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Een echtscheiding is meestal een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de expartners en hun kinderen. De ouders van de ex-partners zijn vaak belangrijke
steunfiguren voor hun kinderen en kleinkinderen in de moeilijke periode die de
echtscheiding met zich meebrengt. Op basis van de antwoorden van meer dan 1300
(groot)ouders die deelnamen aan de studie ‘Scheiding in Vlaanderen’, onderzoeken we
of ze hun gescheiden zoon of dochter steun verleenden, op welke manieren ze dat deden
en hoe vaak.
Figuur 1: Verschillende vormen van steun die ouders hun gescheiden zoon of dochter gaven
in de periode dat die apart ging wonen (%)
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De ondervraagde ouders konden aangeven hoe vaak zij hun kind bij verschillende zaken
steunden toen hij of zij en de ex-partner definitief apart gingen wonen. Figuur 1 schetst
telkens het percentage ouders dat antwoordde een bepaald type steun verleend te
hebben, afzonderlijk voor gescheiden zoons en dochters.
Een groot deel van de deelnemende ouders gaf aan hun zoon of dochter op één of
meerdere manieren gesteund te hebben. Meer dan 90 % bood een luisterend oor, bijna
de helft zorgde al dan niet tijdelijk voor onderdak. In de gevallen waar kinderen
aanwezig waren in het gebroken huwelijk, hielp om en bij de 70 % van de ouders bij de
zorg voor de kleinkinderen.
Gescheiden dochters konden op meer hulp van hun ouders rekenen dan gescheiden
zonen, vermoedelijk omdat kinderen bij een echtscheiding in het gros van de gevallen
(grotendeels) bij hun moeder verblijven. Dat is wellicht ook de reden waarom ouders
vooral onderdak bieden aan gescheiden zoons zonder kinderen. Verdere analyses
toonden dat het vooral vrouwen zijn die hun zoon of dochter een luisterend oor boden
tijdens diens echtscheiding, bijsprongen in het huishouden en hielpen bij de zorg voor
de kleinkinderen. Zij deden dat bovendien ook meer frequent dan mannen.
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(www.scheidinginvlaanderen.be). In dit onderzoek werd via een interview informatie
verzameld bij beide partners van eerste huwelijken die afgesloten zijn tussen 1971 en
2008 en intussen al dan niet ontbonden zijn. Ook een kind, een ouder en een eventuele
nieuwe partner van deze personen werden indien mogelijk bevraagd. De gegevens zijn
verzameld in de periode van september 2009 tot december 2010. Voor dit rapport
baseerden we ons op de informatie van in totaal 1397 ouders van gescheiden
respondenten. Zij kregen een schriftelijke vragenlijst toegestuurd en beantwoordden
verschillende vragen over de echtscheiding van hun zoon of dochter.
Meer informatie
Voor meer informatie over het FiTTiF-project verwijzen we u graag door naar de
website www.fittif.be. Een uitgebreider verslag van onderzoek naar (groot)ouders en
hoe ze omgaan met de echtscheiding van een volwassen, kind vindt u in het artikel
‘(Groot)ouders
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op

www.relatiesennieuwegezinnen.be, of kan u navragen bij maaike.jappens@vub.ac.be.
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