 65,5

Echtgenoot 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Ouder(s) 13,3 0,7 3,1 4,3 2,4

Broer(s) en/of zus(sen) 58,7 0,7 7,8 2,0 2,7

Andere familieleden 8,0 0,2 14,1 1,2 0,5

Niet-familieleden 21,3 0,0 45,3 53,9 33,0

n (100%) 75 7.123 64 256 377

Bron: Rijksregister.
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edwin Pelfrene 

inleiding

De oudere van vandaag is niet meer die van vroeger. Een vergelijking van de huishoudens-
samenstelling van oudere personen op diverse leeftijden in het Vlaamse Gewest in 1990 en 
2007 leert dat ouderen nu langer als (echt)paar samenwonen en minder alleen wonen onder 
meer omdat ze minder vroeg verweduwen. Eens ze verweduwd zijn, blijven ze wel vaker al-
leen wonen, wat kan toegeschreven worden aan hun betere algemene gezondheidstoestand en 
hun grotere financiële onafhankelijkheid. De 80-plussers wonen nu echter veel minder dan 
voorheen samen met een zoon of een dochter, wat maakt dat ze veel meer op hulp van derden 
zijn aangewezen (Lodewijckx, 2008). Meteen komt dan ook de transitie naar een residentiële 
ouderenvoorziening in zicht. In zulke voorziening kan de oudere, in de regel vanaf 65 jaar, 
tijdelijk of permanent verblijven. Voorbeelden zijn woonzorgcentra (de vroegere rustoorden 
voor bejaarden of rust- en verzorgingstehuizen), dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf 
en serviceflats. 

De aandacht in dit hoofdstuk richt zich in het bijzonder op de overgang naar een woonzorg-
centrum in het Vlaamse Gewest, wat de transitie inhoudt van een privaat naar een collectief 
huishouden. Voor een goed begrip van deze transitie kijken we echter ook naar de evolutie van 
de professionele thuisverpleging. De vraag is immers hoe die beide professionele zorgvoor-
zieningen voor ouderen met een zorgafhankelijkheid zich tot elkaar verhouden. Is de ene een 
voorbode van en/of een alternatief voor de andere? Spelen nog andere factoren mee in de tran-
sitie naar een woonzorgcentrum? Wat is meer in het bijzonder de rol van de leeftijd, de graad 
van zorgafhankelijkheid, het inkomen en de grootte van het huishouden waartoe men behoort 
of waaruit men komt?

Achtereenvolgens komen aan bod: 1) de evolutie van het aantal gebruikers van professionele 
zorgvoorzieningen en hun profiel volgens het type van zorg, 2) de jaarlijkse instroom van nieu-
we gebruikers van professionele zorgvoorzieningen met bijzondere aandacht voor de gemiddel-
de instroomleeftijd van ontvangers van professionele thuisverpleging versus bewoners van een 
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woonzorgcentrum, 3) het voortraject van de opname in een woonzorgcentrum, en 4) transities 
binnen het woonzorgcentrum.

1. data en methoden

De officiële statistieken van de bevolking en de huishoudens, waarvoor de Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de federale overheid instaat, geeft infor-
matie over de private en de collectieve huishoudens. Onder collectieve huishoudens verstaat 
ADSEI ‘religieuze gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, 
ziekenhuizen en gevangenissen’. Het betreft dus een brede noemer die niet precies aangeeft 
hoeveel personen bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum verblijven.

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA)1, opgericht in het najaar van 2002 met als taak de re-
gistraties van alle door de ziekenfondsen terugbetaalde prestaties in het kader van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering te centraliseren en te analyseren, biedt een meer adequate gegevens-
bron. Ook de toelagen die het Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) via 
de ziekenfondsen uitbetaalt aan de bewoners van een erkend woonzorgcentrum, liggen binnen 
die scope. Zulke toelage wordt een ‘zorgforfait’ genoemd, waaraan al naargelang de fysieke af-
hankelijkheid, een wettelijk bepaalde financiële tegemoetkoming is verbonden. 

De zorgforfaits voor een verblijf in een woonzorgcentrum2 (WZC), een centrum voor kortverblijf 
(CKV) en een dag(verzorgings)centrum voor ouderen (DVC) worden per opnamedag toegekend. 
In de thuisverpleging3 zijn twee terugbetalingstypes voorzien: zorgforfaits per dag als het de 
verzorging/verpleging van ‘zorgafhankelijke personen’ betreft (waarvoor een administratieve 
toestemming van de adviserend geneesheer vereist is) en zorgforfaits per prestatie zoals voor 
het type ‘hygiënische verzorging/toilet’ (waarvoor in dit bijzondere geval geen medisch voor-
schrift van een arts vereist is). Elke zo gedefinieerde verstrekking of zorgforfait heeft een eigen 
nomenclatuurcode, wat opvolging ervan toelaat. In de praktijk wordt het geheel van dagforfaits 
voor de in een WZC verzorgde residenten rechtstreeks vergoed aan de instelling.

Op basis van de score op de daartoe geijkte schaal worden zorgbehoevende ouderen onder-
verdeeld naargelang hun graad van zorgafhankelijkheid. Bij elke patiënt die thuisverpleging 
ontvangt of in de ouderenzorg is opgenomen, wordt de fysieke afhankelijkheid gemeten op 
basis van de KATZ-schaal. Zes items worden geëvalueerd door daartoe gemandateerde zorgver-
strekkers: zich wassen, zich kleden, zich verplaatsen, mate van afhankelijkheid voor een toi-
letbezoek, incontinentie en mate van afhankelijkheid om te eten. Elk item wordt gescoord met 
een cijfer van 1 tot 4, waarbij 1 staat voor ‘geen hulp nodig’ en 4 voor ‘volledig afhankelijk van 

1 Met dank aan Ragna Préal en Joeri Guillaume van het IMA voor de bewerking en de aanlevering van de telgegevens uit de IMA-
databank.

2 Volgens het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 omvat een woonzorgcentrum voor ouderen zowel bedden van het type ‘Rusthuis 
voor bejaarden’ (ROB) als van het type ‘Rust- en verzorgingstehuis’ (RVT) zoals omschreven in federale wetten. Aan een woonzorg-
centrum kan ook een centrum voor kortverblijf verbonden zijn dat voorziet in de tijdelijke opvang van zorgbehoevende ouderen 
(mogelijk alleen ‘s nachts) voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen of maximaal 90 dagen per jaar. Aan een woon-
zorgcentrum kan tevens een dag(verzorgings)centrum verbonden zijn, dat voor een (halve) dag de opvang van mantelzorgers of van 
thuisverplegers overneemt. De serviceflat is een aangepaste en veilige flat waar men zelfstandig blijft wonen maar van collectieve 
zorgvoorzieningen kan gebruik maken. Voor meer info, zie website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG).

3 De verpleegkundige verstrekkingen in de thuisomgeving gaan van een dagelijkse inspuiting over wondverzorging tot een reeks van 
verzorgende taken (waaronder het type ‘hygiënische verzorging/toilet’), zowel overdag als ’s nachts. Ze richt zich naar alle personen 
in de bevolking met behoefte aan verpleegkundige zorgen.
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hulp’. Hoe meer hulp de persoon nodig heeft, des te hoger zijn afhankelijkheidsgraad, de score 
en het bijhorende zorgforfait (zie website VAZG). Er worden vier verschillende categorieën van 
zorgafhankelijkheid onderscheiden: O = bijna geen zorg/hulp nodig (of T voor de verstrekking 
‘toilet’ in de thuisverpleging); A = lichte zorg; B = zorgafhankelijk en C = zwaar zorgafhankelijk. 
De toevoegingen PA, PB of PC wijzen op een palliatieve zorgbehoefte; Cc staat voor comateuze 
personen en Cd voor personen met desoriëntatie in tijd en ruimte (dementerend) bij zware 
zorgafhankelijkheid.

De bij het IMA aangevraagde analyses voor het Vlaamse Gewest laten toe ook een aantal andere 
mogelijk onderscheidende categorieën in het licht te stellen met betrekking tot het profiel van 
de rechthebbenden op een zorgforfait, zoals:
 – de brede leeftijdsgroepen jonger dan 65 jaar, tussen 65 en 84 jaar, 85 jaar of ouder;
 – de huishoudgrootte, met een onderscheid tussen alleenwonenden, personen in 2-persoons-
huishoudens en deze in huishoudens met meer dan twee personen;

 – het al of niet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering.

Het ‘recht op een verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming’ (RVV) kan worden aangemerkt als 
een proxy voor het behoren tot een lagere inkomensgroep, omdat dit recht in beginsel voorbe-
houden is voor bepaalde categorieën van personen met een laag inkomen in België. De persoon-
lijke bijdrage (remgeld) die deze personen voor prestaties binnen de gezondheidszorg betalen, 
is merkelijk lager. Aan personen met het OMNIO-statuut wordt ook dit recht op een verhoogde 
tegemoetkoming toegekend, met referentie naar dezelfde maximale inkomensgrenzen voor het 
huishouden4. Hier geldt echter dat ook personen in een zorgafhankelijke situatie – zoals chro-
nisch zieken of personen met een handicap – van dit recht kunnen genieten, los van de geza-
menlijke inkomenssituatie van het huishouden waar ze inwonen (zie website RIZIV).

2. Resultaten

2.1. Rechthebbenden op zorgforfaits

2.1.1. aantal verstrekte zorgforfaits en aantal rechthebbenden

Het aantal geattesteerde zorgforfaits op jaarbasis voor het Vlaamse Gewest beloopt in de mil-
joenen. Voor de thuisverpleging alleen al zijn voor het prestatiejaar 2011 meer dan 28 miljoen 
verstrekkingen van het type ‘hygiënische verzorging/toilet’ geteld. Kijken we naar het aantal 
forfaits voor verblijfsdagen in de residentiële ouderenzorg, hetzij in een woonzorgcentrum (24 
miljoen), een centrum voor kortverblijf (300.000) of een dagcentrum voor ouderen (400.000), 
dan gaat het samengenomen om pakweg 25 miljoen geattesteerde forfaits.

Om een goed zicht te krijgen op het aantal zorgafhankelijke rechthebbenden per prestatiejaar 
(de prevalentie) is het aangewezen een ‘foto’ te maken van het aantal forfaits verstrekt op een 
bepaalde dag, waarbij 30 juni van het jaar als representatief voor het kalenderjaar geldt. IMA 
breidt dit in de praktijk uit tot een volledige week, namelijk de week tussen 27 juni en 3 juli, 

4 Het grensbedrag van het bruto belastbare inkomen van het voorgaande jaar ligt in 2013 op 16.306,86 euro voor de aanvrager, ver-
meerderd met 3.018,84 euro voor elk bijkomend lid van het huishouden (RIZIV).
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omdat zorgafhankelijke patiënten in een thuissetting niet noodzakelijk elke dag een prestatie 
van thuisverpleging krijgen. Van de in deze zeven dagen geattesteerde forfaits wordt dan per 
rechthebbende het forfait verbonden met de hoogste graad van zorgafhankelijkheid in aanmer-
king genomen en voorgesteld ‘als’ de situatie op 30 juni. In tabel 1 schetsen we de evolutie van 
het aantal rechthebbenden op zorgforfaits in de Vlaamse bevolking naargelang het type zorg.

Tabel 1 geeft aan dat de grootste groep afnemers van zorgforfaits personen betreft die een be-
roep doen op professionele thuisverpleging (64% van het totale aantal rechthebbenden van 
forfaits medio 2011). Veel geringer is het percentage rechthebbenden met een verblijf in een 
erkend woonzorgcentrum (35%). Op ruime afstand wordt dit gevolgd door de kleinere groepen 
van rechthebbenden in een centrum voor kortverblijf (0,6%) of een dagcentrum voor ouderen 
(0,2%).

Bij een vergelijking in de tijd moeten we rekening houden met allerlei wijzigingen inzake de 
terugbetaling van geleverde prestaties in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
Zo is het opvolgen van de evolutie in de thuisverpleging pas zinvol vanaf het prestatiejaar 2008 
omdat vanaf dat jaar ook binnen de regeling voor zelfstandigen de zogenaamde ‘kleine risico’s’ 
zonder uitzondering in de verplichte verzekering zijn opgenomen. We merken op dat in de pe-
riode van medio 2008 tot medio 2011 het aantal rechthebbenden in de thuisverpleging (+12%) 
sterker is toegenomen dan het aantal residenten in een erkend woonzorgcentrum (+6%). De 
sterkste klimmer is de kleine groep die een centrum voor kortverblijf opzoekt (+68%). 

Indien we meer specifiek naar het totale aantal rechthebbenden op zorgforfaits onder de bewo-
ners van een woonzorgcentrum van 65 jaar of ouder kijken, dan stellen we vast dat hun aantal 
(afgerond op het honderdtal) evolueert van 56.500 in 2004 over 60.500 in 2008 naar 64.300 in 
2011. Dat betekent een groei van ruim 13% tussen 2004 en 2011 (index 113,7), wat bovenmatig 
is in vergelijking met de toename van de Vlaamse bevolking van 65 jaar en ouder in dezelfde 
periode (index 109,5). De laatste jaren liggen de groeicurves wel meer parallel, met een aangroei 
van 6% tussen 2008 en 2011 voor het aantal bewoners van een woonzorgcentrum (index 106,3) 
tegenover een groei van 5% voor de totale bevolking van 65-plussers in het Vlaamse Gewest 
(index 105,3).

tAbEL 1.  Evolutie van het aantal rechthebbenden op zorgforfaits op 30 juni van het prestatiejaar, 
naar type zorg, Vlaams Gewest, alle leeftijden 

jaar index 2011

2004 2008 2011 (2008 = 100)

Thuisverpleging (TH/Pl)a 85.743 105.091 117.687 112

Woonzorgcentrum (RH)b 58.125 62.023 65.758 106

Centrum voor kortverblijf (CKV)c - 661 1.113 168

Dagcentrum voor ouderen (DVC) 204 353 406 115
a Inclusief de palliatieve thuisverpleging (Pl).
b Enkel een verblijf in een ‘erkend woonzorgcentrum’ (ROB-RVT), door IMA afgekort als RH (rusthuis), is in aanmerking genomen. Het aantal residenten 

van een niet-erkend woonzorgcentrum (van het type ROB) aan wie zorgforfaits zijn toegekend, is zeer beperkt; medio 2011 zijn er dat 9.
c Toekenning van zorgforfaits pas vanaf het kalenderjaar 2007.

Bron: IMA, bewerking SVR.
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2.1.2. Profiel van rechthebbenden op zorgforfaits 

In tabel 2 wordt het profiel van de mannelijke en vrouwelijke rechthebbenden op zorgforfaits 
geschetst per type van zorg aan de hand van hun leeftijd, hun mate van zorgafhankelijkheid en 
hun recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Tabel 2 toont alvast aan dat veel meer vrouwen dan mannen afnemers zijn van professionele 
zorg. Voor de erkende woonzorgcentra is de ratio van vrouwen over mannen (V/M) in 2011 3 op 
1, voor de centra voor kortverblijf 2,5 op 1 en voor de thuisverpleging 2,1 op 1. Alleen voor de 
dagcentra worden naar geslacht min of meer gelijke aantallen geteld (ratio = 1,2). De tabel toont 
ook dat het leeftijdsprofiel van ontvangers van thuisverpleging merkbaar jonger is dan dat van 
residenten in een centrum voor kortverblijf of van een woonzorgcentrum. Het dag(verzorgings)
centrum voor ouderen vangt vooral ouderen op tussen 65 en 84 jaar. In elk van deze types van 
zorg is het wel zo dat vrouwelijke rechthebbenden een ouder leeftijdsprofiel vertonen dan man-
nelijke rechthebbenden, wat bij uitstek samenhangt met de hogere leeftijdsverwachting van 
vrouwen (83,6 jaar voor vrouwen versus 78,7 jaar voor mannen anno 2011 volgens ADSEI).

Uitgaande van de geattesteerde zorgforfaits verblijft 1 op de 100 inwoners van het Vlaamse 
Gewest in een woonzorgcentrum. Opgesplitst naar geslacht wordt dat 0,5% van de totale man-
nelijke en 1,5% van de totale vrouwelijke bevolking.

Van de bevolking van 65 jaar en ouder verblijft medio 2011 3% van de mannen en 7% van de 
vrouwen in een woonzorgcentrum. Dit percentage nam de afgelopen jaren slechts lichtjes toe: 
van 2,8% in 2004 naar 3,1% in 2011 voor mannen en van 7,2% in 2004 naar 7,4% in 2011 voor 
vrouwen. Dit neemt echter niet weg dat de aantallen overheen de jaren wel forser toegenomen 

tAbEL 2.  Profiel van de rechthebbenden op zorgforfaits, per type zorg en geslacht, Vlaams Gewest, 
medio 2011 (in %)a

thuisverpleging
woonzorg-

centrum kortverblijf dagcentrum 

m V m V m V m V

V/M ratio 2,1 3,0 2,5 1,2

Leeftijd

 < 65 jaar 18,2 9,7 5,1 1,3 4,1 2,4 12,8 10,6

65-84 jaar 53,6 54,0 48,4 36,0 56,3 44,4 76,1 65,6

≥ 85 jaar 28,2 36,2 46,5 62,7 39,6 53,2 11,2 23,9

Zorgafhankelijkheid

Type T/O/A (licht) 76,2 81,2 30,9 26,3 32,1 40,4 -b -

Type B/C (zwaar) 23,8 18,8 69,1 73,7 67,9 59,6 - -

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Niet/onbekend 39,5 35,2 37,8 31,7 40,6 34,6 58,5 42,7

Wel 60,5 64,8 62,2 68,3 59,4 65,4 41,5 57,3
a In totaal betreft het hier 54.691 mannen en 130.282 vrouwen, alle zorgtypes samengenomen (V/M ratio = 2,4). 
b Omwille van de (relatief ) kleine aantallen bij het dag(verzorgings)centrum is er geen opsplitsing naar zorgafhankelijkheid (mededeling IMA 

27/06/2013).

Bron: IMA, bewerking SVR.
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zijn: index 121 voor mannen en index 112 voor vrouwen voor de evolutie tussen 2004 en 2011 
(zie ook tabel 1).

Van de bevolking van 85 jaar en ouder verblijft medio 2011 16% van de mannen en 31% van 
de vrouwen in een woonzorgcentrum. Vergeleken met de stand in 2004 daalde dit procentuele 
aandeel van 20% in 2004 naar 16% in 2011 bij mannen en van 36% in 2004 naar 31% in 2011 
bij vrouwen. Nochtans wordt ook hier een flinke relatieve stijging van de aantallen vastgesteld: 
index 149 voor mannen en index 128 voor vrouwen voor de evolutie tussen 2004 en 2011. Dit 
leidde tot een gestage veroudering van de totale residentiële bevolking in de woonzorgcentra: 
bij de mannelijke bewoners steeg het aandeel 85-plussers van 37% in 2004 naar 46% in 2011 
en bij de vrouwelijke bewoners van 54% naar 63%.

Een verdere opsplitsing naar leeftijd (resultaten niet getoond) geeft aan hoe de kans op een 
verblijf in een woonzorgcentrum stijgt met de leeftijd. Anno 2010 is het percentage personen 
jonger dan 75 jaar in een woonzorgcentrum in het Vlaamse Gewest marginaal (< 1%). Op ou-
dere leeftijden stijgt het aandeel tot 3% bij 75-79-jarigen, 8% bij 80-84-jarigen, 20% bij 85-89-ja-
rigen, 46% bij 90-94-jarigen en 72% bij 95-plussers. De daling van de laatste jaren (observaties 
tot 2010) van het aandeel bewoners van de residentiële ouderenzorg wordt op alle leeftijden 
vastgesteld behalve bij de 90-94-jarigen waar het aandeel schommelt rond de 44% (bron: IMA; 
zie publieke website VAZG). 

De thuisverplegingssector richt zich hoofdzakelijk tot de licht zorgafhankelijken (type T/A): 
76% mannen en 81% vrouwen (tabel 2). De woonzorgcentra en de kortverblijven richten zich 
hoofdzakelijk (68% tot 74%) op de zwaar zorgafhankelijken (type B/C). Enkel bij vrouwen in 
kortverblijf zijn er iets minder zwaar zorgafhankelijken (60%). In de thuisverplegingssector 
wordt de laatste jaren een lichte daling van het aandeel van de zwaar zorgafhankelijke groep 
vastgesteld: van 25,4% in 2008 tot 23,8% in 2011 bij mannen en van 19,8% in 2008 tot 18,8% 
in 2011 bij vrouwen. Of omgekeerd een beperkte stijging van het aandeel met lichte zorgafhan-
kelijkheid. Het aandeel zwaar zorgafhankelijken onder residenten van een woonzorgcentrum 
is doorheen de jaren vrijwel continu toegenomen, zowel bij mannen (van 61% in 2004 tot 69% 
in 2011) als bij vrouwen (van 67% in 2004 tot 74% in 2011). In de centra voor kortverblijf stijgt 
evenzo het aandeel van de zwaar zorgafhankelijke groep: van 61,2% in 2008 naar 67,9% in 2011 
bij mannen en van 56,0% in 2008 tot 59,6% in 2011 bij vrouwen.

In de thuisverpleging, de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf kan telkens een meer-
derheid van de rechthebbenden op forfaits (6 à 7 op de 10) aanspraak maken op een verhoogde 
tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering (tabel 2). Alleen bij mannen die zich tot een 
dagcentrum voor ouderen wenden, is dat niet zo.
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2.2. de instroom van nieuwe rechthebbenden op zorgforfaits bij ouderen

2.2.1. nieuwe rechthebbenden op zorgforfaits op jaarbasis

Per prestatiejaar kan ook worden gekeken naar het aantal nieuwe rechthebbenden op zorgfor-
faits (1e forfait) van 65 jaar of ouder5. We nemen meer bepaald de instroom naar een woon-
zorgcentrum en het eerste contact met de professionele thuisverpleging onder de loep. Bij die 
laatste groep maken we het onderscheid tussen personen die een beroep doen op de gewone 
thuisverpleging en deze die verzorgd worden in het kader van de palliatieve zorg.

De instroom op jaarbasis in de professionele thuisverpleging (TH/PI) bij 65-plussers is ruim 
dubbel zo groot als de instroom van hun leeftijdsgenoten in een woonzorgcentrum (tabel 3). 
De palliatieve thuisverpleging maakt zowat 5% uit van het totaal aan nieuwe rechthebbenden 
op zorgforfaits binnen de totale thuisverpleging. Over de jaren heen worden maar zeer lichte 
schommelingen in de aantallen vastgesteld. Er is dus eigenlijk de laatste jaren een vrij constante 
jaarlijkse instroom van 65-plussers in elk der onderscheiden zorgtypes. Dat geldt in het bijzon-
der ook voor de palliatieve thuisverpleging.

Als we die instroom van nieuwe rechthebbende 65-plussers (tabel 3) relateren aan het totale 
aantal rechthebbenden van die leeftijdsgroep (tabel 1), dan is de verhouding van incidentie 
over prevalentie 4 op de 10 voor de thuisverpleging (gemiddeld 43% voor de jaren tussen 2008 
en 2011) en 3 op de 10 voor de woonzorgcentra (gemiddeld 31%). Zulke hoge verhoudingen 
wijzen op een relatief grote vernieuwing van leden binnen elke sector.

tAbEL 3.  Evolutie van het aantal nieuwe rechthebbende 65-plussers op zorgforfaits voor het aange-
geven prestatiejaar naar type zorg, Vlaams Gewest

2004 2008 2009 2010 2011

Thuisverpleging 40.326 41.309 39.313 39.279 39.447

Thuisverpleging palliatieve zorg 1.813 2.089 2.168 2.132 2.150

Woonzorgcentrum 19.647 19.280 19.286 19.427 19.334

Bron: IMA, bewerking SVR.

2.2.2. Profiel van nieuwe rechthebbenden op zorgforfaits 

Het profiel van de nieuw-opgenomen rechthebbenden op zorgforfaits onder de 65-plussers 
wordt geschetst in tabel 4. 

Ook bij de nieuw-opgenomen rechthebbenden op zorgforfaits vormen de vrouwen de dominan-
te groep. Dit is vooral zo in de woonzorgcentra (V/M ratio 2,0) en iets minder zo in de thuisver-
pleging (1,6). Uitzondering is de groep met recht op terugbetaling voor palliatieve verpleging, 
waarbij mannen in de meerderheid zijn (0,4). De instroom naar een woonzorgcentrum telt voor 
de helft ouderen boven de 85 jaar. Binnen de groep nieuwe cliënten die zich aanmelden voor 

5 IMA nam 15/01/2004 als startdatum voor de registratie van forfaits, met als reden: ‘Aangezien de tijdreeks start op 1 januari 2004, 
willen we met deze tijdsdelta van 15 dagen vermijden dat we patiënten opnemen in de gevallen van incidentie 2004 omdat die 
tijdens de eerste twee weken van 2004 omwille van de feestdagen tijdelijk geen zorg gekregen hadden of niet in de instelling verble-
ven.’
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professionele thuisverpleging zijn er slechts 1 op de 4 ouder dan 85 jaar. We merken op dat de 
groep de zich aanmeldt voor palliatieve thuisverpleging net het kleinste aandeel 85-plussers 
telt (11% en 15%).

Volgen we de evolutie van het aandeel 85-plussers binnen de instroom van 65-plussers naar een 
woonzorgcentrum, dan treft vooral de veroudering van die groep. Met een aandeel van 34% in 
2004 over 43% in 2008 naar 47% in 2011 bij mannen en van 43% in 2004 over 49% in 2008 
naar 54% in 2011 bij vrouwen. In de thuisverpleging waar de evolutie pas vanaf 2008 eenduidig 
kan gevolgd worden, is er niet zo veel wijziging in dit opzicht.

Tabel 4 toont dat in de instroom van 65-plussers naar de professionele thuisverpleging de groep 
met geen of slechts lichte zorgafhankelijkheid (type T of A) overweegt: vrijwel 9 op de 10. In 
tegenstelling tot de instroom naar een woonzorgcentrum waar juist de groep met meer of zware 
zorgafhankelijkheid domineert (type B of C): bijna 8 op de 10.

Doorheen de tijd is het aandeel van de groep met zware zorgafhankelijkheid in de instroom van 
ouderen naar de woonzorgcentra toegenomen: van 64% in 2004 over 71% in 2008 naar 77% in 
2011 bij mannen en van 62% in 2004 over 69% in 2008 naar 77% in 2011 bij vrouwen. Dat is 
niet het geval voor de instroom naar de thuisverpleging, alwaar de verhoudingen jaar per jaar 
opvallend stabiel zijn.

Onder nieuwe cliënten van de professionele thuisverpleging kan 4 op de 10 aanspraak maken 
op het recht op een verhoogde tegemoetkoming. In de palliatieve thuisverpleging is dat iets 

tAbEL 4.  Profiel van nieuw-opgenomen 65-plussers per type zorg en geslacht, Vlaams Gewest, in-
stroom 2011 (in %)a

thuisverpleging 
Palliatieve 
thuiszorg 

woon zorg-
centrum 

m V m V m V

V/M ratio 1,6 0,4 2,0

Leeftijd

65-84 jaar 73,6 74,7 89,0 85,0 52,8 45,7

≥ 85 jaar 26,4 25,3 11,0 15,0 47,2 54,3

Zorgafhankelijkheid

Type T/O/A (licht)b 84,1 90,0 100,0 100,0 22,9 23,1

Type B/C (zwaar) 15,9 10,0 - - 77,1 76,9

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Niet/onbekend 59,8 54,0 73,2 61,7 47,3 38,2

Wel 40,2 46,0 26,8 38,3 52,7 61,6

Huishoudgrootte

1 25,9 48,7 13,4 30,8 42,7 66,1

2 63,9 43,1 76,3 55,6 50,7 28,2

 > 2 10,2 8,2 10,3 13,6 6,5 5,7
a In totaal betreft het hier 23.225 mannen en 37.706 vrouwen, ongeacht het vermelde type van zorg (V/M ratio = 1,6).
b T staat voor de verstrekking ‘hygiënische verzorging/toilet’ in de thuisverpleging. In de palliatieve thuiszorg betreft het enkel die code T (1.508 man-

nen en 642 vrouwen).

Bron: IMA, SVR-bewerking.
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kleiner (minder dan 3 op de 10). Daartegenover kan een meerderheid (6 op de 10) van nieu-
we residenten in een woonzorgcentrum aanspraak maken op een verhoogde tegemoetkoming. 
Merk op dat bij vrouwen het aandeel met recht op een verhoogde tegemoetkoming voor alle 
types van zorg hoger ligt dan bij mannen, een duidelijke echo van hun voorgaande positie op 
de arbeidsmarkt. 

De laatste jaren zijn die verhoudingen inzake het recht op een verhoogde tegemoetkoming vrij 
stabiel in de sector van de woonzorgcentra. Het aandeel met verhoogde tegemoetkoming stijgt 
er van 51% in 2008 naar 53% in 2011 bij mannen en van 60% naar 62% bij vrouwen. In de 
thuisverpleging gaat het om een geringe daling: van 43% naar 40% bij mannen en van 48% naar 
46% bij vrouwen. In de palliatieve thuisverpleging is er sprake van stabiliteit: 28% en 27% bij 
mannen en 39% en 38% bij vrouwen. 

Vooral nieuwe vrouwelijke bewoners van 65 jaar of ouder van een woonzorgcentrum zijn af-
komstig uit een 1-persoonshuishouden (alleenwonende): 6,6 op de 10. Bij mannen betreft dit 
slechts 4,3 op de 10. Ook bij nieuwe rechthebbenden op zorgforfaits in de reguliere thuisverple-
ging is er een groot verschil naargelang het geslacht: bijna de helft van de vrouwen zijn alleen-
wonende vrouwen, tegenover slechts een kwart van de mannen. Nieuwe rechthebbenden in 
de palliatieve thuisverpleging zijn hoofdzakelijk mannen uit 2-persoonshuishoudens (wellicht 
(echt)paren)) (7,6 op de 10) en ook vooral vrouwen uit 2-persoonshuishoudens (doch slechts 5,5 
op de 10). Deze verschillen sluiten aan bij gegevens over de leefvorm naar leeftijd van 65-plus-
sers (Lodewijckx, 2008).

2.2.3. Gemiddelde instroomleeftijd

Hoe oud is een nieuwe rechthebbende op een zorgforfait doorgaans als hij/zij een beroep doet 
op de professionele thuisverpleging of in een woonzorgcentrum gaat wonen? De tabellen 5 en 6 
geven hier respectievelijk een antwoord op. 

Tabel 5 toont de gemiddelde leeftijd en de bijhorende standaardafwijking van de groep van 
nieuwe cliënten van de professionele thuisverpleging van 65 jaar en ouder voor het jaar 2011. 
Er is nauwelijks verschil tussen de geslachten. Gemiddeld is men 79 jaar bij eerste aanmelding 
in de professionele thuisverpleging en ongeveer 2 op de 3 nieuwe rechthebbenden zijn tussen 
72 en 86 jaar. In de voorgaande kalenderjaren werden bij de eerste aanmelding quasi gelijke 
waarden genoteerd. Voor 2008 bijvoorbeeld is de gemiddelde leeftijd bij het eerste forfait voor 
thuisverpleging 79,1 jaar (SD = 6,84) voor mannen en 79,3 jaar (SD = 6,87) voor vrouwen.

De graad van zorgafhankelijkheid maakt in 2011 ook geen noemenswaardig verschil uit voor de 
instroomleeftijd. Wel is het zo dat wie zich aanmeldt voor de palliatieve thuisverpleging (code 
PT) gemiddeld 4 tot 5 jaar jonger is dan wie zich aanmeldt voor de reguliere thuisverpleging.6 
De groep met recht op een verhoogde tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering is gemid-
deld zowat 1,5 jaar ouder dan de groep zonder dat voorrecht. Ook wie alleen leeft, of althans 
ingeschreven staat als lid van een 1-persoonshuishouden, blijkt bij eerste gebruik van profes-
sionele thuisverpleging ouder te zijn dan wie ingeschreven is in een meerpersoonshuishouden. 

6 Er is nog een zeer beperkte groep nieuwkomers in de palliatieve thuisverpleging met een code indicerend voor zwaardere zorgafhan-
kelijkheid (in 2011 welgeteld 20 mannen en 10 vrouwen met codes PA, PB of PC), die hier niet in aanmerking is genomen.
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Merk op dat het verschil tussen de gemiddelde instapleeftijden voor 1- en 2-persoonshuishou-
dens groter is bij vrouwen (+3,2 jaar) dan bij mannen (+0,9 jaar) onder de bestudeerde groep 
van 65-plussers.

Tabel 6 geeft aan dat mannen in 2011 in doorsnee iets vroeger dan vrouwen de transitie maken 
naar een woonzorgcentrum, met een gemiddelde instapleeftijd eerder bij de 83 jaar dan bij de 85 
jaar. Merk op dat in vergelijking met de doorstroming naar de thuisverpleging de instapleeftijd 
hier wat sterker clustert, zoals blijkt uit de lagere waarden van de standaarddeviatie. Overheen 
de jaren vanaf 2004 is er een stelselmatige stijging van de gemiddelde instroomleeftijd. Voor 
2004 bijvoorbeeld noteerden we nog 81,8 jaar (SD = 6,96) voor mannen en 83,6 jaar (SD = 6,69) 
voor vrouwen. Naar graad van zorgafhankelijkheid worden voor 2011 geen belangrijke verschil-
len in gemiddelde instapleeftijd genoteerd. We zouden enkel kunnen opmerken dat wie de 
laagste code voor zorgafhankelijkheid (O) of de code voor dementie (Cd) kreeg, in doorsnee iets 

tAbEL 5.  Instroomleeftijd van de nieuwe rechthebbende 65-plussers op zorgforfaits in de professi-
onele thuisverpleging, naargelang de profielkenmerken, Vlaams Gewest, instroom 2011 (in 
jaren)

X Sd mediaan n

Geslacht

M 79,2 7,06 80 16.768

V 79,3 7,02 80 24.829

V/M ratio 1,5

Zorgafhankelijkheid

M T 79,8 6,97 80 8.939

A 79,3 6,90 80 3.895

B 79,3 7,10 80 2.119

C 79,1 7,24 80 287

PT (palliatief) 75,4 6,73 75 1.508

V T 79,6 6,89 80 15.429

A 78,9 7,02 79 6.338

B 80,0 7,31 80 2.245

C 79,6 8,18 80 165

PT (palliatief) 76,1 7,76 75 642

Recht op verhoogde tegemoetkoming

M Niet 78,6 7,08 79 10.224

Wel 80,3 6,91 81 6.536

V Niet 78,5 7,03 79 13.452

Wel 80,3 6,88 81 11.366

Huishoudgrootte

M 1 80,0 7,44 81 4.153

2 79,1 6,87 80 10.903

 > 2 78,4 7,13 79 1.712

V 1 80,9 6,86 81 11.977

2 77,7 6,74 78 10.781

 > 2 78,8 7,33 79 2.071

Bron: IMA, bewerking SVR.
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tAbEL 6. Instroomleeftijd van de nieuwe rechthebbende 65-plussers op zorgforfaits in een woon-
zorgcentrum (type ROB of RVT), naargelang de profielkenmerken, Vlaams Gewest, instroom 
2011 (in jaren)

X Sd mediaan n

Geslacht

M 83,3 6,75 84 6.457

V 84,7 6,18 85 12.877

V/M ratio 2,0

Zorgafhankelijkheid

M O 83,3 7,06 85 577

A 84,0 6,67 85 901

B ROB 83,7 6,69 85 1.204

RVT 83,4 6,89 84 1.029

C ROB 83,4 6,96 84 552

RVT 82,9 6,68 83 421

Cd ROB 82,7 6,59 83 1.000

RVT 82,7 6,48 83 773

V O 84,0 6,39 85 1.112

A 85,3 5,93 86 1.866

B ROB 84,8 6,00 85 3.249

RVT 84,6 5,86 85 2.304

C ROB 85,0 6,43 85 1.089

RVT 84,7 6,66 85 705

Cd ROB 84,4 6,43 85 1.496

RVT 84,0 6,48 85 1.056

Recht op verhoogde tegemoetkoming

M Niet 83,1 6,70 84 3.048

Wel 83,4 6,79 84 3.404

V Niet 84,2 6,10 85 4.916

Wel 84,9 6,21 85 7.952

Huishoudgrootte

M 1 83,6 7,32 85 2.760

2 83,1 6,18 84 3.275

 > 2 82,9 7,04 83 422

V 1 85,5 5,99 86 8.509

2 82,8 6,05 83 3.629

 > 2 84,4 6,84 85 739

Bron: IMA, SVR-bewerking.

jonger is bij opname in vergelijking met de overige categorieën. Het al of niet recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering lijkt in deze evenmin een discri-
minerende factor. Zoals bij de thuisverpleging, blijkt ook hier dat bij opname ingeschrevenen 
uit een 1-persoonshuishouden in doorsnee ouder zijn dan leden van meerpersoonshuishou-
dens. Als we afgaan op het verschil tussen de gemiddelden voor 1- en 2-persoonshuishoudens, 
is opnieuw het verschil bij vrouwen (+2,7 jaar) groter dan bij mannen (+0,5 jaar).
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2.3. Voortraject van de instroom naar een woonzorgcentrum

Hebben nieuwe bewoners van een woonzorgcentrum al een voorgeschiedenis van verstrekte 
zorgen, hetzij professionele thuisverpleging, hetzij een voorafgaandelijke opname in een cen-
trum voor kortverblijf, in een dagcentrum, of in een ziekenhuis? 

De data met betrekking tot het verblijf in een woonzorgcentrum konden immers ook gekoppeld 
worden met de database Hospitalisaties van IMA. Nagekeken is wie van de nieuwe bewoners in 
een woonzorgcentrum voordien opgenomen was in een ziekenhuis, ofwel in hetzelfde semester 
van de opname in het woonzorgcentrum ofwel in het semester daarvoor (dus met een maximale 
observatieperiode van 1 jaar).7 

Bij meer dan 4 op de 5 nieuwe rechthebbenden op zorgforfaits in een woonzorgcentrum werd 
binnen het jaar vóór de opname in het woonzorgcentrum een voorafgaandelijke ziekenhuisop-
name geregistreerd (tabel 7). Dit wijst erop dat gewoonlijk een ernstig en mogelijk invaliderend 
gezondheidsprobleem aan de basis ligt van de transitie naar een woonzorgcentrum. Daarnaast 
blijkt dat meer dan de helft van de groep die opgenomen wordt in een woonzorgcentrum vooraf 
ook al ontvanger was van professionele thuisverpleging. Bij vrouwen (61%) komt dat nog iets 
frequenter voor dan bij mannen (55%). In 1 op de 8 gevallen verbleef men ook al in een centrum 
voor kortverblijf.

Tabel 8 geeft zicht op het voortraject van de opname in een woonzorgcentrum opgesplitst naar-
gelang de profielkenmerken voor het jaar 2010. Voor wat betreft de voorafgaandelijke zieken-
huisopname worden geen belangrijke verschillen tussen de onderscheiden groepen opgemerkt. 
Het voortraject van een ziekenhuisopname staat dus eigenlijk los van de leeftijdsgroep (65-84 
jaar ≥85 jaar), al of geen recht op verhoogde tegemoetkoming en de huishoudgrootte (benevens 
een wat lager percentage bij vrouwen uit een >2-persoonshuishouden). 

Met thuisverpleging in het voortraject maakt de leeftijd wel een verschil uit. Dit komt vaker 
voor bij de 85-plussers, vooral bij mannen. Dit komt ook vaker voor bij mannen en vrouwen met 
recht op een verhoogde tegemoetkoming. De huishoudgrootte blijkt geen discriminerende factor 
te zijn. Een centrum voor kortverblijf in het voortraject is niet bepaald gekoppeld aan de gepre-
senteerde profielkenmerken, tenzij een wat hogere prevalentie bij vrouwen uit een >2-persoons-
huishouden in vergelijking met deze uit 2-persoonshuishoudens.

7 Vermits de database Hospitalisaties op het moment van de aanvraag enkel de geregistreerde hospitalisaties van de periode tussen 
1/1/2008 en 31/12/2010 omhelst, kunnen enkel voor de kalenderjaren 2009 en 2010 volledige cijfers worden gepresenteerd.

tAbEL 7. Voortraject van nieuwe rechthebbende 65-plussers op zorgforfaits van een woonzorgcen-
trum, per geslacht, Vlaams Gewest, 2010 (in %)

mannen Vrouwen
Voorafgaande ziekenhuisopname 83,6 82,4
Thuisverpleging 54,8 61,1
Centrum voor kortverblijf 12,9 14,3
Dagcentrum voor ouderen 2,6 2,0
Totaal n (100%) 6.501 13.152

Bron: IMA, SVR-bewerking.
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2.4. transitie van type zorgforfait binnen het woonzorgcentrum

Eenmaal men in een woonzorgcentrum woont kan het type van zorgforfait wijzigen. We belich-
ten de overgang naar dementerend. Daarnaast beschrijven we ook de kans op overlijden binnen 
zo een centrum. 

2.4.1. overgang naar ‘dementerend’ bij zware zorgafhankelijkheid

Per prestatiejaar van initiële opname van een 65-plusser in een woonzorgcentrum is gekeken 
naar de eventuele wijzigingen van het type forfait die residenten gedurende hun verblijf in de 
instelling doormaakten. Meer bepaald wordt nagegaan welk forfaittype op de overlevende resi-
denten van toepassing is op de einddatum van de observatieperiode (31/12/2011).

In doorsnee is er overheen de jaren een overgang naar een forfaittype dat staat voor zwaardere 
zorgafhankelijkheid. Zo heeft bijvoorbeeld meer dan de helft van de initiële cohorte opgenomen 
in 2004 met forfaittype A/O (57% bij mannen; 63% bij vrouwen) aan het einde van de observa-
tieperiode een zwaarder forfaittype, hetzij B, C of Cd.

Tabel 9 toont de wijziging naar de code voor zorgafhankelijkheid ‘Cd’ die staat voor ‘zware 
zorgafhankelijkheid met desoriëntatie in tijd en ruimte’, voor de cohorten van nieuw opgeno-
men bewoners in een woonzorgcentrum van 2004 en 2008. Van de cohorte 2004 was ongeveer 
1 op de 5 aldus aangemerkt bij de opname, zij het wat frequenter onder mannen (22,8%) dan 
onder vrouwen (16,6%). Op het einde van 2011 – dus 7 jaar later – is dat aangegroeid tot bijna 
de helft van de initiële cohorte (respectievelijk 46,2% en 48,1%). Gecorrigeerd voor de uitval 
(hoofdzakelijk wegens overlijden) wordt dat ongeveer driekwart.8 Vooral in de eerste jaren van 
het verblijf wordt een relatief snelle progressie in de richting van dementie vastgesteld. Wel of 
geen recht op verhoogde tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering speelt hier geen enkele 
rol in. Zowel bij mannen als bij vrouwen zijn de percentagereeksen over de tijd nagenoeg aan 
elkaar gelijk. Kijken we naar de huishoudgrootte van waaruit de oudere komt, dan treft dat er 

8 De aangeleverde dataset laat niet toe hierover exacte berekeningen te maken.

tAbEL 8. Voortraject bij nieuwe rechthebbende 65-plussers op zorgforfaits van een woonzorgcen-
trum naargelang de profielkenmerken, per geslacht, Vlaams Gewest, 2010 (in %)

leeftijd
Recht op verhoogde 

tegemoetkoming huishoudgrootte

Voortraject 65-84 ≥85 niet wel 1 2  > 2

Mannen (n = 6.501)

Ziekenhuisopname 84,1 83,0 84,3 83,0 83,7 84,0 80,4

Thuisverpleging 50,3 60,5 50,4 59,3 52,8 56,3 55,9

Kortverblijf 12,4 13,6 13,1 12,7 13,1 12,7 13,3

Vrouwen (n = 13.152)

Ziekenhuisopname 81,6 83,1 81,7 82,8 83,4 80,9 77,4

Thuisverpleging 58,2 63,7 55,5 64,7 60,8 62,5 57,2

Kortverblijf 12,9 15,6 13,4 14,9 15,1 11,2 19,6

Bron: IMA, bewerking SVR.
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naar verhouding wat minder personen uit een 1-persoonshuishouden de transitie naar de code 
Cd doormaken, ongeacht het aantal jaren van opname. Het verschil tussen 2- en 1-persoons-
huishoudens bedraagt in doorsnee overheen de jaren (tussen 2004 en 2011) 12 procentpunt 
bij mannen en 10 procentpunt bij vrouwen, zij het dat met de (leef)tijd dit verschil lichtjes af-
neemt. Ook voor de cohorte 2008 wordt die opvallende progressie naar dementie geïllustreerd.

2.4.2. overlijden in een woonzorgcentrum

Het bruto-sterftecijfer ligt hoog bij residenten van een woonzorgcentrum. Voor mannelijke resi-
denten ligt dat, gegeven de cijfers van IMA voor de observatiejaren tussen 2004 en 2011, rond 
de 350 per 1.000 (‰) per jaar, voor vrouwelijke residenten rond de 250‰. Ter positionering, 
het bruto-sterftecijfer in het Vlaamse Gewest anno 2010 is 47‰ voor de mannelijke 65-plus-
sers en 40‰ voor de vrouwelijke 65-plussers (ADSEI, bewerking SVR). Naargelang de graad 
van zorgafhankelijkheid stijgt het bruto-sterftecijfer: voor mannelijke residenten ligt dat in het 
jaar 2010 bij de 100‰ voor het type O/A, 320‰ voor B/C en 570‰ voor Cd. Voor vrouwelijke 
respondenten is dat respectievelijk 70‰, 220‰ en 430‰. Wie dus de code Cd toegekend kreeg, 
heeft een kans van 1 op de 2 om in het kalenderjaar te overlijden, Al deze kansen liggen hoger 
bij mannen dan bij vrouwen. 

Uitgaande van de verblijfsduur van de overledenen in 2010 verblijven mannen gemiddeld wat 
langer dan 2 jaar (25,5 maanden) in het woonzorgcentrum en vrouwen wat langer dan 3 jaar 
(38,4 maanden). Er zit wel een grote spreiding rond dit gemiddelde (variatiecoëfficiënt van 75% 
of hoger) en het betreft voorts een rechts-scheve verdeling afgaande op het verschil tussen het 
rekenkundig gemiddelde en de mediaan (16,6 maanden voor mannen en 33,2 maanden voor 
vrouwen).

tAbEL 9.  Residenten van 65 jaar of ouder in een woonzorgcentrum die evolueren naar forfaitcode 
Cda op het einde van 2011, voor de initiële cohorten 2004 en 2008 (bij opname), per geslacht 
Vlaams Gewest (n en in %) 

2004 2008

n % n %

Mannen

Initiële cohorte 6.028 6.237

Cd bij aanvang 1.377 22,8 1.637 26,2

Cd eind 2011 2.783 46,2 2.774 44,5

Vrouwen

Initiële cohorte 13.619 13.043

Cd bij aanvang 2.265 16,6 2.310 17,7

Cd eind 2011 6.546 48,1 5.466 41,9
a Cd = zware zorgafhankelijkheid met desoriëntatie in tijd en ruimte, kortweg ook ‘dementerend’.

Bron: IMA, SVR-bewerking.
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3. Besluit en beschouwingen

3.1. aantal rechthebbenden op zorgforfaits

Het aantal rechthebbenden op zorgforfaits is de afgelopen jaren toegenomen, vooral in de grote 
sector van de professionele thuisverpleging in vergelijking met die van de woonzorgcentra. Er 
zitten ook nieuwkomers bij zoals de gebruikers van de centra voor kortverblijf die, hoewel nog 
marginaal in aantal, toch ook sterk aangroeien. Deze evoluties liggen in lijn met de doelstel-
lingen van het Vlaamse woonzorgdecreet, waarbij de thuiszorg en andere alternatieven voor de 
opname in een woonzorgcentrum benadrukt worden.9

De laatste jaren (2008-2011) is de aangroei van de bewoners van 65 jaar of ouder in de woon-
zorgcentra minder bovenmatig in vergelijking met de aangroei van 65-plussers in de bevolking 
dan in de periode daarvoor (2004-2008). De aangroei komt aldus meer in lijn met de bevolkings-
groei van de ouderen zelf. Vrouwen zijn in de woonzorgcentra in elk geval veel sterker aanwe-
zig dan mannen (× 3,1) en in vergelijking met hun dominantie in de bevolking van 65-plus-
sers (× 1,3) flink oververtegenwoordigd. De woonzorgcentra groeien meer en meer uit tot een 
voorziening voor de opvang van de oudste ouderen, meer bepaald deze van boven de 85 jaar of 
zelfs 90 jaar. Dat hangt samen met de beleidsmatige verschuiving in opvolging van het Vlaamse 
woonzorgdecreet naar zwaardere zorgprofielen in de woonzorgcentra (meer B/C-types van 
zorgafhankelijkheid, minder O/A-types), wat mede mogelijk gemaakt wordt door het sterker 
inzetten op thuiszorg waarvan de professionele thuisverpleging een onderdeel is10. De opvang 
van personen met lichte zorgafhankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door een gecombineerd 
gebruik van een heel scala aan ondersteunende diensten en voorzieningen en geschraagd door 
informele hulp (Vanderleyden & Moons, 2010).

3.2. jaarlijkse instroom van nieuwe rechthebbenden op zorgforfaits

De instroom van 65-plussers in de sector van de professionele thuisverpleging en in de woon-
zorgcentra is overheen de jaren tamelijk stabiel qua aantallen. Ze is wel opvallend groot in 
verhouding tot de al aanwezige zorgbehoevenden van die leeftijdsgroep, wat moet leiden tot 
een relatief grote turbulentie in de beide sectoren. Binnen de instroom naar de woonzorgcentra 
hebben de opgenomen personen een ouder leeftijdsprofiel en een toegenomen zorgzwaarte in 
vergelijking met de professionele thuisverpleging. 

De gemiddelde leeftijd van 65-plussers bij het eerste gebruik van de professionele thuisverple-
ging ligt in 2011 rond de 79 jaar, zowel bij mannen als bij vrouwen. Deze leeftijd blijft tamelijk 
stabiel in de tijd.

9 Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 (BS 14 mei 2009) trad op 1 januari 2010 in werking. Het decreet voorziet in een versoepeling 
van het zorgaanbod in functie van de zorgvraag van de gebruiker. Zorg op maat bieden en zorgcontinuïteit garanderen staan centraal 
in het nieuwe decreet. Het decreet beoogt tevens de samenwerking tussen thuiszorg, residentiële zorg en thuiszorg-ondersteunende 
zorg te vergemakkelijken en te versterken. Zie: http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg/oude-
renzorg/het-nieuwe-woonzorgdecreet-voor-thuis-en-ouderenzorg (geraadpleegd op 4/04/2013)

10 In ons land met zijn gedeelde bevoegdheden is dat ook verweven met een reeks protocolovereenkomsten afgesloten tussen de fede-
rale overheid en de gewestelijke overheden (in 1997, 2003 en 2005), ertoe strekkende om geleidelijk ROB-bedden om te zetten in 
‘zwaardere’ RVT-bedden naast de instelling van een tijdelijk moratorium (Van den Bosch, et al., 2011).

http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg/ouderenzorg/het-nieuwe-woonzorgdecreet-voor-thuis-en-ouderenzorg
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg/ouderenzorg/het-nieuwe-woonzorgdecreet-voor-thuis-en-ouderenzorg
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Voor de woonzorgcentra ligt de gemiddelde instroomleeftijd van 65-plussers rond 83 jaar bij 
mannen en 85 jaar bij vrouwen, vandaag de grensleeftijd van ‘oudste ouderen’. Hier is er wel 
een jaarlijkse stijging van de gemiddelde instroomleeftijd.

Het recht op de verhoogde tegemoetkoming is voor de professionele thuisverpleging een discri-
minerende factor wat betreft de leeftijd bij de eerste aanmelding. Onder 65-plussers is de groep 
met dat recht gemiddeld genomen lichtjes ouder (zowat 1,5 jaar) dan de groep zonder dat recht, 
zowel bij mannen als bij vrouwen. Met betrekking tot de gemiddelde instroomleeftijd voor de 
woonzorgcentra lijkt die factor niet van belang te zijn (hoogstens 0,7 jaar verschil). 

Een meer verfijnde analyse in dit verband werd uitgewerkt door het Federaal Planbureau (FPB), 
waarbij ook IMA-data zijn benut, meer bepaald de ‘Échantillon Permanent(e) Steekproef’ (EPS) 
die onder meer longitudinaal alle bij het RIZIV ingediende geattesteerde zorgverstrekkingen 
en daaruit afleidbare bijhorende gezondheidscondities bij leden van een 20%-sample uit de 
populatie van 65-plussers opvolgt (tot uitschrijving van betrokkene uit de bevolkingsregisters), 
ongeacht de setting waarin zij verblijven. Die studie toont voor België een sterke afhankelijk-
heid aan tussen het recht op de verhoogde tegemoetkoming (preferential status) als risicofac-
tor en het eerste gebruik van professionele thuisverpleging (first occurrence of home care) als 
uitkomst, wat naar het oordeel van de auteurs best kan toegeschreven worden aan de minder 
goede gezondheidstoestand binnen de risicogroep met recht op de verhoogde tegemoetkoming 
als gevolg van verschillen in levensstijl. Met betrekking tot het eerste gebruik van zorg binnen 
een woonzorgcentrum (first occurrence of use of residential care) ontbreekt zulk verband bij 
vrouwen of is het slechts zwak bij mannen (Van den Bosch, Geerts & Willemé, 2013).

Het is niet evident om de resultaten over het effect van het recht op de verhoogde tegemoetko-
ming van de eigen studie in verband met de thuisverpleging (gemiddeld een wat oudere leeftijd 
bij eerste gebruik) en die van het FPB (een verhoogde kans op gebruik) aan elkaar te rijmen. 
Eenduidiger is wel dat al of geen recht op de verhoogde tegemoetkoming geen bepalende factor 
lijkt te zijn bij de overgang naar een woonzorgcentrum. Ofwel spelen in ons land (meer bepaald 
ook in Vlaanderen) op dit vlak geen financiële drempels, ofwel treffen die de beide groepen in 
gelijke mate.

De huishoudgrootte laat dan weer een eerder onverwacht effect op de gemiddelde instroom-
leeftijd zien. Zowel voor de professionele thuisverpleging als voor de woonzorgcentra ligt de 
gemiddelde leeftijd bij het eerste toegekende zorgforfait in doorsnee wat hoger bij de groep 
afkomstig uit een 1-persoonshuishouden dan bij de groep afkomstig uit een meerpersoonshuis-
houden, vooral dan bij vrouwen. Betreft het hier de “survivors” in biologische zin, te weten de 
overlevenden met een beter gestel die er sowieso beter voorstaan? Of spelen andere factoren een 
rol? In het geval van de overgang naar een permanent verblijf in een woonzorgcentrum kan het 
ermee te maken hebben dat (achterblijvende) alleenwonende ouderen minder direct gepusht 
worden om de grote stap naar een woonzorgcentrum te zetten, of anderszins meer hechten aan 
het vertrouwde woonhuis omdat dat anders helemaal leeg komt te staan of zelfs node moet 
verkocht worden. Ouderen in het bezit van een eigen huis hebben alvast een lagere kans om 
opgenomen te worden in een residentiële voorziening voor langdurige zorg dan ouderen die 
geen eigen huis bezitten (Van den Bosch et al., 2011).
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3.3. Voortraject van opname in een woonzorgcentrum

Belangrijk is de vaststelling dat de instroom in een woonzorgcentrum verband lijkt te houden 
met een voorafgaandelijke ziekenhuisopname, of in meer algemene zin met thuisverpleging. 
Ook in andere studies werd vastgesteld dat de kans op een opname veel hoger is voor ouderen 
met (professionele) thuiszorg (Van den Bosch et al., 2011). Dit wijst erop dat één of meerdere 
ernstige gezondheidsproblemen zo niet de aanleiding voor, dan toch de voorbode zijn van een 
opname in het woonzorgcentrum. Het laat zich in elk geval aanzien dat bij de opname in een 
woonzorgcentrum gezondheidsindicaties veel sterker doorwegen dan sociale indicaties, hoe 
beperkt dit laatste aspect hier ook werd gemeten in de vorm van wel of geen recht op een ver-
hoogde tegemoetkoming of de huishoudgrootte.

De IMA-data geven zicht op het aantal ouderen dat een beroep doet op thuisverpleging en/of 
residentiële opvang, alsook op de gemiddelde instroomleeftijden en hun koppeling met be-
paalde condities. Maar hoe het transitieproces precies verloopt, komt niet in beeld. De studie 
van de overgang naar de woonzorgcentra zou gebaat kunnen zijn bij een centraal register van 
de wachtlijsten. 

Uit een recente bevraging (najaar 2011) hierover onder opiniemakers binnen de ouderenzorg 
bleek dat er best nood is aan zulk centraal register, maar eenstemmigheid ontbreekt over de 
idee om dit te hanteren als een centraal toewijzingsinstrument (Van Buggenhout, Van Rompaey 
& Diercksens, 2012). De wachtlijstenproblematiek is immers complex. Ouderen staan vaak op 
meerdere lijsten tegelijk en hebben daar mogelijk ook nood aan, gezien de vele weigeringen bij 
een vacante plaats (schattingen gaan van 1 tot 2 op de 3). Menig centrum hanteert diverse lijsten 
naast elkaar (voor dringende en niet-dringende opnames; een passieve en een actieve lijst). Ook 
de aangewende criteria variëren naargelang de locatie of omstandigheden. Een bijhorende be-
vraging bij verantwoordelijken van 241 woonzorgcentra (op een totaal van 762 in het Vlaamse 
Gewest) gaf aan dat bij 26% van deze centra ouderen minder dan drie maanden wachten op een 
opname, bij 55% ligt de wachttijd tussen drie maanden en één jaar en bij 19% is dat langer dan 
één jaar. Er is wel de inschatting dat de wachtlijsten langer worden (‘een kwart meer ouderen 
op de wachtlijst dan 4 jaar geleden’), wat aansluit bij de gelijkaardige observatie die ook al be-
gin jaren 2000 werd gemaakt op basis van ‘huisartsenpeilpraktijken’ in 1994 en in 2003/2004 
(Devroey & Van Casteren, 2013; Devroey, Van Casteren & De Lepeleire, 1998). Vermelden we in 
dit verband nog de kleinschaliger studie van Menten (2010) bij 56 ouderen in Limburg, waaruit 
bleek dat de voornaamste redenen voor een opname zijn: de hoge leeftijd (35% der gevallen), 
een vorm van dementie (21%), het wegvallen van de meest belangrijke mantelzorger (17%), 
of een recente ziekenhuisopname, val, hartinfarct of hersentrauma (15%). Niet onbelangrijk 
tenslotte is dat ook blijkt dat mantelzorgers vaak de ‘key decision makers’ zijn bij het al of niet 
aanvaarden van een vrijgekomen plaats (Bilsen et al., 2006).

3.4. transities binnen het woonzorgcentrum

Dat al bij de opname in een woonzorgcentrum een vrij omvangrijke groep een (on)bepaalde 
vorm van dementie wordt toegemeten (code Cd) hoeft niet te verwonderen omdat beginnende 
dementie op zich een indicatie is voor een opname. Intrigerend is wel dat het aantal inge-
schaald onder die code na verloop van tijd sterk toeneemt. De beschikbare data suggereren in 
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de toestroom een prevalentie van 1 op de 4 bij mannen en 1 op de 5 bij vrouwen, met een ver-
dubbeling van het aantal in 3 à 4 jaren tijd binnen de initiële cohorten. Vraag is of hier naast de 
evidente veroudering met de jaren, ook niet het effect van een ‘totale institutie’ aan de orde is 
(naar Goffman, 1961), waarbij het verblijf in een collectieve wooninrichting gaandeweg de indi-
vidualiteit en de privacy van haar bewoners aantast? De kwestie laat zich moeilijk beantwoor-
den, temeer omdat het beleid er op gericht is om van het woonzorgcentrum ‘een nieuwe thuis’ 
te maken. Mogelijk laat zulk vraagstuk zich beter benaderen vanuit de hogervermelde EPS.

Bewoners van een woonzorgcentrum komen gemiddeld te overlijden na iets meer dan 2 of 3 
jaar verblijf in het centrum, maar daarop zit grote variatie, zoals de variatie in het leven zelf. 
Het is een transitie binnen de natuurlijke orde der dingen, wat gezinstransities tot op zekere 
hoogte ook zijn.
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Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een (echt)scheiding negatieve gevolgen kan hebben voor 
de schoolloopbaan van kinderen. Kinderen van gescheiden ouders behalen gemiddeld lagere 
schoolresultaten (Colpin et al., 2001), ze zijn minder betrokken bij de school (Havermans, 2011) 
en behalen minder vaak een diploma hoger onderwijs (Havermans, Vanassche & Matthijs, 2013) 
dan kinderen van gehuwde ouders. Die vaststellingen zijn zorgwekkend, omdat het genoten 
onderwijs in aanzienlijke mate iemands sociale positie bepaalt, ook op lange termijn (Driesen 
et al., 2003). Deze sociale positie betreft onder meer het inkomen, het welbevinden, de gezond-
heid en de levensverwachting (Amato & Keith, 1991; Ross & Van Willigen, 1997). (Echt)schei-
ding speelt dus een rol in de (re)productie van sociale ongelijkheid.

De leefsituatie van kinderen van gescheiden ouders is zeer divers (Amato, 2010; Sodermans, 
Vanassche & Matthijs, 2013). Sommige kinderen leven in een stabiel eenouder- of stiefgezin, 
andere veranderen van de ene naar de andere gezinssituatie. De meerderheid van de geschei-
den ouders gaat snel na de (echt)scheiding een nieuwe partnerrelatie aan (Lodewijckx, 2005; 
Vanassche et al., 2013, in deze SVR-studie). Maar ook die nieuwe relaties kunnen weer ontbon-
den worden en daardoor maken sommige kinderen op korte tijd meerdere gezinstransities door 
(Cavanagh et al., 2006; Tillman, 2007). Er zijn ook grote verschillen in de timing van deze tran-
sities. Deze verschillen stellen we in ons onderzoek centraal. We gaan het verband na tussen de 
gevolgde gezinstrajecten van kinderen en hun behaalde onderwijsuitkomsten. We verrekenen 
drie aspecten van de gezinstrajecten: het aantal transities, het type transitie en de timing ervan. 
We belichten drie aspecten van de schoolloopbanen: de onderwijsvorm in het eerste en het 
zesde jaar van het secundaire onderwijs en het uiteindelijke opleidingsniveau. 

1.  literatuuroverzicht

Veranderingen in de gezinsstructuur hebben een grote impact op de individuele en sociale 
ontwikkeling van kinderen (Elder, 1998; Heard, 2007a, 2007b). Het gezin is een belangrijke 
ontwikkelings- en socialisatiecontext (Parsons, 1964). Daar vindt de primaire socialisatie plaats 
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(Whitbeck, 1999) en via die weg hebben kinderen al dan niet toegang tot allerlei bronnen die 
hun ontwikkeling bevorderen of afremmen (Bourdieu, 1985; Coleman, 1988). Het gezin geeft 
kinderen ook stabiliteit en veiligheid (McCubbin & Patterson, 1983). 

Door demografische en sociale veranderingen zijn gezinnen vandaag complexer dan in de de-
cennia na de Tweede Wereldoorlog (Mortelmans & Corijn, 2011). Het gezin is nu ‘een dyna-
misch geheel aan relaties’ (Cavanagh et al., 2006, p.2). Iedere partnerrelatieverandering van elke 
ouder impliceert ook een verandering in het gezinstraject van het kind. Dat gaat niet alleen om 
(echt)scheiden, maar ook om opnieuw samenwonen, hertrouwen en opnieuw (echt)scheiden. 
Hoe het kind daar op reageert, verschilt sterk van kind tot kind, en hangt onder meer af van 
eerdere ervaringen met gezinsveranderingen (Strohschein et al., 2009), van het type gezinstran-
sitie (Amato & Keith, 1991) en van de leeftijd van het kind (Brown, 2010; Cavanagh & Huston, 
2008; Lansford, 2007). 

1.1.  aantal transities 

Volgens de zogenaamde meervoudige-transitiebenadering (Amato, 2010) heeft het aantal ge-
zinstransities meer negatieve effecten op kinderen dan de echtscheiding zelf (Heard, 2007a, 
2007b; Martinez & Forgatch, 2002; Sun & Li, 2009). Elke additionele gezinstransitie betekent 
nieuwe veranderingen en dat veroorzaakt extra stress en meer kans op negatieve effecten 
(Brown, 2010; Osborne & McLanahan, 2007). Onderzoek leert dat kinderen die op korte tijd 
meerdere gezinstransities doormaken, meer negatieve gevolgen ondervinden dan kinderen bij 
wie die transities over een langere periode zijn gespreid (Osborne & McLanahan, 2007). Het 
effect van de spreiding van gezinstransities krijgt in onderzoek te weinig aandacht (Fomby & 
Cherlin, 2007; Hill et al., 2001; Martinez & Forgatch, 2002).

1.2.  drie types transities

In dit onderzoek bekijken we drie types gezinstransities: van een intact gezin naar een eenou-
dergezin, van een eenoudergezin naar een stiefgezin, en van een stiefgezin naar een eenouder-
gezin. Vooral de eerste en de tweede transitie komen veel voor, ook in Vlaanderen (Pasteels, 
Lodewijckx & Mortelmans, 2012; Vanassche et al., 2013, beiden in deze SVR-studie). Onderzoek 
leert dat de transitie van een intact naar een eenoudergezin negatieve effecten heeft op de on-
derwijsuitkomsten van de kinderen (Albertini & Dronkers, 2009; Cavanagh et al., 2006; Tillman, 
2007). In een eenoudergezin zijn er minder familiale hulpbronnen en meer financiële proble-
men dan in een intact gezin (Fischer, 2004; Manning & Lamb, 2003; Shriner et al., 2009; Astone 
& McLanahan, 1991; Fischer, 2004; Pong et al., 2003; Pong & Ju, 2000). Verder is de ouderlijke 
betrokkenheid in eenoudergezinnen lager, zijn de verwachtingen van de ouders inzake de stu-
dies van hun kinderen bescheidener, en is de relatie tussen de ouder(s) en het kind soms minder 
goed (Astone & McLanahan, 1991; Pong et al., 2003). Extra stressfactoren bij de overgang van 
een intact gezin naar een eenoudergezin zijn een verhoogde mate of frequentie van ouderlijk 
conflict, een verhuizing, en/of minder contact met één of beide ouders (Kelly & Emery, 2003). 
Samen leidt dat er toe dat scheidingskinderen zich minder goed kunnen concentreren en slech-
tere schoolresultaten behalen (Amato, 2000; Borgers et al., 1993). Bij de interpretatie van deze 
resultaten moet er wel rekening mee worden gehouden dat het kan gaan om een schijnverband; 
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gezinskenmerken die er al waren vóór de gezinstransitie kunnen zowel een invloed hebben op 
de kans op die transitie als op de onderwijsuitkomsten. Een factor die hier een rol kan in spelen 
is het opleidingsniveau van de ouders: kinderen van lager opgeleide ouders hebben zowel meer 
kans om moeilijkheden te ondervinden op school als om een transitie van een intact gezin naar 
een eenoudergezin mee te maken (Pasteels, Corijn & Mortelmans, 2012; Riala et al., 2003).

De overgang van een eenoudergezin naar een stiefgezin door de komst van een nieuwe partner 
en van eventueel zijn/haar kinderen is voor veel scheidingskinderen een bijkomende transitie. 
In de onderzoeksliteratuur is er discussie over de gevolgen daarvan. Deze transitie kan de finan-
ciële, menselijke, sociale en culturele hulpbronnen verhogen (Spruijt, 2007; Wagmiller et al., 
2010), wat positieve effecten kan hebben op de onderwijsuitkomsten. Deze zogenaamde com-
pensatiehypothese wordt niet altijd door onderzoek bevestigd (Amato & Keith, 1991; Jeynes, 
2006; Manning & Lamb, 2003; Raley et al., 2005; Tillman, 2007). De komst van een nieuwe 
partner (en eventueel zijn/haar kinderen) kan immers zelf ook een bron van stress zijn, met 
mogelijke negatieve gevolgen voor de onderwijsuitkomsten van kinderen (Kurdek, 1994; Wu 
& Thomson, 2001). Andere mogelijke stress-inducerende factoren zijn: conflicten tussen de 
ouders en de stiefouders, verminderende ouderlijke betrokkenheid door het investeren in de 
nieuwe partnerrelatie, en onduidelijkheid over de rol van de stiefouder (Coleman, Ganong & 
Fine, 2000). Hoewel er aanwijzingen zijn dat deze transitie zowel positieve als negatieve effec-
ten heeft, is het meest opvallende resultaat dat er weinig of geen effect is van deze gezinstransi-
tie op de onderwijsuitkomsten (Brown, 2010; Coleman, Ganong & Fine; 2000).

De invloed van de transitie van een stief- naar een eenoudergezin, doordat de nieuwe partner 
weer uit het gezin verdwijnt, is tot nu toe weinig onderzocht. Er kan worden verwacht dat 
dit in de nabije toekomst meer en meer het geval zal zijn, naarmate deze overgang empirisch 
vaker voorkomt (Pasteels et al., 2013; Vanassche et al., 2013, beiden in deze SVR-studie). Deze 
overgang kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Een negatief gevolg is dat het ver-
dwijnen van een stiefouder leidt tot minder familiale hulpbronnen en extra stress (Osborne & 
McLanahan, 2007; Wagmiller et al., 2010). Maar ook het omgekeerde is mogelijk: als er veel con-
flicten waren, kan het verdwijnen van de stiefouder de stress juist verminderen (Ahrons, 2007). 

1.3. leeftijd van het kind bij de transitie

In de onderzoeksliteratuur is er onenigheid over de vraag op welke leeftijd kinderen het meest 
kwetsbaar zijn voor ingrijpende gezinstransities. Volgens sommige studies zouden gezinstran-
sities op jonge leeftijd (0-6 jaar) het meest schadelijk zijn, omdat ze de socialisatie van het kind 
verstoren. Jonge kinderen hebben meer nood aan orde, regelmaat, stabiliteit en ouderlijke steun 
dan oudere (Emirsch & Francesconi, 2001). Andere studies stellen dat vooral lagereschoolkin-
deren (6-12 jaar) kwetsbaar zijn, onder meer omdat zij meer tijd op school dan thuis doorbren-
gen. Op die leeftijd zouden kinderen erg gevoelig zijn voor gezinsveranderingen (Cavanagh & 
Huston, 2008). Nog andere studies rapporteren dat vooral adolescenten (12-18 jaar) kwetsbaar 
zijn. Zij hebben meer nood aan sociale controle en supervisie door de ouders, wat ze soms 
missen na de (echt)scheiding van hun ouders (Hetherington, Stanley-Hagan & Anderson, 1989; 
Lansford, 2007).
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2.  data en methode 

2.1.  data

We gebruiken gegevens uit het onderzoek Scheiding in Vlaanderen (SiV). Deze data bevatten 
informatie over 1.025 intacte eerste huwelijken en 3.525 ontbonden eerste huwelijken gesloten 
in de periode 1971-2008 (Mortelmans et al., 2011). Voor beide partners moest het huwelijk hun 
eerste huwelijk zijn. Van ieder huwelijk worden de beide (ex-)partners, een kind ouder dan 10 
jaar, de ouders van de partners, en de eventuele nieuwe partner geselecteerd. Partners die al een 
tweede keer uit de echt scheidden, zijn niet opgenomen in de SiV-steekproef. In ons onderzoek 
gebruiken we informatie van de kinderen en van hun beide ouders. 

De selectie van de onderzoeksgroep wordt toegelicht in bijlage 1. Omdat het gaat over de ge-
zinstrajecten van kinderen tussen hun geboorte en hun 18de verjaardag, is de onderzoeksgroep 
beperkt tot kinderen/jongeren van 18 jaar en ouder (n=942) en hun ouders (n=2.825). De onder-
wijsuitkomsten van de jongeren kunnen worden gekoppeld aan informatie van 754 moeders en 
van 597 vaders. Daarvan zijn er 481 moeders en 324 vaders ooit-gescheiden. Een verdere selec-
tie waarin de jongere (volgens de laatste verblijfsregeling) minstens één dag of nacht per maand 
verbleef bij de ouder, resulteert in een onderzoeksgroep van 361 kinderen van gescheiden ou-
ders voor het moedertraject en van 154 kinderen van gescheiden ouders voor het vadertraject. 
Er is een controlegroep van 273 kinderen ouder dan 18 jaar, wiens ouders niet gescheiden zijn. 

2.2.  afhankelijke variabelen

De eerste afhankelijke variabele is de onderwijsvorm in het eerste jaar secundair onderwijs1. In 
dat jaar kunnen leerlingen kiezen tussen de A- en de B-stroom. In de A-stroom hebben leerlin-
gen de keuze tussen meer theoretische opties (bijvoorbeeld Latijn) en meer technische opties 
(bijvoorbeeld sociale en technische vorming). Leerlingen in de B-stroom voldoen niet aan de 
eindtermen van het basisonderwijs. Zij krijgen de kans om de leerachterstand, die ze in het 
basisonderwijs opliepen, in te halen. Dit systeem van een A- en B-stroom ging van start in 
1989-90. Ongeveer 1 op de 10 kinderen in de onderzoeksgroep startte vóór 1989 in het secun-
dair onderwijs, zij hadden dus niet de keuze tussen de A- en B-stroom.2 Om deze verschil-
len te overbruggen, wordt er in de analyses een onderscheid gemaakt tussen leerlingen in het 
algemeen secundair onderwijs (ASO) of de theoretische opties in de A-stroom, leerlingen in 
technisch secundair onderwijs (TSO) of technische opties in de A-stroom, en leerlingen in 
beroepsonderwijs (BSO) of de B-stroom. Leerlingen in kunstrichtingen (KSO) worden samen-
genomen met leerlingen in TSO3. Kinderen in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 

1 Ongeveer de helft van de kinderen heeft een echtscheiding meegemaakt vóór ze starten met het secundair onderwijs. In de analyses 
worden echter ook de gezinstrajecten opgenomen waarbij de echtscheiding na die datum plaatsvond. Dat heeft twee redenen. Ten 
eerste is het mogelijk dat kinderen al vóór de echtscheiding negatieve gevolgen van het scheidingsproces ondervinden, bijvoorbeeld 
door confrontatie met ouderlijk conflict. Ten tweede zijn er mogelijke selectie-effecten: gezinskenmerken die er al waren vóór de 
echtscheiding, kunnen zowel een effect hebben op de kans op die transitie als op de onderwijsuitkomsten van de kinderen (vóór en 
na de echtscheiding). 

2 In het vernieuwd secundair onderwijs (VSO) bestond er reeds een gemeenschappelijke eerste graad vóór 1989. De meeste scholen 
bleven echter vasthouden aan een onderverdeling van de eerste graad naar onderwijsvorm. 

3 In het Vlaamse onderwijssysteem, neemt KSO een positie in tussen ASO en TSO. Sommige kunstrichtingen zijn sterk theoretisch, 
terwijl andere richtingen kinderen expliciet voorbereiden op deelname aan de arbeidsmarkt na het secundair onderwijs. Omdat 
de doorstroming van de KSO-leerlingen naar het hoger onderwijs lager ligt dan voor de ASO-leerlingen (Van Petegem et al., 2009), 
wordt ervoor gekozen om KSO en TSO samen te nemen in één categorie.
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worden niet opgenomen in de analyses (n=8). Kinderen die ASO kozen in het eerste jaar se-
cundair onderwijs fungeren als de referentiegroep. Omwille van het kleine aantal leerlingen 
dat opteerde voor BSO in het eerste jaar secundair, worden deze BSO-leerlingen samengevoegd 
met de TSO-leerlingen.

De tweede afhankelijke variabele is de onderwijsvorm in het zesde jaar secundair onderwijs. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingen die studeren in een ASO-, een TSO-, of een 
BSO-richting. De KSO-leerlingen worden samengevoegd met de TSO-leerlingen. Onderzoek leert 
dat de ASO-leerlingen bijna allemaal verder studeren na de middelbare school. Tegenwoordig 
is dat ook meer en meer het geval voor de TSO-leerlingen, hoewel nog steeds een aanzienlijk 
deel meteen beroepsactief wordt. De BSO-leerlingen worden voorbereid op het beroepsleven 
en maar weinigen opteren voor verdere studies (SONAR, 2002). Kinderen in het BuSO worden 
niet opgenomen in de analyses (n=19).

De derde afhankelijke variabele is het finaal behaalde opleidingsniveau. Deze variabele ver-
schilt van de vorige op twee punten. Ten eerste wordt rekening gehouden met het al dan niet 
behalen van een diploma hoger onderwijs. Ten tweede gaat het ook om jongeren, die geen 
diploma secundair onderwijs behaalden. Er wordt voor hen een onderscheid gemaakt tussen 
leerlingen die een lager opleidingsniveau bereikten (geen diploma hoger secundair onderwijs), 
een gemiddeld niveau (diploma hoger secundair onderwijs) en een hoger niveau (diploma ho-
ger onderwijs). Voor de analyse van deze variabele wordt het leeftijdscriterium verhoogd tot 
jongeren van 23 jaar en ouder die niet langer studeerden op het moment van de bevraging 
(n=469). 307 jongeren uit deze groep hebben ooit-gescheiden ouders. Na de beperking tot de 
groep van residentiële ouders (op basis van de laatste verblijfsregeling), levert dit informatie op 
over 177 jongeren met een residentiële moeder en 74 jongeren met een residentiële vader. De 
controlegroep bestaat uit 147 jongeren van niet-gescheiden ouders.

In tabel 1 wordt de verdeling van de onderwijsuitkomsten weergegeven per gezinstype. Het 
gezinstype is hier beperkt tot het al dan niet hebben meegemaakt van een (echt)scheiding bij 
de ouders (intacte versus niet-intacte gezinnen). 2 op de 3 kinderen in het eerste jaar secundair 
kiezen voor een ASO-richting. Dit aandeel is geringer in het zesde jaar secundair. Er zijn opval-
lende verschillen tussen kinderen uit intacte en niet-intacte gezinnen. Kinderen uit niet-intacte 
gezinnen zijn sterker vertegenwoordigd in BSO-richtingen dan kinderen uit intacte gezinnen. 
Bijna 10% van de kinderen in niet-intacte gezinnen verlaat het onderwijs zonder diploma se-
cundair onderwijs. De helft van de kinderen van ooit-gescheiden ouders behaalt een diploma 
hoger onderwijs. Bij kinderen in intacte gezinnen is dat 6 op de 10.

Er is een sterke samenhang tussen de drie onderwijsuitkomsten, gemeten op drie momenten 
in de schoolloopbaan. Tabel 2 geeft informatie over het verband tussen de onderwijsvorm in 
het eerste jaar secundair en de onderwijsvorm in het zesde jaar secundair. Tabel 3 geeft in-
formatie over dat verband tussen de onderwijsvorm in het zesde jaar secundair en het finale 
opleidingsniveau. 

Van alle kinderen uit intacte gezinnen, die in het eerste jaar secundair onderwijs kozen voor 
een ASO-richting, volgden er 2 op de 3 (65,9%) op het einde van het secundair nog steeds een 
ASO-richting; ongeveer 3 op de 10 (28,6%) volgden een TSO-richting en slechts 1 op de 20 
(5,4%) volgde een BSO-richting. De respectievelijke percentages voor kinderen uit niet-intacte 
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tAbEL 1.  Onderwijsuitkomsten van de kinderen van minstens 18 jaar, naar gezinstype (in %)

 intacte gezinnen niet-intacte gezinnen

Onderwijsvorm in eerste jaar secundair (n = 931, Chi2 = 0,35 df = 1)

 ASO 69,8 67,8

 TSO/BSO 30,2 32,2

Onderwijsvorm in zesde jaar secundair (n = 914, Chi2 = 7,61* df = 2)

 ASO 46,0 39,6

 TSO 36,2 34,3

 BSO 17,7 26,1

Finaal behaald opleidingsniveau (n = 465, Chi2 = 4,01 df = 2)

 Lager 7,6 10,3

 Gemiddeld 31,7 38,9

 Hoger 60,7 50,8

*p < 0,05. 

Bron: SiV, 2010.

tAbEL 2.  Samenhang onderwijsvorm in het zesde en eerste jaar secundair, per gezinstype (in %)

onderwijsvorm in het eerste jaar secundair

intacte gezinnen
Chi2 = 115,04 *** df = 2 

niet-intacte gezinnen
Chi2 = 258,13 *** df = 2 

Onderwijsvorm in het zesde jaar secundair ASO TSO/BSO ASO TSO/BSO

ASO 65,9 0,0 58,3 1,0

TSO 28,6 53,8 32,2 60,0

BSO 5,4 46,2 9,5 39,0

n (100%) 185 80 432 210

*** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010. 

tAbEL 3.  Finaal opleidingsniveau naar onderwijsvorm in het zesde jaar secundair, per gezinstype 
(in %)

onderwijsvorm in het zesde jaar secundair

intacte gezinnen
Chi2 = 57,48 *** df = 4

niet-intacte gezinnen
Chi2 = 139,38 *** df = 4

Finaal opleidingsniveau ASO TSO BSO ASO TSO BSO

Lager 0,0 3,6 27,3 0,0 11,3 23,7

Gemiddeld 12,9 41,1 68,2 12,4 50,0 69,7

Hoger 87,1 55,4 4,5 87,6 38,7 6,6

n (100%) 62 56 22 129 106 76

*** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010. 
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gezinnen zijn 58,3%, 32,2% en 9,5%. Kinderen die in het eerste jaar secundair opteerden 
voor een TSO- of BSO-richting volgen in het zesde jaar secundair doorgaans een TSO- of BSO-
richting. Er zijn daar maar enkele uitzonderingen op. Kinderen uit niet-intacte gezinnen die de 
keuze maakten voor een TSO- of BSO-richting in het eerste jaar secundair, volgen op het einde 
van het secundair vaker een TSO-richting dan kinderen uit intacte gezinnen die in het eerste 
jaar secundair startten in een TSO- of BSO-richting.

Ongeacht het gezinstype, behalen kinderen die in het zesde jaar secundair een ASO-richting 
volgden, uiteindelijk vaker een gemiddeld of hoger opleidingsniveau. De overgrote meerder-
heid (bijna 90%) behaalt een diploma hoger onderwijs. Iets meer dan de helft (55,4%) van de 
kinderen uit intacte gezinnen die in het zesde jaar secundair een TSO-richting volgde, studeert 
verder en behaalt ook uiteindelijk een diploma hoger onderwijs. Dit percentage (38,7%) ligt 
aanzienlijk lager bij kinderen uit niet-intacte gezinnen. Van de kinderen in een TSO-richting 
wiens ouders gescheiden zijn, behaalt ruim 10% geen diploma secundair onderwijs. Ongeacht 
het gezinstype, behaalt een kwart van de kinderen die in het zesde jaar secundair een BSO-
richting volgde, geen diploma hoger secundair onderwijs.

2.3.  onafhankelijke variabelen

De gezinstrajecten worden geoperationaliseerd via drie indicatoren: het aantal transities, de 
turbulentie van het gezinstraject (een maat van de spreiding van de instabiliteit in het gezinstra-
ject) en het type gezinstraject. Welke die trajecten zijn, wordt gereconstrueerd aan de hand van 
een sequentie-analyse. De levensloop van kinderen tussen hun geboorte en hun 18de verjaardag 
worden opgedeeld in 216 tijdseenheden (één per maand), en per eenheid wordt geregistreerd 
in welke gezinsconfiguratie het kind leeft (Elzinga & Liefbroer, 2007). We onderscheiden drie 
gezinsconfiguraties: (1) biologische ouders wonen samen (intact gezin), (2) ouder woont alleen 
(eenoudergezin), en (3) ouder woont samen met nieuwe partner (stiefgezin). Binnen de laatste 
groep wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerste, de tweede, de derde en de vierde relatie 
van de ouder. De kinderen die in de onderzoeksgroep zijn opgenomen, zijn geboren tijdens 
het huwelijk van hun ouders. Ze hebben dus allemaal hetzelfde beginpunt in hun traject. De 
indicatoren worden enkel berekend voor vaders en moeders wiens informatie aanwezig is in de 
dataset en bij wie kinderen minstens één dag of nacht per maand verbleven (volgens de laatste 
verblijfsregeling).

De eerste indicator meet het aantal transities dat kinderen meegemaakt hebben tussen hun 
geboorte en hun 18de. Dit aantal transities is een veelgebruikte maat om gezins(in)stabiliteit te 
meten. De tweede indicator is de turbulentie van het gezinstraject. Dit is een maat die rekening 
houdt met het aantal transities én met de tijd die kinderen doorbrengen in de opeenvolgende 
configuraties (Elzinga & Liefbroer, 2007, 2008). Kinderen wiens ouders samen blijven in het vol-
ledige traject, hebben een minimumwaarde (dus 1) op de turbulentiemaat. Kinderen die na de 
(echt)scheiding van hun ouders snel een transitie naar een stiefgezin maken, hebben een lagere 
turbulentie dan kinderen die na een langere periode in een eenoudergezin de transitie naar een 
stiefgezin maken. Als een kind langer in een bepaalde gezinsconfiguratie verblijft, weegt de 
transitie naar een volgende gezinsvorm dus ‘zwaarder’ dan wanneer de transities snel op elkaar 
volgen. De turbulentie is in die zin dus een fijnere maat van de gezinsinstabiliteit. Een lagere 
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turbulentie betekent echter ook dat een kind de transities sneller na elkaar doormaakt, wat net 
negatievere gevolgen kan hebben dan meer gespreide transities (Osborne & McLanahan, 2007).

De gemiddelde waarde en het bereik van de eerste twee indicatoren worden enkel berekend 
voor kinderen van ooit-gescheiden ouders (tabel 4). Het aantal transities en de turbulentie zijn 
relatief laag. Dat komt deels door een selectievoorwaarde van de SiV-steekproef: partners/ ou-
ders die een tweede keer uit de echt waren gescheiden, namen niet deel aan het onderzoek. De 
metingen van de turbulentie en het aantal transities hangen sterk samen, omdat in de meting 
van de turbulentie het aantal transities is vervat. De correlatie tussen de twee maten is 0,76 voor 
vadertrajecten en 0,68 voor moedertrajecten. Omwille van die sterke samenhang, is het niet 
mogelijk beide maten in dezelfde analyse op te nemen. 

De volgende indicator is een typologie van de gezinstrajecten van moeder en van vader. Ook 
deze typologie wordt geconstrueerd aan de hand van een sequentie-analyse. Hierbij worden 
de types van transities in het traject, de tijd die kinderen in een welbepaald type doorbrengen 
en de leeftijd van het kind bij de transitie, in acht genomen. De doelstelling is clusters van 
op elkaar lijkende trajecten te vinden aan de hand van de aard, de duur en de volgorde van 
de opeenvolgende configuraties. Om de gezinstrajecten in types te klasseren, wordt geopteerd 
voor de Ward-methode (Gabadinho et al., 2011). Deze methode maakt gebruik van de optimal 
matching-afstandsmatrix. Die bevat de afstanden tussen de individuele gezinstrajecten. Deze 
verschillen worden berekend via de longest common subsequence-methode (Elzinga, 2010; 
Gabadinho et al., 2011). De beste clusteroplossing wordt gekozen aan de hand van de waarde 
van de ASW- of average silhouette width-waarde (Studer, 2012). Die waarde meet hoe goed 
gezinstrajecten, die in hetzelfde type ondergebracht worden, op elkaar lijken. Een ASW-waarde 
groter dan 0,50 betekent dat het een goede typologie is. Na een vergelijking van de verschillende 
clusteroplossingen (met 5, 6, 7, 8, 9 en 10 types) blijkt de oplossing van 10 types gezinstrajecten 
(ASW = 0,51) de beste te zijn. 

Figuur 1 geeft informatie over de clusteroplossing met tien types. Deze types zijn:
1. De ouders scheiden (uit de echt) nadat de kinderen 18 zijn. De kinderen verblijven (bijna) 

het volledige traject in een intact gezin met beide ouders;
2. De (echt)scheiding vindt plaats tijdens de kleutertijd (0-6 jaar). Er is geen herpartneren van 

de ouder en de kinderen blijven in een eenoudergezin wonen tot hun 18de;
3. De (echt)scheiding vindt plaats in de kindertijd (6-12 jaar). Er is geen herpartneren van de 

ouder en de kinderen blijven in een eenoudergezin wonen tot hun 18de;

tAbEL 4.  Aantal transities en turbulentie in moeder- en vadertrajecten tussen 0 en 18 jaar voor kin-
deren van ooit-gescheiden ouders (X en bereik)

X Bereik

Moedertrajecten (n = 361)

Aantal transities 1,36 0,00-5,00

Turbulentie 4,99 1,00-15,48

Vadertrajecten (n = 154)

Aantal transities 1,39 0,00-8,00

Turbulentie 4,70 1,00-14,48

Bron: SiV, 2010.
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Beide ouders Eerste stiefgezin
Tweede stiefgezin

Derde stiefgezin
Vierde stiefgezinEenoudergezin

Beide ouders

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

Eenoudergezin sinds kleutertijd

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

Eenoudergezin sinds kindertijd

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

Eenoudergezin sinds vroege adolescentie

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

Eenoudergezin sinds late adolescentie

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

Eenoudergezin en stiefgezin

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

Stiefgezin sinds kleutertijd

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

Stiefgezin sinds kindertijd

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

Stiefgezin sinds adolescentie

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

Meerdere stiefgezinnen

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

18161514131211109876543210

fIGuur 1.  Aard van de gezinstrajecten tussen 0 en 18 jaar
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4. De (echt)scheiding vindt plaats tijdens de vroege adolescentie (12-14 jaar). Er is geen her-
partneren van de ouder en de kinderen blijven in een eenoudergezin wonen tot hun 18de;

5. De (echt)scheiding vindt plaats tijdens de late adolescentie (15-18 jaar). Er is geen herpart-
neren van de ouder en de kinderen blijven in een eenoudergezin tot hun 18de;

6. De (echt)scheiding vindt plaats tijdens de kleutertijd (0-6 jaar). Er is een lange periode 
waarin kinderen in een eenoudergezin wonen, en nadien een transitie naar een stiefgezin 
maken;

7. De (echt)scheiding en de transitie van een eenouder- naar een stiefgezin vindt plaats tijdens 
de kleutertijd (0-6 jaar);

8. De (echt)scheiding en de transitie van een eenouder- naar een stiefgezin vindt plaats tijdens 
de kindertijd (6-12 jaar);

9. De (echt)scheiding en de transitie van een eenouder- naar een stiefgezin vindt plaats tijdens 
de adolescentie (12-18 jaar);

10. Er zijn verschillende transities naar stiefgezinnen en eenoudergezinnen. 

De clusteroplossing wordt voorgesteld in tabel 5. Deze tabel geeft per type gezinstraject in-
formatie over de gemiddelde verblijfsduur (uitgedrukt in jaren) in elke gezinsconfiguratie. Zo 
geeft de kolom ‘eenoudergezin’ de totale duur weer dat kinderen in een eenoudergezin leefden 
tussen hun geboorte en hun 18de. Dit is niet enkel de duur van verblijf in een eenoudergezin 
na de transitie van een intact naar een eenoudergezin, maar ook de duur in een eenoudergezin 
na de transitie van een stief- naar een eenoudergezin. Tussen de verschillende types eenou-
dergezinnen zijn er grote verschillen qua timing van de scheiding, en dus de (eerste) transitie 
naar een eenoudergezin. Op dezelfde manier verschillen de types stiefgezintrajecten inzake de 
timing van de transitie naar een stiefgezin. Meestal volgt de transitie naar een stiefgezin snel 
na de (echt)scheiding, en leven kinderen maar kort in een eenoudergezin. Er zijn twee types 
gezinstrajecten (eenoudergezin en stiefgezin, en meerdere stiefgezinnen) waarin kinderen een 
aanzienlijke tijd doorbrengen in beide gezinsvormen. In die types ervaren de kinderen de ou-
derlijke (echt)scheiding op jonge leeftijd. De meeste kinderen in de onderzoeksgroep maken 
slechts eenmaal de transitie van een eenoudergezin naar een stiefgezin mee. Enkel in het traject 
met meerdere stiefgezinnen hebben kinderen in twee of meer stiefgezinnen geleefd. Deze kin-
deren maakten ook minstens eenmaal de transitie van een stief- naar een eenoudergezin mee. 
In de andere types komt dit minder vaak voor. De laatste twee kolommen geven de percentages 
weer van de types bij de moeder- en bij de vadertrajecten. Bij de moedertrajecten verblijft onge-
veer 20% van de kinderen de volledige kindertijd bij beide ouders. Bij de vadertrajecten is dat 
25%. De andere types komen ongeveer even vaak voor bij beide trajecten. 

In de analyses om de samenhang tussen de gezinstrajecten en de onderwijsuitkomsten na te 
gaan, wordt gecontroleerd voor het geslacht en het geboortejaar van het kind. Er zijn ongeveer 
evenveel jongens als meisjes in de onderzoeksgroep (tabel 6). Het geboortejaar wordt gemeten 
door een metrische variabele, gecentreerd rond de mediaan (1985). Er wordt ook gecontroleerd 
voor het hoogste opleidingsniveau van de moeder en van de vader. Er zijn drie categorieën: (1) 
lager (geen diploma hoger secundair onderwijs), (2) gemiddeld (diploma hoger secundair on-
derwijs) en (3) hoger (diploma hoger niet-academisch en academisch onderwijs). 
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2.4.  methode

We gebruiken (multinomiale) logistische regressies om de relaties tussen de gezinstrajecten en 
de onderwijsuitkomsten na te gaan. We presenteren de regressiecoëfficiënten (logits), de odds 
ratios (OR) en de significantieniveaus van de schatting. 

3. Resultaten

3.1. moedertrajecten en onderwijsuitkomsten van kinderen

Tabel 7 toont de effecten van het aantal transities (Model 1) en van de turbulentie (Model 2) van 
het moedertraject op de onderwijsuitkomsten van kinderen van ooit-gescheiden ouders. Hoe 
groter het aantal gezinstransities tussen 0 en 18 jaar, hoe hoger de kans dat het kind in het eerste 
jaar secundair onderwijs een TSO- of BSO-richting (versus een ASO-richting) en in het zesde 
jaar secundair onderwijs een TSO- of BSO-richting (versus een ASO-richting) volgde. Er is geen 
effect van het aantal transities op het finaal behaalde opleidingsniveau. De turbulentie heeft wel 
een significant effect op het uiteindelijke opleidingsniveau, maar niet op de andere onderwijs-
uitkomsten. Trajecten met transities over een langere periode hebben een negatiever effect op de 
onderwijsuitkomsten van kinderen dan trajecten met transities in een kortere tijdspanne. Een 
mogelijke interpretatie is dat de transities gespreid over de tijd een subjectief grotere transitie 
impliceren, omdat kinderen een langere tijd in de voorafgaande gezinsconfiguratie leefden. De 
aanpassing aan een nieuwe configuratie verloopt hierdoor mogelijk moeizamer dan wanneer 
kinderen snel opeenvolgende transities ervaren. 

De relaties tussen de typologie van de moedertrajecten en de onderwijsuitkomsten van de kin-
deren worden gepresenteerd in tabel 8. Hier gaat het om analyses voor kinderen van nog ge-
huwde (intacte gezinnen) en van ooit-gescheiden ouders (niet-intacte gezinnen), met de eerste 

tAbEL 6.  Kenmerken van de kinderen van minstens 18 jaar, naar gezinstype (in % of X en bereik)

intacte gezinnen niet-intacte gezinnen

Geslacht kind (n = 947, Chi2 = 0,01 df = 1)

Jongen 49,1 49,5

Meisje 50,9 50,5

Opleidingsniveau moeder (n = 944, Chi2 = 5,65 df = 2)

Lager 20,9 25,2

Gemiddeld 38,5 42,1

Hoger 40,7 32,7

Opleidingsniveau vader (n = 932, Chi2 = 11,01 *** df = 2)

Lager 20,9 29,0

Gemiddeld 37,0 39,2

Hoger 42,1 31,8

Geboortejaar kind (X en bereik) 1984 (1967-91) 1984 (1971-91)

n (100%) 273 668

*** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.
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groep als referentiegroep4. Omdat de onderzoeksgroep klein is, worden de categorieën met een 
lager en gemiddeld finaal opleidingsniveau samengenomen. De resultaten leren dat de onder-
wijsuitkomsten van kinderen van ooit-gescheiden ouders niet altijd verschillen van die van 
kinderen met nog steeds gehuwde ouders. Enkele trajecten hebben wel een invloed op de on-
derwijsuitkomsten van kinderen. In vergelijking met een kind van gehuwde ouders, heeft een 
kind met meerdere stiefgezinnen bij de moeder een grotere kans om te kiezen voor TSO/BSO 
(versus ASO) in het eerste jaar secundair onderwijs en een grotere kans om BSO (versus ASO) te 
volgen in het zesde jaar secundair onderwijs. Kinderen die in een stiefgezin opgroeien sinds de 
adolescentie hebben een grotere kans om TSO (versus ASO) te volgen in het zesde jaar secun-
dair in vergelijking met kinderen van nog gehuwde ouders. Kinderen die in een eenoudergezin 
leven sinds hun kleutertijd of sinds hun vroege adolescentie hebben een grotere kans om BSO 
(versus ASO) te volgen in het zesde jaar secundair onderwijs in vergelijking met kinderen van 
nog gehuwde ouders. Tot slot hebben kinderen die opgroeien in een stiefgezin sinds hun kin-
dertijd een lagere kans op het behalen van een diploma hoger onderwijs (versus een diploma 
hoger secundair onderwijs) in vergelijking met kinderen van permanent gehuwde ouders.

Het aantal transities in een moedertraject hangt dus negatief samen met de onderwijsuitkom-
sten. Kinderen die meerdere gezinstransities ervaren bij hun moeder, hebben een kleinere kans 
om ASO te volgen in het secundair onderwijs in vergelijking met kinderen van nog gehuwde 
ouders. Wat betreft de configuraties in het moedertraject, vinden we zowel effecten van trajec-
ten met eenoudergezinnen als van trajecten met stiefgezinnen. Er zijn geen eenduidige effecten 
van de leeftijd bij de gezinstransitie op de onderwijsuitkomsten. 

De effecten van de controlevariabelen zijn gelijklopend voor alle onderwijsuitkomsten. Het 
effect van het opleidingsniveau van de moeder is het sterkste effect dat in ieder model wordt te-
ruggevonden. In vergelijking met kinderen van hoger opgeleide moeders, hebben kinderen van 
lager en gemiddeld opgeleide moeders een grotere kans om een TSO- en BSO-richting te volgen 
(versus een ASO-richting) en om een uiteindelijk een diploma hoger onderwijs (versus een 
 diploma secundair onderwijs) te behalen. De sociale achtergrond heeft dus een sterke invloed 
op de onderwijsuitkomsten. In vergelijking met jongens, hebben meisjes een kleinere kans om 
een BSO-richting (versus een ASO-richting) te volgen in het zesde jaar secundair onderwijs en 
een grotere kans om een finaal hoger opleidingsniveau (versus een diploma secundair onder-
wijs) te behalen. 

4 De analyses werden ook uitgevoerd met kinderen wiens ouders scheidden na hun 18de als referentiegroep. De gevonden relaties zijn 
gelijkaardig aan die van de analyses waarin kinderen van nog gehuwde ouders de referentiegroep zijn. Bijkomend blijkt dat een 
stiefgezin sinds de kindertijd en een eenoudergezin sinds de kleutertijd de kans verkleint om een diploma hoger onderwijs (versus 
een diploma hoger secundair onderwijs) te behalen, in vergelijking met ouders die scheidden nadat het kind 18 is geworden.
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3.2.  Vadertrajecten en onderwijsuitkomsten van kinderen

Tabel 9 toont de resultaten van de analyses voor het aantal transities (Model 1) en van de 
turbulentie (Model 2) in de vadertrajecten van kinderen van ooit-gescheiden ouders. Anders 
dan bij de moedertrajecten zijn er nu geen significante effecten van het aantal transities en de 
turbulentie op de onderwijsuitkomsten. Tabel 10 geeft de resultaten voor de types van vadertra-
jecten op deze uitkomsten. Dat is een vergelijking van kinderen van nog gehuwde en van ooit-
gescheiden ouders, met de eerste groep als referentiegroep5. Omwille van de kleine aantallen, 
worden voor de afhankelijke variabele onderwijsvorm in het zesde jaar secundair, het TSO en 
het BSO samengevoegd. Voor het finale opleidingsniveau worden het lager en het gemiddeld 
opleidingsniveau samengenomen. Vadertrajecten hebben enkel een significante relatie met het 
finaal behaalde opleidingsniveau van de kinderen. Kinderen wiens vadertraject wordt geken-
merkt door een eenoudergezin tijdens de vroege en de late adolescentie hebben een kleinere 
kans om een diploma hoger onderwijs (versus een diploma hoger secundair onderwijs) te beha-
len dan kinderen van permanent gehuwde ouders.

Voor de controlevariabelen zijn de effecten dezelfde als in de modellen van de moedertrajecten. 
Kinderen wiens vader geen diploma hoger onderwijs heeft, hebben een grotere kans om een 
TSO- en BSO-richting (versus een ASO-richting) te volgen en een kleinere kans om een diploma 
hoger onderwijs (versus een diploma hoger secundair) te behalen. Verder leren de resultaten 
dat meisjes minder kans hebben dan jongens om een TSO- en BSO-richting (versus een ASO-
richting) te volgen in het secundair onderwijs en om een diploma hoger onderwijs (versus een 
diploma hoger secundair onderwijs) te behalen.

5 De analyses werden ook uitgevoerd met kinderen wiens ouders scheidden na hun 18de als referentiegroep. De gevonden relaties zijn 
gelijkaardig aan die van de analyses waarin kinderen van gehuwde ouders de referentiegroep zijn. Bijkomend blijkt dat leven in een 
eenoudergezin sinds de kleutertijd de kans vergroot om BSO (versus ASO) te volgen in het zesde jaar secundair, in vergelijking met 
ouders die pas scheidden nadat het kind 18 was geworden. 



SchoollooPBanen

301

11

h
o

o
f

d
S

t
u

k

tA
b

EL
 9

. 
Sa

m
en

ha
ng

 tu
ss

en
 h

et
 a

an
ta

l t
ra

ns
iti

es
 (m

od
el

 1
) e

n 
de

 tu
rb

ul
en

tie
 (m

od
el

 2
) i

n 
he

t v
ad

er
tr

aj
ec

t e
n 

de
 o

nd
er

w
ijs

ui
tk

om
st

en
 (l

og
is

tis
ch

e 
en

 n
om

in
al

e 
re

gr
es

si
es

, l
og

its
 e

n 
od

ds
 ra

tio
s)

o
nd

er
w

ijs
vo

rm
 in

ee
rs

te
 ja

ar
 s

ec
un

da
ir

o
nd

er
w

ijs
vo

rm
 in

 z
es

de
 ja

ar
 s

ec
un

da
ir

fi
na

al
 o

pl
ei

di
ng

sn
iv

ea
u

tS
o

/B
So

 v
er

su
s 

a
So

tS
o

 v
er

su
s 

a
So

BS
o

 v
er

su
s 

a
So

la
ge

r v
er

su
s 

ho
ge

r
G

em
id

de
ld

 v
er

su
s 

ho
ge

r

lo
gi

t
O

R
Lo

gi
t

O
R

Lo
gi

t
O

R
Lo

gi
t

O
R

Lo
gi

t
O

R

m
od

el
 1

In
te

rc
ep

t
-1

,9
1

0,
15

-0
,7

2
0,

49
-2

,1
8

0,
11

-2
,3

5
0,

09
-1

,1
5

0,
32

A
an

ta
l t

ra
ns

iti
es

0,
15

1,
17

0,
07

1,
07

0,
25

1,
29

-0
,2

5
0,

78
0,

11
1,

11

O
pl

ei
di

ng
sn

iv
ea

u 
va

de
r (

re
f.:

 H
og

er
)

La
ge

r
2,

30
9,

93
1,

34
  *

3,
83

  *
3,

29
  *

**
26

,7
4

2,
27

9,
68

2,
16

  *
*

8,
64

G
em

id
de

ld
1,

52
4,

57
0,

65
1,

91
1,

82
  *

*
6,

15
0,

88
2,

42
1,

70
  *

5,
48

G
es

la
ch

t k
in

d 
(r

ef
.: 

Jo
ng

en
s)

 
-0

,9
3

0,
40

-0
,5

5
0,

58
-0

,6
7

0,
51

-1
,7

7
0,

17
-0

,5
0

0,
61

G
eb

oo
rt

ej
aa

r k
in

d
0,

02
1,

02
0,

04
1,

04
0,

07
1,

07
-0

,0
4

0,
96

0,
08

1,
09

n
14

8
14

1
71

N
ag

el
ke

rk
e 

R²
0,

25
0,

26
0,

29

m
od

el
 2

In
te

rc
ep

t
-1

,6
4 

 *
*

1,
94

-1
,0

0°
0,

36
-2

,1
7

0,
11

-2
,9

8 
 *

0,
05

-1
,1

9
0,

30

Tu
rb

ul
en

tie
-0

,0
1

0,
98

0,
07

1,
08

0,
06

1,
06

0,
07

1,
07

0,
04

1,
04

O
pl

ei
di

ng
sn

iv
ea

u 
va

de
r (

re
f.:

 H
og

er
)

La
ge

r
2,

26
  *

**
9,

62
1,

40
  *

4,
05

3,
31

27
,4

6
2,

51
  *

12
,3

3
2,

17
  *

*
8,

82

G
em

id
de

ld
1,

55
  *

*
4,

72
0,

68
1,

97
1,

91
6,

77
0,

96
2,

62
1,

72
  *

5,
59

G
es

la
ch

t k
in

d 
(r

ef
.: 

Jo
ng

en
) 

-0
,9

0 
 *

0,
41

-0
,5

4
0,

58
-0

,6
3

0,
53

-1
,8

1
0,

16
-0

,5
0

0,
61

G
eb

oo
rt

ej
aa

r k
in

d
0,

03
1,

03
0,

04
1,

04
0,

07
1,

08
-0

,0
5

0,
96

0,
09

1,
09

n
14

8
14

1
71

N
ag

el
ke

rk
e 

R²
0,

24
0,

25
0,

28

 *
p 

< 
0,

05
   

**
p 

< 
0,

01
   

**
*p

 <
 0

,0
01

.

Br
on

: S
iV

, 2
01

0.



SVR-Studie: GezinStRanSitieS in VlaandeRen

302

tAbEL 10.  Samenhang tussen types vadertrajecten en de onderwijsuitkomsten (logistische en nomi-
nale regressies, logits en odds ratios)

onderwijsvorm in
eerste jaar secundair

onderwijsvorm in 
zesde jaar secundair

finaal 
opleidingsniveau

tSo/BSo versus aSo tSo versus aSo
lager/gemiddeld 

versus hoger

Logit OR Logit OR Logit OR.

Intercept -1,51 *** 0,22 -0,89 *** 0,41 1,20 *** 3,32

Gezinstraject bij vader (ref.: Gehuwde ouders)

Beide ouders (echtscheiding na 18) -0,28 0,76 -0,25 0,78 -0,06 0,95

Eenoudergezin sinds kleutertijd 0,28 1,32 1,06 2,89 0,19 1,21

Eenoudergezin sinds kindertijd -0,96 0,38 -0,14 0,87 -0,08 0,91

Eenoudergezin sinds vroege adolescentie -0,88 0,41 -0,16 0,85 -2,43 0,08

Eenoudergezin sinds late adolescentie 0,63 1,89 -0,01 0,99 -1,55 0,21

Eenoudergezin en stiefgezin -0,01 0,99 -0,87 0,42 0,37 1,44

Stiefgezin sinds kleutertijd 0,10 1,11 -0,07 0,93 0,72 2,05

Stiefgezin sinds kindertijd 0,41 1,50 -0,63 0,53 -1,65 0,19

Stiefgezin sinds adolescentie -0,26 0,77 0,37 1,45 0,81 2,25

Meerdere stiefgezinnen -0,02 0,98 0,88 2,41 -1,40 0,25

Opleidingsniveau vader (ref.: Hoger)

Lager 1,81 *** 6,14 1,48 *** 4,40 -2,47 *** 0,08

Gemiddeld 1,50 *** 4,48 0,73 * 2,08 -1,72 *** 0,18

Geslacht kind (ref.: Jongen) -0,66 ** 0,52 -0,62 * 0,54 0,64 * 1,90

Geboortejaar kind 0,02 1,02 0,01 1,01 -0,05 0,96

n 416 403 235

Nagelkerke 0,18 0,20 0,29

 *p < 0,05   **p < 0,01   ***p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.

4. conclusie en discussie

De focus van dit hoofdstuk was de reconstructie van schoolloopbanen van Vlaamse jongeren, 
met bijzondere aandacht voor de vraag of het meemaken van een (echt)scheiding, en de daarmee 
samenhangende veranderende gezinstrajecten, gevolgen hebben voor de onderwijsloopbaan. Er 
komt vooreerst een duidelijke padafhankelijkheid naar voren: de ‘gekozen’ onderwijsvorm in 
het eerste jaar secundair onderwijs bepaalt sterk het verdere verloop van de schoolloopbaan. 
Bovendien blijkt ook dat het opleidingsniveau van de ouders goed de onderwijsuitkomsten van 
de kinderen voorspelt. Dat bevestigt de resultaten van ander onderzoek naar de (re)productie 
van sociale ongelijkheid (Bourdieu, 1986).

De typologie van gezinstrajecten leert dat heel wat kinderen na een ouderlijke (echt)schei-
ding nog minstens één bijkomende gezinstransitie meemaken alvorens ze 18 jaar worden. De 
meerderheid van de ouders heeft relatief snel na de (echt)scheiding een nieuwe partnerrelatie. 
Kinderen die zeer jong zijn op het moment van de (echt)scheiding van hun ouders, hebben een 
grote kans om gedurende een deel van hun kindertijd en adolescentie in een stiefgezin te leven. 
Bijkomende gezinstransities na de vorming van een stiefgezin komen weinig voor. Doordat 
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ouders met twee echtscheidingen niet in het onderzoek waren opgenomen, is de omvang van 
instabiele gezinstrajecten enigszins onderschat.

Er is grote variatie in de gezinstrajecten van kinderen van ooit-gescheiden ouders. De bekomen 
typologie illustreert dat er verschillen zijn, zowel qua timing van de (echt)scheiding als qua 
timing en type van de bijkomende gezinstransities. Ten onrechte wordt deze heterogeniteit vaak 
genegeerd. Echtscheiding of scheiding is geen ‘enkelvoudige’ gebeurtenis, en gezinsstructuren 
na de (echt)scheiding mogen niet verengd worden tot eenoudergezinnen versus stiefgezinnen. 
Ook de timing van de transitie, en de duur tussen de opeenvolgende transities, moeten in reke-
ning worden gebracht. Een uitdaging is te onderzoeken hoe en waarom de timing en het verloop 
van bepaalde gezinstransities samenhangen met uitkomsten zoals onderwijsprestaties.

Een vergelijking van de verschillen tussen kinderen van (nog steeds) gehuwde en (ooit) uit de 
echt gescheiden ouders leert dat die verschillen vaak vrij klein, maar niet onbestaande zijn. In 
deze fase van het onderzoek moet dat voorzichtig worden geïnterpreteerd. Dat er geen verschil-
len zijn, kan immers te maken hebben met de kleine omvang van de onderzoeksgroep en dus 
met het ontbreken van statistische kracht om verschillen te detecteren.

We vinden empirische evidentie voor het feit dat kinderen in specifieke gezinstrajecten minder 
goed presteren op school. Vooral het aantal transities dat het kind meemaakt bij zijn gescheiden 
moeder heeft een negatieve impact op de onderwijsuitkomsten. Dat bevestigt de logica van 
de zogenaamde meervoudige-transitiebenadering (Amato, 2010): stress die het kind bij iedere 
bijkomende transitie ervaart, wordt gecumuleerd en dat bemoeilijkt de cognitieve ontwikkeling 
(Brown, 2010). 

We onderzochten of de leeftijd bij bepaalde transities en het type transitie een rol spelen voor de 
schoolloopbaan. Voor deze leeftijd zijn er geen eenduidige resultaten. Er zijn tevens geen uitge-
sproken verschillen tussen eenouder- en stiefgezintrajecten. Ook in de internationale literatuur 
komt wat dat betreft geen duidelijk patroon naar voren: er wordt zowel gerapporteerd over po-
sitieve als over negatieve effecten (Brown, 2010; Coleman, Ganong & Fine, 2000). De gezinstra-
jecten bij de vader hebben weinig of geen invloed op de onderwijsuitkomsten. Gezinstrajecten 
waarbij de (echt)scheiding plaatsvond tijdens de adolescentie en waarbij de vader nadien alleen 
bleef, verkleinen de kans dat het kind een diploma hoger onderwijs behaalt. Deze resultaten 
steunen op een klein aantal waarnemingen (74 trajecten met een ooit-gescheiden vader) en 
daarom kunnen er geen conclusies aan gekoppeld worden.

Samengevat leren de resultaten dat een (echt)scheiding niet altijd een negatief effect heeft op 
de onderwijsuitkomsten in Vlaanderen. Vooral het aantal gezinstransities na de (echt)scheiding 
is belangrijk: hoe meer transities, hoe kleiner de kans dat het kind een ASO-richting volgt in 
het eerste en in het zesde jaar secundair. Het type transitie en de leeftijd bij transitie hebben 
geen eenduidig effect. Er zijn indicaties dat vooral het traject dat de moeder doorloopt invloed 
heeft op de onderwijsuitkomsten van haar kind(eren). Dat kan te maken hebben met het feit dat 
kinderen een groter deel van de tijd in haar huishouden doorbrengen dan in dat van de vader, 
zelfs als er een gedeelde verblijfsregeling is.

Een beperking van het onderzoek is de omvang van de onderzoeksgroep. De resultaten geven 
indicaties over wat er gaande is, maar het is moeilijk ze te veralgemenen. Door het beperkte 
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aantal kinderen in de onderzoeksgroep is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de verblijfsregeling 
van het kind in de analyses op te nemen, wat een tekort is. Een tweede beperking is dat er geen 
kinderen in de onderzoeksgroep zitten wiens ouders meer dan één keer uit de echt gescheiden 
zijn. Ongeveer 10% van de ooit-gescheiden mannen en vrouwen die voor het eerst huwden in 
de periode 1971-2008, hebben een tweede echtscheiding achter de rug. (Vanassche et al., 2013). 
Het uitsluiten van kinderen wiens ouders meer dan twee keer gescheiden zijn, kan leiden tot 
een overschatting van stabiele gezinstrajecten na een echtscheiding. Deze overschatting zou 
echter beperkt zijn, doordat tweede echtscheidingen hoofdzakelijk plaatsvinden bij mannen en 
vrouwen ouder dan 40 (en hoofdzakelijk ouder dan 50) (Corijn, 2013 in deze SVR-studie). Een 
aanzienlijk deel van de tweede echtscheidingen vindt met andere woorden pas plaats wanneer 
het kind ouder dan 18 jaar is. Ten slotte zijn er in de samenstelling van de SiV-steekproef spe-
cifieke selectiecriteria gehanteerd voor de keuze van het onderzochte kind, en dat zijn criteria 
die sterk samenhangen met zowel de leeftijd van het kind op het moment van de bevraging én 
van de ouderlijke scheiding, als met de huwelijkscohorte van de ouders. Deze drie steekproef-
kenmerken versterken mekaar en daarom kan de verdeling van de types gezinstrajecten niet 
veralgemeend worden naar de populatie van Vlaamse kinderen met ooit-gescheiden ouders.

5.  aandachtspunten voor het beleid

Een (echt)scheiding van de ouders is voor sommige kinderen een eerste stap in een reeks van 
opeenvolgende transities, terwijl andere kinderen verder opgroeien in een stabiel eenouderge-
zin of een stabiel stiefgezin (Mortelmans & Corijn, 2011; Vanassche et al., 2013). Er kan geen 
simpel onderscheid worden gemaakt tussen nog steeds gehuwd en ooit gescheiden. Er zijn 
grote verschillen in de gezinssituaties van kinderen van ooit-gescheiden ouders, zowel qua 
structuur als qua dynamiek. De komst van een stiefvader in het huishouden verloopt vaak niet 
probleemloos, maar nog problematischer is dat de moeder meerdere opeenvolgende inwonende 
partners heeft. Dat soort interne gezinsveranderingen buiten de schoolmuren houden, is moei-
lijk. En maatschappelijk is er veel discussie over de vraag of dat wel wenselijk is. In ieder geval 
hebben leerkrachten hier een signaalfunctie; zij zien soms dingen die anderen niet (kunnen) 
zien, inclusief de ouders. Wat die signaalfunctie inhoudt, verschilt sterk: het kan gaan van het 
informeren van de ouders tot het inschakelen of inroepen van externe hulp, onder meer van 
de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Leerkrachten kunnen ook doorverwijzen naar andere 
instanties of projecten. Veel scholen worstelen met de vraag hoe ze moeten omgaan met de 
toenemende diversiteit en complexiteit van gezinnen. Vaak wordt uitgegaan van het traditio-
nele tweeoudergezin, waardoor kinderen in niet-intacte gezinnen zich niet aanvaard of erkend 
voelen (Haverkort & Spruijt, 2012). 

Colpin (2001) onderstreept het belang van een goed gezinsbeleid op school, om op die manier 
leerkrachten te helpen om te gaan met kinderen uit niet-intacte gezinnen en hun (stief)ou-
ders. Sommige scholen organiseren zelf projecten ter ondersteuning van scheidingskinderen. 
Een goed voorbeeld is het project Kinderen in echtscheidingssituaties (KIES). Kinderen die 
een ouderlijke echtscheiding meemaakten, komen op school samen in praatgroepen. Het delen 
van gevoelens en ervaringen met anderen, en het besef dat anderen hetzelfde doormaken, zou 
positieve effecten hebben op hun aanpassing (Armistead et al., 1990; Pedro-Carroll, 2005). Het 
KIES-project ging een tijd geleden van start in Nederland en recent ook in Vlaanderen. Het 
is belangrijk dat leerkrachten over de vaardigheden en de middelen beschikken om dat soort 
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signalen en ontwikkelingen op te vangen. Dat kan een aandachtspunt zijn in de lerarenoplei-
ding en in de pedagogische bijscholingen. 

Het Vlaamse onderwijssysteem heeft enkele kenmerken die er kunnen toe bijdragen dat de 
gezinssituatie een sterk effect hebben op de onderwijsuitkomsten. Zo zou de vroege studie-
keuze in Vlaanderen de ongelijkheid in het onderwijssysteem kunnen versterken (Alexander, 
Entwisle & Horsey, 1997; Van de Werfhorst & Mijs, 2010). De resultaten van dit onderzoek le-
ren dat kinderen van ooit-gescheiden ouders een grote kans hebben om van onderwijsvorm te 
veranderen tussen het eerste en zesde jaar van het secundair onderwijs. Door de dynamiek van 
het watervalsysteem in het Vlaamse onderwijs, kunnen tijdelijke moeilijkheden op school ten 
gevolge van een veranderde thuissituatie, verreikende gevolgen hebben voor de kinderen. De 
ideeën en de eventuele plannen om de studiekeuze in het secundair onderwijs uit te stellen en 
het watervalsysteem te beperken (Smet, 2010), verdienen daarom alle aandacht, niet alleen van 
beleidsverantwoordelijken maar ook van onderzoekers.
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Bijlage 1. Selectie van de onderzoeksgroep uit de SiV-data

Totale SiV-steekproef
Partners uit

eerste huwelijken
n = 6.470

Niet-zelfstandig
wonende kinderen

n = 1.257

Zelfstandig wonende
kinderen
n = 324

n = 2.825 n = 623 n = 324Kind min. 18 jaar oud

Moeder + kind: n = 754
Vader + kind: n = 597

Moeder + kind: n = 481
Vader + kind: n = 324

Moeder + kind: n = 361
Vader + kind: n = 154

Moeder + kind: n = 361
Vader + kind: n = 154

Kind heeft gescheiden ouders
op moment van bevraging

Laatste verblijfsregeling:
kind minstens 1 dag of nacht

per maand inwonend bij ouder

Onderzoeksgroep

Controlegroep
(kinderen uit intacte gezinnen) Minstens 1 nog gehuwde ouder + kind: n = 273

Dyadische steekproef 

Totaal: n = 947
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inleiding

Het theoretische model omtrent opvoeding is de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Als ge-
volg van maatschappelijke veranderingen zoals het buitenshuis werken van vrouwen, nieuwe 
inzichten in de ouder-kindrelatie en de opkomst van de vaderbeweging, groeide niet enkel meer 
aandacht voor de opvoeding door moeders, maar ook voor de opvoeding door vaders (Doherty 
et al., 1998; Lamb, 2000; Pleck, 2007). Een theoretische evolutie vond plaats van een kostwin-
nersmodel naar een gelijkwaardig ouderschapsmodel (Lamb, 2000; Mortelmans, 2008). In het 
kostwinnersmodel werd de moeder beschouwd als de zorgende, opvoedende ouder en de vader 
als de kostwinner die voorzag in het onderhoud van het gezin. In het nieuwe theoretische mo-
del van gelijkwaardig ouderschap worden beide ouders als evenwaardig beschouwd en staan ze 
beiden in voor de opvoeding van hun kind(eren). Toch sluit een gelijkwaardig ouderschapsmo-
del niet altijd aan bij de realiteit. Uit Vlaams onderzoek van Rutgeerts (2007) blijkt immers dat 
vaders minder steun en minder opvolging – twee belangrijke aspecten van opvoeding – geven 
dan moeders. Vertrekkende vanuit het gelijkwaardige ouderschapsmodel en de gewijzigde ge-
zinssituaties is het van belang om niet enkel de opvoeding door de moeder maar ook de opvoe-
ding door de vader te bestuderen.

Ten gevolge van de toename van het aantal echtscheidingen (Corijn, 2012; Mortelmans & 
Pasteels, 2011) en gegeven het feit dat bij 2 op de 3 echtscheidingen kinderen betrokken zijn 
(Corijn, 2006), worden in Vlaanderen steeds meer kinderen geconfronteerd met een transitie 
van een gezin met gehuwde ouders naar twee gezinnen bij de gescheiden ouders. Waar 85% 
van de kinderen in 1990 nog samenwoonde met beide ouders, daalde dit percentage naar 78% 
in 2007 (Lodewijckx, 2008). Ook na een echtscheiding blijven beide ouders verantwoordelijk 
voor de opvoeding van hun kind(eren). Het theoretische principe van gelijkwaardig ouderschap 
vindt men ook terug in de wetgeving omtrent ouderschap na echtscheiding. De wet van 13 
april 1995 voerde gedeeld ouderlijk gezag in (Senaeve, 1995) en de wet van 18 juli 2006 schoof 
een gelijk verdeeld verblijf (verblijfsco-ouderschap) naar voren als de prioritair te onderzoeken 
verblijfsregeling voor kinderen na een echtscheiding (Martens, 2007; Vanbockrijck, 2009). De 
ouderrol staat bijgevolg los van de partnerrol en de ouders worden geacht om, ook na een echt-
scheiding, in te staan voor de opvoeding van hun kind(eren) (Lemieux, 2005; Marquet, 2007). 
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Een echtscheiding kan echter een negatieve impact hebben op de kwaliteit van de opvoeding. 
Longitudinaal onderzoek van McLanahan en Sandefur (1994) evenals van Seltzer (2000) wees 
uit dat ouders een verminderde ouderlijke betrokkenheid kennen en minder effectief opvoeden 
na een echtscheiding. In tegenstelling tot dit onderzoek vond Strohschein (2007) echter geen 
verschil in de opvoeding na een echtscheiding.

Een echtscheiding staat als transitie echter niet op zichzelf, maar wordt beschouwd als een pro-
ces (Amato, 2000). Dit proces start vóór de uitspraak van de echtscheiding en kan ook nadien 
nog lang gevolgen hebben. Een echtscheiding kan immers de katalysator zijn voor daaropvol-
gende gezinstransities. Twee belangrijke gezinstransities na een echtscheiding hebben mogelijk 
een impact op de opvoeding. Vooreerst is er de overgang van één tweeoudergezin naar een 
nieuw gezinstype bij beide ouders. Voorgaand onderzoek op basis van Vlaamse data wees uit 
dat 21,4% van de kinderen na een ouderlijke echtscheiding in verblijfsco-ouderschap verblijft, 
60,4% kinderen verblijft voornamelijk bij de moeder (residentiële moeder – niet-residentiële 
vader gezinnen) en 10,4% verblijft voornamelijk bij de vader (residentiële vader – niet residen-
tiële moeder gezinnen) (Sodermans et al., 2011a). Daarnaast is er de eventuele overgang naar het 
samenwonen met een stiefouder. Uit onderzoek gebaseerd op Vlaamse data weten we dat onge-
veer 45% van de moeders en 54% van de vaders met inwonende kinderen na een echtscheiding 
samenwoont met een nieuwe partner (Sodermans et al., 2011b). Deze twee transities kunnen 
de opvoedingssituatie van kinderen met gescheiden ouders beïnvloeden, ten eerste omdat de 
frequentie en de aard van het contact tussen de ouder en het kind wijzigt, en ten tweede omdat 
een nieuwe partner van de ouder ook een impact kan hebben op de opvoeding van het kind. 

Tot nog toe werd in Vlaams onderzoek niet onderzocht hoe deze twee gezinstransities, die 
het gevolg zijn van een ouderlijke echtscheiding, samenhangen met de opvoedingsstijlen van 
gescheiden vaders en moeders. In dit hoofdstuk willen we dan ook deze lacune in de kennis 
opvullen. Hoewel er geen Vlaamse longitudinale data beschikbaar zijn om na te gaan of de op-
voedingsstijlen van ouders vóór en na de verschillende gezinstransities wijzigen, kunnen we 
op basis van de gegevens uit het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SIV) nagaan in hoeverre 
de opvoedingsstijlen van vaders en moeders verschillen naargelang de structuur van het gezin 
na een echtscheiding. Daartoe bestuderen we de volgende twee onderzoeksvragen: Verschillen 
de opvoedingsstijlen van moeders en vaders naargelang het gezinstype? Verschillen de opvoe-
dingsstijlen van moeders en vaders in stiefgezinnen van deze van alleenstaande moeders en 
vaders?

Vooraleer we de resultaten van dit onderzoek bespreken, gaan we dieper in op wat een opvoe-
dingsstijl nu precies inhoudt en welke mechanismen de eventuele relatie tussen de voorge-
noemde gezinstransities en de opvoedingsstijlen van vaders en moeders na een echtscheiding 
kunnen verklaren. Ook besteden we aandacht aan zowel internationaal als Vlaams onderzoek 
omtrent dit thema. Vervolgens stellen we kort de gebruikte data en methode voor om nadien 
onze resultaten te bespreken. We rapporteren de resultaten afzonderlijk voor de opvoedings-
stijlen van vaders en van moeders.
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1. literatuur

1.1. ouderlijke opvoedingsstijlen

Het begrip opvoeding is niet eenvoudig te definiëren. Uit de veelheid van definities kunnen we 
afleiden dat opvoeding een wijze van omgaan met kinderen is die een samenhang vertoont tus-
sen de gedragingen, attitudes en cognities van ouders (Van Crombrugge, 2009). Enerzijds omvat 
een opvoedingsstijl het opvoedend handelen en de gedragingen van ouders. Anderzijds gaat het 
ook over een klimaat waarbinnen kinderen worden opgevoed, waarbij ouders hun visie op en 
evaluatie van de wereld (attitude) evenals hun kennis over de wereld (cognitie) meegeven aan 
hun kinderen (Darling & Steinberg, 1993).

Een gekend en veel gebruikt theoretisch model van opvoedingsstijlen is dat van de Amerikaanse 
onderzoekster Baumrind (1991). Zij definieert een opvoedingsstijl aan de hand van twee dimen-
sies: steun en controle. Steun verwijst naar de warmte en de affectie die ouders geven aan hun 
kinderen, terwijl controle verwijst naar de grenzen die ouders stellen voor hun kinderen en het 
toezicht dat ze houden over hun kinderen. De combinatie van deze twee dimensies resulteert in 
vier verschillende opvoedingsstijlen (figuur 1): autoritatieve ouders die zowel ondersteunend 
als controlerend zijn, permissieve ouders die vooral ondersteunend en weinig controlerend 
zijn, autoritaire ouders die vooral controlerend en weinig ondersteunend zijn en niet-betrokken 
ouders die weinig ondersteunend en controlerend zijn. Een effectieve opvoeding dient ervoor 
te zorgen dat kinderen zich goed voelen en aangepast zijn aan deze maatschappij (Hoghughi, 
2004). Er bestaat een sterke samenhang tussen de opvoedingsstijl van de ouders en het welbe-
vinden van het kind. Uit onderzoek blijkt dat de autoritatieve opvoedingsstijl – waarbij ouders 
veel steun en controle bieden – de meest effectieve opvoedingsstijl is om het welbevinden van 
kinderen te bevorderen (Baumrind, 1991; Hetherington & Stanley-Hagen, 1999; Marsiglio et al., 
2000; Simons & Conger, 2007). 

Onderzoek heeft vaak uitgewezen dat gehuwde ouders een meer effectieve opvoeding hebben 
dan gescheiden ouders. Volgens Pryor (2004) zijn alleenstaande ouders minder vaak autorita-
tief dan gehuwde ouders. Hoewel dit onderzoek zich vaak toespitst op moeders, vond Flouri 
(2006) analoge resultaten voor vaders, waarbij niet-residentiële vaders minder vaak autorita-
tief zijn dan residentiële vaders. Sirvanli-Ozen (2004) vond bij een vergelijking van gehuwde 
en gescheiden ouders dat gescheiden vaders meer controle, maar minder steun geven dan ge-
huwde vaders. Voor de opvoeding van gehuwde en gescheiden moeders vond hij geen ver-
schil. Ook voor Vlaamse ouders vinden onderzoekers resultaten die in deze richting wijzen. 
Bastaits, Ponnet en Mortelmans (2012a) vergeleken de opvoedingsstijlen van gehuwde vaders 
met deze van gescheiden vaders en vonden dat gehuwde vaders vaker een autoritatieve op-
voedingsstijl hebben dan gescheiden vaders, daar waar gescheiden vaders vaker een niet-be-
trokken opvoedingsstijl hebben dan gehuwde vaders. Vergelijkend onderzoek van Vandoorne, 
Decaluwe en Vandemeulebroecke (2000) wees uit dat kinderen van gescheiden ouders minder 
steun en minder controle ervaren dan kinderen van gehuwde ouders. Zij suggereren echter 
dat het gezinstype van de kinderen na een echtscheiding hierbij een sterke rol kan spelen. Bij 
deze suggestie sluit een ander onderzoek van Bastaits, Ponnet en Mortelmans (2012b) aan. Zij 
vonden bij een vergelijkend onderzoek namelijk dat er geen verschil in steun en controle is 
tussen gehuwde vaders en vaders in verblijfsco-ouderschap, maar wel tussen gehuwde vaders 
en niet-residentiële vaders. Of een echtscheiding als transitie zorgt voor een minder effectieve 
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opvoeding bij gescheiden ouders, is echter zelden onderzocht en de beschikbare resultaten zijn 
niet eenduidig. Onderzoek van McLanahan en Sanderfur (1994) en van Seltzer (2000) wees 
enerzijds uit dat ouders na een echtscheiding een verminderde betrokkenheid bij hun kind ken-
nen. Anderzijds vond Strohschein (2007) in haar bevraging bij kinderen dat er geen verschil in 
opvoeding is vóór en na een echtscheiding.

1.2. ouderlijke opvoedingsstijlen en het gezinstype

Zoals aangegeven door Vandoorne et al. (2000) kan het gezinstype een belangrijke rol spelen 
bij de verklaring van verschillen in opvoedingsstijlen van gescheiden ouders. De ‘parental re-
source theory’ biedt een verklaring voor deze samenhang tussen ouderlijke opvoedingsstijlen 
en het gezinstype na een echtscheiding (residentiële oudergezinnen, gezinnen met verblijfsco-
ouderschap en niet-residentiële oudergezinnen). Volgens Thomson, Johnson en McLanahan 
(1994) kunnen ouders hun kinderen van twee hulpbronnen voorzien: geld en tijd. Geld maakt 
het voor ouders mogelijk om in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien. Tijd geeft 
ouders de mogelijkheid om hun kinderen zowel steun als controle te bieden en hun kinderen 
op te voeden. Een daling in de tijd die ouders en hun kinderen samen doorbrengen kan gepaard 
gaan met een verlaagde kans op het geven van steun en controle. Deze daling zal een andere 
opvoedingsstijl met zich meebrengen. Ook andere onderzoekers wijzen erop dat de tijd die een 
ouder en een kind samen doorbrengen, van belang is voor de opvoedingsstijlen van gescheiden 
ouders (King, 2006; King & Sobolewski, 2006; Pasley & Braver, 2004; Peters & Ehrenberg, 2008).

Onderzoek naar verschillen in opvoedingsstijlen naargelang het gezinstype waarin kinderen ver-
blijven is echter schaars. Hetherington en Stanley-Hagen (1999) gaven aan dat niet-residentiële 

fIGuur 1.  Model van opvoedingsstijlen volgens Baumrind
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Autoritatieve
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Bron: Baumrind, 1991, p.62.
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ouders minder controle bieden, terwijl residentiële ouders meer controle en meer steun bieden. 
Een vroege studie van Bowman en Ahrons (1985) focuste op verblijfsco-ouderschap en toonde 
aan dat vaders in verblijfsco-ouderschap vaker betrokken zijn bij opvoedingstaken dan niet-
residentiële vaders. Voor Vlaanderen vonden Vandoorne et al. (2000) dat de residentiële ouder 
meer steun en meer controle gaf dan de niet-residentiële ouder. Dit resultaat gold zowel voor de 
opvoeding door de moeder als voor de opvoeding door de vader. Kinderen die afwisselend bij 
vader en moeder verbleven, kregen ongeveer evenveel steun van moeder als van vader. Een on-
derzoek van Bastaits et al. (2012a) bij kinderen van gescheiden vaders gaf aan dat niet-residenti-
ele vaders significant vaker permissief en niet-betrokken zijn dan residentiële vaders en vaders 
in verblijfsco-ouderschap. Deze laatste twee groepen vaders zijn dan weer vaker autoritatief en 
autoritair dan niet-residentiële vaders. De onderzoekers vonden echter geen verschillen tus-
sen vaders in verblijfsco-ouderschap en residentiële vaders. Ondanks deze studies is er nood 
aan onderzoek dat zowel de opvoedingsstijl van gescheiden moeders als deze van gescheiden 
vaders opneemt en verder gaat dan een vergelijking tussen de opvoedingsstijl van gescheiden 
ouders in verschillende gezinstypes.

1.3. ouderlijke opvoedingsstijlen en het stiefgezin

De samenhang tussen de gezinssamenstelling en de ouderlijke opvoedingsstijl na een echt-
scheiding kan worden verklaard vanuit de theorie over sociale rollen en rolconflicten. Enerzijds 
kan de aanwezigheid van een nieuwe partner in het huishouden van de gescheiden ouder lei-
den tot een rolconflict voor deze ouder en tot een competitie tussen het kind en de nieuwe, 
inwonende partner (Adamson & Pasley, 2006; Thomson et al., 2001). Gescheiden ouders die 
samenwonen met een nieuwe partner zullen hun tijd moeten verdelen tussen het kind/de kin-
deren en de nieuwe partner en ze moeten een dubbele rol opnemen, zowel die van ouder als 
die van (nieuwe) partner. Dit kan leiden tot een rolconflict en een lagere betrokkenheid bij de 
opvoeding van de kinderen. Maar ook de kinderen en de nieuwe, inwonende partner zullen bei-
den dingen naar aandacht en tijd van de biologische ouder, waardoor deze ouder zijn aandacht 
en tijd zal moeten (her)verdelen. Onderzoek van Pryor (2004) sluit hierbij aan en toonde aan 
dat adolescenten een lagere ouderlijke controle en steun rapporteren wanneer ze verschillende 
partnertransities van hun ouder hebben ervaren. In lijn met dit resultaat vinden andere onder-
zoekers dat ouders minder controle en steun bieden wanneer ze hertrouwd zijn (Henderson 
& Taylor, 1999). Volgens een onderzoek van Thomson et al. (2001) gaven kinderen ook aan 
dat moeder minder superviserend was indien ze na een echtscheiding een nieuwe relatie was 
aangegaan. Longitudinaal onderzoek van Crawford en Novak (2008) toonde aan dat het wonen 
in een stiefgezin op een gegeven moment een negatieve impact heeft op de gehechtheid aan de 
ouder op een later tijdstip. Anderzijds kan de aanwezigheid van een nieuwe partner ook zorgen 
voor een betere verdeling van de gezinstaken en meer ondersteuning bieden aan de biologische 
ouder, wat de opvoedingsstijlen van gescheiden moeders en vaders positief kan beïnvloeden 
(Hetherington, 2006). Het onderzoek van Vandoorne et al. (2000) sluit deels bij deze visie aan. 
De resultaten van dit onderzoek toonden immers aan dat de steun van een gescheiden ouder 
hoger is wanneer deze ouder samenwoont met een nieuwe partner, ook al woont het kind niet 
bij deze ouder.
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2. data en methode

2.1. data

Om onze twee onderzoeksvragen te beantwoorden, maken we gebruik van de gegevens van 
het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV) (Pasteels et al., 2011). Deze dataset wordt ge-
kenmerkt door een multi-actorperspectief waarbij informatie voorhanden is over partners uit 
intacte en uit ontbonden huwelijken, een kind van 10 jaar of ouder van deze partners, een ouder 
van deze partners en hun eventuele nieuwe partners. De adressen van de (ex-)huwelijkspart-
ners werden op toevalsbasis uit het Rijksregister geselecteerd, na toestemming van de Belgische 
Privacy Commissie. Deze (ex-)partners moesten voor het eerst gehuwd zijn tussen 1971 en 2008 
en mochten maximaal één echtscheiding achter de rug hebben. In de brutosteekproef van 8.506 
(ex-)echtparen waren gescheiden paren oververtegenwoordigd met 6.004. In de periode van ok-
tober 2009 tot en met december 2010 werden gegevens verzameld bij 6.470 (ex-)partners, 1.257 
niet-zelfstandig wonende kinderen, 320 zelfstandig wonende kinderen, 2.157 (groot)ouders en 
1.837 nieuwe partners. In Pasteels et al. (2011) is meer informatie over de steekproeftrekking 
en de dataset beschikbaar.

Onze analyses zijn gebaseerd op een subset van de SiV-dataset (zie bijlage 1). We analyseren de 
gegevens van niet-zelfstandig wonende kinderen van uit de echt gescheiden ouders die tussen 
10 en 18 jaar oud zijn, in lijn met het onderzoek van McLeod et al. (2007). Omdat opvoeding 
centraal staat in ons onderzoek, werden enkel kinderen opgenomen die persoonlijk contact 
hebben met hun beide ouders1. De gegevens van deze kinderen koppelen we aan gegevens 
van de biologische of adoptieouders van deze kinderen, zijnde ex-partners. Zowel de kinderen 
als de ouders werden bevraagd met een ‘Computer Assisted Personal Interview’ (CAPI). Uit 
voorgaande analyses (Bastaits et al., 2012c) weten we dat ouders die niet deelnamen aan het 
SiV-onderzoek minder betrokken waren bij hun kinderen dan ouders die wel deelnamen, wat 
tot een vertekening in de respons naar opvoedingsstijl leidt. Enkel gegevens van kinderen en 
ouders opnemen waarvan beide ouders deelnamen aan het SiV-onderzoek (n=172)2 zou leiden 
tot een vertekende onderzoeksgroep. Om deze vertekening in non-respons te vermijden, ge-
bruiken we de gegevens van het kind en van slechts één ouder. Indien enkel de moeder heeft 
deelgenomen, is deze ouder altijd de moeder; indien enkel de vader heeft deelgenomen, is 
deze ouder altijd de vader en indien beide ouders hebben deelgenomen, werd op toevalsbasis 
de moeder of de vader geselecteerd om deel uit te maken van onze onderzoeksgroep. Het kind 
verschafte informatie over de opvoedingsstijlen van de vader en de moeder; de ouder verschafte 
informatie over de verblijfsregeling, de aanwezigheid van een nieuwe partner in het huishou-
den en over enkele kenmerken van moeder, vader en kind. Na het uitsluiten van kinderen en 
ouders met ontbrekende (n=32) of incorrecte (n=14) informatie over de verblijfsregeling bevatte 
de onderzoeksgroep informatie over 404 kinderen en hun gescheiden ouders.

1 7 kinderen hadden nooit meer persoonlijk contact met hun moeder en verbleven bij hun vader.; deze kinderen waren gemiddeld 16 
jaar oud en de (echt)scheiding van hun ouders was gemiddeld 7,7 jaar geleden. 44 kinderen hadden nooit meer persoonlijk contact 
met hun vader en verbleven nagenoeg allemaal bij hun moeder; deze kinderen waren gemiddeld 14 jaar oud en hun ouderlijke schei-
ding was gemiddeld 9,2 jaar geleden. Kinderen die geen persoonlijk contact hadden met hun vader en/of moeder, kregen binnen het 
SiV-onderzoek geen vragen over de opvoedingsstijlen van deze ouder(s).

2 Bij 172 kinderen uit onze subset namen beide ouders deel. Gegeven de selectiviteit in opvoedingsstijlen en de lage n, besloten we 
om de gegevens van het kind en één van beide ouders te analyseren en niet deze van het kind en zijn beide ouders.
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2.2. Variabelen

Opvoedingsstijl: De opvoedingsstijl van zowel de vader als de moeder werd bij het kind ge-
meten aan de hand van de ‘Parenting Style Inventory II’ (Darling & Toyokawa, 1997). Deze 
gevalideerde schaal bevat een subschaal voor steun en een subschaal voor controle. De sub-
schaal steun bestaat uit vijf items met vijf antwoordcategorieën (1=helemaal niet akkoord tot 
5=helemaal akkoord). Voorbeelditems zijn: ‘Ik kan op de hulp van mijn vader/moeder rekenen 
als ik een probleem heb’ en ‘Mijn vader/moeder en ik doen leuke dingen samen’. Consistent 
met voorgaand onderzoek (Bastaits et al., 2012b; Ponnet et al., 2013) worden drie items van de 
subschaal controle gebruikt met dezelfde vijf antwoordcategorieën. Voorbeelditems zijn: ‘Als 
ik me niet gedraag, straft mijn vader/moeder mij’ en ‘Mijn vader/moeder zegt mij hoe ik dingen 
beter kan doen’. Beide subschalen werden één keer voor de vader en één keer voor de moeder 
ingevuld. Aan de hand van een latente klasse analyse op basis van deze twee subschalen wor-
den opvoedingsstijlen toegekend aan de vaders en de moeders.

Gezinstype: Het gezinstype werd toegekend op basis van een dubbele verblijfskalender. De be-
vraagde ouder duidde voor een normale maand (geen vakantiemaand) op een eerste kalender 
de dagen en nachten aan dat het kind bij hem/haar verbleef. Op een tweede kalender duidde de 
bevraagde ouder de dagen en nachten aan dat het kind bij de andere ouder verbleef. Gegeven 
dit onderzoek over opvoeding en naar analogie met voorgaand onderzoek (Melli, 1999; Smyth 
& Moloney, 2008), hielden we enkel rekening met het aantal nachten om het gezinstype van het 
kind te bepalen. Hiermee wijken we af van afbakeningen van de verblijfsregeling van kinderen 
en het gezinstype in ander SiV-onderzoek. Op basis van deze informatie, konden we aan de 
hand van de verblijfsregeling van het kind ouders indelen in verschillende gezinstypes. Een 
residentiële ouder is een ouder waar het kind meer dan 66% van de nachten verblijft. Een 
niet-residentiële ouder is een ouder waar het kind minder dan 33% van de nachten verblijft. 
Een ouder in verblijfsco-ouderschap is een ouder waar het kind minimum 33% van de nachten 
maar maximum 66% van de nachten verblijft. Onze onderzoeksgroep bevat 8,1% residentiële 
vaders en 55,5% residentiële moeders, 34,0% vaders en moeders in verblijfsco-ouderschap en 
57,9% niet-residentiële vaders en 10,5% niet-residentiële moeders.

Wonen in een stiefgezin: Op basis van de informatie van de ouder weten we of de vader en de 
moeder samenwonen met een nieuwe partner. Indien de ouder niet met een partner samen-
woont, noemen we dit een alleenwonende ouder. Indien de ouder wel samenwoont met een 
nieuwe partner, noemen we dit een stiefgezin. Omwille van de grote item non-respons op deze 
vraag omtrent de nieuwe partner, hebben we ontbrekende informatie in het interview van de 
ene ouder, geïmputeerd met informatie uit het interview met de andere ouder (indien deze 
werd bevraagd). Zo werd de item non-respons op de aanwezigheid van een stiefouder bij de 
vader gereduceerd van 13,9% tot 2,5% en bij de moeder van 10,4% tot 0,5%. 59,0% van de 
vaders en 50,8% van de moeders woonde samen met een nieuwe partner.

Kenmerken van de ouders: Als kenmerken van de ouders nemen we hun leeftijd, hun oplei-
dingsniveau en de duur sinds de scheiding op. Vaders zijn gemiddeld 44,5 jaar oud (SD=4,3, 
min=33,9 en max=64,0), moeders gemiddeld 42,2 jaar (SD=4,2, min=31,0 en max=56,0). 21,9% 
van de vaders heeft hoogstens een diploma van het lager of het lager secundair onderwijs (lager 
opgeleide vaders); 47,6% een diploma van het hoger secundair onderwijs (gemiddeld opgeleide 
vaders) en 30,5% een diploma van het hoger onderwijs (hoger opgeleide vaders). 16,2% van 
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de moeders heeft hoogstens een diploma van het lager of het lager secundair onderwijs (lager 
opgeleide moeders); 43,3% een diploma van het hoger secundair onderwijs (gemiddeld opge-
leide moeders) en 40,5% een diploma van het hoger onderwijs (hoger opgeleide moeders). De 
feitelijke scheiding (dit is vanaf het ogenblik dat de ouders definitief apart zijn gaan wonen) is 
gemiddeld 7,8 jaar geleden (SD=3,8, min=0,0 en max=18,0).

Kenmerken van het kind: Als kenmerken van het kind nemen we het geslacht en de leeftijd op. 
De onderzoeksgroep omvat 51,0% jongens en 49,0% meisjes. De kinderen zijn gemiddeld 14,4 
jaar oud (SD=2,5, min=10 en max=18). 

2.3. analysestrategie

Om een opvoedingsstijl toe te kennen aan iedere vader en moeder, voeren we een latente klasse 
analyse uit. Dit is een datareductietechniek voor categorische variabelen, waarbij iedere res-
pondent een kans toegewezen krijgt om tot een bepaalde klasse van een latente variabele te be-
horen op basis van de antwoordscores op de items van één of meerdere (sub)schalen. Voor het 
toekennen van een opvoedingsstijl aan de hand van een latente klasse analyse, gebruiken we 
de subschalen voor steun en controle uit de ‘Parenting Style Inventory II’ (Darling & Toyokawa, 
1997).

De opvoedingsstijlen van vaders en moeders uit de latente klasse analyse worden vervolgens 
bestudeerd in het licht van het gezinstype en het al dan niet wonen in een stiefgezin, hetzij bij 
de moeder, hetzij bij de vader. Eerst worden er bivariate analyses uitgevoerd om met behulp 
van een Chi2 toets na te gaan of de opvoedingsstijlen verschillen naargelang het gezinstype en 
het wonen in een stiefgezin. Daarna wordt met een multinomiale logistische regressie analyse 
nagegaan in hoeverre het gezinstype en het wonen in een stiefgezin samenhangen met de ou-
derlijke opvoedingsstijl, onder controle van elkaar en van andere kenmerken. Daartoe wer-
den alle  metrische variabelen gecentreerd rond hun gemiddelde, zodat het intercept van de 
regressie-analyse een zinvolle interpretatie heeft (Hox, 2010). Voorafgaand aan de multinomiale 
logistische regressie-analyse werden alle assumpties (bijvoorbeeld de afwezigheid van multi-
collineariteit) van het model getest en bevestigd. Het probleem met nulcellen voor de opvoe-
dingsstijlen van residentiële vaders werd opgelost door de vaders in verblijfsco-ouderschap 
en de residentiële vaders samen te nemen als referentiegroep, we noemen hen de ‘semi-resi-
dentiële vaders’. Voor de opvoedingsstijlen van moeders was er geen probleem met nulcellen. 
Ontbrekende waarden op onafhankelijke of afhankelijke variabelen werden uitgesloten van de 
analyses door middel van listwise deletion. Gegeven dat ofwel informatie van de moeder ofwel 
informatie van de vader beschikbaar was, werd in de multinomiale logistische regressie steeds 
gecontroleerd voor het geslacht van de ouder die we opnamen in onze onderzoeksgroep. Dit 
effect van geslacht bleek niet significant te zijn, wat aangeeft dat het gebruiken van informatie 
van de moeder of de vader niet tot een vertekening van de opvoedingsstijlen leidt. Zowel re-
gressiecoëfficiënten als odds ratios worden gerapporteerd voor alle onafhankelijke variabelen 
in het multinomiaal logistisch regressiemodel. Odds ratios zijn altijd positief en symmetrisch 
rond 1 waarbij odds ratios kleiner dan 1 duiden op een negatieve samenhang met ouderlijke 
opvoedingsstijlen, odds ratios groter dan 1 duiden op een positieve samenhang met ouderlijke 
opvoedingsstijlen en odds ratios van exact 1 geven aan dat er geen samenhang is. Alle analyses 
worden apart uitgevoerd voor de opvoedingsstijlen van vaders en deze van moeders.
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3. Resultaten

3.1. aantal ouderlijke opvoedingsstijlen

Om het aantal latente klassen na te gaan, en bijgevolg ook het aantal opvoedingsstijlen, baseren 
we ons op het Baysiaans Informatie Criterium (BIC) (zie bijlage 2), een maat voor de gepastheid 
van het meetmodel. Hoe lager het BIC, hoe beter het model bij de data aansluit. Gebaseerd op 
het BIC kiezen we echter voor zowel de vaders als de moeders een vier-klassen model, in lijn 
met het theoretische model van Baumrind (1991). 

In tabel 1 worden de conditionele kansen voor elk item weergegeven. Per klasse en per item 
geeft de conditionele kans de kans weer dat een kind heeft geantwoord met ‘helemaal akkoord’ 
of ‘akkoord’. Zo hebben kinderen met een niet-betrokken vader bijvoorbeeld 7,6% kans om op 
het item ‘Mijn vader en ik doen leuke dingen samen’ te antwoorden met ‘helemaal akkoord’ of 

tAbEL 1.  Geschatte relatieve omvang en werkelijke verdeling van de latente klassen en de conditio-
nele kansen van de items van de ‘Parenting Style Inventory II’, voor ooit-gescheiden vaders 
en moeders

Vaders moeders

klassea nB P a aV nB P a aV

Geschatte verdeling 0,135 0,328 0,253 0,284 0,107 0,145 0,338 0,409

Werkelijke verdeling (in %) 13,7 32,4 25,7 28,2 10,4 13,6 33,2 42,8

Subschaal steun

Mijn vader/moeder vindt het niet leuk 
dat ik mijn problemen aan hem/haar 
vertel: (helemaal) akkoordb 0,291 0,779 0,779 0,848 0,597 0,982 0,985 0,928

Mijn vader/moeder geeft me bijna 
nooit een compliment wanneer ik iets 
goed doe: (helemaal) akkoordb 0,187 0,676 0,788 0,826 0,454 0,922 1,000 0,908

Ik kan op de hulp van mijn vader/
moeder rekenen als ik een probleem 
heb: (helemaal) akkoord 0,219 0,769 0,873 0,989 0,406 0,999 0,992 0,994

Mijn vader/moeder neemt zijn/haar 
tijd om met mij te praten: (helemaal) 
akkoord 0,007 0,579 0,739 0,953 0,110 0,930 1,000 0,879

Mijn vader/moeder en ik doen leuke 
dingen samen: (helemaal) akkoord 0,076 0,655 0,788 0,946 0,155 0,754 0,912 0,666

Subschaal controle

Bij mijn vader/moeder kom ik er 
gemakkelijk van af als ik iets doe wat 
niet mag: (helemaal) akkoordb 0,524 0,240 0,803 0,557 0,628 0,135 0,674 0,412

Als ik me niet gedraag straft mijn 
vader/moeder mij: (helemaal) 
akkoord 0,348 0,083 0,846 0,502 0,353 0,082 0,608 0,410

Wanneer ik iets verkeerds doe, 
straft mijn vader/moeder mij niet: 
(helemaal) akkoordb 0,483 0,119 0,990 0,525 0,523 0,004 0,821 0,453

a NB = niet betrokken, P = permissief, A = autoritair, AV = autoritatief.
b gespiegelde items.

Bron: SiV, 2010.
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‘akkoord’. Op basis van deze conditionele kansen kunnen we een inhoudelijke opvoedingsstijl 
toekennen aan iedere klasse. Vaders uit klasse 1 geven minder steun aan hun kinderen dan 
vaders uit de drie andere klassen. Vaders uit klasse 1, en vooral deze uit klasse 2, bieden hun 
kinderen dan weer minder controle. Vaders uit klasse 3 zijn het meest controlerend. Bijgevolg 
besluiten we dat vaders in klasse 1 niet-betrokken (NB) vaders zijn, deze in klasse 2 permissieve 
(P) vaders, deze in klasse 3 autoritaire (A) vaders en deze in klasse 4 autoritatieve (AV) vaders. 
Voor moeders zien we soortgelijke resultaten. Ook hier bieden moeders uit klasse 1 minder 
steun dan moeders in de andere klassen. Moeders uit klasse 2 bieden de minste controle en 
deze uit klasse 3 de meeste. Wat controle betreft, onderscheiden moeders uit klasse 1 en klasse 
4 zich van elkaar inzake item 2 (‘Als ik me niet gedraag straft mijn vader/moeder mij’) waarbij 
moeders uit klasse 4 meer controle tonen dan moeders uit klasse 1. Zodoende beschouwen 
we moeders in klasse 1 als niet-betrokken (NB) moeders, deze in klasse 2 als permissieve (P) 
moeders, deze in klasse 3 als autoritaire (A) moeders en deze in klasse 4 als autoritatieve (AV) 
moeders. Een belangrijke kanttekening bij de resultaten van deze latente klasse analyse is dat 
autoritaire vaders en moeders ook nog steun bieden (zie Chan & Koo, 2011).

Op basis van de latente klasse analyse vinden we dat 13,7% van de vaders een niet-betrokken 
opvoedingsstijl heeft, 32,4% een permissieve opvoedingsstijl, 25,7% een autoritaire opvoe-
dingsstijl en 28,2% een autoritatieve opvoedingsstijl. Met betrekking tot de opvoedingsstijlen 
van moeders vinden we dat 10,4% van de moeders een niet-betrokken opvoedingsstijl heeft, 
13,6% een permissieve opvoedingsstijl, 33,2% een autoritaire opvoedingsstijl en 42,8% een 
autoritatieve opvoedingsstijl. 

3.2. ouderlijke opvoedingsstijlen en type gezin: bivariate resultaten

3.2.1. ouderlijke opvoedingsstijlen en het gezinstype

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, bestuderen we de relatie tussen de opvoe-
dingsstijlen van gescheiden ouders en het gezinstype aan de hand van een Chi2-test (tabel 2). 
Voor vaders vinden we geen significant verschil inzake opvoedingsstijl tussen residentiële va-
ders en vaders in verblijfsco-ouderschap. Er is echter wel een significant verschil tussen niet-re-
sidentiële vaders en semi-residentiële vaders. Niet-residentiële vaders zijn vaker niet-betrokken 
en permissief, terwijl semi-residentiële vaders vaker autoritair en autoritatief zijn.

Net als bij vaders, verschillen de opvoedingsstijlen van residentiële moeders en moeders in 
verblijfsco-ouderschap niet significant van elkaar. Daarentegen verschillen de opvoedingsstij-
len van residentiële moeders en moeders in verblijfsco-ouderschap wel significant van deze 
van niet-residentiële moeders. Niet-residentiële moeders hebben, net als niet-residentiële va-
ders, vaker een niet-betrokken opvoedingsstijl. Residentiële moeders en moeders in verblijfsco-
ouderschap zijn significant vaker permissief en autoritair dan niet-residentiële moeders. Er is 
echter geen verschil tussen moeders in de verschillende gezinstypes wat betreft de autoritatieve 
opvoedingsstijl. Dit is mogelijk te verklaren door het kleine aantal niet-residentiële moeders in 
de onderzoeksgroep.



oudeRlijke oPVoedinGSStijlen

319

12

h
o

o
f

d
S

t
u

k

tAbEL 2.  Opvoedingsstijlen van ooit-gescheiden vaders en moeders, naar het gezinstype (in %)

Vaders niet betrokken Permissief autoritair autoritatief n

Residentiële vaders 0,0 25,8 32,3 41,9 31

Vaders in verblijfsco-ouderschap 8,7 26,8 28,3 36,2 138

Chi²(3) = 3,07 p = 0,38

Residentiële vaders 0,0 25,8 32,3 41,9 31

Niet-residentiële vaders 18,5 36,6 23,3 21,6 232

Chi²(3) = 12,30 p = 0,01

Vaders in verblijfsco-ouderschap 8,7 26,8 28,3 36,2 138

Niet-residentiële vaders 18,5 36,6 23,3 21,6 232

Chi²(3) = 15,92 p = 0,00

moeders niet betrokken Permissief autoritair autoritatief n

Residentiële moeders 9,8 15,1 32,0 43,1 225

Moeders in verblijfsco-ouderschap 7,3 12,3 38,4 42,0 138

Chi²(3) = 2,14 p = 0,54

Residentiële moeders 9,8 15,1 32,0 43,1 225

Niet-residentiële moeders 24,4 9,8 22,0 43,9 41

Chi²(3) = 8,01 p = 0,05

Moeders in verblijfsco-ouderschap 7,3 12,3 38,4 42,0 138

Niet-residentiële moeders 24,4 9,8 22,0 43,9 41

Chi²(3) = 10,99 p = 0,01

Bron: SiV, 2010.

3.2.2. ouderlijke opvoedingsstijlen en al dan niet een stiefgezin

Met betrekking tot onze tweede onderzoeksvraag worden de opvoedingsstijlen van alleenstaan-
de ouders vergeleken met deze van ouders in een stiefgezin (tabel 3). Voor de opvoedingsstijlen 
van vaders kunnen we besluiten dat vaders die samenwonen met een nieuwe partner vaker een 
niet-betrokken opvoedingsstijl hanteren dan vaders die alleen wonen. Vaders die alleen wonen 
zijn echter vaker permissief dan vaders die samenwonen met een nieuwe partner. In tegenstel-
ling met de resultaten van de vaders, zien we voor de opvoedingsstijlen van moeders geen sig-
nificante verschillen naargelang de aanwezigheid van een stiefouder in het huishouden. 

tAbEL 3.  Opvoedingsstijlen van ooit-gescheiden vaders en moeders naargelang de aan-/afwezig-
heid van een stiefouder (in %)

Vaders niet betrokken Permissief autoritair autoritatief n

Alleenwonende vader 8,1 39,1 23,0 23,0 161

Stiefgezin bij vader 16,8 28,0 27,6 27,6 232

Chi²(3) = 10,03 p = 0,02

moeders niet betrokken Permissief autoritair autoritatief n

Alleenwonende moeder 8,1 14,7 32,8 44,4 198

Stiefgezin bij moeder 12,8 12,8 33,8 40,7 204

Chi²(3) = 2,72 p = 0,44

Bron: SiV, 2010.
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3.3. ouderlijke opvoedingsstijlen en type gezin: multivariate resultaten

In deze paragraaf gaan we na of de verschillen uit de bivariate analyses ook stand houden wan-
neer we deze controleren voor de kenmerken van de ouder en van het kind. Het eerste regressie-
model betreft de opvoedingsstijlen van ooit-gescheiden vaders en biedt voldoende verklarings-
kracht. Uit tabel 4 blijkt dat, onder controle van andere kenmerken, de vaderlijke opvoedings-
stijl enkel nog significant verschilt naargelang het gezinstype. Niet-residentiële vaders hebben 
immers 3,76 keer meer kans om een niet-betrokken opvoedingsstijl te hebben dan een autori-
tatieve opvoedingsstijl. Een mogelijke verklaring voor de grotere kans op een niet-betrokken 
opvoedingsstijl bij niet-residentiële vaders vinden we terug bij Jacobs (1983). Niet-residentiële 
vaders zouden meer moeite hebben met het verlies van het contact met hun kind(eren) dan met 
het verlies van het contact met de echtgenote. Bijgevolg functioneert dit verlies van het contact 
met de kinderen als een soort stressor en, zoals we weten uit voorgaand onderzoek (Degarmo 
& Forgatch, 1999; Krishnakumar & Buehler, 2000), hebben stressoren een negatieve impact op 
de opvoedingsstijlen van vaders. Daarnaast hebben niet-residentiële vaders eveneens 2,44 keer 
meer kans op een permissieve dan op een autoritatieve opvoedingsstijl. Deze grotere kans op een 
permissieve opvoedingsstijl kan verklaard worden vanuit een compensatiemechanisme. Daarbij 
zouden niet-residentiële vaders de ouderlijke echtscheiding, en het daarop volgende verlies van 
frequent contact met hun kind(eren), willen compenseren door hun kind(eren) te ondersteunen 
en te verwennen en weinig controle uit te oefenen (Stewart, 1999). Beide significante resultaten 
passen ook binnen de ‘parental resource theory’ (Thomson et al., 1994) waarin gesteld wordt 
dat ouders die minder tijd doorbrengen met hun kind(eren) ook minder steun en controle zul-
len bieden. Daarnaast is het ook mogelijk dat vaders die vóór de echtscheiding niet-betrokken 

tAbEL 4.  Opvoedingsstijlen van ooit-gescheiden vaders (multivariate logistische regressie, regressie-
coëfficiënten en odds ratios)

niet-betrokken vs 
autoritatief

Permissief vs 
autoritatief

autoritair vs 
autoritatief

n = 381 B oR B oR B oR

Intercept -2,39 *** -0,09 -0,37

Informatie van de moeder (ref.: vader) 0,24 1,27 -0,12 0,89 0,29 1,34

Kenmerken kind

Geslacht kind (ref.: jongen) 0,85 2,34 * 0,42 1,52 0,26 1,29

Leeftijd kind 0,16 1,18 0,24 1,27 *** 0,15 1,17 *

Kenmerken vader

Opleidingsniveau (ref.: gemiddeld opgeleid)

Lager opgeleid -0,17 0,84 -0,34 0,71 -0,95 0,38 *

Hoger opgeleid -0,43 0,65 -0,50 0,61 -0,16 0,86

Leeftijd vader -0,01 0,99 0,05 1,05 0,03 10,3

Duur sinds scheiding -0,01 0,99 -0,05 0,95 -0,02 0,98

Gezinstransities bij vader

Gezinstype (ref.: semi-residentieel)

Niet- residentieel 1,32 3,76 ** 0,89 2,44 ** 0,25 1,28

Stiefgezin bij vader (ref.: neen) 0,66 1,93 -0,22 0,80 0,24 1,27

Noten: -2LL intercept and covariates = 943,78 (intercept only = 1019,92); Cox & Snell R² = 0,18; Nagelkerke R² = 0,19.
* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.
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waren, ook vaker kiezen om na de echtscheiding een niet-residentiële vader te zijn. Dit mogelijke 
selectie-effect valt niet uit te sluiten, gegeven het gebruik van cross-sectionele data. Met betrek-
king tot de aanwezigheid van een stiefouder in het huishouden van de vader vinden we geen 
significant verschil tussen de vaderlijke opvoedingsstijlen na een echtscheiding. 

Vervolgens focussen we op de resultaten van het regressiemodel voor de opvoedingsstijlen van 
ooit-gescheiden moeders (tabel 5). Ook dit model biedt voldoende verklaringskracht. Opvallend 
is echter dat het bivariate verschil in de opvoedingsstijlen naargelang het gezinstype verdwijnt 
in dit multivariate model. Onder controle van de kenmerken van de moeder en van het kind, 
alsook van de aanwezigheid van een nieuwe partner in het huishouden van de moeder, vinden 
we geen significante verschillen meer inzake de opvoedingsstijlen naargelang het gezinstype. Dit 
verschil bleef bij ooit-gescheiden vaders wel bestaan in het multivariate model. Een mogelijke 
verklaring voor het niet-significante verband van het gezinstype met de moederlijke opvoedings-
stijl vinden we in de psychoanalytische theorie. Moeders worden als de belangrijkste hechtings-
persoon voor hun kind(eren) beschouwd en ze zijn in de realiteit nog vaak de zorgende ouder 
(Hosely & Montemayor 1997; McKinney & Renk 2008). Daardoor is het mogelijk dat moeders 
in elk gezinstype na een echtscheiding blijven zorgen voor de opvoeding van hun kind(eren). 
Daarnaast heeft dit resultaat mogelijk ook een statistische oorzaak omdat het aantal niet-residen-
tiële moeders (n=41) te laag is om een multivariaat, significant verband te vinden; waar we biva-
riaat wel een significant verband vonden. In lijn met de bivariate resultaten en vergelijkbaar met 
de multivariate resultaten van de ooit-gescheiden vaders vinden we in de multivariate analyse 
van de ooit-gescheiden moeders geen significant verschil naargelang van de aanwezigheid van 
een nieuwe partner/stiefouder in haar huishouden. 

tAbEL 5.  Opvoedingsstijlen van ooit gescheiden moeders (multivariate logistische regressie, 
regressie coëfficiënten en odds ratios)

niet-betrokken vs 
autoritatief

Permissief vs 
autoritatief

autoritair vs 
autoritatief

n = 390 B oR B oR B oR

Intercept -2,17 *** -1,19 * -0,82 *

Informatie van de moeder (ref.: vader) -0,38 0,68 -0,08 0,92 0,15 1,16

Kenmerken kind

Geslacht kind (ref.: jongen) 0,44 1,55 0,25 1,29 0,42 1,53

Leeftijd kind 0,18 1,20 -0,01 0,99 -0,17 0,84 **

Kenmerken moeder

Opleidingsniveau (ref.: gemiddeld opgeleid)

Lager opgeleid 0,81 2,25 0,59 1,81 0,31 1,37

Hoger opgeleid 0,47 1,60 0,12 1,13 0,15 1,17

Leeftijd moeder -0,04 0,96 -0,00 1,00 -0,01 0,99

Duur sinds scheiding -0,12 0,88 * 0,02 1,02 0,04 1,04

Gezinstransities bij moeder

Gezinstype (ref.: residentieel)

Verblijfsco-ouderschap -0,37 0,69 -0,07 0,93 0,33 1,39

Niet-residentieel 0,41 1,50 -0,51 0,60 -0,14 0,87

Stiefgezin bij moeder (ref.: neen) 0,52 1,68 -0,10 0,91 -0,01 0,99

Noten: -2LL intercept and covariates = 913,57 (intercept only = 964,29); Cox & Snell R² = 0,12; Nagelkerke R² = 0,13.
* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.

Bron: SiV, 2010.
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4. discussie

Een stijgend echtscheidingscijfer in ons land, ook bij echtparen met kinderen, (Corijn, 2012; 
Mortelmans & Pasteels, 2011) heeft als gevolg dat er steeds meer kinderen een ouderlijke echt-
scheiding meemaken. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat een ouderlijke echtscheiding 
negatieve gevolgen kan hebben voor de opvoeding van deze kinderen (Seltzer, 2000). Een echt-
scheiding wordt echter niet meer beschouwd als een enkelvoudige gebeurtenis maar als een 
proces dat ook andere gezinstransities met zich meebrengt (Amato, 2000). Twee belangrijke 
transities voor kinderen na een echtscheiding zijn de overgang van een tweeoudergezin naar 
een ander gezinstype bij elke ouder en de eventuele overgang naar een stiefgezin door de komst 
van een nieuwe partner bij vader en/of moeder. De centrale vraag van dit hoofdstuk was hoe 
deze twee gezinstransities na een echtscheiding samenhangen met de opvoedingsstijlen van 
elke ouder. 

Vooreerst werd bestudeerd of de opvoedingsstijlen van ooit-gescheiden vaders en moeders 
verschillen naargelang het gezinstype, onder controle van ouder- en kindkenmerken. Hoewel 
voorgaand Vlaams, vergelijkend onderzoek (Bastaits et al., 2012a; Vandoorne et al, 2000) aan-
toonde dat zowel residentiële vaders als residentiële moeders meer steun en controle geven en 
dus vaker autoritatief zijn dan niet-residentiële vaders en moeders, vonden we in ons onder-
zoek dit verschil enkel terug voor vaders. De niet-residentiële vaders zijn vaker permissief en 
niet-betrokken dan de residentiële vaders en de vaders in verblijfsco-ouderschap. Voor ooit-
gescheiden moeders werd, onder controle van moeder- en kindkenmerken, echter geen verschil 
in opvoedingsstijl naargelang het gezinstype gevonden. Ook in verdere analyses waarbij contact 
werd opgenomen als verklarende variabele in plaats van gezinstype, vonden we gelijklopende 
resultaten. De hoeveelheid contact bleek geen invloed te hebben op de opvoedingsstijl van 
moeders. Voor de opvoedingsstijl van vaders vonden we dat minder contact samenhing met 
een hogere kans op een niet-betrokken of een permissieve vader en met een lagere kans op 
een autoritatieve vader. Deze uiteenlopende resultaten voor ooit-gescheiden vaders en moeders 
kunnen mogelijk verklaard worden door het feit dat vaders, meer dan moeders, beïnvloed wor-
den door de context waarbinnen de opvoeding plaatsvindt (Doherty et al., 1998). Bijgevolg is 
het mogelijk dat verschillen in gezinstype na een echtscheiding de vaderlijke opvoedingsstijl 
sterker beïnvloeden dan de moederlijke opvoedingsstijl.

Vervolgens werden mogelijke verschillen in opvoedingsstijlen tussen eenoudergezinnen en 
stiefgezinnen onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat zowel de opvoedingsstijl van ooit-geschei-
den moeders met een nieuwe samenwoonpartner als deze van ooit-gescheiden vaders met een 
nieuwe samenwoonpartner niet verschilt van de opvoedingsstijl van ooit-gescheiden moeders 
en vaders zonder nieuwe samenwoonpartner. Het al dan niet samenwonen met een nieuwe 
partner, blijkt dus niet van belang te zijn voor de opvoedingsstijl van gescheiden ouders. Dat 
we zowel bij ooit-gescheiden vaders als moeders geen significante verschillen vinden, sluit 
aan bij de verschillende visies op stiefgezinnen die in de literatuur aan bod komen. Enerzijds 
zou de aanwezigheid van een stiefouder leiden tot een rolconflict bij de ouder, wat negatieve 
gevolgen kan hebben voor de opvoedingsstijl (Adamson & Pasley, 2006; Thomson et al., 2001); 
anderzijds kan de stiefouder een bron van steun zijn voor de ouder, wat positieve gevolgen 
kan hebben voor de opvoedingsstijl (Hetherington, 2006). De afwezigheid van een significant 
verband kan erop wijzen dat beide mechanismen een rol spelen. Volgens eerder onderzoek van 
Hetherington (2006) spelen de duurtijd van de nieuwe partnerrelatie en de aanwezigheid van 
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stiefbroers en -zussen een belangrijke rol in de opvoedingsstijl. Indien een stiefgezin al geruime 
tijd bestaat, zal het eventuele rolconflict afnemen. Ook kunnen zowel gescheiden ouders als 
hun kinderen gebaat zijn bij de extra steun en hulpbronnen die een stiefouder met zich mee-
brengt. Gescheiden ouders en hun kinderen in een recent gevormd stiefgezin moeten mogelijk 
hun plaats in het nieuwsamengestelde gezin nog vinden en krijgen vaker te maken met dit 
rolconflict. Ook de aanwezigheid van stiefbroers en -zussen kan dit rolconflict aanscherpen. In 
ons onderzoek konden we echter niet controleren voor deze diversiteit in stiefgezinnen. Deze 
beperking kan een verklaring bieden voor de afwezigheid van significante verschillen.

Hoewel in ons onderzoek geen grote verschillen in opvoedingsstijl naargelang de doorlopen 
gezinstransities werden aangetroffen, komt er wel een andere bevinding naar voren die maat-
schappelijk belang heeft. Uit de latente klasse analyse blijkt immers dat minder dan de helft van 
de gescheiden vaders (28,2%) en moeders (42,8%) een autoritatieve opvoedingsstijl hanteert. 
Ook niet alle gehuwde ouders uit het SiV-onderzoek blijken autoritatief te zijn (Bastaits et al., 
2012a). Uit voorgaand onderzoek blijkt echter dat een autoritatieve opvoedingsstijl – waarbij 
ouders veel steun en veel controle bieden – het welbevinden van kinderen verhoogt (Bastaits et 
al., 2012a; Baumrind, 1991; Marsiglio et al., 2000; Simons & Conger, 2007). Gegeven dat opvoe-
den beoogt om kinderen aan te passen aan de maatschappij en het welbevinden van kinderen 
te bevorderen (Hoghughi, 2004), is het van belang dat ouders kinderen autoritatief opvoeden. 
De bevinding dat niet alle ouders in elk gezinstype deze opvoedingsstijl hanteren, kan erop 
wijzen dat kinderen van niet-autoritatieve ouders in verschillende gezinstypes een lagere kans 
hebben op een hoog welbevinden. Om het functioneren van kinderen in onze samenleving te 
verbeteren, is het stimuleren van een autoritatieve opvoedingsstijl bij vaders en moeders in elke 
gezinstype van belang3.

Om de bevindingen van ons onderzoek correct te interpreteren, is het belangrijk om de tekort-
komingen van dit onderzoek te vermelden. Ten eerste maken we gebruik van cross-sectionele 
data. Daardoor is het niet mogelijk om de causale relatie tussen gezinstransities en ouderlijke 
opvoedingsstijlen na een echtscheiding te bestuderen, maar kunnen we enkel uitspraken doen 
over een eventuele samenhang tussen een gezinstransitie en een ouderlijke opvoedingsstijl. 
Toekomstig onderzoek naar ouderlijke opvoedingsstijlen na een echtscheiding zou gebaat zijn 
met een longitudinale dataset zodat kan worden onderzocht of een gezinstransitie op tijdstip 1 
een verandering in de opvoedingsstijl op tijdstip 2 teweegbrengt. Ten tweede is het, wegens 
een vertekende respons inzake opvoedingsstijlen, niet mogelijk om de gegevens van vaders, 
moeders en kinderen te bestuderen. Ook een vertekening naar gezinstype is niet uit te sluiten 
daar de SiV-dataset enkel gegevens bevat van ouders die slechts één keer uit de echt gescheiden 
zijn. Informatie over ouders die meerdere keren gescheiden zijn, kon in dit onderzoek niet be-
studeerd worden. Toch kan men verwachten dat meerdere echtscheidingen en de bijbehorende 
gezinstransities ook van belang zijn voor de opvoedingsstijlen van deze ouders. Idealiter wil-
len we kunnen nagaan of de opvoedingsstijl van de ouder samenhangt met de complexiteit en 
dynamiek van het stiefgezin en de aanwezigheid van stief- en halfbroers en -zussen. Ook de 
duurtijd van de relatie tussen de ouder en de stiefouder moet meegenomen kunnen worden. 
Ten derde ligt de focus van dit onderzoek enkel op wettelijk gescheiden ouders wiens huwe-
lijk voor beiden het eerste huwelijk was. Naast dit type voormalig gehuwde ouders, zijn er in 

3 We wensen hierbij nogmaals (zie ook 3.1) op te merken dat ook de autoritaire ouders in onze steekproef steun bieden en niet enkel 
controle.
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de huidige samenleving ook veel andere types gescheiden ouders (ongehuwd samenwonende 
ouders of ouders in een tweede of volgend huwelijk die uit elkaar zijn). Deze groepen waren 
echter niet opgenomen in het SiV-steekproefdesign. Het insluiten van deze groepen zou een 
meer representatief beeld van alle vormen van gezinstypes na een scheiding geven.

Ondanks deze tekortkomingen biedt dit onderzoek wel meer inzicht in de opvoedingsstijlen 
van ooit-gescheiden ouders. Zo blijkt dat de gezinstransities na een echtscheiding geen grote 
rol spelen voor de opvoedingsstijlen van ooit-gescheiden vaders en moeders. Enkel een ver-
minderd contact tussen de vader en het kind na een ouderlijke echtscheiding zorgt voor een 
minder effectieve opvoedingsstijl van gescheiden vaders. Maar over het algemeen vinden we in 
elk gezinstype vaders en moeders terug die geen autoritatieve opvoedingsstijl hebben. Gezien 
de positieve impact van een autoritatieve opvoedingsstijl, is het van belang om in iedere ge-
zinssituatie en na iedere gezinstransitie deze stijl bij vaders en moeders te stimuleren, teneinde 
het welbevinden van kinderen te verhogen en hen te laten opgroeien tot goed functionerende 
volwassenen binnen deze maatschappij. 

5. aandachtspunten voor het beleid

Vanuit de wetgeving en het beleid over ouderschap na echtscheiding wordt sterk de nadruk ge-
legd op het contact tussen de ouder en het kind. Met de wet van 1995 over gezagsco-ouderschap 
en de wet van 2006 over verblijfsco-ouderschap legde de wetgever de nadruk op gelijkwaardig 
ouderschap, doch enkel vanuit een perspectief van contact hebben/houden. Gelijkwaardig ou-
derschap voor vader en moeder stimuleren door gelijkwaardig contact met vader en moeder te 
stimuleren is belangrijk, gegeven de bevinding dat niet-residentiële vaders significant minder 
vaak autoritatief zijn. Toch is gelijkwaardig contact nog niet voldoende om te kunnen spreken 
over gelijkwaardig ouderschap. Gelijkwaardig ouderschap gaat, ook na een echtscheiding, ver-
der dan enkel het contact met het kind onderhouden. Het invoeren van een ouderschapsplan 
naar Nederlands model kan een sterk signaal zijn vanuit het beleid om niet-residentiële vaders 
sterker te betrekken bij de opvoeding van hun kind(eren) na een echtscheiding (Bastaits et al., 
2011). Een ouderschapsplan bevat immers niet alleen afspraken over de verblijfsregeling en de 
kostenverdeling, maar ook over de taakverdeling en de informatie-uitwisseling met betrekking 
tot de kinderen. Hoewel een ouderschapsplan geen autoritatieve opvoedingsstijl garandeert, 
wijst het beide ouders wel op het belang van twee betrokken ouders na een echtscheiding. 

Verder is de bevinding dat niet alle moeders en vaders een autoritatieve opvoedingsstijl hante-
ren, ongeacht bepaalde gezinstransities, van beleidsmatig belang. Uit het decreet opvoedings-
ondersteuning van 2007 blijkt dat het beleid ook aandacht heeft voor opvoeding (Bossaerts, 
2013; Emmery, 2012a). De opvoeding die ouders aan hun kinderen geven is immers belangrijk 
voor het welbevinden van het kind (Baumrind, 1991; Hetherington & Stanley-Hagen, 1999; 
Marsiglio et al., 2000; Simons & Conger, 2007). Bijgevolg dienen het beleid en het middenveld 
niet alleen aandacht te besteden aan het stimuleren van contact tussen de (gescheiden) ouder en 
het kind, maar ook aan het stimuleren van een effectieve, autoritatieve opvoedingsstijl teneinde 
het welbevinden van kinderen in alle gezinssituaties en na alle gezinstransities te verhogen. 
Dit idee vertrekt vanuit het populatieparadigma waarbij getracht wordt om de groep zonder 
problemen groter te maken in plaats van de groep met problemen te verkleinen (zie Deboutte 
in Bossaerts, 2013). Het informeren over en het stimuleren van een autoritatieve opvoeding bij 
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ouders in alle gezinssituaties poogt dan ook de groep van autoritatieve ouders groter te maken. 
Daarbij moeten zowel het beleid als het middenveld (met name organisaties die in aanraking 
komen met ouders en kinderen) aandacht besteden aan de opvoeding van zowel moeders als 
vaders. 

Dit informeren en stimuleren zou kunnen plaatsvinden binnen het initiatief van de ‘Huizen 
van het Kind’, een nieuw decreetvoorstel waarbij het beleid alle gezinnen (preventief) wil on-
dersteunen (Bossaerts, 2013; De Schuymer, 2013; Emmery, 2012b). Deze huizen van het kind 
zouden vooral een samenwerkingsverband inhouden van reeds bestaande initiatieven met be-
trekking tot gezins- en opvoedingsondersteuning (denk hierbij aan het consultatiebureau van 
Kind & Gezin, de opvoedingswinkel,…). Hoe deze ‘Huizen van het Kind’ concreet vorm krijgen, 
wordt op lokaal niveau beslist. Van belang is echter wel dat er aandacht is voor drie verschil-
lende pijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en het bevorderen van 
ontmoeting en sociale cohesie. Ouders in alle gezinstypes informeren en adviseren over een 
autoritatieve opvoedingsstijl past binnen de pijler opvoedingsondersteuning.

Ondanks de mogelijke gezinstransities, blijft de opvoeding van zowel ooit-gescheiden moeders 
als vaders van belang voor het kind en moeten beiden gestimuleerd worden om kinderen auto-
ritatief op te voeden. Extra aandacht voor de opvoedingsstijl van niet-residentiële vaders is no-
dig, gegeven een verminderd contact tussen vader en kind. Desondanks blijft het opvoeden van 
kinderen, ook na een ouderlijke echtscheiding, grotendeels een gezinsaangelegenheid waarbij 
ouders zelf de grootste verantwoordelijkheid dragen.
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Bijlage 1. Selectie van de onderzoeksgroep uit de SiV-data

SiV-steekproef van
(ex-)partners eerste huwelijken

en kinderen

(Ex-)partners
n = 6.470

Niet-zelfstandig wonende kinderen
n = 1.257

Dyadische steekproef 1 ouder (partner) + 1 niet-zelfstandig wonend kind
n = 1.257

n = 727

n = 503

n = 450

n = 404

n = 404

Kind heeft gescheiden ouders

Kind heeft nog contact
met beide ouders

Informatie verblijfsregeling
is correct en volledig

Uiteindelijke onderzoeksgroep

Kind is minimum 10 jaar en
maximum 18 jaar oud
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Bijlage 2.

tAbEL. ‘Goodness of fit’ statistiekena van de latente klasse analyse voor ooit-gescheiden vaders en 
moeders per model

Vaders moeders

model
#latente 
klassen G² df Bic G² df Bic

1 1 4091,55 390592 4283,35 3108,07 390592 3300,11

2 2 3598,47 390559 3988,08 2483,25 390559 2873,35

3 3 3310,48 390526 3897,88 2265,01 390526 2853,15

4 4 3132,39 390439 3917,60 2135,60 390493 2921,78

5 5 3029,10 390460 4012,11 2041,84 390460 3026,07

6 6 2929,12 390427 4109,93 1935,86 390427 3118,17
a # = aantal; G² = een maat vergelijkbaar met de L² van McCutcheon (1987), gebaseerd op de Chi2 verdeling; df = aantal vrijheidsgraden; 
BIC = Bayesiaans informatiecriterium.

Bron: SiV, 2010.
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Grootouders in woelige tijden: nieuwe 
gezinssamenstellingen, verblijfsregelingen en 
contacten tussen grootouders en kleinkinderen 
na een echtscheiding1

maaike jappens & jan Van Bavel

inleiding

Door de demografische veranderingen van de voorbije decennia is het vandaag niet ongewoon 
dat grootouders en kleinkinderen tientallen jaren van hun leven delen. De hogere levensver-
wachting maakt dat meer mensen grootouder worden, vaak voor langere tijd en in goede gezond-
heid, en dat kleinkinderen opgroeien met verschillende grootouders in leven. Tegelijkertijd 
impliceren lagere vruchtbaarheidscijfers een geringer aantal kleinkinderen per familie om de 
aandacht over te verdelen (Bengtson, 2001; Hagestad, 2006; Jacobs, 1996; Murphy, 2011; Puur 
et al., 2011; Szinovacz, 1998; Timonen & Arber, 2012; Uhlenberg & Kirby, 1998; Vanderleyden & 
Corijn, 2005). In deze demografische context kunnen grootouders een belangrijke rol spelen in 
het leven van hun kleinkinderen, en vice versa. 

Zo zijn grootouders belangrijke emotionele steunfiguren en kunnen ze van kleins af aan als 
hechtingspersonen voor hun kleinkinderen fungeren (Marcoen, 1996; Ruiz & Silverstein, 2007; 
Verschueren & Van Ranst, 1996). Daarnaast staat ook plezier maken centraal in de omgang tus-
sen kinderen en hun grootouders (Douglas & Ferguson, 2003; Triadó et al., 2005). Een andere 
belangrijke functie die grootouders wordt toegedicht, is de intergenerationele overdracht van 
kennis, waarden, verhalen en familietradities aan hun kleinkinderen (Attias-Donfut & Segalen, 
2007; Bernal & de la Fuente Anuncibay, 2007; Triadó et al., 2005). Grootouders op hun beurt 
vinden in hun kleinkinderen een bron van trots, vreugde en affectie, maar deze kleinkinderen 
bezorgen hen soms ook zorgen en verdriet (Verschueren & Van Ranst, 1996). Het grootouder-
schap kan mensen een gevoel van voldoening schenken door het besef dat hun familie zich 
voortzet (Kivnick, 1985; Verschueren & Van Ranst, 1996). Het grootouderschap kan ook gezien 
worden als een tweede kans die grootouders toelaat te compenseren waar tijd en ervaring te-
kortschoten in de opvoeding van hun eigen kinderen (Attias-Donfut & Segalen, 2007; Kivett, 
1991).

1 Dit thema werd eveneens behandeld in Jappens, M. & Van Bavel, J. (2012). Echtscheiding en contacten tussen kleinkinderen en 
grootouders. Tijdschrift voor Sociologie, 33, 296-328.
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Maar families worden ook geconfronteerd met stijgende echtscheidingscijfers. In 2004 had in 
Vlaanderen 1 op de 5 kinderen jonger dan 18 jaar een echtscheiding van de ouders meegemaakt 
(Lodewijckx, 2005). Vele onderzoeken maakten al duidelijk dat echtscheiding een grote, vaak 
negatieve impact kan hebben op kinderen (Amato, 2000; Mortelmans et al., 2011; Van Peer, 
2007). Bovendien is een ouderlijke echtscheiding een gezinstransitie die veelal verschillende 
andere gezinstransities inluidt: bijvoorbeeld gaan leven in een bepaalde verblijfsregeling tus-
sen beide ouders en ouders die vroeg of laat opnieuw gaan samenwonen met een nieuwe part-
ner waardoor kinderen in een nieuwsamengesteld gezin terechtkomen (zie Vanassche, Corijn, 
Sodermans & Matthijs, 2013 in deze SVR-studie). Grootouders kunnen tijdens een ouderlijke 
echtscheiding, bij de verschillende transities en in de moeilijke periodes erna een extra belang-
rijke bron van steun en stabiliteit betekenen voor hun kleinkinderen (Coall & Hertwig, 2011; 
Ferguson, 2004; Szinovacz, 1998). 

Veel grootouders bieden hun kinderen en kleinkinderen in een echtscheidingssituatie advies, 
tijdelijk onderdak, praktische hulp, emotionele en/of financiële steun. En omdat ouders daar 
na een echtscheiding vaak meer nood aan hebben, springen grootuders ook extra bij met kin-
deropvang en zorg en in uitzonderlijke gevallen treden ze op als substituut-ouders (Douglas & 
Ferguson, 2003; Ferguson, 2004; Timonen et al., 2009). Kleinkinderen zien grootouders vaak 
als steunpilaren waarin ze vertrouwen kunnen stellen en bij wie ze aandacht en rust vinden 
na de echtscheiding van hun ouders (Bridges et al., 2007; Butler et al., 2002; Dunn et al., 2000; 
Robinson et al., 2009). Een goede band met de grootouders blijkt bovendien een positieve in-
vloed uit te oefenen op het psychologische welzijn en de aanpassing van kinderen en jongeren 
nadat hun ouders gescheiden zijn (Henderson et al., 2009; Lussier et al., 2002).

Hoewel grootouders in woelige periodes belangrijke steunfiguren kunnen zijn voor hun klein-
kinderen, wekken die gezinstransities ook bezorgdheid op over de solidariteit en de relaties 
tussen familieleden van verschillende generaties. Vooral familienetwerken van mannen blijken 
vaak onder druk te staan (Dykstra, 1997; Silverstein & Giarusso, 2010; Van Peer, 2007). 

Onderzoek naar de precieze impact van een ouderlijke echtscheiding op de kleinkind-groot-
ouder-relaties is schaars, zeker in ons land. Vaak gaat het om beperkte studies op basis van erg 
kleine steekproeven. In het kader van het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’ (SiV) werden 
in 2009-2010 meer dan 1.000 kinderen ondervraagd, onder andere over het contact dat ze heb-
ben met hun grootouders (Mortelmans et al., 2011). Door het cross-sectionele karakter van de 
SiV-data en door het feit dat er enkel gevraagd werd naar contacten met grootouders op het 
moment van de bevraging, kunnen we geen uitspraken doen over de impact van de transitie 
van de ene naar de andere gezinsvorm op de contacten met de grootouders. We onderzoeken 
in dit hoofdstuk wel het verband tussen een ouderlijke echtscheiding en de verschillende ge-
zinsvormen waarin kinderen nadien terechtkomen enerzijds en de frequentie van het contact 
tussen kleinkinderen en hun grootouders anderzijds. We leggen de focus op ontmoetingen, 
een vorm van contact die zich het best leent tot de uitwisseling van steun. We bekijken eerst 
of kinderen met gescheiden ouders hun grootouders even vaak zien als kinderen met (nog) 
gehuwde ouders. Daarna zoomen we in op kinderen van gescheiden ouders en bestuderen we, 
net als in het onderzoek over de opvoedingsstijlen (Bastaits, Van Peer & Mortelmans, 2013 in 
deze SVR-studie), twee transities na een echtscheiding: de verblijfsregeling waarin de kinderen 
leven en het eventuele herpartneren van hun ouders. We gaan na hoe deze transities samen-
hangen met het kleinkind-grootoudercontact. We maken daarbij telkens een onderscheid tussen 
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grootouders van moederskant en grootouders van vaderskant. In de volgende paragraaf vatten 
we de belangrijkste inzichten uit de literatuur samen en formuleren we op basis daarvan onze 
eigen hypothesen. 

1. literatuur en hypothesen

De meeste studies over echtscheiding en grootouders en kleinkinderen stelden vast dat groot-
ouders en kleinkinderen met gescheiden ouders minder contact en een minder hechte relatie 
hebben dan grootouders en kleinkinderen in intacte families (Creasey, 1993; Drew & Smith, 
1999; Jaskowski & Dellasega, 1993; Kemp, 2007; Myers & Perrin, 1993; Oppelaar & Dykstra, 
2004). Sommige grootouders worden helemaal uitgesloten van het contact met hun kleinkin-
deren nadat de ouders gescheiden zijn, wat vaak leidt tot ongelukkige en machteloze gevoelens 
en soms ook gezondheidsproblemen als gevolg heeft (Drew & Silverstein, 2007; Drew & Smith, 
1999, 2002; Doyle, O’Dywer & Timonen, 2010; Ferguson, 2004). 

De internationale literatuur wijst op belangrijke verschillen in de ervaringen van grootouders 
van moederskant en deze van vaderskant na een ouderlijke echtscheiding. Het zijn voorname-
lijk de ouders van de man die meer kans lopen om geconfronteerd te worden met negatieve ver-
anderingen in de relatie met hun kleinkinderen. Verschillende onderzoekers vinden dat klein-
kinderen na een echtscheiding minder contact hebben met hun grootouders van vaderskant 
dan met hun grootouders van moederskant (Ahrons, 2007; Bridges et al., 2007; Creasey, 1993; 
Douglas & Ferguson, 2003; Doyle et al., 2010; Myers & Perrin, 1993; Oppelaar & Dykstra, 2004; 
Timonen et al., 2009). Wat de grootouders van moederskant betreft, zien sommige onderzoekers 
geen impact (Cooney & Smith, 1996; Henderson et al., 2009). Ehrenberg en Smith (2003) stelden 
zelfs vast dat het contact tussen de grootmoeders van moederskant en de kleinkinderen toe-
nam nadat hun dochters gescheiden waren, al is deze vaststelling gebaseerd op een erg kleine 
steekproef.

De verschillen in de impact van een echtscheiding op het contact tussen kleinkinderen en 
grootouders van moederskant versus grootouders van vaderskant kunnen enerzijds worden toe-
geschreven aan geslachtsverschillen in de omgang met familierelaties. Volgens de ‘kinkeeping’-
theorie zijn vrouwen de traditionele ‘kinkeepers’ die de banden met andere familieleden on-
derhouden en zo een grote rol spelen in de contacten tussen hun kinderen en de grootouders. 
Daardoor zijn familierelaties langs de kant van de moeder vaak hechter en hebben kinderen so-
wieso meer contact met hun grootouders van moederskant (Chan & Elder, 2000; Hagestad, 1985; 
Mann, Khan & Leeson., 2009; Oppelaar & Dykstra, 2004; Uhlenberg & Hammill, 1998). Onze 
eerste hypothese luidt dat kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn hun grootouders minder 
frequent ontmoeten dan kinderen met gehuwde ouders. We verwachten ook dat de verschillen 
tussen kinderen van gehuwde en kinderen van gescheiden ouders het grootst zullen zijn voor 
het contact met de grootouders van vaderskant. Een bijkomende verklaring ligt in de verblijfsre-
geling van kinderen, de eerste transitie na een echtscheiding waarop we hierna dieper ingaan.
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1.1.  de verblijfsregeling van kinderen na een echtscheiding

Nadat hun ouders gescheiden zijn, kan het verblijf van de kinderen op uiteenlopende wijzen 
worden geregeld. Sommige kinderen hebben een verblijfouder (of residentiële ouder), waar hun 
hoofdverblijf is, en een niet-residentiële ouder; andere kinderen krijgen een gedeeld verblijf 
tussen hun beide ouders. Die verblijfsregeling kan een cruciale rol spelen in het contact dat 
kinderen hebben met hun grootouders. Als een niet-residentiële ouder zijn kinderen zelf wei-
nig of niet ziet, leidt dit vaak tot minder contact tussen de kinderen en de grootouders langs de 
kant van die ouder. Langs de kant van de residentiële ouder daarentegen, willen of moeten veel 
grootouders na een echtscheiding juist meer bijspringen met praktische hulp (Attias-Donfut & 
Segalen, 2007; Chambers et al., 2009; Johnson, 1998).

Veel onderzoek over het contact tussen grootouders en kleinkinderen is gebaseerd op oudere 
data of op data uit de Verenigde Staten, waar de voogdij over de kinderen na een echtscheiding 
doorgaans wordt toegewezen aan de moeder, bij wie de kinderen dan ook het grootste deel van 
de tijd verblijven. Zoals we hierboven al aanhaalden, lijkt het logisch dat deze realiteit een sleu-
telrol speelt in de verschillen die vaak gevonden worden in het contact tussen kleinkinderen 
en grootouders van moederskant en deze van vaderskant (Hilton & Macari, 1997; Kemp, 2007; 
Lussier, 2002; Ruiz & Silverstein, 2007).

In Vlaanderen woont de meerderheid van de kinderen van gescheiden ouders nog steeds bij 
de moeder, maar een regeling van verblijfsco-ouderschap zit hier meer dan in onze buurlan-
den in de lift (Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011a). Sinds de wet van 18 juli 2006 dient 
een rechter een beurtelings verblijf bij moeder en vader zelfs als prioritaire verblijfsregeling te 
onderzoeken. Ongeveer een vijfde van de Vlaamse kinderen met gescheiden ouders leeft afwis-
selend bij moeder en vader. Van de kinderen wiens ouders na die wet van 2006 scheidden, is 
dat meer dan een vierde (Sodermans et al., 2011a). De SiV-data laten ons toe de rol van de ver-
blijfsregeling op het moment van de bevraging in de contacten tussen kinderen en grootouders 
gedetailleerd na te gaan. Onze tweede hypothese luidt daarom dat kinderen van gescheiden 
ouders voornamelijk minder contact hebben met de grootouders langs de kant van de ouder bij 
wie ze niet of weinig verblijven.

1.2.  het herpartneren van ouders na een echtscheiding

Veel kinderen van gescheiden ouders maken vroeg of laat nog een bijkomende transitie mee 
wanneer hun moeder en/of vader een nieuwe relatie beginnen en gehuwd of ongehuwd gaan 
samenwonen met een nieuwe partner (Corijn, 2013; Vanassche, Corijn, Sodermans & Matthijs, 
2013 in deze SVR-studie; Van Peer, 2007). De impact van het herpartneren van een gescheiden 
ouder op de contacten tussen kleinkinderen en grootouders werd tot nu toe, ook in buiten-
lands onderzoek, niet onderzocht. Maar uit aanpalend onderzoek leren we wel dat een nieu-
we partner ongetwijfeld een rol speelt in de familierelaties van ooit-gescheiden personen. Zo 
kan een stiefouder de relatie van gescheiden ouders met hun kinderen bemoeilijken (Lawton, 
Silverstein & Bengtson,1994; Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011b). Ook de relatie van ge-
scheiden personen met andere familieleden, en vooral met hun ouders, kan worden beïnvloed 
door de aanwezigheid van een nieuwe partner (Jappens, Wijckmans & Van Bavel, 2011). Deze 
nieuwe partner kan een bron van steun, maar ook van conflict, betekenen. Bovendien brengt 
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een nieuwe partner een nieuwe schoonfamilie met ‘nieuwe grootouders’ met zich mee (Ahrons, 
2007; Myers & Perrin, 1993; Silverstein & Giarrusso, 2010), waarmee kinderen eventueel ook 
tijd doorbrengen. Daarom stellen we als derde hypothese voorop dat kinderen minder vaak 
contact hebben met hun eigen grootouders als hun gescheiden ouder samenwoont met een 
nieuwe partner. 

1.3.  andere factoren in het contact tussen kleinkinderen en grootouders

Contacten tussen kleinkinderen en grootouders worden beïnvloed door een echtscheiding, maar 
ook door de voorkeuren, noden en beschikbaarheid van kleinkinderen, ouders en grootouders. 

De afstand tussen de woonplaats van het kleinkind en de grootouder speelt een rol: kleinkin-
deren en grootouders die dichter bij elkaar wonen, hebben meer contact met elkaar, zowel vóór 
als na een ouderlijke echtscheiding (Cooney & Smith, 1996; Hilton & Macari, 1997; Schutter, 
Scherman & Carroll, 1997; Uhlenberg & Hammill, 1998; Whitbeck, Hoyt & Huck, 1993). Omdat 
de contacten tussen kleinkinderen en grootouders vaak via de ouders verlopen, zeker als het om 
jonge kinderen gaat, zien kleinkinderen en grootouders elkaar vaker als ouders en grootouders 
een goede relatie met elkaar hebben (Crosnoe & Elder, 2002; Dykstra, 1997; Mueller & Elder, 
2003; Oppelaar & Dijkstra, 2004; Monserud, 2008; Whitbeck et al., 1993). Vervolgens kunnen 
het geslacht en de leeftijd van de grootouder en het kleinkind van belang zijn. Zoals we al aan-
haalden, zijn vrouwen geneigd meer te investeren in familierelaties, waardoor grootmoeders 
meestal intensiever betrokken zijn in het leven van hun kleinkinderen dan grootvaders, en 
meisjes hun grootouders vaker zien dan jongens (Douglas & Ferguson, 2003; Hilton & Macari, 
1997; Mann, 2007). Als kinderen jonger zijn en hun ouders hulp bij zorg en kinderopvang 
nodig hebben, zien grootouders hen het meest. Wanneer kinderen ouder worden, nemen ze 
echter meer afstand van hun familie en gaan ze meer tijd doorbrengen met hun leeftijdsgenoten 
(Bridges et al., 2007; Geurts et al., 2009; Oppelaar & Dykstra, 2004; Schutter et al., 1997). Voor 
grootouders zelf betekent een hogere leeftijd enerzijds dat ze minder actief en mobiel worden 
en vaker gezondheidsproblemen hebben, waardoor contacten met kleinkinderen minder van-
zelfsprekend zijn (Ehrenberg & Smith, 2003; Oppelaar & Dykstra, 2004; Schutter et al., 1997). 
Anderzijds kunnen gezondheidsbeperkingen ook betekenen dat grootouders zorg en verzorging 
nodig hebben – vaak geboden door hun kinderen – eventueel met de hulp van of in het bijzijn 
van de kleinkinderen (Even-Zohar & Sharlin, 2009; Stelle et al., 2010; Vanderleyden & Moons, 
2012). Een andere factor van potentieel belang is het aantal kleinkinderen dat een grootouder 
heeft. Hoe meer kleinkinderen grootouders hebben, hoe minder tijd en zorg zij aan elk kind 
afzonderlijk kunnen wijden (Oppelaar & Dykstra, 2004; Uhlenberg & Hammill, 1998). Dat een 
echtscheiding wat doet met familierelaties, geldt ook voor echtscheidingen in de grootouderge-
neratie. Meerdere studies wezen uit dat grootouders die ooit gescheiden zijn minder frequent 
contact hebben en een minder hechte relatie hebben met hun kleinkinderen. Dit geldt voorna-
melijk voor gescheiden grootvaders. Onderzoek wijst uit dat een echtscheiding van de grootou-
ders negatieve gevolgen heeft voor de relatie en het contact tussen de grootouder en zijn of haar 
kinderen, die zich ook vertalen in de contacten met de kleinkinderen (Lawton et al., 1994; King, 
2003; Oppelaar & Dykstra, 2004; Uhlenberg & Hammill, 1998).
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2. data en methoden

2.1. data

Om na te gaan wat het verband is tussen de transities na een ouderlijke echtscheiding en de 
contacten tussen kinderen en hun grootouders, gebruiken we data van de onderzoek ‘Scheiding 
in Vlaanderen’ (SiV). Voor deze survey werden echtparen die gehuwd zijn tussen 1971 en 2008 
geselecteerd uit het Belgische Rijksregister. Het ging om eerste huwelijken voor zowel de man 
als de vrouw. De steekproef werd zo samengesteld dat echtparen die reeds gescheiden waren, 
oververtegenwoordigd zijn. In de loop van 2009 en 2010 werden in totaal 6.470 (ex-)partners 
bevraagd via een persoonlijk interview. Daarnaast werd per (ex-)echtpaar ook een gezamenlijk 
kind geselecteerd van 10 jaar of ouder dat inwoonde bij één of beide ouders. Indien mogelijk 
werd dit kind ook geïnterviewd. Dit leverde gegevens op van 1.257 inwonende kinderen, waar-
van ongeveer 1 op de 3 kinderen met gehuwde ouders en 2 op de 3 kinderen met ooit-geschei-
den ouders (Mortelmans et al., 2011). Deze kinderen werden onder meer over de frequentie van 
hun contact met elke grootouder bevraagd. 

Voor onze analyses legden we voor de kinderen een maximale leeftijdsgrens van 25 jaar vast 
(zie bijlage 1). Voor de beschrijvende analyses selecteerden we alle 10- tot en met 25-jarige 
inwonende kinderen waarvan de grootouder in kwestie nog leeft, maar niet in hetzelfde huis-
houden woont. In onze verklarende modellen focussen we op de kinderen met ooit-gescheiden 
ouders. Om de nodige informatie te kunnen opnemen in onze analyses, koppelden we de data 
verstrekt door deze kinderen aan die van hun moeder en/of vader. De ouders gaven namelijk in-
formatie over de grootouders, over hun echtscheiding en over de transities die nadien volgden. 
Wanneer we de ontmoetingen tussen de kinderen en hun grootouders van moederskant analy-
seren, gebruiken we de gegevens van de kinderen waarvan de moeder deelnam aan het onder-
zoek. Voor de analyses van de ontmoetingen met de grootouders van vaderskant gebruiken we 
de gegevens van de kinderen wiens vader deelnam aan het onderzoek. Deze selectie mondt uit 
in een onderzoeksgroep van 525 kinderen voor de analyses van ontmoetingen met grootmoeder 
en van 346 met grootvader van moederskant. Omdat minder ooit-gescheiden mannen dan vrou-
wen deelnamen aan het SiV-onderzoek, zijn de onderzoeksgroepen voor de analyses met de 
grootouders van vaderskant kleiner: 302 kinderen voor ontmoetingen met grootmoeder en 201 
voor ontmoetingen met grootvader. Gescheiden vaders participeerden niet alleen minder dan 
gescheiden moeders; we moeten ons er bij de interpretatie van de resultaten ook bewust van 
zijn dat de participerende vaders een specifiek profiel hebben. Een deelnemende gescheiden 
vader is namelijk gemiddeld genomen meer betrokken bij zijn kind dan een niet-deelnemende 
vader (Bastaits et al., 2012), en dit heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de betrokkenheid van 
de grootouders van vaderskant.

Wanneer we hierna spreken over ‘kinderen’ of ‘kleinkinderen’ verwijzen we naar de inwonende 
kinderen. Met ‘ouders’ of ‘moeders’ en ‘vaders’ bedoelen we de al dan niet-gescheiden partners 
uit de geselecteerde huwelijken in de middengeneratie. Naar de ouders van deze partners, dus 
de grootouders van de kinderen, verwijzen we telkens met ‘grootouders’. 
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2.2.  afhankelijke en onafhankelijke variabelen

Frequentie van ontmoetingen met de grootouders: Aan de kinderen werd gevraagd hoe vaak ze 
hun grootmoeder/grootvader van moederskant/vaderskant ontmoetten. Ze konden antwoorden 
met zeven categorieën: ‘nooit’, ‘minder dan één keer per maand’, ‘één keer per maand’, ‘ver-
schillende keren per maand (maar niet wekelijks)’, ‘één keer per week’, ‘verschillende keren per 
week (maar niet dagelijks)’ en ‘dagelijks’. Voor de multivariate analyses werden deze antwoord-
categorieën gehercodeerd naar de numerieke waarden 0, 1, 2, 3, 5, 15 en 30, die bij benadering 
het aantal ontmoetingen per maand aangeven.

Huwelijksstatus van de ouders: In de beschrijvende analyses nemen we een variabele op die 
aangeeft of de ouders van het kind nog getrouwd of ooit-gescheiden zijn. Ook indien de ouders 
alleen feitelijk gescheiden zijn of als de echtscheidingsprocedure nog loopt, worden ze bij de 
tweede groep gerekend.

Verblijfsregeling van het kind: Aan de ooit-gescheiden ouders werd gevraagd hoe het verblijf 
van het geselecteerde kind geregeld is. De ouders konden aangeven of het kind bij de moeder 
en/of de vader verblijft. Voor kinderen die deels bij de moeder en deels bij de vader verblijven, 
werd de regeling daarna gedetailleerd in kaart gebracht aan de hand van een verblijfskalender 
(Sodermans, Vanassche & Matthijs, 2011). Deze informatie wordt samengevat in een variabele 
met vier categorieën: het kind verblijft 1) bij moeder (minstens 67% van de tijd), 2) afwisselend 
bij moeder en vader (minimum 33% bij elke ouder), 3) bij vader (minstens 67% van de tijd), 
4) andere, dit betekent dat er geen vaste of een andere verblijfsregeling is. Het gaat telkens om 
de feitelijke regeling op het moment van het interview. Zoals uit tabellen 1 en 2 blijkt is een 
‘moederverblijf’ nog steeds de meest courante regeling in Vlaanderen. We gebruiken deze als 
referentiecategorie.

Nieuwe partner van de ouder: Voor kinderen met ooit-gescheiden ouders maken we een bij-
komend onderscheid naargelang de moeder of vader alleenstaand is of samenwoont met een 
nieuwe partner. Dit samenwonen kan gaan om een ongehuwde samenwoonrelatie of om een 
hertrouw als nieuwe gezinstransitie na de echtscheiding.

Kenmerken van het kind: We nemen de leeftijd van het kind op als categorische variabele: 
10-13 jaar, 14-17 jaar en 18-25 jaar. Dit laat toe te controleren voor de verschillen tussen deze 
leeftijdsgroepen. We brengen het geslacht van het kind in rekening, evenals het aantal broers en 
zussen. Zowel volle broers en zussen als halfbroers en -zussen worden meegerekend. Wanneer 
we kijken naar het contact met de grootouders van moederskant gaat het om het aantal broers 
en zussen met dezelfde moeder; voor het contact langs vaderskant gaat het om het aantal broers 
en zussen met dezelfde vader. Eventuele stiefbroers en -zussen worden dus niet meegeteld.

Kenmerken van de moeder/vader: We nemen de leeftijd van de moeder of vader op. We weten 
niet exact hoeveel kleinkinderen een grootouder heeft, maar we gebruiken het aantal broers en 
zussen van de ouder als proxy. Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de ouder werd gede-
tailleerd bevraagd, maar voor deze bijdrage beperkt tot drie categorieën: een ‘lager’ opleiding-
sniveau (geen diploma of maximum lager secundair of tweede graad), ‘gemiddeld’ (maximaal 
hoger secundair of derde graad of postsecundair onderwijs), en ‘hoger’ (niet-universitair en 
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universitair hoger onderwijs). We controleren ook voor de tijd die verstreken is sinds de ouders 
apart gingen wonen.

Kenmerken van de grootouder: We controleren voor de leeftijd van grootouders, houden reke-
ning met het feit of de andere grootouder langs moeders- respectievelijk vaderskant nog leeft, 
en verrekenen of de grootouders ooit gescheiden zijn. Bij de selectie voor de contacten met de 
grootvaders van moederskant leefde in alle gevallen ook de grootmoeder nog; deze variabele 
werd daarom niet opgenomen. We kunnen helaas niet controleren voor de arbeidsmarktpartici-
patie, gezondheidssituatie, en het al dan niet in een rusthuis wonen van de grootouders.

Relatie tussen de moeder/vader en de grootouder: De ouders van de kleinkinderen beantwoord-
den vragen over het contact met hun vader en moeder en, indien ze nog contact hadden, ook 
over de kwaliteit van die relatie. Op basis van deze informatie nemen we een variabele op die 
aangeeft of de ouder en de grootouder een goede relatie (goed of heel goed) hebben of niet (niet 
goed niet slecht, slecht, heel slecht of geen contact meer).

Reistijd tussen het kind en de grootouder: De afstand tussen de woonplaats van het kind en de 
grootouder werd gemeten aan de hand van de reistijd in minuten die het kind normaal gezien 
nodig heeft om zich van thuis naar de grootouder te begeven.

Tabel 1 geeft de beschrijvende kenmerken van de variabelen in de onderzoeksgroep voor de 
analyses van de ontmoetingen tussen kinderen en grootmoeder en grootvader van moederskant. 
Tabel 2 doet hetzelfde voor de analyses van de ontmoetingen met grootmoeder en grootvader 
van vaderskant.

2.3. methode

We modelleren de contacten met de onderscheiden grootouders telkens afzonderlijk. In een 
eerste stap testen we onze eerste hypothese en bekijken we met enkele beschrijvende analy-
ses of en hoe frequent kinderen hun grootouders ontmoeten naargelang de huwelijksstatus 
van hun ouders. Daarna focussen we op de gezinsvormen na een ouderlijke echtscheiding 
en op het verband met de frequentie waarmee kinderen hun grootouders zien. We gebruiken 
Poisson-regressies om de contactfrequentie te modelleren en houden rekening met verschil-
lende kenmerken. Onze Poisson-modellen hebben algebraïsch de volgende basisstructuur: 
log (Y) = β0+β1X+β2Z+β3U+β4V. De afhankelijke variabele Y staat voor het aantal ontmoetingen 
per maand. Vector X bevat kenmerken van het kind, Z kenmerken van moeder of vader, U ken-
merken van grootmoeder of grootvader en V verschillende gezinstransities na echtscheiding. 
In functie van onze tweede en derde hypothese bekijken we telkens welke verblijfsregeling het 
kind heeft en of de moeder en/of vader samenwoont met een nieuwe partner.
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tAbEL 1.  Beschrijving van de variabelen in de analyses van het contact van kinderen van ooit-
gescheiden ouders met de grootouders van moederskant (in % of X)

Grootmoeder (n = 525) Grootvader (n = 346)

% X Sd min-max % X Sd min-max

Aantal ontmoetingen per maand 6,9 7,7 0-30 7,2 8,3 0-30

Verblijfsregeling en gezinssamenstelling

Verblijfsregeling kind  

Moederverblijf 67,6   64,5

Co-ouderschap 19,6   23,4

Vaderverblijf 5,9   6,1

Andere 6,9   6,1

Partnerstatus moeder  

Alleenstaand 50,5   48,8

Nieuwe partner 49,5   51,2

Kenmerken kind  

Leeftijd 43,5 4,8 31-57

10-13 jaar 25,9   30,3

14-17 jaar 29,1   30,6

18-25 jaar 45,0   39,0

Geslacht  

Jongen 48,4   48,8

Meisje 51,6   51,2

Aantal broers/zussen 1,2 0,9 0-4 1,1 0,9 0-4

Kenmerken moeder  

Leeftijd 43,5 4,8 31-57 42,7 4,6 31-54

Opleidingsniveau  

Lager 14,1   13,3

Gemiddeld 47,6   48,0

Hoger 38,3   38,7

Aantal broers/zussen 2,1 1,5 0-10 2,0 1,5 0-10

Jaren sinds (echt)scheiding 9,1 4,8 1-24 9,1 4,8 1-24

Kenmerken grootouder  

Leeftijd 70,3 7,8 50-95 70,5 7,0 55-89

Scheiding  

Nooit gescheiden 84,8   86,7

Ooit gescheiden 15,2   13,3

Andere grootouder moederskant  

In leven 68,4   100,0

Overleden 31,6   0,0

Relatie moeder-grootouder  

Goed 81,9   81,8

Niet goed 18,1   18,2

Reistijd kind-grootouder (in minuten)   21,0 22,7 1-180   20,7 22,1 1-180

Bron: SiV, 2010.
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tAbEL 2.  Beschrijving van de variabelen in de analyses van het contact van kinderen van ooit-
gescheiden ouders met de grootouders van vaderskant (in % of X)

Grootmoeder (n = 302) Grootvader (n = 201)

% X Sd min-max % X Sd min-max

Aantal ontmoetingen per maand 5,0 6,2 0-30 5,1 6,7 0-30

Verblijfsregeling en gezinssamenstelling

Verblijfsregeling kind  

Moederverblijf 44,0   45,3

Co-ouderschap 32,5   30,3

Vaderverblijf 14,9   15,4

Andere 8,6   9,0

Partnerstatus vader  

Alleenstaand 44,0   41,3

Nieuwe partner 56,0   58,7

Kenmerken kind

Leeftijd 

10-13 jaar 26,5   27,9

14-17 jaar 27,2   29,9

18-25 jaar 46,4   42,3

Geslacht  

Jongen 52,0   54,2

Meisje 48,0   45,8

Aantal broers/zussen 1,3 0,9 0-4 1,3 1,0 0-5

Kenmerken vader

Leeftijd 45,4 4,7 33-59 44,7 4,6 33-57

Opleidingsniveau  

Lager 22,2   20,4

Gemiddeld 39,7   38,8

Hoger 38,1   40,8

Aantal broers/zussen 2,4 1,7 0-10 2,2 1,7 0-9

Jaren sinds (echt)scheiding 8,5 4,6 1-24 8,3 4,4 2-25

Kenmerken grootouder

Leeftijd 73,2 7,7 54-99 73,7 7,4 54-99

Scheiding  

Nooit gescheiden 89,1   91,5

Ooit-gescheiden 10,9   8,5

Andere grootouder vaderskant  

In leven 62,6   89,1

Overleden 37,4   10,9

Relatie vader-grootouder

Goed 88,1   82,6

Niet goed 11,9   17,4

Reistijd kind-grootouder (in minuten)   25,7 29,9 1-300   25,8 27,0 1-180

Bron: SiV, 2010.
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3.  Resultaten

3.1.  kinderen met gehuwde en kinderen met ooit-gescheiden ouders

Eerst gaan we na hoe vaak kinderen hun grootouders ontmoeten en welke de verschillen zijn tussen 
kinderen met gehuwde ouders en kinderen met ooit-gescheiden ouders. Figuur 1 toont de percen-
tages kinderen die de onderscheiden grootouders nooit, minder dan 1 keer per maand, minstens 
1 keer per maand of minstens 1 keer per week zien, naargelang de huwelijksstatus van hun ouders. 

In de eerste plaats valt op dat een grote meerderheid van de kinderen wel contact heeft met zijn 
of haar grootouders. Wat de grootouders van vaderskant betreft, merken we hier echter een dui-
delijk verschil tussen de kinderen van gehuwde en kinderen van ooit-gescheiden ouders. Meer 
dan 10% van de kinderen met gescheiden ouders ziet de grootouders van vaderskant nooit. We 
belichten hier enkel de fysieke/reële ontmoetingen met grootouders; andere analyses (niet ge-
toond) geven aan dat slechts enkele van de kinderen die hun grootouders niet (meer) zien, wel 
via telefoon of internet nog contact hebben. 

Ook als de kinderen en de grootouders wel contact hebben, zien we een verschil naargelang de 
huwelijksstatus van de ouders. Dit bevestigt onze eerste hypothese: kinderen met gescheiden 
ouders ontmoeten hun grootouders minder vaak dan kinderen van nog gehuwde ouders. Zoals 
verwacht, merken we ook dat de verschillen tussen kinderen van gehuwde en van gescheiden 
ouders meer uitgesproken zijn voor de contacten met grootouders van vaderskant.

fIGuur 1.  Ontmoetingen tussen kinderen en grootouders, naar huwelijksstatus van de ouders (in %)

geen contact
minder dan 1 keer per maand
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Bron: SIV, 2010. 
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3.2.  kinderen in verschillende verblijfsregelingen en het herpartneren van 
de ouders na een echtscheiding

Tabel 3 geeft de resultaten van de Poisson-modellen die de relatie tussen de verblijfsregeling 
van het kind, de partnerstatus van de ouder en het aantal ontmoetingen tussen het kind en de 
verschillende grootouders per maand nagaan. Wat de verblijfsregeling van het kind betreft, 
bevestigen deze resultaten onze tweede hypothese dat kinderen van gescheiden ouders voorna-
melijk minder contact hebben met de grootouders van de kant van de gescheiden ouder bij wie 
ze niet of weinig verblijven. 

Om de verschillende patronen voor grootouders van moederskant en van vaderskant te duiden, 
berekenden we op basis van deze resultaten hoe vaak per maand ‘prototypische meisjes’ hun 
grootouders ontmoeten. Het gaat om kleindochters van 14-17 jaar met één broer of zus; met een 
ouder van 43 jaar, die een gemiddeld opleidingsniveau heeft, twee broers of zussen heeft, en die 
acht jaar geleden gescheiden is en nu samenwoont met een nieuwe partner; en met een grootou-
der van 70 jaar oud die nooit gescheiden is en waarvan de partner (andere grootouder) nog leeft. 
Bovendien hebben de ouder en de grootouder in dit prototype een goede relatie met elkaar en 
moet het kleinkind 20 minuten reizen tot bij de grootouder. Figuur 2 geeft per grootouder het 
voorspelde aantal ontmoetingen per maand weer naargelang de verblijfsregeling van het kind.

Voor moederskant zien we dat, in vergelijking met kinderen die na een echtscheiding bij hun 
moeder wonen (moederverblijf), zowel kinderen in verblijfsco-ouderschap als deze met een va-
derverblijf hun grootouders minder vaak zien. De analyses van het contact met de grootouders 

fIGuur 2.  Voorspeld aantal ontmoetingen per maand van prototypischea meisjes en hun vier groot-
ouders, naargelang de verblijfsregeling
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a Kleindochters van 14-17 jaar met 1 broer/zus, ouder 43 jaar, met gemiddeld opleidingsniveau, 2 broers/zussen, 8 jaar gescheiden en samenwonend 
met nieuwe partner, grootouder 70 jaar, niet gescheiden en andere grootouder nog in leven, ouder en grootouder hebben goede relatie en kind 
moet 20 minuten reizen tot bij grootouder.

Bron: SiV, 2010.
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van vaderskant schuiven een ander patroon naar voor, met grotere verschillen naargelang de 
verschillende verblijfsregelingen. In lijn met onze verwachting ontmoet de omvangrijke groep 
kinderen die altijd of meestal bij de moeder verblijft de grootouders van vaderskant het minst. 
Vergeleken met deze referentiegroep, zien kinderen die ongeveer de helft van de tijd bij hun 
vader verblijven hun grootouders van vaderskant ruim anderhalve keer vaker. De kleine groep 
kinderen met een vaderverblijf ziet de grootouders van vaderskant zelfs meer dan dubbel zo 
vaak als kinderen die bij hun moeder wonen. Deze grootouders, en vooral deze grootmoeders, 
spelen wellicht een belangrijke rol in de opvoeding, opvang en zorg voor de kinderen van hun 
gescheiden zoon. 

tAbEL 3.  Aantal ontmoetingen tussen kleinkind en grootouder per maand, kinderen met ooit-
gescheiden ouders, naar verblijfsregeling van het kind en nieuwe partner bij de ouder 
(Poisson-regressies, geëxponentieerde regressieparameters)

moederskant Vaderskant

Grootmoeder Grootvader Grootmoeder Grootvader

Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B)

Intercept 18,151 *** 45,781 *** 7,151 *** 19,077 ***

Verblijfsregeling en gezinssamenstelling

Verblijfsregeling kind (ref.: moederverblijf)

Co-ouderschap 0,842 *** 0,872 ** 1,663 *** 1,788 ***

Vaderverblijf 0,816 * 0,695 *** 2,111 *** 2,165 ***

Andere 1,002 0,995 1,199 1,157

Ouder heeft nieuwe partner 1,056 0,902 * 1,098 1,476 ***

Kenmerken kind

Leeftijd (ref.: 10-13 jaar)

14-17 jaar 0,739 *** 0,744 *** 0,965 0,811 *

18-25 jaar 0,788 *** 0,846 * 0,736 ** 0,867

Meisje (ref.: jongen) 1,135 *** 1,093 * 1,160 ** 1,177 *

Aantal broers/zussen 0,940 ** 0,972 1,005 0,926 *

Kenmerken ouder

Leeftijd 0,973 *** 0,958 *** 1,001 0,987

Opleidingsniveau (ref.: lager)

Gemiddeld 0,982 0,944 1,240 ** 1,215 °

Hoger 0,954 0,861 * 1,279 ** 1,588 ***

Aantal broers/zussen 0,901 *** 0,921 *** 0,864 *** 0,937 *

Jaren sinds (echt)scheiding 0,984 *** 0,990 0,988 0,974 **

Kenmerken grootouder

Leeftijd 1,010 ** 1,011 * 0,995 0,983 *

Gescheiden 0,879 * 0,507 *** 0,744 ** 1,041

Andere grootouder in leven 1,296 *** nvt 0,996 1,324 *

Goede relatie moeder-grootouder 1,570 *** 1,333 *** 1,246 * 1,252 *

Reistijd kind-grootouder 0,970 *** 0,974 *** 0,986 *** 0,985 ***

n 525 346 302 201

LLR Chi² 1303,03 861,11 532,12 415,76

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001.
nvt = niet van toepassing.

Bron: SiV, 2010.
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Tot slot testen we onze derde hypothese over het verband tussen het eventuele herpartneren 
van een gescheiden ouder en het contact tussen de kinderen en de grootouders. Wat het con-
tact met de grootmoeders betreft, zien we geen significante verschillen tussen ouders met en 
ouders zonder nieuwe inwonende partner. Voor het contact met de grootvaders van moeders-
kant daarentegen, kunnen we de hierover geformuleerde hypothese wel bevestigen: kinderen 
wiens gescheiden moeder samenwoont met een nieuwe partner, zien die grootvader significant 
minder vaak dan kinderen wiens moeder alleenstaand is. Mogelijk biedt de inwonende part-
ner/stiefvader nu praktische hulp en emotionele steun, die voorheen door de grootvader werd 
geboden, waardoor de kinderen deze laatste minder zien. Bovendien krijgen kinderen er met 
de stiefvader ook stiefgrootouders bij, waarmee ze een deel van hun tijd (kunnen) doorbrengen. 

Langs vaderskant merken we echter dat kinderen wiens gescheiden vader samenwoont met 
een nieuwe partner hun grootvader significant vaker zien dan kinderen met een alleenstaande 
vader. Deze bevinding ligt niet in lijn met onze hypothese, maar sluit wel aan bij de kinkeeping-
theorie die de negatieve impact van een ouderlijke echtscheiding op contacten tussen kleinkin-
deren en grootouders van vaderskant toeschrijft aan het verlies van de moeder als kinkeeper. In 
tegenstelling tot een alleenstaande gescheiden vader kan een herpartnerde vader namelijk weer 
rekenen op een vrouw die de banden tussen zijn gezin en zijn vader aanhaalt.

Wat de controlevariabelen betreft, vinden we in alle modellen dat meisjes hun grootouders 
vaker ontmoeten dan jongens. Kinderen van 10-13 jaar zien hun grootouders significant vaker 
dan oudere kinderen; deze laatste hebben minder opvang en zorg nodig en trekken meer op met 
leeftijdsgenoten. Als een kind meer broers en zussen heeft, dan ziet het de grootouders minder 
vaak, maar dit verband is enkel significant voor de grootmoeder van moederskant en de groot-
vader van vaderskant.

Hoe ouder de gescheiden moeder of vader is, en hoe meer ooms of tantes het kind heeft, hoe 
minder contact kinderen hebben met hun grootouders. Als de ouderlijke echtscheiding al lan-
ger achter de rug ligt, ontmoeten de kinderen hun grootouders minder vaak. En vergeleken met 
kinderen wiens gescheiden vader een lager opleidingsniveau heeft, zien kinderen van hoger op-
geleide vaders hun grootouders van vaderskant significant vaker. Van moederskant geldt daar-
entegen dat kinderen wiens moeder een hoger opleidingsniveau heeft hun grootouders minder 
vaak zien, al is het verband enkel significant voor de grootvader.

Naarmate de grootouders van moederskant ouder zijn, zien kleinkinderen hen vaker. Voor de 
grootvader van vaderskant geldt het omgekeerde: het contact neemt af met de leeftijd. Het zijn 
waarschijnlijk eerder volwassen dochters dan zonen die hun oudere en daardoor eventueel 
meer hulpbehoevende ouders zorg bieden, daardoor hun ouders vaker zien en met hen ook de 
kleinkinderen. Langs moederskant zien kinderen hun grootmoeder significant vaker als ook de 
grootvader nog leeft. Hetzelfde geldt voor het contact met de grootvader langs vaderskant: in-
dien de grootmoeder ook nog leeft, zien kinderen hem vaker. Zoals verwacht, speelt een (echt)-
scheiding in de grootouder-generatie een negatieve rol: kinderen hebben minder vaak contact 
met de grootouders als die, net als hun ouders, een echtscheiding achter de rug hebben. Zelfs 
onder controle voor de relatiekwaliteit tussen ouder en grootouder is dit negatieve verband 
duidelijk aanwezig. 
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Die relatiekwaliteit tussen ouders en grootouders speelt een rol in de verwachte richting: als 
moeder of vader een goede relatie heeft met haar of zijn ouders, zien de kleinkinderen de groot-
ouders het vaakst. Tenslotte bevestigen onze resultaten dat er een belangrijk negatief verband 
bestaat tussen de tijd die een kind moet reizen om naar een grootouder te gaan en het aantal 
keer dat ze elkaar zien. 

4.  discussie

Bij een ouderlijke echtscheiding en de veranderingen die daarmee gepaard gaan, kunnen groot-
ouders enerzijds vaak een extra belangrijke en stabiele rol spelen in het leven van kinderen en 
hen ondersteunen bij de verwerking en aanpassing na de echtscheiding. Anderzijds kunnen 
transities die samengaan met een echtscheiding familiebanden ook onder druk zetten. In dit 
hoofdstuk onderzochten we het verband tussen een echtscheiding in de oudergeneratie en de 
frequentie waarmee kleinkinderen hun grootouders ontmoeten. Daarbij besteedden we vooral 
aandacht aan twee transities die een ouderlijke echtscheiding kan inluiden voor kinderen na-
melijk de verblijfsregeling waarin het kind gaat wonen en het eventuele herpartneren van zijn/
haar ouders, waardoor een kind in een nieuw samengesteld gezin terechtkomt. We baseerden 
ons op gegevens van meer dan 1.000 10- tot 25-jarige inwonende kinderen en hun ouders die 
deelnamen aan het onderzoek ‘Scheiding in Vlaanderen’.

Onze analyses toonden aan dat de meeste kinderen contact hebben met hun grootouders. Velen 
zien elkaar zelfs regelmatig. Maar zoals verwacht, wijzen onze resultaten op een impact van een 
ouderlijke echtscheiding en van de verschillende situaties waarin kinderen daarna terechtko-
men. We kunnen dus besluiten dat gezinstransities niet alleen gevolgen hebben voor de gezins-
leden zelf, maar ook voor de grootouders.

Ten eerste vonden we duidelijke verschillen tussen kinderen van gehuwde en kinderen van 
ooit-gescheiden ouders, vooral wat betreft het contact met de grootouders van vaderskant: als 
ouders gescheiden zijn, zien kinderen hun grootouders minder frequent. Een aanzienlijk deel 
heeft zelfs helemaal geen contact meer.

Dat gescheiden ouders weer gaan samenwonen met een nieuwe partner, lijkt enkel een effect 
te hebben op de contacten tussen kleinkinderen en hun grootvaders. Als gescheiden moeders 
samenwonen met een nieuwe partner, blijken kleinkinderen hun grootvader van moederskant 
minder vaak te zien dan wanneer gescheiden moeders er alleen voor staan. Voor gescheiden 
mannen lijkt een nieuwe partner het contact tussen kleinkinderen en grootouders juist te 
bevorderen.

De variatie in verblijfsregelingen waarin kinderen van gescheiden ouders gaan wonen, hangt 
duidelijk samen met de frequentie van de contacten met de grootouders. Het zijn voornamelijk 
de grootouders van de kant van de niet-residentiële ouder waarmee kinderen minder contact 
hebben. Als kinderen van gescheiden ouders bij hun moeder wonen, zien ze de grootouders 
van moederskant het meest, maar hebben ze wel beduidend minder vaak contact met de groot-
ouders van vaderskant. Een moederverblijf is nog steeds de meest voorkomende regeling in 
Vlaanderen; dit verklaart wellicht waarom een echtscheiding vooral een negatieve impact lijkt 
te hebben op de frequentie van de contacten met grootouders van vaderskant. De kleine groep 
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kinderen die bij hun vader woont, ziet de grootouders, en voornamelijk de grootmoeders, van 
vaderskant daarentegen het vaakst en de grootouders van moederskant het minst. Maar ook 
kinderen in een regeling van verblijfsco-ouderschap zien de grootouders van vaderskant meer 
dan die van moederskant. Als vaders gescheiden zijn en als de kinderen minstens de helft van 
de tijd bij hem inwonen, springen de grootouders langs die kant wellicht meer in bij de zorg 
voor de kinderen. Momenteel leeft ongeveer een vijfde van de Vlaamse kinderen van geschei-
den ouders in een verblijfsco-ouderschapsregeling. Deze regeling zit in de lift, zeker nu de wet 
sinds 2006 een beurtelings verblijf bij moeder en vader als prioritair naar voor schuift na een 
echtscheiding. Onze resultaten impliceren dat dit niet alleen gevolgen heeft voor de betrokken 
ouders en kinderen, maar ook voor grootouders langs de kant van de moeder én langs de kant 
van de vader.

Dit onderzoek heeft een aantal methodologische beperkingen. Opdat onze resultaten zo juist 
mogelijk zouden worden geïnterpreteerd, geven we hier de belangrijkste kanttekeningen mee. 
In de eerste plaats kunnen we geen sluitende uitspraken doen over de causale impact van een 
echtscheiding en de verschillende daaropvolgende gezinstransities die kinderen doormaken op 
de frequentie van de contacten met de grootouders. Op basis van een cross-sectionele survey 
kunnen causatie- en selectie-effecten niet zuiver van elkaar worden onderscheiden, al kunnen 
we daar met theorie en ander onderzoek in het achterhoofd natuurlijk wel over speculeren. 

Het gebruik van multi-actordata heeft grote voordelen, maar confronteert ons ook met een mo-
gelijke valkuil: de selectieve deelname aan onderzoek door gescheiden ouders, en voornamelijk 
door gescheiden vaders. Er namen minder vaders dan moeders deel aan het onderzoek, en de 
deelnemende ouders hebben naar alle waarschijnlijkheid ook een ander profiel dan de niet-
deelnemende ouders. Iemand die deelneemt is mogelijk gemiddeld genomen meer betrokken 
bij zijn kind, wat op zijn beurt ook medebepalend is voor de betrokkenheid van de grootouders. 
Omdat we in de multivariate analyses telkens de gegevens van het kind én van de moeder of 
vader opnemen, moeten we er rekening mee houden dat de frequentie van de contacten met de 
grootouders, en vooral met die van vaderskant, mogelijk overschat wordt. Gescheiden ouders 
die weinig of geen contact meer hebben met hun kinderen zijn in de multivariate analyses im-
mers ondervertegenwoordigd, en daardoor ook de ouders van deze gescheiden ouders. Omdat 
we de verblijfsregeling van de kinderen ook als verklarende variabele opnemen – op zich ook 
een aanwijzing van de betrokkenheid van de gescheiden ouders bij hun kinderen – blijven de 
gevolgen van deze selectieve respons hopelijk wel beperkt.

Verder werden voor het SiV-onderzoek enkel al dan niet ontbonden eerste huwelijken en de 
kinderen hieruit geselecteerd. Dit brengt ons bij een derde opmerking: we kunnen geen uitspra-
ken doen over grootouders en kinderen waarvan de ouders uit elkaar gingen na een ongehuwde 
samenwoonrelatie, een gezinstransitie waarmee steeds meer kinderen worden geconfronteerd. 

5.  aandachtspunten voor het beleid

Dit onderzoek maakt duidelijk dat de impact van een echtscheiding en de verschillende tran-
sities erna verder reikt dan de gezinnen van ex-partners en hun kinderen. De positie van de 
grootouders mag niet vergeten worden, zij zijn immers vaak belangrijke steunfiguren voor hun 
kleinkinderen, zeker in de soms woelige periodes na een echtscheiding. Daarom is het van 
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belang dat grootouders ergens terecht kunnen met hun vragen en twijfels, en dat ze aangepaste 
informatie kunnen vinden over hun rol bij een ouderlijke echtscheiding en over de veranderin-
gen voor hun kleinkinderen. Hoewel deze thematiek volgens ons nog steeds onderbelicht blijft, 
worden stilaan meer informatiesessies en leergroepen georganiseerd. Recent werd er ook een 
brochure voor grootouders over echtscheiding uitgebracht (Vergauwen, 2011). Toch liggen hier 
nog heel wat mogelijkheden open, en moet erover gewaakt worden dat alle grootouders die daar 
nood aan hebben hun weg kunnen vinden naar de bestaande initiatieven. 

Terwijl sommige grootouders hun kleinkinderen vaker zien als de ouders gescheiden zijn en 
– gewild of ongewild – grotere zorgtaken opnemen, geldt in andere gevallen dat de kleinkind-
grootoudercontacten worden bemoeilijkt en dat de grootouders minder contact hebben met hun 
kleinkinderen. Een aanzienlijke groep van grootouders, vooral van vaderskant, heeft helemaal 
geen contact meer. Daardoor missen zowel de kleinkinderen als de grootouders een belangrijke 
bron van steun én plezier. 

Om te vermijden dat het contact helemaal verbroken wordt, onder meer door een echtscheiding 
van de ouders, wordt in België het omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen sinds 
1995 bij wet geregeld. Op grond van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek kunnen groot-
ouders het recht op persoonlijk contact met hun kleinkinderen opeisen via de jeugdrechtbank. 
Belangrijk is dat de rechter daarbij altijd in de eerste plaats dient uit te gaan van het belang van 
het kind, niet dat van de grootouder (De Neve 2011; Vergauwen, 2011). Naar de rechter stappen 
is voor veel grootouders echter niet evident. Bovendien kan dit (nog meer) spanningen teweeg-
brengen binnen de familie en kinderen, die hier uiteindelijk baat bij zouden moeten hebben, in 
een lastige positie brengen. Bemiddeling, door een kennis of door een deskundige, lijkt daarom 
vaak een betere optie (Vergauwen, 2011). 
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Bijlage 1. Selectie van de onderzoeksgroep uit de SiV-data

SiV-steekproef van
(ex-)partners van eerste
huwelijken en kinderen

(Ex-)partners
n = 6.470

Inwonende kinderen
n = 1.257

Kind is minimum 10 jaar
en maximum 25 jaar oud n = 1.173

Ouders zijn gescheiden
 Moederskant
 grootmoeder grootvader
 n = 649 n = 490

 Vaderskant
 grootmoeder grootvader
 n = 594 n = 426

Onderzoeksgroep
multivariate analyses:

deelnemende moeder/vader

 Moederskant
 grootmoeder grootvader
 n = 525 n = 346

 Vaderskant
 grootmoeder grootvader
 n = 302 N = 201

Onderzoeksgroep
beschrijvende analyses:

grootouder leeft en woont
niet in zelfde huishouden

 Moederskant
 grootmoeder grootvader
 n = 930 n = 688

 Vaderskant
 grootmoeder grootvader
 n = 851 n = 613
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In deze studie werd de notie ‘gezinstransitie’ afgebakend als een overgang van een gezinsvorm 
naar een andere. In elk hoofdstuk werden één of meerdere gezinstransities in de verf gezet. In 
deze slotbeschouwingen blikken we nog even terug op de vele facetten die gezinstransities heb-
ben. Daarna reflecteren we over de gevolgen van gezinstransities voor het individuele functio-
neren van volwassenen en van kinderen en voor het gezinsfunctioneren. De onderzoeksresul-
taten uit de diverse hoofdstukken zetten ons tevens op weg om beschouwingen te formuleren 
over de gevolgen van gezinstransities voor het maatschappelijke functioneren. We ronden af 
met te wijzen op het belang van goede (internationale) data om de gevolgen van de gezinstran-
sities beter te begrijpen. 

1. de vele facetten van een gezinstransitie

Gaan samenwonen met een partner is een belangrijke gezinstransitie in het leven van Vlamingen. 
Een samenwonen met een partner beëindigen door een (echt)scheiding behoort tot de levens-
ervaring van steeds meer Vlamingen. Hoe vaak Vlaamse mannen en vrouwen deze transities 
(mee)maken in hun leven werd in deze studie uitgebreid beschreven. We lijsten nog even de 
vele facetten op die in de diverse hoofdstukken aan bod kwamen. Ze betreffen het soort transi-
tie, het aantal transities en het ouderschap bij een gezinstransitie.

1.1. Samen en uit elkaar

1.1.1. Voor het eerst samenwonen met een partner

In hoofdstuk 2 kwam het voor het eerst gaan samenwonen met een partner, gehuwd of on-
gehuwd, aan bod. Meer dan 90% van de Vlamingen gaat ooit met een partner samenwonen. 
Omwille van het uitstel van deze gezinstransitie bereiken twintigers en mannelijke dertigers de 
90% nog niet. De start van het eerste samenwonen met een partner valt steeds minder samen 
met een eerste huwelijk. De eerste samenwoonpartner wordt steeds minder vaak de huwe-
lijkspartner. Het eerste huwelijk stond centraal in hoofdstuk 1. Dat een toenemend percentage 
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Vlamingen een eerste huwelijk niet enkel uitstelt, maar ook afstelt, wordt duidelijk zichtbaar bij 
de veertigers. Meer dan hun voorgangers zijn zij nooit gehuwd: 20% mannen en 12% vrouwen. 
De keuze om ongehuwd samen te (blijven) wonen met een partner, speelt hierin uiteraard een 
rol. 

De systematische terugval van het aantal huwelijken in Vlaanderen sinds de jaren 70 van de 
vorige eeuw wordt sinds 2000 deels gecompenseerd door de toename van het aantal wettelijke 
samenwoningen. In 2010 waren er in het Vlaamse Gewest iets meer huwelijken (24.962) dan 
wettelijke samenwoningen (21.323). Beide verbintenissen vallen doorgaans niet (meer) samen 
met een gezinstransitie, maar vinden plaats binnen de context van een ongehuwd samenwo-
nen (met of zonder kinderen) en kunnen zowel een eerste als een volgende samenwoonrelatie 
betreffen.

Bij de start van het eerste samenwonen zijn zelden al kinderen betrokken. In 2009 had in 
Vlaanderen 1 op de 11 nieuwgeboren kinderen een moeder die (nog) niet samenwoonde met 
een partner. Bij 1 op de 3 (35%) geboorten woonde de moeder wel samen met een partner, maar 
was ze niet gehuwd. Bij een eventueel huwelijk zal dan een kind betrokken zijn. Ruim de helft 
(56%) van de moeders was reeds gehuwd bij de geboorte van hun kind (Corijn, 2010). 

1.1.2.  niet meer samenwonen door een (echt)scheiding 

Steeds meer Vlamingen krijgen te maken met een scheiding en/of een echtscheiding. Het uit 
elkaar gaan door een echtscheiding kwam in de meeste hoofdstukken van deze studie aan bod. 
In hoofdstuk 2 werd de beëindiging van een samenwoonrelatie verruimd tot de relatiebreuk in 
een ongehuwd samenwonen. In Vlaanderen heeft 20% van de ooit-gehuwden al minstens één 
echtscheiding achter de rug (hoofdstuk 1) en heeft 27% van diegenen die ooit met een partner 
ging samenwonen, het eerste samenwonen intussen beëindigd (hoofdstuk 2). Onder dertigers 
heeft 60% reeds een ongehuwd samenwonen verbroken en heeft 40% reeds een echtscheidings-
ervaring (hoofdstuk 2). Vijftigers scoren het hoogst als het om een echtscheidingservaring gaat; 
dertigers als het om een scheidingservaring van een eerste ongehuwde samenwoonrelatie gaat. 
In hoofdstuk 2 kwam het grote verschil in stabiliteit tussen een eerste samenwoonrelatie die 
gehuwd startte versus een die ongehuwd startte, aan bod.

De recente terugval van het aantal echtscheidingen in het Vlaamse Gewest (tot iets boven het 
aantal van in het begin van de jaren 90) berust enkel op het krimpende aantal gehuwden, want 
de echtscheidingskans binnen elke huwelijkscohorte neemt op elke huwelijksduur nog steeds 
toe (hoofdstuk 1). In de toekomst zullen meer en meer 50-plussers een (echt)scheiding in hun 
levensloop hebben meegemaakt.

Er wordt in Vlaanderen op alle leeftijden (uit de echt) gescheiden en daarom is de kans groot dat 
men bij de scheiding reeds of nog (inwonende) kinderen heeft. Meer dan in andere landen zijn 
in België kinderen betrokken bij een (echt)scheiding. Bij 2 op de 3 echtscheidingen zijn kinde-
ren betrokken (hoofdstuk 3). Ongeveer een kwart van de kinderen heeft een ouderlijke (echt)-
scheiding meegemaakt. Maar naast de volwassenen en kinderen die rechtstreeks betrokken zijn 
bij een (echt)scheiding, zijn er ook de grootouders, de kleinkinderen, andere familieleden en 
vrienden die met die (echt)scheiding worden geconfronteerd. In hoofdstuk 13 leerden we dat 
het aandeel 10- tot 25-jarigen met gescheiden grootouders varieerde van 8% tot 15%. 
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1.1.3.  niet meer samen wonen met partner door overlijden 

Het verlies van de inwonende partner door overlijden kwam in deze studie eveneens aan bod. 
Deze beëindiging van een (gehuwde of ongehuwde) samenwoonrelatie komt doorgaans op la-
tere leeftijd voor. Voor veel 70-plussers vormt verweduwing, na hun huwelijk, de tweede part-
nertransitie in hun leven; voor vrouwen nog meer dan voor mannen (hoofdstuk 1 en hoofd-
stuk 2). De positie (evenals de impact) van verweduwing in de levensloop werd belicht in de 
analyse van het woningbezit onder 50-plussers (hoofdstuk 8) en van het armoederisico van 
65- à 71-jarige vrouwen (hoofdstuk 9). Verweduwing kwam ook aan bod bij de analyse van de 
transitie naar een residentiële ouderenvoorziening (hoofdstuk 10) omdat hoogbejaarden die al-
leenwonen op het moment dat ze naar een woonzorgcentrum gaan hoofdzakelijk weduwnaars 
en weduwen zijn. 

1.1.4.  opnieuw gaan samenwonen en opnieuw niet meer samenwonen met een partner 

In heel wat hoofdstukken van deze studie werd in rekening gebracht dat na een (echt)scheiding 
voor heel wat alleenwonenden en voor heel wat alleenstaande ouders (en hun kinderen) een 
nieuwe gezinstransitie volgt door de komst van een nieuwe inwonende partner. Na een eerste 
samenwoonbreuk start een groeiende groep een tweede samenwoonrelatie (hoofdstuk 2): 19% 
mannelijke veertigers en 25% vrouwelijke veertigers hebben dit reeds gedaan. Onder de echtge-
scheiden veertigers heeft reeds 40% gekozen voor een tweede huwelijk (hoofdstuk 1). Binnen 
de typologie van trajecten na een echtscheiding (hoofdstuk 3) zagen we dat een nieuwe samen-
woonrelatie voor zo’n 20% zeer snel na de (echt)scheiding komt en voor zo’n 17% iets minder 
snel. Voor de helft van de (echt)gescheiden personen kwam er binnen de zeven jaar volgend 
op de scheiding geen nieuwe inwonende partner. Een minderheid van alle echtgescheidenen 
zal het nieuwe samenwonen met een partner na verloop van tijd met een huwelijk bevestigen 
(hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3). Momenteel zijn het vooral de vijftigers die meer dan één keer 
gehuwd zijn: 12% heeft al minstens twee huwelijken gesloten. Hertrouwkansen dalen over de 
opeenvolgende echtscheidingscohorten, of het nu om een tweede of een derde huwelijk gaat 
(hoofdstuk 1). 

Het percentage vijftigers dat reeds een tweede samenwoonrelatie heeft beëindigd, is met 7% 
niet meer verwaarloosbaar te noemen (hoofdstuk 2). Het percentage ooit-gehuwde vijftigers met 
een tweede echtscheiding bedraagt ruim 10% (hoofdstuk 1). 

Gezinstransities die pas na de leeftijd van 50 jaar plaatsvinden, werden in deze studie enigszins 
onderbelicht. De data van de Survey on Health, Ageing and Retirement (SHARE), die ook in 
ons land worden verzameld, bieden hier nochtans een uitstekende gelegenheid toe (Börsch-
Supan et al., 2011). We zagen wel hoe de kans op een nieuwe (inwonende) partner sterk daalt 
na de leeftijd van 40 jaar (hoofdstuk 3) en hoe vanaf de leeftijd van 50 jaar het aandeel alleen-
wonenden boven de 10% ligt (hoofdstuk 2). Mannelijke 50-plussers gaven wel vaker dan hun 
vrouwelijke leeftijdsgenoten aan dat ze een niet-inwonende vaste partner hadden (hoofdstuk 
2). Huishoudprojecties voor Vlaanderen tot 2021 wijzen op een toenemend aandeel alleenwo-
nende 50-plussers ten gevolge van (echt)scheiding (en niet van verweduwing) (Lodewijckx, 
2008). Alleenwonen als vijftiger of zestiger, zeker als man, is een nieuwe leefvorm waarvan de 
implicaties bijvoorbeeld inzake sociale ondersteuning en gezondheidsgedrag nog niet duidelijk 
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in beeld zijn gebracht. De transitie naar een woonzorgcentrum treft vooral 75-plussers (hoofd-
stuk 10).

Als 2 op de 3 gescheiden mannen en vrouwen ook kinderen hebben, dan betekent de komst van 
een nieuwe inwonende partner voor deze kinderen de transitie naar een stiefgezin met varië-
rende gezinsconstellaties naargelang de verblijfsregeling van alle betrokken kinderen. Kinderen 
zijn zowel betrokken bij het verdere gezinstraject van hun gescheiden vader als van hun ge-
scheiden moeder, wat de complexiteit van hun gezinstrajecten verder vergroot (hoofdstuk 3 en 
hoofdstuk 11). 

1.1.5.  opvattingen en waarden over samenwonen en uit elkaar gaan 

Niet enkel het gedrag van Vlamingen, maar ook veel van hun opvattingen over het gezin en over 
gezinstransities zijn gewijzigd (hoofdstuk 4). De helft van alle Vlamingen vindt het huwelijk 
nog steeds geen verouderde instelling. Gezinstransities hebben geen expliciete voor- of tegen-
standers meer. Ongeveer 1 op de 4 à 1 op de 3 Vlamingen spreekt zich niet evaluerend uit over 
een huwelijk of over een echtscheiding; dit zijn geen principiële zaken meer waar ze massaal 
voor of tegen zijn. Wel is het zo dat het ongehuwd samenwonen, zowel vóór als na het huwe-
lijk, in Vlaanderen meer dan ooit tevoren wordt aanvaard. Gaan samenwonen en uit elkaar 
gaan, zijn zaken die tot de private sfeer behoren, waar alles afhangt van de individuele situatie 
en waar niet de traditie of de wetgeving, maar het eigen geluk en de kwaliteit van de relatie 
als criterium gelden. Binnen al deze ‘relativering’ en/of ‘individualisering’ blijven Vlamingen 
het huwelijk, het ouderschap, het gezin en de familie zeer waardevol vinden. Wel vindt zo’n 
70% van de Vlaamse jongeren en volwassenen dat er tegenwoordig te gemakkelijk uit de echt 
wordt gescheiden en dat een echtscheiding altijd negatieve gevolgen heeft voor de kinderen 
(hoofdstuk 4). Maar deze opvattingen staan naast de door zeer velen gedeelde opvatting dat 
een huwelijk het individuele geluk niet in de weg mag staan en dat men niet koste wat het kost 
moet samenblijven. Wellicht zoeken Vlamingen die moeilijkheden hebben in hun relatie, een 
evenwicht op deze balans. 

Signalen van een terugkeer naar meer traditionele waarden inzake huwelijk of echtscheiding 
zijn er in Vlaanderen vooralsnog niet. De vraag is hoe jongeren hun opvattingen over huwelijk 
en echtscheiding in hun eigen leven zullen omzetten (Corijn, Sodermans & Vanassche, 2011).

1.1.6.  Gaan samenwonen en uit elkaar gaan: mannen en vrouwen

In de meeste hoofdstukken werd een onderscheid gemaakt tussen de gezinstrajecten van man-
nen en vrouwen, van echtgescheiden mannen en vrouwen, van echtgescheiden vaders en moe-
ders en van weduwnaars en weduwen. Nu (echt)scheiding de dominante vorm van een ont-
binding van een samenwoonrelatie vormt, althans tot men ruim 70 jaar is, zijn de verschillen 
inzake het herpartneren na een (echt)scheiding tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. 
Evenveel gescheiden mannelijke als vrouwelijke veertigers zijn al hertrouwd (hoofdstuk 1), 
doch iets meer vrouwelijke veertigers dan mannelijke veertigers leven inmiddels in een tweede 
samenwoonrelatie (hoofdstuk 2). De partnertrajecten van mannen en vrouwen in de eerste ja-
ren volgend op een (echt)scheiding zijn vrij analoog (hoofdstuk 3). Door de hogere levens-
verwachting van vrouwen, blijft het verlies van de partner door overlijden echter nog steeds 
voornamelijk een zaak van (hoog)bejaarde vrouwen (hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2). Als mannen 
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weduwnaar zijn geworden, dan hertrouwen ze vaker dan als vrouwen weduwe zijn geworden 
(hoofdstuk 1). 

1.1.7.  Samenwonen en uit elkaar in de wetgeving

Het dalende aantal huwelijken en de dalende trouw- en hertrouwkansen weerspiegelen een 
dalende populariteit en/of een gewijzigde betekenis van het huwelijk. Ze betekenen geenszins 
een dalende populariteit van het samenwonen met een partner. Bijna alle eerste en volgende 
huwelijken worden tegenwoordig in Vlaanderen voorafgegaan door een periode van ongehuwd 
samenwonen. Dit ongehuwd samenwonen is tevens voor steeds meer nooit-gehuwden en voor 
veel gescheiden personen een alternatief geworden voor een trouw of hertrouw. 

Sinds 2000 kunnen ongehuwd samenwonenden een beroep doen op een mate van wettelijke 
bescherming van hun samenleven via de wettelijke samenwoning (Senaeve, 2011). De groep die 
dit doet, groeit gestaag in aantal, maar blijft beperkt tot bepaalde subgroepen. Er wordt geschat 
dat 1 op de 4 ongehuwde samenwoonrelaties beschermd is via een wettelijke samenwoning 
(Corijn, 2012). Het aantal ontbindingen van wettelijke samenwoningen neemt toe. De omvang 
van de groep die ongehuwd uit elkaar gaat, blijft eveneens toenemen (hoofdstuk 2). 

In de Belgische wetswijzigingen inzake huwelijk, echtscheiding en wettelijke samenwoning 
stond steeds meer de gelijkwaardigheid van de betrokken partners centraal. Bij de echtschei-
dingsgronden verdween de schuldvraag (naar de achtergrond). Onderlinge overeenstemming 
werd een mogelijkheid waarvan in ruime mate werd gebruik gemaakt. Sinds 2007 kregen met 
de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk meer psychologische criteria een plaats. Doch 
ook de eenzijdige stopzetting van de relatie werd een mogelijkheid.

Hoewel de steun voor het instituut huwelijk in Vlaanderen groot blijft (hoofdstuk 4) en hoe-
wel wettelijke bescherming werd gecreëerd voor hen die niet wilden kiezen voor het instituut 
huwelijk, bestaat er een grote groep ongehuwd samenwonenden waarvan we niet weten of 
en hoe ze hun samenwonen regelen en/of beschermen. Binnen het recht spreekt men over de 
niet-geïnstitutionaliseerde tweerelatie (Senaeve, 2011). Afspraken maken over het samenleven 
in ‘goede tijden’ is niet zo moeilijk; afspraken hierover maken voor en of in ‘slechte tijden’ is 
moeilijker. We denken aan het samenbrengen, apart houden of delen van inkomsten, aankopen, 
huurovereenkomsten en andere contracten. Dit alles komt in een veel complexer daglicht te 
staan als er kinderen betrokken zijn bij het gaan samenwonen en/of het uit elkaar gaan. Terwijl 
elke graad van wettelijke bescherming zijn voordelen heeft (bijvoorbeeld inzake erfrecht), heeft 
elke graad van wettelijke bescherming ook zijn nadelen (bijvoorbeeld inzake overlevingspensi-
oen) (Senaeve, 2011).

De Belgische wetgeving inzake huwelijk en echtscheiding, wettelijke samenwoning en de ont-
binding ervan, kan liberaal worden genoemd. Hindernissen voor (echt)scheiding werden de 
voorbije twee decennia door de wetgever weggenomen en de procedure voor echtscheiding 
werd, in de regel althans, vereenvoudigd (Senaeve, 2011). Nu de wet niet meer in de weg staat, 
komt duidelijker het gebrek aan economische, sociale en psychologische hulpbronnen naar 
voren om samenwoonrelaties in stand te houden als er relatie- en/of huwelijksproblemen zijn. 
Wie niet over de psychologische vaardigheden beschikt om aan een relatie te werken, en/of 
vanuit zijn sociale omgeving steun krijgt om door een relatiecrisis te gaan en/of niet over de 



SVR-Studie: GezinStRanSitieS in VlaandeRen

358

financiële middelen beschikt om externe hulp in te roepen bij een relatie- of huwelijkscrisis, 
vindt nu makkelijker de (wettelijke) weg om uit de relatie te stappen. 

1.2. het aantal gezinstransities en stabiele of instabiele gezinstrajecten 

Mensen maken gezinstransities (mee) vanuit de wieg tot aan het graf: ouders gaan samenwo-
nen of huwen omdat ze een kind verwachten; hoogbejaarden gaan naar een woonzorgcentrum 
omdat ze voelen dat het levenseinde nabij is. Elke gezinstransitie houdt een kans/risico op een 
volgende gezinstransitie in: wie samenwoont loop het risico uit elkaar te gaan of de partner te 
verliezen door overlijden; wie (opnieuw) alleenwoont, heeft de mogelijkheid om (opnieuw) 
samen te gaan wonen. In de literatuur wordt recent gesteld dat niet zozeer het meemaken van 
een (echt)scheiding op zich nadelige gevolgen heeft, maar wel de cumulatie van gezinstransi-
ties die door een (echt)scheiding wordt op gang gebracht (Magnuson & Berger, 2009). Een (echt)
scheiding betekent echter niet per definitie veel gezinstransities; na een (echt)scheiding kan een 
stabiel gezinstraject volgen. Meerdere gezinstransities betekenen niet per definitie een instabiel 
of turbulent gezinstraject; veel hangt af van het tempo waarin de transities elkaar opvolgen.

1.2.1. het aantal gezinstransities 

In deze studie werd aandacht geschonken aan de cumulatie van gezinstransities doorheen de 
levensloop van volwassenen én van kinderen. In termen van het aantal gezinstransities (hoofd-
stuk 2) en van het aantal veranderingen in de burgerlijke staat (hoofdstuk 1) spannen de veer-
tigers en de vijftigers of de cohorten geboren in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw de kroon. 
Deze veertigers en vijftigers hebben hun gezin gevormd in de periode waarin in Vlaanderen 
het aantal huwelijken begon te dalen en waarin het ongehuwd samenwonen, zowel vóór een 
eventueel eerste huwelijk als na de ontbinding van een huwelijk, steeds populairder werd. 
Tegelijkertijd maakten ze mee dat het aantal echtscheidingen, zowel in de generatie van hun 
ouders als in hun eigen generatie, alsmaar toenam. Deze echtscheidingen vonden plaats zowel 
na een kort als na een lang huwelijk. Deze drie evoluties hebben de levensloop en het gezin-
straject van de huidige veertigers en vijftigers getekend. We zagen bijvoorbeeld dat 10% van 
de veertigers en 13% van de vijftigers al meer dan één huwelijk achter de rug heeft (hoofdstuk 
1) en dat respectievelijk 30% en 20% reeds 3 of meer gezinstransities hebben (mee)gemaakt 
(hoofdstuk 2). 

Aan de basis van een (echt)scheiding ligt doorgaans een bewuste keuze van minstens één van 
de partners/ouders. Toch blijven vrouwen/moeders nog steeds overwegend de initiatiefneem-
sters van (echt)scheidingen (Symoens et al, 2013) en zetten zij dus een gezinstransitie in gang. 

In hun kinderjaren zijn kinderen afhankelijk van de gezinstransities die hun ouders (mee)ma-
ken. Zij ‘ondergaan’ in zekere zin de keuzes van hun ouders en moeten volgen in de keuzes die 
hun vader én hun moeder elk apart of gezamenlijk in hun verdere leven maken. Kinderen van 
ooit-gescheiden ouders hebben tussen 0 en 18 jaar gemiddeld 1,3 gezinstransities meegemaakt, 
zowel bij hun vader als bij hun moeder (hoofdstuk 11). 
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1.2.2.  Stabiele en instabiele gezinstrajecten

Het hogere aantal gezinstransities bij veertigers en vijftigers, mag ons niet doen vergeten dat 
ongeveer 2 op de 3 veertigers en vijftigers nog steeds in een eerste huwelijk zijn (hoofdstuk 1) 
en respectievelijk 65% en 70% nog steeds in een eerste samenwoonrelatie (hoofdstuk 2). Maar 
het zijn vooral de zeventigers  of de cohorten geboren in de jaren 30 van de vorige eeuw – die 
een vrij stabiel gezinsleven hebben gekend. Zo is 90% (van de overlevenden) slechts eenmaal 
gehuwd. Van de ooit-gehuwden is amper 8% uit de echt gescheiden in hun eerste huwelijk en is 
nog maar 15% mannen tegenover 40% vrouwen in dit eerste huwelijk verweduwd (hoofdstuk 
1). Zeer velen uit deze generatie – die huwde in de jaren 50 – hebben een gouden huwelijks-
jubileum gevierd: ze waren met velen om te huwen, hadden een huwelijk voor het leven en 
door hun toegenomen levensverwachting bleef hun huwelijk ook bijzonder lang duren (Corijn, 
2011b).

In termen van het aantal nieuwe partnerrelaties na een (echt)scheiding heeft in Vlaanderen 
in de eerste zeven jaren volgend op de feitelijke scheiding ongeveer 1 op de 3 partners (29% 
mannen en 32% vrouwen) geen enkele gezinstransitie (mee)gemaakt. Daartegenover staat een 
beperkte groep gescheiden personen (6% mannen en 5% vrouwen) die meerdere partnerrelaties 
cumuleerde in diezelfde periode (hoofdstuk 3). Uitgedrukt in termen van een stabiel versus 
een onstabiel partnertraject in de eerste jaren volgend op een (echt)scheiding (en wellicht ook 
nadien) kunnen we stellen dat bij echtgescheiden Vlamingen stabiele trajecten overheersen. 
Verschillen tussen mannen en vrouwen inzake het aantal gezinstransities (hoofdstuk 2) en in-
zake de aard van de gezinstrajecten na een (echt)scheiding (hoofdstuk 3) zijn niet zo groot. 

In Vlaanderen volgt voor kinderen die een ouderlijke (echt)scheiding meemaakten en naar-
gelang hun leeftijd bij die (echt)scheiding, een variëteit van gezinstrajecten bij moeder én bij 
vader. Deze trajecten worden bepaald door het al dan niet komen en gaan van één of meerdere 
nieuwe partners in het leven van hun beide ouders; nieuwe partners waarmee al dan niet, snel 
of eerder na verloop van tijd, wordt samengewoond en hertrouwd. Deze nieuwe partners heb-
ben al dan niet (voltijds of deeltijds inwonende) kinderen. In hoofdstuk 3 werd geschetst wat 
voor kinderen van gescheiden ouders de implicaties zijn van het partnerrelatietraject en het 
ouderschapstraject van hun vader én van hun moeder. Het meest voorkomende gezinstraject, 
of het kind nu bij vader of bij moeder inwoonde, is dat van een permanent eenoudergezin 
(ongeveer 1 op de 3). Indien het kind afwisselend bij vader en moeder woonde, kwam dit ge-
zinstraject wat minder frequent voor (1 op de 4). Het permanente eenoudergezin (alleenstaande 
moedergezin) is nog wel het meest voorkomende gezinstraject, doch niet (meer) het enige ge-
zinstraject voor kinderen van gescheiden ouders. Want er komen snel of minder snel nieuwe 
inwonende partners van vader en/of moeder. Ongeacht bij welke ouder het kind verblijft, kan 
de combinatie van het vader- én het moedertraject variëren van dubbel stabiel (vader en moe-
der beiden langdurig zonder nieuwe inwonende partner) tot dubbel instabiel (vader en moeder 
beiden met meerdere partners). 

Turbulentie in het gezinstraject met meerdere stiefouders op korte tijd bij vader en/of bij moe-
der is eerder zeldzaam, doch niet onbestaand; vooral kinderen in co-verblijf maken dit mee 
bij hun vader. Binnen het gezinstraject van 0 tot 18 jaar en rekening houdend met de leeftijd 
waarop de ouderlijke (echt)scheiding plaatsvindt, kwam ook in hoofdstuk 11 de variatie in af-
gelegde gezinstrajecten van jongvolwassenen in beeld, evenals het ontbreken van een dominant 
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gezins traject. Zo’n 10% jongvolwassenen had sinds de kleutertijd in een eenoudergezin ge-
woond; ofwel bij hun vader, ofwel bij hun moeder, ofwel bij beiden. Daarnaast had bijna 10% 
bij één of beide ouders in een stiefgezin gewoond sinds de kleutertijd. Andere jongvolwassenen 
hadden de transitie naar een eenoudergezin (10%) of naar een stiefgezin (10%) pas in de late 
adolescentie meegemaakt. Nog anderen waren al 18 jaar toen hun ouders scheidden (20%  à 
25%). Voor deze laatste groepen jongvolwassenen betekent dit dat zij, hoewel ze met een ou-
derlijke (echt)scheiding werden geconfronteerd, een vrij stabiel gezinstraject hebben gekend in 
hun kind- en jeugdjaren, althans in termen van het aantal gezinsvormen. Een kleine 10% jong-
volwassenen kende een eerder instabiel gezinstraject aangezien ze tot hun 18 jaar in meerdere 
stiefgezinnen hebben geleefd. Ook in hoofdstuk 3 zagen we dat 6 à 7% van de kinderen met 
gescheiden ouders bij hun vader en/of hun moeder meerdere stiefouders hebben meegemaakt 
en dus een eerder instabiel gezinstraject volgden.

Of hertrouwen al dan niet beter is dan opnieuw ongehuwd gaan samenwonen na een (echt)-
scheiding, weten Vlamingen eigenlijk niet goed, want in de opvattingen heeft de burgerlijke 
staat op zich aan betekenis verloren (hoofdstuk 4). Dat kinderen vaak moeten verhuizen om-
wille van de gezinstransities die hun ouders maken na een (echt)scheiding vindt 73% van de 
Vlamingen een negatieve ontwikkeling (hoofdstuk 4). 

1.2.3.  aantal gezinstransities in de toekomst?

Meer dan hun voorgangers hebben vijftigers reeds meerdere gezinstransities gecumuleerd. Een 
boeiende vraag is hoe dynamisch het verdere verloop van de gezinstrajecten van (nooit-gehuw-
de, gehuwde, hertrouwde en gescheiden) vijftigers in de toekomst zal zijn. Enerzijds zullen 
vooral de samenwonende vrouwen – zij het vaak op hoge leeftijd – met het overlijden van hun 
(gehuwde of ongehuwde) partner worden geconfronteerd. Anderzijds zijn (echt)scheidingen bij 
60-plussers geen zeldzaamheid meer (Corijn, 2011b) en kunnen ook na de leeftijd van 50 jaar 
nog gezinstransities aan het gezinstraject worden toegevoegd.

Voor de dertigers van vandaag stelt zich de vraag of ze in de toekomst met eenzelfde snelheid, 
sneller of trager dan de generatie van hun ouders, gezinstransities zullen cumuleren. Inzake 
burgerlijke staat heeft 20% ooit-gehuwde dertigers alvast al (minstens) één echtscheiding achter 
de rug (hoofdstuk 1) en is 10% mannen en 23% vrouwen reeds een tweede samenwoonrelatie 
gestart (hoofdstuk 2). Bouwen zij aan een levensloop waarin steeds vaker tijdelijke gezinsvor-
men (met of zonder inwonende partner, met of zonder kinderen, met andere constellaties van 
inwonende kinderen) elkaar afwisselen of opvolgen?

Meer indringend is de vraag wat de impact van al deze voorbije en nog komende gezinstran-
sities op het economische, sociale en persoonlijke welbevinden op hogere leeftijd zal zijn? 
We denken hier zowel aan de groep nooit-gehuwden (zie hoofdstuk 1), de groep die nooit een 
samenwoonrelatie heeft gehad (zie hoofdstuk 2), de groep gescheiden en verweduwde per-
sonen die niet opnieuw met een partner kan of wil samenwonen (hoofdstuk 2 en 3). Terwijl 
de toenemende levensverwachting zorgt voor steeds minder alleenwonende weduwnaars en 
weduwes onder de zestigers en zeventigers, doet het toenemende aantal (echt)scheidingen het 
aantal alleenwonenden in die leeftijdsgroepen toenemen (Lodewijckx, 2008). Alleenwonen 
op latere leeftijd verhoogt het risico op nadelen op economisch, sociaal en persoonlijk vlak. 
In hoofdstuk 9 bleek duidelijk het voordeel van het gehuwd of hertrouwd zijn (ongeacht de 
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voorafgaandelijke veranderingen in de burgerlijke staat) kort na de pensioenleeftijd voor het 
financiële welzijn.

1.3. Gezinstransities en ouderschap 

De gezinstransities zoals die zich in Vlaanderen doorheen de levensloop voordoen (deel 1), 
treffen zowel de volwassenen (hoofdstuk 1, 2 en 3 en deel 2) als de kinderen (hoofdstuk 3 en 
deel 3). Volwassenen hebben langlevende ouders waardoor ze gedurende een langere periode 
elkaars gezinstransities meemaken. In ons land kreeg ouderschap nieuwe vormen, onder meer 
door de wetgeving inzake de verblijfsregeling van kinderen. In meerdere hoofdstukken van 
deze studie werd aandacht geschonken aan het ouderschap én aan de vormgeving van het ou-
derschap via de verblijfsregeling van de kinderen bij gezinstransities, dit met het oog op het 
bestuderen van de impact ervan.

1.3.1.  ouderschap bij gezinstransities

De geboorte van een kind binnen eenzelfde koppel kwam in deze studie niet aan bod als stap in 
de gezinsvorming. In Vlaanderen heeft recent 9% van de pasgeboren kinderen geen inwonende 
vader; zij kunnen dus nadien meemaken dat hun moeder gaat samenwonen met een partner. 
Vooral sinds de eeuwwisseling hebben steeds meer kinderen ongehuwde doch wel samenwo-
nende ouders bij hun geboorte (Corijn, 2010). 

België onderscheidt zich van andere Europese landen door het hoge aandeel echtscheidingen 
waarbij kinderen betrokken zijn (OECD, 2012). De gerichtheid van huwelijken op kinderen 
in ons land speelt hierin wellicht een rol. Zeker tot het einde van de vorige eeuw werd er ge-
huwd als men kinderen wilde en de meeste mensen wilden kinderen. En hoewel kinderen een 
beschermende factor kunnen zijn tegen huwelijksinstabiliteit, neemt dit niet weg dat bij 2 op 
de 3 echtscheidingen kinderen betrokken zijn (hoofdstuk 3). Bij de ontbinding van de eerste 
samenwoonrelatie – die nu doorgaans een ongehuwde samenwoonrelatie is – zijn in ongeveer 
20% van de gevallen kinderen betrokken (hoofdstuk 2). 

Vanuit het perspectief van de volwassenen kregen we in meerdere hoofdstukken een beschrij-
vend beeld van het al dan niet hebben van (inwonende) kinderen, van het aantal (inwonende) 
kinderen, van eigen versus stiefkinderen op het moment van de (echt)scheiding of erna. Dit 
geeft ook informatie over het type ouderschap vanuit het perspectief van de kinderen. Een nieu-
we inwonende partner voor een gescheiden ouder betekent voor de betrokken kinderen immers 
een inwonende stiefouder; de (voltijds of deeltijds) inwonende kinderen van die nieuwe part-
ner worden dan stiefbroers en –zussen. Volwassenen die zelf geen kinderen hebben, krijgen een 
(voltijds of deeltijds) stiefouderschap toebedeeld als ze een samenwoonrelatie met een geschei-
den ouder aangaan. In hoofdstuk 3 zagen we hoe vaak de geboorte van een kind in een nieuwe 
samenwoonrelatie van de gescheiden vader en/of moeder zorgt voor een halfbroer of –zus.

Als men rekening houdt met het tijdstip waarop een (echt)scheiding plaatsvindt, ontstaat een 
grote variëteit van ouderschapstrajecten in het leven van kinderen van gescheiden ouders. Voor 
de generatie jongvolwassenen uit hoofdstuk 11 (geboren rond 1984) bleek het meest voorko-
mende traject de (echt)scheiding van hun ouders na de leeftijd van 18 jaar te zijn. Ook op basis 
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van de duur van het huwelijk bij een echtscheiding weten we dat er ouders zijn die pas uit de 
echt scheiden als de kinderen ouder zijn en/of nadat ze het huis uit zijn (Corijn, 2011a). Ook 
recent zijn in het Vlaamse Gewest nog steeds ongeveer 30% van alle echtscheidingen, echt-
scheidingen die na 20 of meer jaar huwelijk plaatsvinden (hoofdstuk 4). 

Ouderschap in termen van een geboorte in een nieuw koppel na een scheiding kwam in hoofd-
stuk 3 aan bod als onderdeel van een ouderschapstraject na de (echt)scheiding. Dat Vlamingen 
kinderen willen, bleek uit de vaststelling dat voor  partners die uit elkaar gaan zonder dat ze al 
kinderen hebben, de kans het grootst is om in een nieuwe relatie een kind te krijgen (zie ook 
Corijn, Wijckmans & Van Bavel, 2013). 

1.3.2. de verblijfsregeling van de kinderen bij een gezinstransitie

Ouderschap is niet enkel een zaak van een inwonende of niet-inwonende ouder; het is vooral 
een zaak van ouderlijke betrokkenheid. De periode waarin ouders inwonende kinderen hebben, 
duurt ongeveer 20 à 25 jaar (hoofdstuk 2). Als ouders niet zo lang blijven samenwonen, moeten 
ze hun ouderschap een andere vorm geven en krijgen de kinderen via de verblijfsregeling een 
ander type ouderschap bij hun vader en bij hun moeder.

Kinderen van gescheiden ouders die destijds bijna allemaal bij hun moeder verbleven, zagen in 
het leven van hun moeder, maar ook in het leven van hun vader – bij wie ze op bezoek gingen 
– mogelijk nieuwe partners komen (inwonen) en (en eventueel weer) gaan. Nog vaak wordt in 
onderzoek en in beleid (echt)scheiding (enkel) gekoppeld aan alleenstaande moeders. In deze 
studie hebben we meer nuanceringen kunnen aanbrengen, niet enkel door andere verblijfsrege-
lingen in kaart te brengen, maar ook door alleenstaand ouderschap scherper te karakteriseren. 
Dit gebeurde door aandacht voor de duur van alleenstaand ouderschap en door informatie over 
alleenstaande vaders. In meerdere hoofdstukken werd rekening gehouden met de dynamiek 
van opeenvolgende gezinstransities en dus met de duur – tijdelijkheid of persistentie – van 
bepaalde leefvormen (in het levenslooptraject, in het traject na de (echt)scheiding, van de hui-
dige leefvorm), onder meer van een eenoudergezin. Alleenstaande ouders en kinderen met al-
leenstaande ouders vormen zeer diverse groepen, zeker als het gaat om de duur waarin ze in 
een eenoudergezin vormen. In hoofdstuk 3 werd binnen de typologie van de gezinstrajecten na 
een (echt)scheiding bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen kortere en langere tijd zonder 
nieuwe inwonende partner leven, en dit zowel voor mannen als voor vrouwen. De impact van 
het ouderschap van de volwassenen en van de verblijfsregeling van de kinderen op deze types 
gezinstrajecten van eenoudergezinnen werd er nagegaan. In hoofdstuk 3 bleek ook dat voltijds 
vaderschap na een (echt)scheiding een eerder uitzonderlijke situatie blijft. Weinig is geweten 
over wie die gescheiden voltijdse vaders zijn en in welke omstandigheden zij dit worden. Deze 
voltijdse vaders blijven na de (echt)scheiding vaak alleenstaande vaders. Complementair hier-
aan rijst de vraag wie die gescheiden moeders zijn bij wie de kinderen niet inwonen. Deze 
vrouwen gaan na de (echt)scheiding snel samenwonen met een nieuwe partner.

In hoofdstuk 6 zagen we dat niet enkel de voltijds alleenstaande moeders en vaders, maar 
evenzeer de alleenstaande vaders en moeders die hun kinderen in gedeeld verblijf hebben, 
een werk-naar-gezin en/of een gezin-naar-werk conflict ervaren. In hoofdstuk 7 bleek hoe het 
psychische welzijn van gescheiden ouders zonder nieuwe (inwonende) partner totaal an-
ders is bij alleenstaande moeders (hoge mate van depressiviteit) dan bij alleenstaande vaders 
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(alcoholprobleem). In deel 3 kwam alleenstaand vaderschap vanuit het perspectief van de kin-
deren aan bod. 

Nu co-ouderschap aan populariteit wint en het co-ouderschap voor moeders de kans vergroot 
dat ze met een nieuwe partner gaan samenwonen (hoofdstuk 3), maken kinderen met een co-
ouderschapsregeling, zowel bij hun moeder als bij hun vader, nieuwe bijkomende gezinstran-
sities mee. Dit zijn gezinstransities die ze aan den lijve ervaren als ze tijdelijk bij die ouder 
inwonen. Leven in een eenoudergezin en in een nieuwsamengesteld gezin, wisselen zich voor 
deze kinderen nu binnen een bepaald tijdsbereik af. Er werd in hoofdstuk 12 dan ook aandacht 
geschonken aan het feit dat kinderen na een ouderlijke (echt)scheiding verder worden opge-
voed door zowel hun eigen moeder als hun eigen vader, ongeacht of ze bij één ouder, in een 
co-ouderschapsregeling of in een stiefgezin wonen.

De omvang (en de impact) van co-ouderschap in Vlaanderen zoals die in meerdere hoofdstuk-
ken van deze studie aan bod kwam, brengt ons bij een beschouwing van Jensen (2009). Zij wijst 
er op dat waar ouderschap voor kinderen vroeger gebonden was aan een plaats (het huis met 
zijn buurt en zijn school, waarrond de vrienden leefden en de vrije tijd plaatsvond), ouderschap 
nu de vorm kan aannemen van een tijd met één van de ouders. De sociale en geografische vaste 
plaats van een (t)huis wordt voor sommige kinderen vervangen door het in standhouden van 
emotionele relaties met vader en/of moeder op verschillende plaatsen. Het ouderlijke ‘wij’ of 
‘zij’ wordt voor deze kinderen vervangen door een individuele moeder en vader. 

In hoofdstuk 4 zagen we dat Vlamingen enorm tolerant zijn geworden tegenover allerlei types 
van ouderschap. Ze maken geen onderscheid meer tussen gehuwd of ongehuwd ouderschap. 
Ook hun houding tegenover alleenstaand ouderschap (ook van een vader) en tegenover homo-
ouderschap is positief. Hun aanvaarding van een (echt)scheiding is een stuk geringer als er 
kinderen bij betrokken zijn. Over de negatieve gevolgen van een (echt)scheiding voor kinderen 
zijn Vlamingen het eens. Over het type ouderschap dat volgt op een (echt)scheiding – co-ouder-
schap en/of stiefouderschap – hebben ze gemengde opvattingen.

1.3.3.  ouderschap en wetgeving 

Bij wijzigingen in het familierecht in ons land kwam het belang of de rechten van het kind 
steeds meer ter sprake. We denken hier bijvoorbeeld aan het gezagsco-ouderschap (sinds 1995), 
het verblijfsco-ouderschap als prioritair te overwegen regeling bij een echtscheiding (sinds 
2006), het hoorrecht van kinderen van 12 jaar en ouder bij een verblijfsregeling. Een meer ge-
lijke aandacht voor de scheidende/gescheiden vader en moeder (bijvoorbeeld geen schuldige 
ouder of ouder met een beperkt bezoekrecht meer) komt het belang van het kind alleen maar 
ten goede. Zowel het gedeelde ouderschapsgezag als het gedeelde fysieke co-ouderschap sturen 
aan op een continuering van de ouder-kind relatie, ook als de ouders niet meer samenwonen.

Het belang van het kind ligt echter niet steeds in een eenzelfde balans als het belang van de 
ouder-kindrelatie en als het belang van elke ouder afzonderlijk. De wetgeving en de normatieve 
context hebben aan volwassenen de ruimte gegeven om zich individueel (verder) te ontplooien 
via het aangaan, het in stand houden en het verbreken van samenwoonrelaties met een part-
ner. Persoonlijke gevoelens zijn een aanvaardbaar criterium geworden bij de beslissing om een 
partnerrelatie al dan niet verder te zetten. Het gezamenlijke ouderschapsproject vormt geen 
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belemmering meer om uit elkaar te gaan. Bovendien kan elke ouder doorgaans keuzes maken 
voor het eigen verdere gezinstraject; terwijl kinderen enkel deze trajecten kunnen meemaken of 
ondergaan en kunnen proberen loyaal te blijven tegenover elke ouder. 

We vermelden hierbij een kritische vraag van Dronkers (2011). Hij vindt het merkwaardig dat 
twee partijen (de ouders) een overeenkomst kunnen ontbinden, zonder dat de derde partij (de 
kinderen) die ontbinding kan verhinderen, terwijl kinderen de meest benadeelde partij van 
die ontbinding zijn. Bovendien worden die ouders geacht bij de scheiding de belangen van 
hun kinderen te behartigen, terwijl de belangen van ouders en kinderen niet parallel lopen. 
Dronkers pleit dan ook voor een ‘zware stem’ van de kinderen in het al dan niet ontbinden van 
de relatie van hun ouders, die verder zou moeten reiken dan bij de bezoek- en woonregeling. 
De vrijheid van de volwassenen, zeker van de ouders, houdt verborgen kosten voor de kinderen 
in (Jensen & McKee, 2003). 

De Belgische wetgever heeft co-ouderschap gestimuleerd. Maar rond dat co-ouderschap stelt 
Jensen (2009) zich de vraag of het welzijn van het kind hier niet wordt opgeofferd voor een 
gelijke verdeling van (de tijd van) het kind tussen beide ouders. Zij vraagt zich af of de prijs 
van het leven op twee plaatsen voor kinderen vergeten werd bij het zoeken naar een vorm van 
betrokken vaderschap. 

Met de stimulering van het co-ouderschap heeft de wetgever in ons land ook het stiefouder-
schap, zowel bij de vader als bij de moeder, gestimuleerd. Voor steeds meer kinderen van ge-
scheiden ouders worden hun twee biologische ouders aangevuld met een of twee deeltijdse of 
voltijdse, tijdelijke of meer permanente stiefouders. Aanpassingen in de Belgische wetgeving 
inzake nieuwe inwonende partners die in de rol van stiefouder stappen en deze rol kortdu-
rend of langdurig opnemen, blijven echter achterwege. De wettelijke stimulering van gezags- 
en verblijfsco-ouderschap contrasteert sterk met de zwakke wettelijke positie van stiefouders 
(Gezinsbond, 2013). Stiefouders worden niet vermeld in het personen- en familierecht; ze kun-
nen enkel terecht binnen de algemene regelingen inzake het omgangsrecht (Senaeve, 2011). 
Recent werden stiefouders en stiefkinderen ter sprake gebracht binnen de context van de her-
vorming van het erfrecht in Vlaanderen. Jarenlange zorg voor stiefkinderen en/of voor stief-
ouders, een gering verschil in de zorg voor stiefkinderen en/of stiefouders versus biologische 
kinderen en ouders roepen de vraag op of een feitelijke gelijkheid wel strookt met een wettelijke 
ongelijkheid. Inzake erfrecht zal Vlaanderen door de bijzondere financieringswet vanaf 2015 
meer verantwoordelijkheid krijgen en dus een kans krijgen om deze wettelijke ongelijkheid ter 
discussie te stellen. Op federaal niveau wordt gewerkt aan de herziening van het huwelijksver-
mogensrecht precies omdat (nieuwsamengestelde) gezinnen evolueren. 

Meer algemeen worden steeds vaker en meer uitgesproken signalen gegeven dat het bestaande 
sociale en gezinsbeleid en de bestaande wetgeving niet altijd compatibel zijn met de gewij-
zigde gezinsvormen en de dynamische gezinstrajecten. Deze veranderingen variëren van de 
combinatie werk en co-ouderschap tot het anders omgaan met het familiale vermogen in een 
nieuwsamengesteld gezin.
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2. Gevolgen van gezinstransities voor het individuele en 
gezinsfunctioneren 

In deze paragraaf formuleren we enkele beschouwingen bij de gevolgen van gezinstransities 
voor het individuele en gezinsfunctioneren. Individuele uitkomsten, zoals het psychische wel-
bevinden, zowel van de ouder als van het kind, beïnvloeden uiteraard ook de kwaliteit van 
het gezinsfunctioneren. Maar ook sociaal-economische gevolgen voor een betrokkene zijn geen 
puur individuele uitkomsten, maar treffen doorgaans het sociaal-economische welzijn van het 
hele gezin.

2.1.  Gevolgen voor het individuele functioneren van volwassenen

Elke gezinstransitie houdt voor alle betrokkenen een aanpassing in aan een nieuwe situatie, 
die op zich zowel een mogelijkheid als een risico kan inhouden. De komst van een nieuwe (in-
wonende) partner in het gezin kan mogelijkheden creëren met een positieve impact op allerlei 
aspecten van het welbevinden, niet enkel voor de partner/ouder, maar ook voor de betrokken 
kinderen. Maar de stresstheorie en cumulatie-theorie wijzen ook op de risico’s van gezinstran-
sities. Een nieuwe partner voor moeder en/of vader impliceert bijvoorbeeld het zoeken naar 
nieuwe evenwichten inzake de rol- en taakverdelingen in het gezin, wat vaak met stress kan 
gepaard gaan.

De toenemende individualisering zorgt ervoor dat volwassenen steeds vaker criteria zoals ge-
lukkig zijn en de persoonlijke ontwikkeling hanteren bij het al dan niet in standhouden van hun 
partnerrelaties. Vlamingen vinden dat men in een huwelijk niet moet samenblijven als men 
ongelukkig is (hoofdstuk 4). Niet het al dan niet gehuwd zijn, maar wel het al dan niet hebben 
van een inwonende partner maakt een mens gelukkiger (Symoens et al., 2011). In hoofdstuk 7 
zagen we dat zonder een nieuwe inwonende partner gescheiden vrouwen zich meer depressief 
voelen en gescheiden mannen zwaarder gaan drinken.

Naar aanleiding van een huwelijk of een wettelijke samenwoning verhoogt het geluk slechts 
in geringe mate omdat de partner al doorgaans in het leven aanwezig was. Een (echt)scheiding 
hakt echter zwaar in op het geluk. In de jaren tot aan de (echt)scheiding wordt men steeds on-
gelukkiger, maar na de (echt)scheiding wordt men opnieuw gelukkiger. Doch de terugkeer van 
de eerdere mate van geluk geschiedt pas langzaam, zolang er geen nieuwe partner is. Het verlies 
van een partner door overlijden maakt doorgaans plots en diep ongelukkig; het herstel naar 
geluk hierna verloopt zeer langzaam (Wingen, de Jonge & Arts, 2010). Monden en Uunk (3013) 
stelden vast dat na een (echt)scheiding voor sommigen de fysieke gezondheid er met de tijd op 
vooruit gaat door het wegvallen van de spanningen en dat voor anderen ze er op achteruitgaat. 
In hoofdstuk 10 wees het profiel van de hoogbejaarden in Vlaanderen die de transitie naar een 
woonzorgcentrum (moeten) maken, op de fysieke kwetsbaarheid van deze personen en indirect 
op de kansen en de risico’s van de aanpassingen die zo’n overgang vergt.

Met een partner samenwonen garandeert niet altijd geluk; geluk hangt immers van vele factoren 
af. In Vlaanderen is zo’n 9% van de gehuwden ongelukkig (Sodermans, Corijn & Matthijs, 2013). 
Amato (2009) onderscheidt drie types huwelijken: het institutionele huwelijk (een verbintenis 
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geregeld door wetgeving, sociale normen en religie), een ‘companionate’ of vriendschapshuwe-
lijk (een verbintenis gebaseerd op een emotionele band en met een gemeenschappelijk project) 
en een individualistisch huwelijk (een verbintenis die werkt zolang ze tegemoetkomt aan de 
psychologische noden van elke partner). Recent stelden Wilcox en Dew (2010) vast dat de mate 
waarin men gelukkig is en de scheidingskans erg variëren naargelang het type huwelijk dat 
men heeft. Partners in een vriendschapshuwelijk zijn het gelukkigst, doch in een institutioneel 
huwelijk is de echtscheidingskans het laagst. Het (eerste) ongehuwde samenwonen met zijn 
hoge ontbindingskans lijkt voor velen een vriendschaps- of een individualistisch project te 
zijn, waarin het samenwonen – al dan niet met de komst van kinderen – wordt uitgeprobeerd 
(hoofdstuk 2). Er is groeiende evidentie dat ongehuwd samenwonenden minder tevreden zijn 
over hun relatie dan gehuwden. Dit verschil, gekend als de ‘cohabitation gap’, blijkt het grootst 
te zijn in landen waar ongehuwd samenwonen minder voorkomt (Wiik, Keizer & Lappegård, 
2012). In Vlaanderen nam ongehuwd samenwonen bijzonder snel toe, waardoor het moeilijk te 
bepalen is hoe groot de ‘cohabitation gap’ is. De redenen om uit elkaar te gaan die Vlamingen 
opgeven drukken individuele criteria uit zoals ‘we waren uit elkaar gegroeid’ of ‘we pasten niet 
bij elkaar’ (Bastaits et al., 2011).

Gelukkig zijn heeft ook te maken met een aanleg om gelukkig te zijn, zoals die gevat kan wor-
den door de persoonlijkheid (Karney & Bradbury, 1997). Zo zijn neurotische mensen, met of 
zonder (echt)scheidingservaring en met of zonder partner, ongelukkiger dan andere mensen 
(Sodermans, Corijn & Matthijs, 2013). Persoonlijkheidskenmerken spelen ook een rol bij het al 
dan niet hebben van een nieuwe (inwonende) partner na een (echt)scheiding. Twee voorbeel-
den: Introverte gescheiden personen hebben meer kans om na hun (echt)scheiding langdurig 
alleen te blijven; een instabiel traject met meerdere partners behoort vaker tot het leven van 
extraverte gescheiden mannen en van neurotische gescheiden vrouwen (Robins & Moffitt, 2002; 
Sodermans, Corijn, Vanassche & Matthijs, 2013). 

In deze studie kwamen individuele gevolgen van een gezinstransitie in Vlaanderen zowel op 
korte als op lange termijn aan bod. In hoofdstuk 5 bleek dat voor 60% vrouwen de periode rond 
de (echt)scheiding niet gepaard ging met een wijziging in hun arbeidsloopbaan. Als dit betekent 
dat men de arbeidsloopbaan niet kan aanpassen aan de nieuwe situatie, kan dit voor sommige 
vrouwen een risico voor hun draaglast en hun welzijn inhouden. Voor 40% vrouwen impli-
ceerde een (echt)scheiding wel, gewenst of gedwongen, een of meerdere aanpassingen in de 
arbeidsloopbaan in de periode rond de (echt)scheiding. Deze veranderingen kunnen zowel met 
een toename als met een afname van belasting en stress gepaard gaan. Voor de ooit-gescheiden 
volwassenen (tot ongeveer 60 jaar uit het SiV-onderzoek) werd doorgaans rekening gehouden 
met de duur sinds hun scheiding of de duur in de nieuwe huidige leefvorm. Er werd voor de 
50-plussers (hoofdstuk 8) en voor de 65- à 71-jarigen (hoofdstuk 9) nagegaan wat de gevolgen 
waren van hun eerdere (echt)scheidingservaring of van het eerder verlies van hun huwelijks-
partner door overlijden. Inzake woningbezit kwam de persistente impact van eerdere stappen 
in het gezinstraject naar voor; inzake het armoederisico bleek de huidige burgerlijke staat te pri-
meren over eerdere veranderingen in de burgerlijke staat. Nu de groep met (echt)scheidingser-
varing onder ouderen ook in Vlaanderen toeneemt (hoofdstuk 1), kijken we uit naar onderzoek 
dat de langetermijngevolgen van voorbije gezinstransities voor het individuele welbevinden 
van alleenwonende en samenwonende 50-plussers in kaart brengt. 
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2.2.  Gevolgen voor het individuele functioneren van kinderen

Het onderzoek naar de gevolgen van een (echt)scheiding voor het individuele functioneren 
van kinderen werd in deze studie beperkt tot de onderwijsuitkomsten. In hoofdstuk 11 wer-
den aanwijzingen gevonden dat de aard van het doorlopen gezinstraject (met verrekening van 
het tijdstip van de gezinstransitie) weinig uitmaakt voor de uiteindelijke onderwijsuitkomsten. 
Het aantal gezinstransities dat een kind meemaakt bij zijn gescheiden moeder heeft wel een 
negatieve impact op de onderwijsuitkomsten, wat de stelling van de cumulatie van gezins-
transities bevestigt. De grote variëteit van gezinstrajecten die kinderen doormaken tijdens hun 
schoolloopbaan, zoals beschreven in hoofdstuk 11, vormt een uitdaging voor leerkrachten van 
alle klassen, want in elke klas zitten jaarlijks wel enkele leerlingen die dat jaar een nieuwe 
gezinstransitie meemaken. Ondersteuning van kinderen en jongeren binnen het onderwijs via 
bijvoorbeeld het actieplan spijbelen en grensoverschrijdend gedrag of via de extra omkadering 
voor het basisonderwijs, geven aandacht aan kinderen die het moeilijk hebben omdat ze één of 
meerdere gezinstransities meemaken. 

Het welzijn van kinderen uit intacte en niet-intacte gezinnen werd voor Vlaanderen reeds eer-
der uitgebreid bestudeerd (Symoens et al., 2011; Vanassche et al., 2011). Een recente interna-
tionaal vergelijkende studie (Bjarnason et al., 2012) wijst er op dat, gecontroleerd voor andere 
verschillen, de levenstevredenheid van kinderen het grootst is in intacte gezinnen, het tweede 
hoogst bij kinderen die bij hun alleenstaande moeder wonen met of zonder stiefvader en bij 
kinderen in co-ouderschap. Het minst tevreden zijn kinderen die bij hun alleenstaande vader 
leven, al of niet met een stiefmoeder. 

In de toekomst moet blijken of en in welke mate de groeiende groep kinderen met (echt)schei-
dingservaring daar op langere termijn ook gevolgen van ondervindt en op welke domeinen 
vooral. Nederlands onderzoek toonde recent opnieuw aan dat kinderen met scheidingservaring 
eerder gaan samenwonen, doch later huwen en vaker ongehuwd blijven dan kinderen van ou-
ders die niet scheidden (Harmsen, Wobma & van Gaalen, 2013). Verklaringen hiervoor kunnen 
liggen in lagere interpersoonlijke vaardigheden en in geringere binding met intieme relaties van 
kinderen met gescheiden ouders. Maar de gevolgen van de voorbije levensloop kunnen zich 
ook op latere leeftijd manifesteren als er vraag naar hulp en steun is tussen ouders en kinderen 
(Shapiro, 2012; Stuifbergen, van Delden & Dykstra, 2008). 

2.3. Gevolgen voor het gezinsfunctioneren

De gevolgen van gezinstransities voor het gezinsfunctioneren kwamen in deze studie aan bod in 
de hoofdstukken waarin het sociaal-economische welzijn van het gezin (via het arbeidstraject 
van de vrouw of het inkomen van het gezin) werd belicht of in rekening gebracht. We stelden in 
hoofdstuk 8 enerzijds het persistente effect van een echtscheiding op het woningbezit op latere 
leeftijd vast: wie ooit gescheiden is, heeft als 50-plusser veel minder kans op een woning in 
eigendom en dat bepaalt in sterke mate het sociaal-economische welzijn van het gezin. We stel-
den in hoofdstuk 9 anderzijds vast hoe, ongeacht het voorbije gezinstraject de huidige burger-
lijke staat, het gezinsinkomen kort na de pensioenleeftijd bepaalt: wie als 65-à 71-jarige vrouw 
hertrouwd is, ongeacht de voorbije veranderingen in de burgerlijke staat, heeft een gelijkaardig 
armoederisico als de gehuwde vrouw in haar eerste huwelijk. 
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Implicaties van een (echt)scheiding voor het gezinsfunctioneren kwamen expliciet aan bod 
in hoofdstuk 12 over de aard van de opvoedingsstijl van (gescheiden) vaders en moeders. 
Gescheiden vaders die samenwonen met een nieuwe partner hanteren vaker een niet-betrokken 
opvoedingsstijl en minder vaak een permissieve stijl dan gescheiden vaders die alleen wonen. 
Maar ook niet alle gehuwde ouders hanteren de ‘beste’ of ‘meest efficiënte’ opvoedingsstijl. 
In dit hoofdstuk was zowel aandacht voor de vader en de moeder, als voor de eventuele stief-
vader en stiefmoeder, waardoor het ruimere sociale functioneren van het gezin in beeld werd 
gebracht. 

Implicaties van een (echt)scheiding voor het sociale functioneren en de hechtheid van het fami-
lienetwerk werden in hoofdstuk 13 besproken bij de analyse van de frequentie van de contacten 
tussen kleinkinderen en grootouders. Ook de gezinstransities die de ouders van volwassenen 
meemaken, kunnen een impact hebben op de relatie met de volwassen kinderen en met de 
eventuele kleinkinderen. De impact van zowel gescheiden ouders, als van gescheiden grootou-
ders, op het contact tussen grootouders en kleinkinderen, zowel langs vaderskant en als langs 
moederskant, werd belicht. Naargelang de aard van de verblijfsregeling van het kind na een 
(echt)scheiding was de weg naar contact met bepaalde grootouders verengd of zelfs afgesne-
den. Co-ouderschap hield de weg naar de grootouders langs vaderskant open. Gevolgen van 
een (echt)scheiding voor het netwerk rondom het gezin, de contacten met familie en vrienden 
(Jappens, Wijckmans & Van Bavel, 2011) en voor de uitwisseling van steun met familie en vrien-
den (Wijckmans, Jappens & Van Bavel, 2011) werden recent voor Vlaanderen in beeld gebracht. 

Voor het functioneren van een gezin is, zeker na een gezinstransitie, de relatie tussen de ruimte 
van het gezin en de tijd in het gezin gewijzigd. Het gezin is niet meer één ruimte – thuis – waar-
binnen en van waaruit het gezin functioneert. Na een (echt)scheiding wordt ‘het gezin’ een 
bepaalde tijd doorbrengen bij de ene ouder en een bepaalde tijd bij de andere ouder. De hoeveel-
heid tijd varieert naargelang de verblijfsregeling. Jensen (2009) noemt scheidingskinderen dan 
ook ‘gezinsnomaden’ die rondtrekken van de ene ouder naar de andere ouder, van het ene deel 
van hun gezin naar het andere deel van hun gezin. 

Er is nog geen overtuigende evidentie voor een positief effect van de aanwezigheid van een 
stiefouder in het gezin. Terwijl een stiefouder de financiële, sociale en pedagogische tekorten 
van een alleenstaand ouderschap kan verlichten, kan de onduidelijkheid over de rol van stief-
ouder en de aard van de relatie tussen stiefouders en stiefkinderen sommige van deze voordelen 
ondermijnen. Hoe verschillend de relatie tussen kinderen, hun ouders en hun stiefouders is, 
werd eerder bestudeerd (Vanassche, Sodermans & Matthijs, 2011; Vanassche & Matthijs, 2012).

In deze studie kwam conflict als aanleiding van en/of na een gezinstransitie niet aan bod, we 
verwijzen hiervoor naar Bastaits et al. (2011) en Van Peer, Bastaits en Mortelmans (2012). In deze 
studie hebben we ook onvoldoende aandacht kunnen schenken aan relaties waarbij alle contact 
verbroken is omwille van of na een (echt)scheiding en de implicaties hiervan. In Vlaanderen 
heeft 40% van de ex-partners geen contact meer met elkaar. Het ontbreken van contact tussen 
ex-partners, ook deze die ouders zijn, en tussen ouders en kinderen werd voor Vlaanderen 
reeds bestudeerd (Jappens, Wijckmans & Van Bavel, 2011). De impact van verbroken contact, 
zeker van verbroken ouder-kind contact kan zich levenslang op allerlei vlakken uiten, zowel 
voor de kinderen (en hun eigen kinderen) als voor de gescheiden ouders. 
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2.4. Gevolgen voor het maatschappelijke functioneren

De Nederlandse socioloog Dronkers (2011, 2013) wijst ons al geruime tijd op de maatschap-
pelijke gevolgen van het toenemende aantal (echt)scheidingen. Vooreerst is het zo dat het in-
dividuele functioneren en het gezinsfunctioneren weerspiegeld wordt in het maatschappelijke 
functioneren. Niet enkel in onderzoek, maar ook in beleid, worden de gevolgen van (echt)schei-
ding nog al te vaak als een individueel verschijnsel beschouwd, waarbij het de verwachting is 
dat een goed sociaal beleid en een brede aanvaarding van het fenomeen, de gevolgen van schei-
dingen wel zullen doen verdwijnen (Dronkers, 2011). Maar een hoog percentage gescheiden 
ouders tast ook het maatschappelijke functioneren en het functioneren van maatschappelijke 
instituties aan. Een (echt)scheiding beïnvloedt niet enkel individuen en gezinnen, maar via hen 
ook buurten en wijken, scholen en bedrijven, religies en waardesystemen. Binding of cohesie in 
een samenleving gaat volgens Dronkers niet enkel over de aard van de omgangsvormen, over de 
mate van anonimiteit in grote steden of over de mate van integratie van personen van vreemde 
herkomst. Hij vindt de band tussen twee volwassenen en hun kinderen de belangrijkste institu-
tie voor het versterken van binding in een samenleving. 

Als (echt)scheiding, (tijdelijk) eenouderschap en (tijdelijk) stiefouderschap steeds vaker voor-
komen en dus in zekere zin steeds meer ‘normaal’ worden, zou men enerzijds kunnen verwach-
ten dat de negatieve effecten ervan afnemen. Anderzijds zou men kunnen verwachten dat de 
negatieve gevolgen ervan juist toenemen omdat steeds minder mensen bereid zijn om onbe-
vredigende relaties in stand te houden. Volgens Dronkers (2011) hebben kinderen in landen 
met hoge (echt)scheidingspercentages minder voordelen van hun ouderlijke scheiding (want er 
waren minder ernstige conflicten in het gezin), maar hebben ze wel de kosten van de ouderlijke 
scheiding (psychologische spanning, verslechtering en vermindering van ouderlijk contact, af-
name in ouderlijke steun en toezicht). 

Dronkers toont aan dat het verschil tussen de individuele onderwijsprestaties van leerlingen 
uit een- en tweeoudergezinnen groter wordt als er in een land een groter aandeel eenouder-
gezinnen leeft (Pong, Dronkers & Hampden-Thomson, 2003). Hij heeft tevens evidentie voor 
een negatieve impact van het aandeel kinderen uit eenoudergezinnen binnen een school op de 
individuele onderwijsuitkomsten, zelfs na controle voor de sociaal-economische samenstelling 
van de school, de schoolgrootte, het percentage kinderen met een immigratie-achtergrond op 
de school en de urbanisatiegraad van de woonplaats (De Lange, Dronkers & Wolbers, 2012). 
Verklaringen voor dit effect liggen in de achteruitgang van het sociale netwerk van scholen met 
veel leerlingen uit eenoudergezinnen en in de afname van de effectieve onderwijs- en leertijd 
op school en thuis. 

Individuele onderwijsuitkomsten, al dan niet beïnvloed door gezinstransities, bepalen uitein-
delijk de verdeling van de bevolking naar opleidingsniveau. In deze studie werd in bijna alle 
hoofdstukken aandacht geschonken aan de impact van opleidingsverschillen bij de (ex)partners 
en de (gescheiden) ouders. De impact varieerde van geen tot heel sterk, van gelijk of verschil-
lend bij mannen en vrouwen, van gelijk of wisselend doorheen de tijd. Een sterke impact bleek 
in hoofdstuk 11 waar onderwijsuitkomsten van kinderen heel sterk samenhingen met het oplei-
dingsniveau van hun ouders. In samenlevingen met lagere wettelijke en normatieve drempels 
voor (echt)scheiding en lagere financiële en sociale kosten van een scheiding dan voorheen, is 
het scheidingsrisico in de lagere sociale klassen hoger geworden. Verklaringen hiervoor zijn 
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dat mensen uit een lagere sociale klasse meer huwelijksproblemen kunnen hebben (als gevolg 
van hun economische beperkingen) en dat ze minder sociale, economische en intellectuele 
hulpbronnen hebben om die problemen te overwinnen (zie Dronkers, 2011). In de internatio-
nale literatuur over de ‘divorce divide’ (Martin, 2004) worden we ervoor gewaarschuwd dat de 
nadelen van een (echt)scheidingservaring steeds vaker zullen samenvallen met en dus gecumu-
leerd worden met de nadelen van een lagere sociaal-economische positie. Hierdoor zou de ‘gap’ 
tussen de hogere en lagere sociale klassen nog groter worden. Dronkers (2011) stelt echter dat 
het opleidingsniveau van de ouders veel belangrijker is voor de levensloop van de kinderen dan 
de scheiding van hun ouders. 

Daarnaast wijst Dronkers (2013) ook op het zwakkere intergenerationele netwerk voor weder-
zijdse steun en hulp door de toenemende (echt)scheidingsaantallen. We denken hier bijvoor-
beeld aan de bereidheid tot kinderopvang van stiefkinderen en de mantelzorg voor stiefouders 
(Shapiro, 2012; Stuifbergen, Delden & Dykstra, 2008).

Dronkers (2013) wijst nog op andere gevolgen van (echt)scheiding voor het maatschappelijke 
functioneren die momenteel minder bestudeerd zijn. Hij heeft bijvoorbeeld vragen over de ge-
volgen voor mannen en voor vrouwen binnen de samenleving. Worden vrouwen maatschap-
pelijk sterker of net zwakker door hun (echt)scheidingservaring? En welk is de relatie tussen 
(echt)scheiding en werkloosheid bij mannen? Dit soort vragen leiden snel naar vragen over het 
psychische welzijn van mannen en vrouwen, jongens en meisjes in een maatschappij met een 
toenemende (echt)scheidingservaring. Daarnaast stelt Dronkers de vraag of het (echt)scheiding-
niveau in een bepaald land een invloed heeft op de gezinswaarden. Het zeer hoge echtschei-
dingsniveau in ons land gaat alvast in Vlaanderen gepaard met een overtuigend oordeel over de 
negatieve gevolgen van een (echt)scheiding voor kinderen (hoofdstuk 4).

Tot slot wijst Dronkers op het feit dat we de eventuele positieve maatschappelijke gevolgen 
van al die (echt)scheidingen en (echt)scheidingservaringen niet uit het oog mogen verliezen. In 
onderzoek en beleid en in het maatschappelijke discours komt dit echter amper ter sprake. De 
positieve samenhang tussen de mate van huwelijksinstabiliteit in een land en het gemiddeld 
aantal kinderen per vrouw in een land suggereert dat echtscheiding een motor voor de vrucht-
baarheid kan zijn (Coleman; 2005; Thomson et al., 2012; Van Bavel, Janssen, Wijckmans, 2012). 
In Vlaanderen leidt een echtscheidingservaring in de individuele levensloop alsnog niet tot een 
uiteindelijk hoger aantal kinderen (Corijn, Wijckmans & Van Bavel, 2013). Het komen en gaan 
van partners, het komen en gaan van kinderen in (stief)gezinnen doorheen de levensloop, maar 
ook doorheen de week (bij co-ouderschap) leidt tot een nieuw soort mobiliteit en flexibiliteit 
in de samenleving. Bauman (2000) heeft het over een nieuwe vorm van ‘nomadisme’ die in 
vergelijking met het principe van ‘settlement’ gekenmerkt wordt door de kracht van mobiliteit 
en flexibiliteit. Hoe lichter, hoe kleiner, hoe flexibeler, hoe meer draagbaar,… hoe beter? Maar 
geldt dit ook voor gezinnen?  

Het economische functioneren van een maatschappij beïnvloedt op zijn beurt ook de relatie- en 
gezinsvorming. Recent gaf De Beer (2012) antwoord op de vraag of een crisis in de economie 
ook een crisis in de relatie- en gezinsvorming betekent. Hij stelt vast dat in economische crisis-
perioden huwelijken worden uitgesteld, maar dat er zowel in sommige economische crisisperi-
odes als in sommige economische groeiperiodes meer echtscheidingen waren.
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2.5.  implicaties voor meerdere beleidsdomeinen 

Relaties en ouderschap stonden in deze studie centraal. Gezinstransities ontstaan omdat part-
ners het goed hebben met elkaar en gaan samenwonen of omdat bij samenwonende partners 
één of beiden beslissen om het samenwonen niet verder te zetten omdat het niet goed meer 
gaat. Een (echt)scheiding biedt, mede door de versoepeling van de wetgeving, de mogelijkheid 
om een einde te maken aan een periode van persoonlijk ongelukkig zijn of om uit een niet-
voldoeninggevende of conflictueuze relatie te stappen. Dit neemt echter niet weg dat zowel 
beslissingen om te gaan samenwonen, als beslissingen om niet meer samen te wonen soms 
lichtzinnig worden genomen. Het huidige hoge (echt)scheidingspercentage in Vlaanderen is 
toch niet enkel een weerspiegeling van ernstige conflicten en geweld binnen relaties. Relatie-
ondersteuning in de vorm van de begeleiding van een proces kan helpen om motieven en me-
chanismen om samen te gaan wonen, samen te blijven en/of uit elkaar te gaan, uit te klaren. 
Maar ook partners, en zeker ouders, die zeer lang in het beslissingsproces blijven om samen of 
uit elkaar te gaan, kunnen baat hebben bij een begeleiding. Moeten we de behoefte aan relatie-
ondersteuning in Vlaanderen afleiden uit het succes van boeken zoals ‘Liefde is een werk-
woord’ (Vansteenwegen, 2009) of ‘Blijf bij mij’ (Ponnet, 2012)? Dronkers (2011) stelt uitdagend 
dat een wettelijke afkoelingsperiode van een jaar verplicht zou moeten zijn bij scheidingen 
met kinderen, waardoor partners de tijd en de mogelijkheid voor bezinning en verzoening krij-
gen. Het recente initiatief (juni 2013) van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van 
een Ronde Tafel rond Relatie-ondersteuning, met steun van de Vlaamse Minister van Welzijn, 
Gezondheid en Gezin is in die zin vermeldenswaard. Het vormt een aanzet om in kaart te bren-
gen wat Vlaanderen terzake reeds te bieden heeft en om eventuele noden en verwachtingen 
terzake op te sporen (Emmery, 2013b). Samenwonende partners hebben doorgaans kinderen en 
bij veel uit elkaar gaande partners zijn kinderen betrokken. Bij een (echt)scheiding komt elke 
ouder en elk kind in een andere leefvorm terecht en krijgt een eventuele nieuwe inwonende 
partner van de ouder een stiefouderrol voor het kind. Ondersteuning in alle fasen van afwegen 
en beslissen, van afscheid nemen van voorbije gezinsconstellaties en aanpassen aan nieuwe ge-
zinsconstellaties kan voor sommige ouders en kinderen uiterst gewenst en/of noodzakelijk zijn. 

Niet enkel huisartsen, maar ook andere hulp- en zorgverleners merken dat volwassenen, moe-
ders en vaders, tijdelijk of meer langdurig mentaal belast zijn door een scheiding, door een 
overlijden of door een nieuwe leefvorm. In hoofdstuk 7 kwam de psychische belasting van 
alleenstaande ouders en hun behoefte aan eerstelijnsgezondheidszorg aan bod. De Vlaamse 
overheid heeft sinds enkele jaren de psychische gezondheid in haar gezondheidsdoestellingen 
opgenomen. Campagnes als ‘Fit in je hoofd’ beogen ook zeker de partners, ouders en kinderen 
die het moeilijk hebben met een (echt)scheiding of een overlijden. 

Alle instanties van (preventieve) opvoedingsondersteuning en/of intensieve gezinsonder-
steuning krijgen dagelijks te maken met problemen eigen aan ouders en kinderen uit gebro-
ken gezinnen. In hoofdstuk 12 werd duidelijk hoe de opvoedingsstijl anders ligt naargelang 
de nieuwe gezinsconstellatie. Door het nieuwe Vlaamse decreet over Gezinsondersteuning 
moeten de ‘Huizen van het Kind’ de komende jaren vorm krijgen (Hoger Instituut voor 
Gezinswetenschappen, 2013). Het gezinsbeleid in Vlaanderen is een onderdeel van het beleids-
domein Welzijn, Gezondheid en Gezin, maar ook het beleid in andere domeinen kan impliciet 
of expliciet gericht zijn naar gezinnen (Emmery, 2013a). Op de Vlaamse Gezinsconferentie van 
2012 kwam gezinsbeleid dat gezinsrelaties ondersteunt uitgebreid aan bod (Gezinsbond, 2012). 
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Voor verdere reflecties over de relatie- en gezinsondersteuning vanuit onderzoek en beleid ver-
wijzen we naar Bossaerts (2012). 

De rol van de arbeidsmarktparticipatie bij gezinstransities kwam in deze studie in meerdere 
hoofdstukken aan bod. De stimulering van de arbeidsmarktparticipatie is vanuit vele opzichten 
gewenst en noodzakelijk. Grenzen van vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie worden duidelijk 
in de periode van (moeilijke) gezinstransities als een terugtreden uit de arbeidsmarkt in de 
periode rond de scheiding noodzakelijk is (hoofdstuk 5) of als de combinatie arbeid-gezin als 
alleenstaande ouder zeer zwaar wordt (hoofdstuk 6). Beperkingen van vrouwelijke arbeids-
marktparticipatie worden duidelijk als we vaststellen dat voor een bepaalde generatie vrouwen 
hun hoeveelheid arbeidsmarktparticipatie geen impact heeft op hun armoederisico kort na hun 
pensioenleeftijd (hoofdstuk 10). 

De bestrijding van armoede richt zich in Vlaanderen sterk op eenoudergezinnen en alleen-
staanden; leefvormen die steeds vaker met een (echt)scheiding te maken hebben. In onderzoek 
wordt weinig onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en meer persistente armoede enerzijds en 
tussen tijdelijke en meer permanente eenoudergezinnen en alleenstaanden anderzijds. In de 
Vlaamse Armoedemonitor (Noppe, 2013) is de persistentie van de armoede beperkt tot drie op-
eenvolgende jaren en wordt geen onderscheid gemaakt naargelang (de duur van) het gezinstype. 
Daarnaast is wel de aandacht gegroeid voor ‘werkende armen’, omdat niet voor iedereen actief 
zijn op de arbeidsmarkt een waterdichte buffer tegen armoede is. 

In hoofdstuk 9 bleek hoe persistent de impact is van een scheidingservaring op het eigen wo-
ningbezit op latere leeftijd. De Studiecommissie voor de Vergrijzing gaf recent aan dat het bezit 
van een eigen huis of appartement voor bijna een halvering van het armoederisico onder gepen-
sioneerden zorgt en dus de beste vorm van pensioensparen is (Hoge Raad van Financiën, 2013). 
In hoofdstuk 10 werd de rol belicht van de opbouw (opeenvolging) van de eigen gezinstransi-
ties, van de eigen loopbaan en van de pensioenregeling. Hier bleek duidelijk dat gescheiden 
blijven het risico op armoede voor vrouwen op latere leeftijd vergroot. Bij de hervorming van 
het echtscheidingspensioen willen sommige politieke partijen daarom de solidariteit tussen ex-
partners beklemtonen (De Standaard, 4 mei 2013, interview met Sonja Becq).

Op de Vlaamse Gezinsconferentie van 2012 kwam het integrale gezinsbeleid dat gezinnen 
materieel ondersteunt en dat de combinatie gezin-werk-zorg ondersteunt uitgebreid aan bod 
(Gezinsbond, 2012). Voor verdere reflecties over armoede en over de combinatie van werk en 
gezin vanuit onderzoek en beleid verwijzen we naar Bossaerts (2012).

Door de diversiteit van de behandelde aspecten in deze studie zijn er relevante aanknopings-
punten voor heel wat Vlaamse, maar ook federale en Europese, beleidsdomeinen. Met de over-
heveling van de bevoegdheden inzake kinderbijslagen in het kader van de zesde staatshervor-
ming krijgt Vlaanderen een belangrijk instrument in handen om de inkomenspositie van gezin-
nen met kinderen structureel te verbeteren en het armoederisico in gezinnen te verminderen 
(Cantillon et al., 2013). Bovendien voorziet het planlastendecreet van 2011 dat de Vlaamse 
Regering beleidsprioriteiten kan bepalen waarbij ze de lokale besturen (provinciale en gemeen-
telijke) aanmoedigt of verplicht om binnen die beleidsdoelstellingen een eigen lokaal beleid te 
voeren. 
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3.  Gezinstransities en data

Deze studie over gezinstransities was mogelijk omdat we in Vlaanderen op een punt zijn ge-
komen waarop geschikte data voorhanden zijn om gezinstransities doorheen de levensloop te 
bestuderen. De administratieve registraties en officiële statistieken (zie ADSEI) beperken zich 
in hoofdzaak tot kenmerken van wettelijke registraties (huwelijken, echtscheidingen, aangaan 
en ontbinden van wettelijke samenwoningen) in een bepaald jaar. Dynamieken binnen de le-
vensloop van een persoon of van een gezin blijven vaak geheel buiten beeld. Het ADSEI-beeld 
van de huishoudsamenstelling beperkt zich tot familiekernen zijnde echtparen zonder of met 
kinderen en vaders en moeders met kinderen; andere huishoudens worden niet vermeld.
 
Sinds 2000 brengt de Kruispuntbank Sociale Zekerheid bestaande registraties samen en worden 
deze data aangevuld, waardoor een steeds grotere databron beschikbaar wordt om dynamieken 
inzake gezinsvorming, arbeidsloopbaan en inkomen te onderzoeken (zie bijvoorbeeld Defever & 
Mortelmans, 2011). In hoofdstuk 9 werd de link tussen veranderingen doorheen de levensloop 
in de burgerlijke staat en het ouderschap, evenals in de arbeidsloopbaan aan elkaar gekoppeld 
om effecten inzake armoede op latere leeftijd op te sporen. In hoofdstuk 10 kon dankzij de ge-
koppelde databanken van het InterMutualistisch Agentschap voor Vlaanderen voor het eerst de 
transitie naar een woonzorgcentrum in beeld en in context worden geplaatst. 

Vlaanderen beschikt daarnaast over meerdere survey-databronnen die toelaten een veelheid 
van aspecten van de levensloop van mensen in kaart te brengen. De ‘Scheiding in Vlaanderen’-
databank (SiV) heeft reeds heel wat boeiende en beleidsrelevante resultaten naar voor gebracht 
(Mortelmans et al., 2011; Pasteels, 2013). In een land dat tot de koplopers inzake  echtscheidings-
cijfers behoort, kon het niet uitblijven dat we amper iets wisten over de betekenis en de impact 
van een echtscheiding. De ‘Generations and Gender Survey’-databank (GGS) (Lodewijckx & 
Deboosere, 2011) bracht uitgebreid de gezinsvorming en -ontbinding in beeld; voor Vlaanderen 
is dit 20 jaar na de Enquête Gezinsontwikkeling (NEGO V, Cliquet & Callens, 1993). Door het 
niet beschikbaar zijn van gepaste gegevens in deze bronnen kwamen gezinstransities bij perso-
nen van vreemde herkomst in deze studie niet aan bod, hoewel ook deze gezinnen, zowel bij de 
vorming als bij de ontbinding hun specifieke kenmerken, kansen en risico’s kennen. 

De GGS-dataset heeft het voordeel dat hij in een internationaal vergelijkende context kan wor-
den gebruikt omdat de dataverzameling in ons land deel uitmaakte van een internationaal pro-
ject (www.ggp-i.org). Maar ook de SiV-databank zal de komende jaren in vergelijkend perspec-
tief kunnen worden gebruikt, omdat ‘Nieuwe Families in Nederland’ (www.nfn-onderzoek.nl) 
en ‘Pairfam’ in Duitsland (www.pairfam.de) analoge surveys zijn. Ook van de Belgische SILC-
data en SHARE-data, die beiden deel uitmaken van een Europees project, werd in deze studie 
gebruik gemaakt. 

We sluiten deze studie af met een pleidooi om Vlaamse data over gezinstransities de komende 
jaren steeds vaker binnen een Europees vergelijkende context te plaatsen omdat vaak pas bin-
nen een vergelijkend kader de mechanismen en de impact van een beleid duidelijk worden. Op 
basis van internationale surveys die peilen naar schoolprestaties (bijvoorbeeld Programme for 
International Student Assessment – PISA) of naar gezondheid (bijvoorbeeld Health Behaviour 
in School-Aged Children – HBSC) krijgen we ook steeds vaker meer gedetailleerde informa-
tie over de feitelijke gezinstypes waarin kinderen en jongeren leven (Bjarnason et al., 2012; 
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Dronkers, 2011). We zien ook hoe uit internationaal verzamelde levensloopdata blijkt dat het 
type welvaartsstaat mee vormgeeft aan de levenslopen (Börsch-Supan et al., 2011; Evans & 
Baxter, 2013). We vermelden tot slot het Europese project ‘Changing Families and Sustainable 
Societies’ (www.familiesandsocieties.eu) waarin wordt nagegaan of het bestaande sociale be-
leid en het bestaande gezinsbeleid voldoende compatibel is met de veranderingen in gezinspa-
tronen doorheen de levensloop en over generaties heen.
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