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1 Samenvatting 
 

Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van de acht weken durende module 

Veldverkenning en Veldonderzoek van de Master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit 

van Humanistiek. Door middel van zorgethisch onderzoek is er inzicht verworven in de 

cultuur van tienermoeders. Er is etnografisch onderzoek uitgevoerd waarbij het forum op de 

website www.tienermoeders.nl als dataset is gebruikt. Er is gezocht naar specifieke 

praktijken, opvattingen en praktijken van de tienermoeders om vervolgens antwoord te 

kunnen geven op de hoofdvraag:  Wat is zorgethisch bezien goede zorg voor tienermoeders 

als we kijken naar hun cultuur en de specifieke praktijken en opvattingen die daaruit naar 

voren komen?                           .. 

 

Gebaseerd op de onderzoeksresultaten en op de analyse, clustering en interpretatie van de 

resultaten zijn twee culturen van tienermoeders gevonden: een cultuur van anders-zijn en 

daarbinnen een cultuur van helpen. De vrouwen op het forum zoeken elkaar op omdat zij 

‘anders’ zijn. Het op vroege leeftijd zwanger worden wordt door de omgeving vaak niet 

gewaardeerd en door hulpverlening geproblematiseerd. Dit heeft uitsluiting van de omgeving 

door de tienermoeders tot gevolg. De vrouwen zoeken steun, herkenning en erkenning bij 

elkaar waarbij de waardigheid van het tienermoederschap gezamenlijk in ere wordt gehouden. 

Verschuiving van het heersende perspectief van problematisering lijkt nodig om aansluiting 

bij deze bijzondere groep vrouwen te blijven vinden. Zij willen erkend en gekend worden als 

volwaardig lid van de samenleving. Zorg in de vorm van ervaringsdeskundigheid lijkt daarbij 

voor hun van grote meerwaarde.  

 

Er zal in dit onderzoeksverslag eerst aandacht worden besteed aan de probleemstelling van het 

onderzoek, daaruit volgt de vraag- en doelstelling. Ook wordt de relevantie in zorgethische 

termen beschreven. Vervolgens is er een korte voorstudie gedaan waarvan de belangrijkste 

bevindingen inzichtelijk gemaakt worden. In hoofdstuk 4 komt het conceptueel raamwerk aan 

bod gevolgd door de methode van het onderzoek. Hierin wordt inzicht verkregen in de wijze 

waarop het onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 6 worden de uitkomsten en resultaten 

beschreven om uiteindelijk te komen tot de conclusie met aanbevelingen. Als laatste wordt de 

kwaliteit van het onderzoek nog eens onder de loep genomen.                                     . 
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2 Probleemstelling 
 

2.1 Aanleiding 

Naar aanleiding van de modulen ‘theorieën van zorgethisch onderzoek’ en 

‘veldveldverkenning en veldonderzoek’ binnen de master Zorgethiek en Beleid is een 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd vanuit zorgethisch perspectief naar de vraag wat goede zorg 

is voor tienermoeders. Het forum op de site www.tienermoeders.nl is daarbij aangewezen als 

dataset. 

 

De laatste jaren blijkt dat Nederland het ‘goed doet’ wat betreft het terugdringen van het 

aantal tienermoeders. Het aantal tienermoeders is namelijk sterk afgenomen. Er wordt echter 

nog wel gewaarschuwd dat de aandacht voor preventie van tienerzwangerschappen moet 

blijven. In augustus 2012 gaat bij het Nederlands Jeugdinstituut deze berichtgeving uit (NJI, 

z.d.). 

 

Uit onderzoek is gebleken dat tienermoeders verschillende negatieve gevolgen ondervinden 

van hun moederschap. Zij hebben bijvoorbeeld vaak geen schoolopleiding afgerond en ze 

hebben over het algemeen een slechtere financiële situatie dan hun leeftijdsgenoten of dan 

volwassen moeders (Barn & Mantovani, 2007; Corcoran, 1998; Woodward, Fergusson, & 

Horwood, 2001). Klein (2005) stelt dat tienermoederschap een complex probleem is dat niet 

alleen een negatieve invloed kan hebben op de tienermoeder zelf, maar ook op haar kind, de 

rest van het gezin, jeugdzorg- en onderwijsinstellingen en de overheid. De bestaande 

interventies voor tienermoeders zijn dan ook veelal gericht op het voorkomen van 

tienerzwangerschappen. Interventies gericht op de begeleiding van tienermoeders en hun 

kinderen zijn op dit moment in zeer beperkte mate aanwezig (Fliers en Peters, 2010).  

 

Uit deze berichtgeving kunnen we opmaken dat tienerzwangerschappen ongewenst lijken te 

zijn. Het moet teruggedrongen worden. Dit zien we ook terug in verschillende richtlijnen 

welke het NJI uitschrijft. Eén hiervan is ‘Wat werkt bij jonge moeders?’. Hierin beschrijven 

zij de problematiek van de doelgroep en vervolgens worden werkzame ingrediënten voor hulp 

en werkzame programma’s aangeboden om de problematiek te doen verminderen ofwel 

voorkomen. 
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2.2 Probleemstelling 
In de studie ‘Eervol jong moederschap’ (Keinemans, 2010) wordt het beeld bevestigd dat 

tienermoeders veelal in één adem worden genoemd met ‘problematiek’. Tevens geeft 

Keinemans aan dat er vooralsnog weinig onderzoek is gedaan naar de ervaring van de 

moeders zelf. Door de focus op deze problematiek lijkt de tienermoeder zelf op de 

achtergrond geraakt. Juist de ervaring van tienermoeders zelf en het aansluiten bij hun 

leefwereld is vanuit de zorgethiek bezien belangrijk en zou mogelijk een ander inzicht kunnen 

geven in de veronderstelde problematiek die vanuit instellingsniveau aan deze vrouwen wordt 

‘toegeschreven’ en wat deze vrouwen zelf als goede hulp of zorg ervaren. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de tienermoeders behoefte heeft aan 

professionele hulpverlening (Burke en Liston, 1994, in der Ryck, 2008). Desondanks zijn er 

maar weinig tienermoeders die ook daadwerkelijk gebruik maken van deze hulp. De 

informatievoorziening voor tienermoeders is versnipperd, waardoor zij niet weten waar zij 

met hun hulpvragen terecht kunnen en voor welke vormen van hulpverlening zij in 

aanmerking komen (Fliers en Peters, 2010). 

 

Vanuit het hierboven geschetste beeld kunnen wij stellen dat er bij tienermoeders wel 

behoefte lijkt te zijn aan hulp, maar dat er een probleem lijkt te zijn rond het vinden van 

passende zorg voor tienermoeders. Er is weinig bekend over leefwereld en cultuur van 

tienermoeders en de zorgbehoeften die daaruit naar voren komen. 
 

2.3 Zorgethische inkadering van de probleem- en vraagstelling 
Het onderzoek is benaderd vanuit zorgethisch perspectief en van daaruit is gekeken naar wat 

goede zorg is voor tienermoeders. In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze ons 

onderzoek aansluiting heeft gezocht bij het zorgethisch denken. 

2.3.1 De zorgethiek 
De zorgethiek is een jonge, morele theorie en neemt als uitgangspunt van haar redeneren: het 

streven om de wereld, onszelf en de ander zo fatsoenlijk en liefdevol mogelijk in stand te 

houden, gegeven onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid (Baart, 2013). De zorgethiek 

benadrukt afhankelijkheid en betrokkenheid van mensen op elkaar als fundament van 

menselijk samenleven (Goossensen, 2014). De zorgethische mensvisie is een relationele 

mensvisie. Daarmee onderscheidt het zich van de dominante ethiek waarin er gestreefd wordt 
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naar onafhankelijkheid en autonomie en waarbij het handelen gebaseerd is op vrijheid, 

gelijkheid en rechtvaardigheid. 

 

Wij hebben in ons onderzoek vanuit de zorgethische mensvisie gekeken naar wat goede zorg 

voor tienermoeders is. Wij onderzochten de tienermoeders dan ook niet vanuit het idee dat zij 

volledig autonoom en onafhankelijk zijn (of moeten zijn), iets waar in de zorgprogramma’s 

voor tienermoeders vaak naar wordt gestreefd, maar vanuit het idee dat zij juist ook 

afhankelijk en kwetsbaar zijn zonder dat dit moet worden bestreden en dat zij zich bevinden 

in een web van diverse relaties. 

2.3.2 Wat is zorg? 
In de probleemstelling is duidelijk geworden dat er een probleem lijkt te zijn rondom het 

vinden van passende zorg voor tienermoeders. Er is onvoldoende inzicht in de cultuur van 

deze jonge vrouwen en hierdoor lijkt de zorg onvoldoende aan te sluiten. Er kan op 

verschillende manieren over zorg worden nagedacht. Om binnen de cultuur van tienermoeders 

tot een idee van goede zorg te komen, sluiten wij aan bij de brede definitie van zorg van 

Tronto (1993): 

 

‘A species of activity that includes everything we do to maintain, contain, and 

repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That world 

includes our bodies, ourselves, and our environment.’ 

 

Ook de tienermoeders op het forum zijn bezig om hun wereld zo in stand te houden, te 

continueren en te herstellen zodat zij daarin zo goed mogelijk kunnen leven. Door hier heel 

goed naar te kijken kregen wij meer inzicht in de cultuur van tienermoeders en de wijze 

waarop zij richting en invulling geven aan zorg (bezien vanuit de definitie van Tronto). 
 

 
2.3.3 Wat goed is toont zich in praktijken 

Binnen ons onderzoek zijn wij op zoek gegaan naar goede zorg voor tienermoeders vanuit de 

teksten die geschreven zijn op het forum voor tienermoeders. Deze inductieve werkwijze sluit 

aan bij het zorgethische gedachtegoed. Het startpunt van morele afwegingen ligt bij de 

zorgethiek in de praktijk. Wat goede zorg is toont zich in praktijken (Baart et al., 2013). In de 

praktijken van tienermoeders kan gevonden worden welke waarden er binnen hun cultuur van 
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belang zijn en wat door hun als goed wordt ervaren. Goed is wat goed blijkt te zijn (Baart, et 

al.,  2013).                                           

 

Dit sluit aan bij het gedachtegoed van Margareth Urban Walker en haar ‘expressive-

collaborative model’ (Walker, 2007). Met dit model laat Walker (2007) zien dat moraliteit 

ontstaat in een familie van praktijken die laten zien wat van waarde is door mensen 

verantwoordelijk te maken. Niet beginselen, intenties of idealen vormen de grondslag van 

Walkers theorie, maar hoe mensen zich gedragen en waar ze daadwerkelijk (gaan) staan ten 

opzichte van elkaar. Walker spreekt over de ‘geografie van verantwoordelijkheden’ waarin zij 

stelt dat moraliteit een zaak is van sociale machtsverhouding. Het gaat er daarbij om hoe 

mensen vanuit hun zelfbeeld en relaties zorgen hebben om en voor de ander en van daaruit 

verantwoordelijkheden op zich nemen. Deze morele praktijken zijn de bron van morele 

kennis. 

 

Zoals hierboven genoemd heeft de zorgethiek het als we het over zorg hebben niet over een 

waarde, motief of een deugd, maar over een cultureel bepaalde praktijk. Deze praktijk is 

context-gebonden en situatie-specifiek (Baart, et al., 2013). De context wordt onderscheiden 

in de fysieke context (de plek waar je woont), de sociale context (iedereen bevind zich in een 

relationeel netwerk), en de historische context (iemands levensloop). Wanneer je iets wilt 

zeggen over wat goed is dan is het belangrijk dat je deze context meeneemt en dat je zo 

specifiek mogelijk de praktijk beschrijft (Baart et al., 2013). Wanneer wij iets willen zeggen 

over wat goede zorg is voor tienermoeders is het dus belangrijk ons te beseffen dat deze 

morele uitspraken gebonden zijn aan de specifieke situatie en specifieke context van deze 

jonge vrouwen. In de huidige zorgverlening lijkt er weinig aandacht te zijn voor de specifieke 

situatie en specifieke context van de tienermoeders. De algemeen geldende ingrediënten en 

programma’s ter vermindering van de problematiek van de tienermoeders (NJI, z.d.) lijken te 

vooronderstellen dat deze zorg bij alle tienermoeders in elke situatie uitgevoerd zou kunnen 

worden. Vanuit de zorgethiek gedacht kunnen hier vraagtekens bij worden gezet. 
 
2.3.4 Politieke ethiek 

De zorgethiek wordt ook wel een politieke ethiek genoemd omdat er over zorg wordt 

nagedacht in de breedste zin van het woord en daarmee het traditionele onderscheid tussen het 

publieke en private achter zich laat (Baart et al., 2013; Baart, 2013). De reikwijdte van de 

zorgethiek is dan ook breder dan de persoonlijke relaties; er is ook specifieke aandacht voor 
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institutionele en systemische werkelijkheden. Zorg is daarbij de toetssteen voor de inrichting 

van de samenleving vanuit begrippen als duurzaamheid, kwetsbaarheid, sociale relaties, 

afhankelijkheden en toekomstige generaties (Baart, 2013).  

 

Ook de cultuur van tienermoeders is ingebed in institutionele en systemische werkelijkheden. 

Zij maken deel uit van een samenleving die invloed uitoefent op de inrichting van hun leven 

en hun eigen specifieke cultuur. Vanuit de zorgethiek kijken we niet alleen vanuit de cultuur 

van tienermoeders naar goede zorg vanuit het domein zorg en welzijn, maar juist vanuit het 

brede concept ‘zorg’ zoals beschreven in de definitie van Tronto (1993). Vanuit deze ‘bril’ 

hopen wij de institutionele en systemische werkelijkheden binnen de cultuur van de 

tienermoeders nader te verkennen. 

 
2.4 Vraagstelling 
Naar aanleiding van de probleemstelling en de verkenning van het zorgethisch kader is 

gekomen tot een passende vraagstelling.                           

 

Hoofdvraag 

Wat is zorgethisch bezien goede zorg voor tienermoeders als we kijken naar hun cultuur en de 

specifieke praktijken en opvattingen die daaruit naar voren komen? 

 

Deelvragen 

1) Welke specifieke praktijken van tienermoeders komen er uit het materiaal naar voren?   

Hierbij hebben wij gekeken naar de omgang van de tienermoeders met bepaalde kwesties en 

thema’s die uit het materiaal naar voren komen en welk gedrag zij laten zien op bepaalde 

domeinen. Onder een domein wordt verstaan: een levensgebied (gezin, school, politiek, vrije 

tijd, massamedia, enzovoort) (Baart, 2011). 

 

2) Welke specifieke opvattingen kunnen er in het materiaal gevonden worden? 

Wanneer we het hebben over specifieke opvattingen dan hebben we het bijvoorbeeld over de 

opvatting van de tienermoeders van de eigen verantwoordelijkheid, de beleving van tijd, 

opvattingen over het hebben van een inkomen, enzovoort. Maar ook hun perspectieven, 

wensen, verlangens en behoeften komen hierin naar voren. 
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3) Wat is voor deze tienermoeders van waarde, gekeken vanuit de specifieke praktijken en 

opvattingen? 

Vanuit de specifieke praktijken en opvattingen krijgen wij inzicht in hetgeen wat van waarde 

is voor tienermoeders binnen hun cultuur. Van daaruit wordt antwoord gegeven op de 

hoofdvraag.  

 

2.5 Doelstelling 
Met dit onderzoek willen wij inzicht geven in de cultuur van tienermoeders. Vanuit deze 

culturele inzichten hebben wij in kaart gebracht wat van waarde is voor de tienermoeders uit 

ons onderzoeksmateriaal. Wij maken zelf de omzetting naar goede zorg door aan te nemen dat 

goede zorg aansluit bij hetgeen wat van waarde is voor de betreffende persoon en dat er naar 

gestreefd wordt deze waarden te laten gelden. 

 

Tevens bieden wij met ons onderzoek mogelijkheden voor een aanzet tot vervolgonderzoek. 

 

2.6 Relevantie in zorgethische termen 
Met dit onderzoek proberen wij vanuit de specifieke praktijken en opvattingen van 

tienermoeders inzicht te geven in de cultuur van tienermoeders en te onderzoeken wat hierin 

van waarde is voor deze jonge vrouwen. Vervolgens doen wij gegronde uitspraken over goede 

zorg voor tienermoeders. Zo willen wij invulling geven aan Walkers ‘expressive-collaborative 

model’ waarbij morele kennis te vinden is binnen morele praktijken. Wat goede zorg is zal in 

dit onderzoek dan ook bottum-up, uit het materiaal, naar voren komen. 

 

Met dit onderzoek hebben wij getracht ook meer inzicht te geven in het belang van het denken 

vanuit relationaliteit, onderlinge afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Door vanuit dit perspectief 

naar de werkelijkheid te kijken kunnen wij laten zien dat er wellicht andere zaken met 

betrekking tot goede zorg aan het licht komen, dan vanuit het denken als rechtvaardigheid, 

onafhankelijkheid en autonomie van de dominante ethiek.  

 

Door zorg te benaderen vanuit de brede definitie van Tronto (1993) maken wij inzichtelijk dat 

er ook politiek-ethisch over zorg kan worden nagedacht. Wij willen laten zien dat zorg niet 

alleen plaatsvindt binnen persoonlijk relaties, maar dat dit concept in onze gehele 

samenleving, met haar institutionele en systemische werkelijkheden, verweven zit. 
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3 Voorstudie/ globale theoretische verkenning van het vraagstuk 
 
3.1 De kwestie omschreven in theoretische termen 

3.1.1 Tienermoeders  
Aantal tienermoeders 

Het aantal tienermoeders neemt in de jaren af. In het jaar 2005 waren er volgens de 

Jeugdmonitor Statline 4129 tienermoeders. Hieronder rekenden zij het totaal aantal moeders 

van 19 jaar en jonger. In 2010 waren dit nog 3207 tienermoeders en in 2013 waren er 2688 

tienermoeders. Gekeken naar de provincies blijkt dat er in 2013 in Zeeland het minst aantal 

tienermoeders zijn, namelijk 62 tienermoeders. In Zuid-Holland zijn veruit de meeste 

tienermoeders, 739. Noord-Holland volgt met 386 tienermoeders (Statline, z.d..). 

Verdeeld naar verschillende etnische groepen komen tienerzwangerschappen relatief vaak 

voor onder Antilliaanse/Arubaanse vrouwen en in mindere mate onder Surinaamse vrouwen 

(dit is terug te zien in onderstaand figuur). Zij zijn voor het merendeel alleenstaand. Ook 

Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn relatief vaak zwanger op jonge leeftijd. In deze groep 

ligt de leeftijd gemiddeld hoger (19 jaar) en zij zijn overwegend gehuwd (Garssen, 2006). 

Onder de tweede generatie neemt voor een aantal bevolkingsgroepen het aantal 

tienerzwangerschappen af. De kans op een tienerzwangerschap is voor Turkse en 

Marokkaanse vrouwen van de tweede generatie maar iets hoger dan voor hun Nederlandse 

leeftijdsgenoten (Stuart et al., 2002; Garssen, 2006). 

 

 

 

 
 
Aantal geboorten per 1.000 meisjes van 15–19 jaar, naar herkomst, in 
de periode 2001-2005 (Garssen, 2006)  
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Vergelijking met andere landen 

Het geboortecijfer van kinderen van  tieners in Nederland behoort volgens het CBS tot de 

laagste ter wereld. In Europa hebben in 2011 enkel Zwitserland en Denemarken lagere cijfers 

rondom tienermoederschap. Verwacht wordt dat deze lage cijfers te maken hebben met 

zwangerschapspreventie. In Nederland en Zwitserland blijkt het abortuscijfer eveneens laag, 

terwijl er in Denemarken vaker voor abortus wordt gekozen (CBS, z.d.). 

 

Algemene factoren waarop wordt gewezen welke bijdragen aan tienerzwangerschappen 

In een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van tienerzwangerschappen (van Berlo, 

Wijsen, & Vanwesenbeeck, 2005) is te lezen dat een aantal factoren bijdragen aan een 

(onbedoelde) tienerzwangerschap. Dit zijn het ontbreken van richting in het leven, geen goede 

seksuele vorming en voorlichting en een traditionele rolverdeling waarbij tienermoeders hun 

eigen wensen en beleving ondergeschikt maken aan die van de jongen. Allen hebben volgens 

dit onderzoek te maken met het ontbreken van regie in het leven van een tiener die zwanger 

wordt. 

 

Professionele hulpverlening 

Er zijn verschillende vormen van professionele hulpverlening en zorg voor (aanstaande) 

tienermoeders te vinden. Onderstaand zal een algemeen beeld worden gegeven om niet te 

verzanden in lange lijsten van hulp- en zorgverleningsinstanties. 

 

▪ Preventie 

Hierbij gaat het voornamelijk over voorlichting op verschillende niveaus. Zo wordt er 

landelijk aandacht besteed aan preventie van tienerzwangerschappen (denk bijvoorbeeld 

aan de GGD en aan voorlichting op scholen). 

▪ Besluitvorming 

Bij het nemen van een besluit om de zwangerschap wel of niet af te breken kunnen 

verschillende hulpverleners als de huisarts, een abortuskliniek, FIOM een rol spelen. Zij 

kunnen ondersteuning bieden en helpen om tot een besluit te komen. 

▪ Zorg- en hulpverleningsinstanties 

Er zijn verschillende soorten zorg- en hulpverleningsinstanties welke verschillende 

soorten zorg en hulp bieden voor de (aanstaande) tienermoeder. Daarnaast is er ook zorg 

voor tienermoeders die de zwangerschap afbreken. Hiervoor kunnen zij terecht bij één 
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van de 15 abortusklinieken in Nederland. Wanneer de tiener haar zwangerschap 

voldraagt, dan spelen onder andere de huisarts, de verloskundige, kraamhulp en het 

consultatiebureau een rol. Voor de (aanstaande) tienermoeder zijn er verschillende 

hulpverleningsinstanties waar zij aan kan kloppen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld 

maatschappelijk werk, juridische dienstverlening en pedagogische hulpverlening. Enkele 

organisaties die deze hulp bieden zijn Siriz, het Centrum voor Jeugd en Gezin en 

daarnaast zijn er verschillende (jeugdzorg-) instellingen welke specifieke vormen van 

hulp bieden voor tienermoeders. Deze hulpverlening kan zowel particulier als in 

instellingen gevonden worden. Tevens is er een onderscheid tussen de vorm van 

hulpverlening. Tieners kunnen op consult komen, bepaalde trajecten ingaan of een meer 

intensievere begeleiding krijgen (ambulant of residentieel zoals een opvanghuis of 

begeleid wonen). 
 
3.1.2 Onderzoek Keinemans  

Er is een uiteenlopend palet aan literatuur over goede zorg voor tienermoeders. Binnen deze 

paragraaf wordt hiervan in vogelvlucht een overzicht geven. Opvallend hierbij is het boek 

“Eervol jong moederschap” van Keinemans (2010), waarin een onderzoek wordt beschreven 

dat te vergelijken is met dit onderzoek. Keinemans doet namelijk ook een leefwereldstudie 

over tienermoeders, onder andere aan de hand van dataverzameling door middel van een 

forum. 

 

Zorg voor tienermoeders 

Een vroege voorlichting en educatie over de aanstaande moederrol lijkt positieve gevolgen te 

hebben voor het toekomstig functioneren van het kind: zij presteren beter op school en laten 

minder gedragsproblemen zien (Miller, Miceli, Whitman, & Borkowski, 1996). Daarnaast is 

het van belang dat de interventietechnieken duidelijk en concreet zijn zodat het begrijpelijk is 

voor de tienermoeder (Fliers en Peters, 2010). De tienermoeder leert onder andere hoe zij 

meer sensitief en responsief kan reageren, zodat zij een betere relatie kan opbouwen met haar 

kind. Tevens hebben tienermoeders baat bij ouderschapsbegeleiding waarin zij betere 

opvoedingsvaardigheden aanleren en deze kunnen toepassen in de opvoeding van hun kind 

(Cornelius et al., 2009; Dahinten, Shapka, & Willms, 2007). Het volgen van een 

schoolprogramma blijkt ook een belangrijk onderdeel te zijn van de begeleiding van 

tienermoeders. De kans dat deze tienermoeders in de toekomst zonder hulpverlening voor hu 

gezin kunnen zorgen wordt hierdoor vergroot (Robbers, 2008). 
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Het belang van relationaliteit voor tienermoeders 

Relaties kunnen op vele manieren steun bieden voor tienermoeders. Veiel (1985, in 

Keinemans 2010) geeft een onderscheid in aan in vormen van steun door deze in te delen in 

vier categorieën: 

 

1. Emotionele steun: Het verschaffen van zorg, empathie, liefde, vertrouwen, respect, achting  

    en het gevoel “ergens bij te horen”. 

2. Instrumentele steun: Het verschaffen van tastbare goederen en diensten.͒ 

3. Informatieve steun: Het verschaffen van informatie, veelal om problemen op te lossen.͒ 

4. Evaluerende steun: Het verschaffen van informatie ten behoeve van zelfevaluatie, in plaats     

    van probleemoplossing. 

 

Keinemans (2010) maakt een onderscheid tussen twee elementen van steun: het 

probleemgerichte en probleemoplossende element van steun, en een element van steun dat 

vooral uitdrukking geeft aan de waardering van de steungever voor de steunontvanger en de 

relatie tussen beiden. Deze relatie tussen steunontvanger en steungever, krijgt in de social 

supportliteratuur een belangrijke rol toegekend (Keinemans, 2010). 

 

Vervolgens onderscheidt Keinemans (2010) drie vormen van probleemoplossend handelen, 

welke hieronder schematisch weergegeven zijn: 

. 

 

 
 

 

 

Daarna onderscheidt zij drie waarden die belangrijk blijken te zijn voor tienermoeders: 

beschikbaarheid, nabijheid en oordeel (hieronder schematisch weergegeven). Actoren kunnen 

uitdrukking geven aan deze waarden door middel van uitdrukkingshandelingen. 
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Vervolgens worden deze drie waarden verder gecategoriseerd, zoals hieronder schematisch 

weergegeven wordt. 
 

 

 

 
  
 

 
Verhouding tot de jonge moeder (Keinemans, 2010). 

 

Hierdoor wordt zichtbaar dat actoren praktische hulp, advies en support bieden en daarmee 

een waardeverwerkelijkend handelen tonen, maar dat zij met hun handelen en in hun handelen 

ook uitdrukking geven aan hun verhouding tot de jonge moeder. Zij ontplooien zogenaamde 

uitdrukkingshandelingen. 

  

 

 

 
 
 

 Waarde van het handelen van actoren (Keinemans, 2010). 
 

Met het bovenstaande figuur wil Keinemans (2010) haar verhaal nog eens samenvatten. Links 

is het waardeverwerkelijkend handelen van actoren weergegeven: de hulp, het advies en de 

support die zij bieden. Bovenaan is de schaal weergegeven van verbondenheid tot 

afstandelijkheid, waarbij verbonden actoren het meest nabij, bevestigend en beschikbaar zijn. 
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De aanwezigheid en het handelen van actoren wordt dan het meest waardevol gevonden aan 

de linkerzijde (de donkergrijze zijde). 

 

3.2 De kwestie verkend in de literatuur 

Keinemans (2010) heeft een kwalitatief onderzoek gedaan naar de leefwereld van 

tienermoeders. Hierin zien we een deel van de cultuur van tienermoeders oplichten. 

In de laatste decennia heeft een omslag plaatsgevonden van een morele naar een 

wetenschappelijke problematisering van tienermoederschap, doordat onze seksuele moraal 

vrijer is geworden. Deze omslag wordt verwoord door Arney en Bergen (1984, in Keinemans, 

2010), die de discoursen over tienermoederschap door de jaren heen onderzochten. Onder 

discours verstaan zij maatschappelijke interactieprocessen waarin het sociale (en sociale 

structuren) zichtbaar wordt. Zij concluderen dat er in het debat over tienermoeders een moreel 

discours (waarbinnen problematisering van tienermoeders plaatsvindt) en een technisch 

discours (waarbinnen een objectieve duiding van het voorkomen van moederschap 

plaatsvindt) onderscheiden kan worden. 

In het onderzoek van Keinemans (2010) blijkt dat tienermoederschap een serieuze bedreiging 

lijkt te vormen voor de jonge moeder, haar nageslacht en de samenleving. Dit wordt vanuit 

sociologisch, pedagogisch en psychologisch opzicht onderzocht. Keinemans kijkt in haar 

onderzoek naar de levensgeschiedenis en het dagelijks leven van deze tienermoeders en naar 

de tijd vlak voor en na de zwangerschap. Uit dit onderzoek blijkt dat tienermoeders veelal drie 

redenen hebben om hun kindje te houden of de zwangerschap te beëindigen: het voor of tegen 

abortus zijn, het voelen van verantwoordelijkheid en het kijken naar hun eigen positie 

(toekomst, verlangen naar moederschap). Wanneer de tienermoeders hun kindje behouden 

dan zijn zij na de bevalling over het algemeen zeer positief over het feit dat zij moeder zijn. 

Ook zijn er aspecten welke het dagelijks leven moeilijk maken, zoals de dagelijkse routine, de 

praktische drukte van de opvoeding van een kind en in sommige gevallen de combinatie met 

een baan of studie. Verder wordt een gebrek aan middelen genoemd en vinden sommigen het 

moeilijk om hun nieuwe leven te aanvaarden. Factoren die de tevredenheid over het leven 

vergemakkelijken of bemoeilijken zijn de persoonlijke wensen en behoeften van een moeder, 

haar sociaal economische kapitaal, de praktische regelingen die aangepakt moeten worden bij 

het realiseren van persoonlijke ambities, normatieve meningen en adviezen over werk en 

moederschap. 
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De tienermoeders streven naar bepaalde pedagogische waarden. Zo is er bijvoorbeeld het 

streven naar dat kinderen enige realiteitszin moeten hebben, dat kinderen gestimuleerd 

moeten worden autonoom en in vrijheid te leven, kinderen moeten onderwezen worden in 

gedragsregels en fatsoen en kinderen moeten opgroeien in een veilig en liefdevol milieu. De 

moeders leren dit hun kinderen door een breed scala aan instrumenten zoals ervaringsleren en 

het kopiëren van andere ouders. De tienermoeders zijn veelal ambitieus en nemen hun 

pedagogische taak serieus, in tegenstelling tot het geschetste beeld in de publieke en 

wetenschappelijke discours, aldus Keinemans. 

Wanneer gekeken wordt naar de rol van de vader dan blijkt uit het onderzoek van Keinemans 

dat de vader over het algemeen bereid is om zijn vaderrol op te nemen. Aan de andere kant is 

ook te zien dat de vader niet altijd ‘stem’ heeft in de beslissing over de voortzetting van de 

zwangerschap. Het blijkt echter wel dat de tienermoeders het belangrijk vinden dat hun 

kinderen informatie hebben over hun biologische vader en dat zij de mogelijkheid krijgen 

hem te leren kennen. 

Wanneer Keinemans het informele netwerk van de tienermoeders aanschouwt, dan blijkt de 

moeder de belangrijkste persoon in het leven van de tienermoeder en daarnaast soms ook de 

vader. Zij zijn dan ook het meest ondersteunend voor de tienermoeder. Vrienden en 

schoonouders worden als iets minder ondersteunend beschouwd. Vrienden leiden veelal een 

totaal ander leven waardoor het contact wordt bemoeilijkt. De contacten met andere 

tienermoeders vinden de tienermoeders vaak wel waardevol, al is dit voor een bepaalde tijd 

omdat zij zichzelf na verloop van tijd als een gewone moeder beschouwen. Voor 

ondersteuning vinden tienermoeders veelal drie bronnen van hulp of informatie: informele 

netwerken, professionele ondersteuning en media (internet, televisie, boeken). De 

tienermoeders voelen zich vaak bezwaard om hulp te vragen en zij blijken niet altijd tevreden 

met professionele ondersteuning en diensten. 

Het moederschap kan volgens het onderzoek van Keinemans gezien worden als een gebied 

dat nieuw wordt ingebracht in het leven van deze tienermoeders. Dit veroorzaakt 

veranderingen en verschuivingen: het brengt nieuwe posities, normatieve kaders, structuren, 

activiteiten en nieuwe referentiewaarden met zich mee. Daarnaast worden de tienermoeders 

niet alleen geconfronteerd met materiële en praktische problemen, maar het moederschap kan 

ook een complexe en immense behoeftigheid creëren waarin meer immateriële goederen, 

zoals respect en erkenning een belangrijke rol spelen. 
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Erkenning en miskenning 

Uit de data die Keinemans (2010) naar aanleiding van haar onderzoek naar tienermoeders 

verzamelt, blijkt dat de zwangerschap de morele positie van jonge vrouwen ter discussie stelt, 

zowel in de betrekkingen die zij onderhouden met actoren uit hun omgeving, als in de 

gemeenschappen waar zij deel van uitmaken of wensen deel van uit te maken. Erkenning en 

miskenning spelen hier een belangrijke rol in. Keinemans (2010) onderscheidt drie vormen 

van erkenning, waarvan de tegenhangers miskenning in de hand werken. In het onderstaande 

schema worden de betekenis van beide begrippen en hun drie vormen kort weergegeven: 

 
 

 

 

 

 

 

Daarnaast introduceert Keinemans het concept “eer” als een positioneel goed dat een grote rol 

speelt in het leven van tienermoeders. Eer binnen een statusgroep of sociale gemeenschap 

betekent dat ze datgene doen dat ze op die positie moeten doen. Het gaat dus om de vraag wat 

passend is in een bepaalde sociale en morele positie. Het schenden van deze gedragsnormen 

roept schande over de familie af. 
 

3.3 Conclusie 
In onze eerste theoretische verkenning zijn wij op zoek gegaan naar theoretische termen die 

onze onderzoeksvragen en onderzoeksbenadering ondersteunen. We hebben daartoe de 

kwestie omschreven aan de hand van algemene informatie over tienermoeders, waarin 

omschreven staat met hoeveel tienermoeders Nederland te maken heeft, een vergelijking met 

andere landen, factoren die bijdragen aan tienerzwangerschappen en wat het 

hulpverleningsaanbod is voor deze tienermoeders. Hierin hebben we een verdieping 

aangebracht door te kijken  naar een kwalitatief onderzoek van Keinemans (2010), gericht op 

de leefwereld van tienermoeders en vergelijkbaar met het onderzoek waar wij ons op zullen 

richten. Hierin komen voornamelijk de opgaven waar de tienermoeders voor komen te staan 

aan de orde. Tevens hebben wij ons verdiept in andere onderzoeken naar de cultuur van 

tienermoeders. In de onderzoeken welke wij ter voorbereiding gelezen hebben, blijkt dat 
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veelal is gekeken naar de draagkracht en draaglast van de tienermoeder waarbij 

daadwerkelijke cultuurspecifieke aspecten wat meer op de achtergrond bleven. In deze 

literatuurverkenning bleef het voor ons onduidelijk of deze cultuurspecifieke aspecten niet 

meegenomen zijn of dat met betrekking tot deze aspecten geen onderzoeksresultaten naar 

voren zijn gekomen.  

 

Op grond van deze verkennende voorstudie in bestaande literatuur hebben wij vast kunnen 

stellen dat er veel onderzoek is gedaan naar tienermoeders. Uit verschillende onderzoeken 

komt ook naar voren wat goede zorg zou kunnen zijn voor tienermoeders. Keinemans (2010) 

stelt zelf dat er nog weinig onderzoek is gedaan vanuit de beleving van tienermoeders zelf. In 

onze verkenning in de literatuur kunnen wij dit beamen. Het viel ons tevens op dat er weinig 

onderzoek voorhanden is dat gebaseerd is op specifieke culturele aspecten. Wel komen 

allerlei cultuur-gerelateerde aspecten naar voren. 
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4 Conceptueel raamwerk 
 
4.1 Sensitizing concepts 
 In ons onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van een tweedeling in sensitizing concepts. 

We hebben de data zowel bekeken vanuit zorgethische concepten (gerelateerd aan de 

zorgethische inkadering) alsmede vanuit het in kaart brengen van de cultuur (ontleend aan de 

literatuurverkenning en eigen interpretatie gerelateerd aan deze literatuur). Beide 

onderstaande raamwerken bevatten zowel culturele als zorgethische- begrippen. Het is in de 

praktijk niet mogelijk om dit geheel te scheiden en helemaal los van elkaar te zien. Toch kan 

enig conceptueel onderscheid naar ons idee wel tot beter begrip van het materiaal leiden.  

 

Binnen de zorgethische sensitizing concepts komt de categoriale leefwereld, zoals uitgewerkt 

is in ‘Een theorie van presentie’ (Baart, 2011), naar voren. Daarnaast worden er nog enkele 

andere zorgethische begrippen aangehaald. Tot slot worden ook de culturele sensitizing 

concepts genoemd. 

4.1.1 Zorgethische sensitizing concepts 
 
Categoriale leefwereld 
Statische aspecten 

Categoriale 
leefwereld 
Dynamische 
aspecten 

Zorgethische begrippen Relationaliteit 

Patronen Afstemming 
discoursen 

Verantwoordelijkheden De relatie als bron 
van kennis 

Typen Trajecten en 
carrières 

Uitdrukkingshandelingen De relatie als kader 
voor het afstemmen 

Levensdomeinen Levensfasen Kwetsbaarheid De relatie als plek 
van het ontvangen 
en erkennen van 
zorg 

Overlevingsstrategieën Statusovergangen Lichamelijkheid De relatie als bron 
van rechtvaardiging 

Achterliggende 
intentionaliteit 

Keerpunten Emoties De relatie als plek 
waar de ander in 
zijn totaliteit kan 
verschijnen 
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Onderliggende waarden Bestendigings- 
mechanismen 

Afhankelijkheid Aansluiting 

Insluitingsmechanismen Kapitalen Context Steun 

Vormen van steun 

Om zicht te krijgen op welke vormen van steun belangrijk zijn voor tienermoeders, zijn   

verschillende soorten steun uitgewerkt die in het onderzoek van Keinemans (2010) naar voren 

komen en zijn meegenomen in onze gedachten. Dit zijn: (1) emotionele steun, (2) 

instrumentele steun, (3), informatieve steun, (4) evaluerende steun. De vormen van steun 

staan verder uitgewerkt in paragraaf 3.1.2.  

Erkenning en miskenning 

Uit het onderzoek van Keinemans (2010) komt eveneens naar voren dat erkenning en 

miskenning belangrijke waarden zijn die een rol spelen bij tienermoeders, zoals beschreven in 

paragraaf 3.2. Deze waarden hebben wij eveneens meegenomen in onze gedachten. 

4.1.2 Culturele sensitizing concepts 
 

   Domeinen Relaties Gevoelens en 
emoties 
 

Beeld van de 
werkelijkheid 

Hobby Sociale contacten Schuld 

Tijdsinvulling Kleding Sociale support Schaamte 

Zelfredzaamheid Wonen Verbondenheid 
gezin 

Angst 

Toekomstbeeld School Sociale hiërarchie Verdriet 

Ambities Vrije tijd Omgevingsdruk Boosheid 

Ontwikkeling Werk Intimiteit 
 
 

Vreugde 

Toewijding Seksualiteit Moederschap 
 

Opwinding 

Levensmotto Lichaamsverzorging Partner Vernedering 

Eisen aan zichzelf Esthetiek Lotgenoten Empathie 
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Ik- en wijcultuur 
 

Gezin Identificatie Erkenning 

Opvoeding Taal 
(interactie) 

Media  
Zelfbeeld 

Miskenning 

Vanzelfsprekendheden Religie Hulpverlening Acceptatie 

Traditie Buurt Normen  
 

Vooroordelen Media Taboes  
 

Metaforen Voeding Imago  
 

 
 
4.2 Theoretische benadering 
Wij achten het van belang om hier kort toe te lichten vanuit welke wetenschapstraditie wij als 

onderzoekers hebben geopereerd. Dit biedt inzage in de manier waarop wij ons tot het 

onderzoeksobject en de sociale werkelijkheid verhouden. Tevens maakt het inzichtelijk wat 

voor wetenschappelijke uitspraken wij getracht hebben te funderen. 

 

Met dit onderzoek hebben wij geprobeerd de leefwereld van tienermoeders te beschrijven. Dit 

hebben wij gedaan vanuit de interpretatieve wetenschapstraditie. Binnen deze stroming stelt 

men dat de betekenis die mensen toekennen aan verschijnselen en interactie binnen hun 

leefwereld, invloed heeft op de manier waarop zij zich gedragen (Machielse, 2014). Het 

achterhalen, beschrijven en begrijpen van de culturele praktijken en opvattingen staan 

centraal. 

 

Om de praktijken en opvattingen van de interactie binnen de leefwereld van de tienermoeders 

naar voren te halen, hebben wij een etnografisch onderzoek uitgevoerd. De etnografische 

benadering veronderstelt dat iedere groep mensen die zich gedurende een periode interactief 

tot elkaar verhouden, een cultuur ontwikkelen (Patton, 2002). Patton stelt tevens dat 

etnografisch onderzoek afkomstig is uit de antropologie en bekend staat als de eerste specifiek 

te onderscheiden vorm van kwalitatief onderzoek. Participerende observaties, interviews, 

informele gesprekken, veldaantekeningen en het algeheel onderdompelen in een specifieke 
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cultuur dragen zorg voor een uitgebreide documentatie van de betekenisvolle interactie tussen 

een groep mensen. 

 

De digitalisering in het algemeen en de maatschappelijke dominantie van het internet in het 

bijzonder hebben er mede voor gezorgd dat etnografisch onderzoek nieuwe wegen heeft 

ingeslagen. Op het internet worden eveneens interacterende groepen gevormd; elk met hun 

eigen cultuur en betekenisgeving. Patton (2002) stipt die ontwikkeling kort aan en maakt 

duidelijk dat etnografisch onderzoek net zozeer van waarde kan zijn wanneer men, zoals in 

ons geval, op basis van online-data onderzoek wil doen. 

 

Wat betekent dit concreet voor ons onderzoek naar tienermoeders? Over welke thematiek 

proberen wij naderhand gefundeerde uitspraken te doen? Door ons online op de tienermoeders 

te richten hebben wij in kaart gebracht wat voor cultuur tienermoeders met elkaar tot stand 

brengen en uiten. Wij hebben de tienermoeders benaderd alsof zij een vreemde en onbekende 

groep vormen en op die manier hebben we bijvoorbeeld getracht inzichtelijk te maken: Hoe 

spreken de tienermoeders elkaar aan? Hoe gaan de tienermoeders met elkaar om? Dit zijn 

vragen die thuishoren binnen een etnografisch onderzoek en bijdragen aan ons cultureel-

explorerende initiatief. Denk tevens aan vragen als: Wat zeggen de tienermoeders over hun 

zwangerschap? Hoe verhouden zij zich tot hun naaste familie? Wat voor rol speelt de 

(ex)partner in de cultuur van de tienermoeders? Hoe gaan zij om met hulpverlenende 

instanties en waar blijkt dit uit? Wat wordt er binnen de tienermoedercultuur als 

problematisch ervaren? Waar lacht men om binnen de tienermoedercultuur? Over welke 

handelingen spreken zij zoal?  

 

Wij beschikten niet over de mogelijkheid om de tienermoeders om aanvullende informatie te 

vragen en dit heeft mogelijk consequenties voor de inhoudelijke opbrengst van onze 

benadering; het materiaal is wellicht niet afdoende om al onze vragen te beantwoorden. Dit 

wordt binnen de operationalisering van onze benadering (5.1 Onderzoeksbenadering 

operationeel) geëxpliciteerd.  

 

In onze sensitizing concepts hebben we de categoriale leefwereld van Baart (bijlage I ) in ons 

achterhoofd gehouden en wat voor thema’s hier een rol spelen. In dit deel van de theoretische 

benadering binnen onze onderzoeksopzet hebben we de categoriale leefwereld theoretisch-

inhoudelijk uitdiept. Op die manier hebben we in kaart gebracht wat er binnen het onderzoek 
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wordt verstaan onder het inzichtelijk maken van de categoriale leefwereld. Het operationele 

aspect en de wijze waarop de categoriale leefwereld wordt gebruikt in het onderzoek naar de 

tienermoeders komt tot uiting binnen 5.1 Onderzoeksbenadering operationeel.  

De categoriale leefwereld richt zich op het in kaart brengen van de leefwereld van bepaalde 

groepen mensen (Baart, 2011, p. 418). In ons geval is dit de leefwereld van tienermoeders. 

Hierbij wordt er aandacht besteed aan de: 

 

“[...] specifieke inhoudelijkheid (wat gaat erin om, wat heeft welke 

betekenis, hoe zijn het wereld- en zelfbeeld feitelijk ingevuld?) maar deels 

ook naar hun formele structuur (hoe worden ze in stand gehouden, wat zijn 

hun bronnen, hoe ontwikkelen ze zich ‘in de levensloop’, tot welk type 

maatschappelijke carrières en trajecten stimuleren ze?)” (Baart, 2011, pp. 

418 - 419).      

 

Door aandacht te hebben voor de leefwereld is er een ruimer en vollediger beeld geschetst van 

de tienermoedercultuur. Ook heeft het ons in staat gesteld om een meer specifiek en meer 

aansluitend antwoord te formuleren op onze hoofd- en deelvragen.  

 

Door vanuit de interpretatieve wetenschapstraditie een etnografisch onderzoek uit te voeren, 

hebben wij gepoogd een rijke leefwereldbeschrijving van de tienermoeders in kaart te 

brengen. Aan de hand hiervan hebben wij naar voren gebracht wat vanuit een zorgethisch 

perspectief goede zorg is in het specifieke geval van de onderzochte tienermoeders. 
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5 Methode 
 
5.1 Onderzoeksbenadering (operationeel) 
De in het vorige hoofdstuk beschreven onderzoeksbenadering wordt in dit hoofdstuk 

geoperationaliseerd om inzichtelijk te maken hoe wij te werk zijn gegaan. Wij voeren een 

etnografisch onderzoek uit op basis van een ‘case study’ als kwalitatieve vorm van 

analyseren. Patton stelt dat ‘case studies’ een holistisch en contextsensitief karakter hebben en 

zich kunnen richten op zowel individuen als groepen (Patton, 2002, p. 447). Ter 

verduidelijking wordt door middel van een citaat beschreven dat wij een ideografische ‘case 

study’ uitvoeren: 

 

“Bij een ideografische casestudy staat het begrijpen (“verstehen”) van een 

sociaal verschijnsel op de voorgrond. Deze studies kenmerken zich door een 

gedetailleerde beschrijving van een, veelal uniek, sociaal verschijnsel. Het 

generaliseren van de onderzoeksbevindingen naar andere 

onderzoekseenheden of contexten is meestal niet het hoofddoel, alhoewel in 

sommige gevallen de uitkomsten als illustratief worden beschouwd voor 

vergelijkbare cases” (Braster, 2000, p. 31). 

 

In ons geval is de interacterende groep tienermoeders de analyse-eenheid en doen wij 

naderhand uitspraken over hen als ‘case’. Onze data is reeds beschikbaar en er worden geen 

aanvullende participerende observaties of diepte-interviews ingezet om het materiaal aan te 

vullen of te verdiepen.  

 

Wat betekent dit voor ons onderzoek? Omdat we alles uit het beschikbare materiaal moeten 

laten verschijnen bestaat er een aanzienlijke kans dat sommige vooraf verwachte cultureel-

interessante thematiek niet aan bod komt. We achten het belangrijk dit hier expliciet te 

vermelden. Wat er niet uit het materiaal naar voren komt blijft buiten beschouwing; hierover 

worden geen uitspraken gedaan. Anders gezegd: Wat wij binnen onze analyse (interpretatie) 

niet kunnen funderen aan de hand van de data wordt niet uitgediept.  

 

Vanuit onze vraagstelling richten we ons op de cultuur van de tienermoeders en hebben wij 

getracht inzichtelijk te maken wat voor praktijken en opvattingen hier een rol spelen. Dit 
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maakt dat de etnografische onderzoeksmethode zeer goed aansluit bij hetgeen wij te weten 

willen komen, waar wij nieuwsgierig naar zijn.              .  

 

Door de rauwe data eerst te classificeren en op te delen in behapbare en toegankelijke 

stukken, hebben we dit aan de hand van een inhoudsanalyse op inductieve wijze gecodeerd 

(wat wij onder een inhoudsanalyse verstaan wordt in 5.4 Analyses nader toegelicht). Vanuit 

de analyse hebben wij getracht een culturele beschrijving op te stellen, waarin zoveel 

mogelijk informatie omtrent de uniciteit van de tienermoedercultuur en de hierin 

plaatshebbende praktijken en opvattingen naar voren komt. Op die manier proberen we 

aangaande het culturele aspect een uitgebreid beeld te schetsen aan de hand waarvan de lezer 

voldoende context wordt geboden om onze uitspraken te kunnen plaatsen. Dit is een 

thematische beschrijving geworden; in tegenstelling tot een chronologisch schrijven. 

Uiteraard is er wel rekening gehouden met chronologie wanneer er een oorzakelijke uitspraak 

wordt gedaan.                                                                        . 

 

5.2 Casusdefinitie, onderzoekseenheid (wie, wat, waar wordt onderzocht?) 
De onderzoekseenheid bestaat uit (aanstaande) tienermoeders welke op het forum van 

tienermoeders.nl reageren binnen de thread ‘Kinderen?! Wel of geen kind(eren)? Wat is jouw 

reden ...’ en de thread ‘Hoe bevalt het, hoe reageert de omgeving, wat is leuk en wat minder?’ 

 

Tienermoeders 

Binnen dit forum reageren tienermoeders of aanstaande tienermoeders in verschillende 

leeftijden waardoor de definitie van tienermoeder qua leeftijd niet aangehangen wordt. Wel 

kan naar alle waarschijnlijkheid worden gezegd dat deze wat oudere moeders zich wel 

vereenzelvigen met de tienermoeders. Daarnaast reageren ook moeders welke terugkijken op 

hun jaren als tienermoeder. Aangezien niet te achterhalen is wat de leeftijd van eenieder is 

zullen alle reacties meegenomen worden in het onderzoek, tenzij het er uit de data blijkt dat 

iemand geen tienermoeder is of is geweest óf boven de 23 jaar is. Dit hebben wij gedaan door 

onze data te verdelen in drie categorieën: zeker tienermoeder, twijfel over tienermoederschap 

en geen tienermoeder. Dit om over zo accuraat mogelijke data te beschikken (wanneer 

moeders van boven de 23 jaar terugkijken op hun tienerzwangerschap is het mogelijk deze 

blik hierop is vervaagd, is verloren of is vervormd). 
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Onze onderzoekseenheid bestaat dus uit: tienermoeders tot de leeftijd van 23 jaar (hieronder 

vallen ook de moeders die zich vereenzelvigen met een tienermoeder én de moeders die 

terugkijken op hun tienermoederschap) en tieners die zwanger zijn. 

 

Thread(s) en literatuuronderzoek 

De empirische data bestaat uit reacties van (aanstaande) tienermoeders binnen de threads 

‘Kinderen?! Wel of geen kind(eren)? Wat is jouw reden ...’ en ‘Hoe bevalt het, hoe reageert 

de omgeving, wat leuk is en wat minder’ op het forum van tienermoeders.nl. Een thread heeft 

een specifiek onderwerp waarop tienermoeders kunnen reageren en waarbinnen zij ook 

richting anderen of op andere reacties kunnen reageren. Op deze wijze vormt zich een draad 

ofwel een discussie naar aanleiding van een onderwerp. Deze reacties vormen de data van ons 

onderzoek.   

In totaal hebben er binnen de thread ‘Kinderen?! Wel of geen kind(eren)? Wat is jouw 

reden...’ 47 verschillende vrouwen gereageerd en zijn er 94 reacties te lezen. De eerste reactie 

is geplaatst op 28-03-2011 en de laatste reactie op 31-1-2014. Een aantal vrouwen heeft vaker 

gereageerd, maar veruit de meesten hebben maar één reactie binnen de thread geplaatst, zoals 

te zien is in de onderstaande tabel. Er zijn tien reacties binnen de threads waarvan de auteur 

staat beschreven als ‘#user deleted’. Dit lijken verschillende mensen te zijn, maar zeker 

kunnen wij dat niet stellen. Ook hebben de beheerders van de site twee keer een reactie 

geplaatst. 
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In de thread ‘Hoe bevalt het, hoe reageert de omgeving, wat leuk is en wat minder’ hebben 53 

verschillende vrouwen gereageerd en er zijn 75 reacties te lezen. De eerste reactie is geplaatst 

op 28-3-2011 en de laatste reactie op 10-1-2014. Enkele vrouwen hebben vaker gereageerd, 

maar de meesten hebben maar één keer een reactie geplaatst, zoals in de onderstaande tabel is 

af te lezen. Er zijn elf reacties geplaatst waarvan de auteursnaam verwijderd is (#user 

deleted). Ook hier lijkt het erop dat dit allemaal verschillende mensen zijn, maar dit kunnen 

wij niet met zekerheid vaststellen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de data welke we uit deze threads gehaald hebben, heeft er een terugkoppeling 

plaatsgevonden naar relevante literatuur, welke onder andere beschreven is in de zorgethische 

inkadering (paragraaf 2.3) en in de theoretische verkenning van het vraagstuk (hoofdstuk 3). 

Doordat deze koppeling regelmatig plaats heeft gevonden is er sprake van een cyclisch 

proces. 

 

5.3 Dataverzameling 
Onze data is beschikbaar in de threads op het online forum van de website tienermoeders.nl. Bij het 

vaststellen van de thread(s) die we hebben onderzocht werd er door middel van een quick-scan 

allereerst gelet op de hoeveelheid bruikbare informatie en de rijkheid qua relationele inhoud. Wij 

vonden het belangrijk om een rijke beschrijving van de cultuur van tienermoeders te geven en hebben 

er daarom voor gekozen om twee threads te analyseren in plaats van één thread.                    . 

 

5.4 Analyses 

Het analyseren van de data, beschikbaar in de threads op het forum voor tienermoeders, is 

gebeurt aan de hand van een inhoudsanalyse. Een inhoudsanalyse heeft als doel de 

boodschap(pen) in de data terug te brengen tot betekenisvolle patronen en thema’s en heeft in 
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ons geval betrekking op een specifieke (of meerdere) thread(s) (Patton, 2002). Om het 

onderscheid tussen patronen en thema’s naar voren te brengen illustreren wij dit met een 

passage uit Patton: 

“The content analysis revealed a pattern of participants reporting being 

afraid when rappelling down cliffs and running river rapids; many also 

initially experienced the group process of sharing personal feelings as 

evoking some fear. Those patterns make ‘Dealing with fear’ a major 

theme of the wilderness education program experience” (Patton, 2002, p. 

455). 

Binnen de  inhoudsanalyse wordt er in eerste instantie open gecodeerd, vervolgens axiaal en 

uiteindelijk selectief. Dit is een inductief-startend proces en dit betekent dat we in het rauwe 

materiaal de zojuist besproken patronen en thema’s hebben proberen te ontdekken door hen te 

identificeren en te coderen. Op basis hiervan hebben we een eerste aanzet gemaakt naar een 

codeerschema. Dit heeft ons in staat gesteld om de data nogmaals te bekijken en niet-

gecodeerde delen binnen te halen door het uitbreiden of opstellen van nieuwe codes. Dit 

gedeelte van het proces is wat men binnen het analysedesign ‘Grounded Theory’ het 

deductieve deel noemt. Het biedt tevens een handvat om niet-gecodeerde delen die niet 

binnen te halen zijn te verantwoorden. Er wordt dus zowel inductief als deductief gecodeerd 

en wij vatten dit op als een cyclisch proces. Op die manier hebben we geprobeerd zoveel 

mogelijk praktijken en opvattingen uit de data te destilleren. In de volgende alinea wordt dit 

alles nader toegelicht en worden respectievelijk de stappen open coderen, axiaal coderen en 

selectief coderen besproken.                                                 . 

 

Voor de analyse van onze data hebben we de onderzoeksslang van Boeije (2008, p. 83) 

aangehouden. Boeije laat zien dat de data in eerste instantie open wordt gecodeerd. Dit houdt 

in dat de data uitermate zorgvuldig wordt gelezen en in fragmenten wordt ingedeeld. Dit 

resulteert in een lijst met codes of een codeboom (Boeije, 2008, p. 87). Wij hebben hiervoor 

niet direct alle data gebruikt, maar geprobeerd dit op basis van een gedeelte op te stellen; op 

die manier kan de resterende data gebruikt worden ter toetsing. Dit gebeurt binnen het axiaal 

coderen. Axiaal coderen wil zeggen dat de betekenis van de belangrijke begrippen achterhaald 

wordt: “Het wordt duidelijk waaraan men een categorie herkent, en op grond van welke 

indicaties dit gebeurt” (Boeije, 2008, p. 99). In grote lijnen is het doel van deze ronde het 

toetsen van de ideeën opgedaan in de eerste stap (open coderen). Het aantal codes neemt af en 
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zij krijgen een meer hiërarchisch aspect; dit noemt Boeije de codeboom. De categorieën 

zorgen ervoor dat er op een abstracter niveau over de data gesproken wordt. Er ontstaan 

hoofdcategorieën en subcategorieën en dit houdt in dat bepaalde thema’s meer aanwezig zijn 

dan anderen of een belangrijkere rol spelen.  

 

De thema’s die wij naar aanleiding van de eerste analyse aan de hand van een codeboom in 

ons verdere onderzoek buiten beschouwing hebben gelaten zijn: normativiteit, ambivalentie, 

transitie. zwangerschap, volwassenheid en initiatie. Er waren drie verschillende redenen voor 

het weglaten van deze thema’s: zij waren niet genoeg etnografisch te noemen, wij waren het 

als groep niet eens over de gekozen thema’s of de thema’s waren al te ver doorgeïnterpreteerd 

waardoor zij voor een eerste analyse vrij vergezocht waren. Ook waren er een aantal thema’s 

die vrijwel dezelfde lading dekten als andere thema’s: deze hebben wij samengevoegd tot een 

thema om de codeboom overzichtelijk te houden. 

 

De fase hierna wordt selectief coderen genoemd. De categorieën worden nog abstracter 

bekeken en men staat steeds verder af van de rauwe data. Er wordt geprobeerd om een 

‘verklarend principe’ ofwel kerncategorie te formuleren (Boeije, 2008, p. 106). Dit is een 

centraal begrip en vormt een verbindend aspect ten opzichte van de andere begrippen; zij 

komt vaak terug in het materiaal en: 

 

“De kerncategorie is een constructie van de onderzoeker; ze rijst niet 

vanzelf op uit de gegevens. De kerncategorie beschrijft en verklaart de 

waarnemingen van de onderzoeker” (Boeije, 2008, p. 106). 

 

Op basis van de inhoudsanalyse met behulp van de onderzoeksslang wordt er een 

cultuurbeschrijving opgesteld waarin de praktijken en opvattingen van de groep 

tienermoeders centraal staan. Wij zijn als volgt tot deze inhoudsanalyse gekomen. Tweetal 1 

maakte de eerste codering van thread 1 en vervolgens deed tweetal 2 een controlerende en 

aanvullende analyse op thread 1. Thread 2 werd gecodeerd door tweetal 2 en daarbij werd de 

controlerende en aanvullende analyse uitgevoerd door tweetal 1. Dit werd ten slotte 

groepsgewijs afgestemd. Vervolgens maakte ieder voor zich een analyse aan de hand van 

geselecteerde codes. Deze analyses hebben wij daarna in groepsvorm besproken. Op basis 

daarvan zijn wij tot clusters van codes gekomen, hetgeen uiteindelijk leidde tot de twee 

culturen van tienermoeders die de uitkomst zijn van dit onderzoek. Dit stelt ons in staat op 
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basis van etnografisch onderzoek een antwoord te formuleren op de hoofdvraag aangaande de 

culturele praktijken en opvattingen van de tienermoeders. 

 

5.5 Fasering van het geheel 
Het onderzoek wordt uitgevoerd over een periode van tien weken. Op 7 april leveren wij onze 

rapportage in en presenteren dit vervolgens op 14 april. Iedere twee weken sturen we een 

voortgangsrapportage naar onze begeleiders Prof. dr. Baart en Dr. Visse. Tevens is het 

mogelijk tussentijds een feedbackconsult in te plannen om op die manier stagnatie of andere 

problematiek vroegtijdig en adequaat te adresseren. We houden vanaf week 1 (10 februari) 

reflecties bij die we verwerken in de onderzoeksrapportage. Zij hebben eveneens betrekking 

op bijvoorbeeld de kwaliteit en de discussie. Door dit systematisch bij te houden krijgt onze 

onderzoeksrapportage gaandeweg steeds meer vorm. In bijlage X staat de gebruikte planning.    
 

a) Fase 1 

In de eerste plaats werden week 1 (10 februari) en week 2 (17 februari) gebruikt om het 

onderzoeksvoorstel aan te vullen aan de hand van feedback. Tevens werd de theoretische 

verkenning uitgediept en werd er een besluit genomen aangaande de te analyseren thread(s). 

Vervolgens werd de data opgedeeld in kleine stukken en maken wij een aanzet door in 

tweetallen zorgvuldig te (her)lezen en beginnend (open) te coderen. 

 

b) Fase 2 

In week 3 (24 februari) zetten wij dit codeerproces voort door de in tweetallen gecodeerde 

data in groepsverband te bespreken en vergelijken. Coderingen werden al naar gelang 

kwaliteit samengevoegd. Dit proces vergroot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Boeije, 

2008). 

 

c) Fase 3 

In week 4 (3 maart) werd er wederom een klein gedeelte van de data (axiaal) gecodeerd en 

gezamenlijk besproken, zoals in fase 2. 

 

d) Fase 4 

In week 5 (10 maart) en week 6 (17 maart) hebben wij het codeerproces afgerond en een 

aanzet gemaakt naar het schrijven de resultaten. Wij hebben dit gedaan door in tweetallen een 
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thread te coderen en dit vervolgens door een ander tweetal na te laten kijken. Op die manier 

konden wij op een snelle, gestructureerde en kwalitatief hoogstaande manier coderen. 

 

e) Fase 5 

In week 7 (24 maart) werden de resultaten volledig uitgewerkt. Tevens werd in week 7 (24 

maart) besproken hoe goede zorg hier vorm kan krijgen en wordt dit voor een groot deel 

uitgewerkt. 

f) Fase 6 

Week 8 (31 maart) werd ingezet om in zijn volledigheid antwoord te geven op onze 

hoofdvraag en deelvragen en om de onderzoeksrapportage af te ronden. Vervolgens wordt de 

rapportage ingeleverd op 7 april. 

 
5.6 Ethische overwegingen 
Vanuit ethisch perspectief expliciteren wij hier een aantal overwegingen waar wij rekening 

mee gehouden hebben aan de hand van Patton’s ‘Ethical Issues Checklist’ (Patton, 2002, p. 

408). 

De tienermoeders weten niet dat wij hen onderzocht hebben. Hier staat tegenover dat de data 

voor iedere internetgebruiker vrij toegankelijk is. Dit is waarschijnlijk ook één van de redenen 

dat sommige tienermoeders online fictieve namen gebruiken. Wij gaan ervan uit dat de 

tienermoeders weten dat iedereen mee kan lezen en dat hun berichten gedeeld en opgeslagen 

kunnen worden. 

Echter, wij gebruiken de data om te analyseren en trachten op basis hiervan een 

leefwereldbeschrijving op te stellen die aansluit bij de beleving van de tienermoeders. 

Doordat wij geen contact met hen opnemen en er dus geen sprake is van ‘informed consent’, 

kunnen de tienermoeders niet aangeven of zij onze uitkomsten onderschrijven. Een 

terugkoppeling naar de participanten is dus niet aan de orde (Boeije, 2008). Tevens wordt hen 

niet gevraagd of en kunnen zij niet mededelen dat bepaald materiaal niet gebruikt mag 

worden, om bijvoorbeeld persoonlijke redenen. Ook de eventueel fictieve namen nogmaals 

anonimiseren lost dit niet op; aan de hand van citaten binnen het onderzoeksverslag kan met 

op het forum alsnog achterhalen welke namen er achter de uitspraken hangen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van onze universiteit en wordt niet gepubliceerd. 
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6 Uitkomsten en resultaten 
 
6.1 De uitkomsten 
Wij zullen in dit hoofdstuk inzicht geven in de belangrijkste gevonden resultaten die vanuit de 

threads na onze analyse naar boven zijn gekomen. In onderstaand schema zullen de codes in 

het kort worden weergegeven. Door het clusteren van codes zijn wij gekomen tot de 

belangrijkste bevindingen vanuit de data. 
 

6.1.1 Schema van de codes 
In onderstaand schema is een korte samenvatting gegeven van elke code. De gehele 

uitwerking van de gebruikte codes is te vinden in de bijlage VIII Resultaten. 

 

In paragraaf 6.1.2 zijn deze codes in clusters ondergebracht. In dit schema wordt aangegeven 

welke code bij welke cluster(s) horen. Ter verduidelijking: de codes met kleur geel horen bij 

cluster 1, de codes met de kleur rood horen bij cluster 2 en de codes met kleur blauw horen bij 

cluster 3. Uit onderstaand schema blijkt dat sommige codes in meerdere clusters voorkomen. 

 

Thema’s Codes Clusters Uitkomsten 
  1 2 3  
1. Relationa-   
    liteit 

1.1 Hulp vragen en    
      advies geven 

   Op het forum vragen en geven veel (aanstaande) tienermoeders 
hulp en (ongevraagd) advies aan elkaar, veelal gebaseerd op de 
eigen ervaring. Met betrekking tot het besluit om moeder te 
worden zijn adviezen tegenstrijdig, al vind men wel dat je je 
hart moet volgen.  

1.2 Elkaar  
      bemoedigen 

   (Aanstaande)tienermoeders steunen elkaar, zijn trots op 
zichzelf maar hebben ook begrip voor de twijfel bij het maken 
van keuzes. 

1.3 Verbondenheid    Het contact met de ander is belangrijk omdat zij de verhalen 
herkennen en daardoor hun eigen verhaal aan hen 
toevertrouwen 

1.4 Verantwoorde- 
      lijkheid 

   De tienermoeders voelen zich verantwoordelijk voor het 
(ongeboren)kind en vinden dat het belang van het kind voorgaat 
op de eigen behoeften 

1.5 Reacties van/op  
      de omgeving 

   De omgeving reageert vaak negatief maar ook de positieve 
reacties worden gedeeld en lijken voor de tienermoeders van 
grote waarde 

1.6 Acceptatie    Een positieve reactie en acceptatie van de zwangerschap in de 
naaste omgeving maakt hen blij en geeft steun. Verder geven 
zij geen oordeel over gemaakte reacties. 

1.7 Uitsluiting    Uitsluiting lijkt niet echt een rol te spelen maar waar dat wel het 
geval is lijkt dat te worden ‘geaccepteerd’, de tienermoeders 
geven er geen oordeel over.  

1.8 Veroordeling    De omgeving spreekt vaak een oordeel uit maar ook de 
tienermoeders onderling oordelen over de leeftijd waarop 
moeder worden verantwoord is. 
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1.9 Stigmatisering    Stigmatisering speelt enkel een rol wat betreft het jong 
gevonden worden door anderen. 

1.10 Roddelen    Aan geroddel proberen zij voorbij te gaan en zich er niets van 
aan te trekken. 

1.11 Terecht wijzen    (Aanstaande)tienermoeder wijzen elkaar onderling terecht op 
leeftijd en de verantwoordelijkheid voor het kind. 

2. Context 2.1 Financiën    (Aanstaande)tienermoeders maken zich zorgen over de 
financiën en worden geïnformeerd en geadviseerd door 
tienermoeders. 
Tienermoeders lijken het belang van geld in combinatie met 
een kind aan te geven. 

2.2 Huisvesting    Voor (aanstaande tienermoeders is het moeilijk geschikte 
huisvesting te vinden. Zij maken zich hier zorgen over. 

2.3 Opleiding    Tienermoeders bespreken de zwaarte van een opleiding in 
combinatie met het moederschap en geven aan dat en 
ondersteunende rol vanuit school belangrijk is. Aanstaande 
tienermoeders nemen dit mee in hun besluitvorming rond de 
zwangerschap. 

2.4 Werk    Over werk wordt doorgaans weinig gesproken en waar wel dan 
is dat vaak gekoppeld aan het belang van een goed inkomen. 

2.5 Familie 
(relaties) 

   De relatie van de tienermoeder met de eigen ouders lijkt van 
belang waarbij het vertellen van het zwanger zijn lastig is en 
positieve en negatieve reacties tussen de tienermoeders 
onderling worden gedeeld. 

2.6 Vader van het  
      kind 

   Vaders welke volgens tienermoeders enthousiast zijn over de 
zwangerschap worden als meerwaarde gezien binnen hun 
cultuur. Waar dat niet zo is hebben ze hen niet nodig en spreekt 
men elkaar aan op de eigen kracht. 

2.7 Partner    Waar tienermoeders spreken over de vader van het kind 
spreken aanstaande tienermoeder veelal over de partner.  

2.8 Vriendinnen    Het onderhouden van contacten met vriendinnen wordt anders 
en meestal minder door de focus op het kind. 

2.9 Andere  
      tienermoeders 

   Hier kan niets over worden gezegd. 

2.10 Professionals    Professionals worden, wanneer er over hen gesproken wordt, 
beoordeeld of veroordeeld. Zij maken geen groot onderdeel uit 
van het leven van de tienermoeders. 

2.11 Kind    Tienermoeders lijken vooral te willen focussen op het positieve 
van het moederschap en de liefde voor hun kind. 

3. Autono-
mie 

3.1 
Zelfredzaamheid 

   Tienermoeders willen zelfredzaam zijn en niet afhankelijk van 
anderen. Ze willen hun eigen beslissingen nemen. Zij die nog 
geen kind hebben/niet zwanger zijn maken zich vooral zorgen 
of ze het wel of niet zullen redden. 

3.2 Zelfbeschikking    Tienermoeders vinden dat ieder zelf de keuze voor 
zwangerschap moet maken en ook om deze wel of niet af te 
breken. Leeftijd speelt hier bij hen wel een rol. 

3.3 Besluitvorming  
      rondom  
      zwangerschap 

   Tienermoeder lijken zelf een besluit te nemen waarbij de 
invloed van de vader nihil is. Niet tienermoeders vinden het 
vaak moeilijker een keuze te maken omdat ook woonruimte en 
financiën vaak een rol spelen. 

3.4 Trots    Over het algemeen spreken tienermoeders met trost over hun 
kind en over de manier waarop zij met kritiek en vooroordelen 
omgaan. 

2.12 Verlangens    Bij hen die graag moeder willen worden is er vaak een 
verlangen van henzelf en de partner waarbij het hebben van 
financiële middelen doorslaggevend kan zijn. 

4. Cultuur 
van 
moederschap 

4.1 Criteria voor  
      (goed)  
      moederschap 

   Financiën, huisvesting, opleiding en ook leeftijd zijn 
belangrijke criteria voor het moederschap. Nauwelijks in beeld 
zijn opvoedcompetenties en toekomstperspectieven. 
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4.2 Beleving van 
het  
      moederschap 

   Veel tienermoeder zien het moederschap positief hoewel voor 
velen de zwangerschap zwaar en/of lastig was. Factoren die 
daarbij een rol speelden waren school, relatie, er alleen voor 
staan en het snel volwassen moeten worden. 

5. Gebruik 
van/ binnen 
forum 

5.1 Impliciete 
gedragsregels 
voor het forum 

   Binnen het forum lijkt het van belang om vooral respectvol en 
positief te reageren. 

 5.2 Inbreng waar 
niet  
      op gereageerd  
      wordt 

   Het forum lijkt vooral een medium waar men het eigen verhaal 
kwijt kan en minder gericht op het krijgen van antwoorden. 

 5.3 Dat wat niet  
      gezegd wordt 

   Over het algemeen wordt vooral het positieve van het 
krijgen/hebben van een kind benoemd en het negatieve lijkt 
men achterwege te willen laten. 

 
6.1.2 De belangrijkste bevindingen 
 
Cluster 1 
Codes: Uitsluiting, Veroordeling, Stigmatisering, Roddelen, Acceptatie, Reacties van/op de omgeving, Trots, 

Beleving van het moederschap, Familie, Vader van het kind, Partner, Vriendinnen 

 

GraigVain 

“Wat het meest vervelende is dat mensen me behandelen als een tienermoeder van 14, 

terwijl ik net zo goed weet hoe ik mijn kind moet opvoeden als een moeder van 30 en ik 

nooit anders heb laten blijken. Ik voel me daardoor heel erg ondergewaardeerd (...)” 

 

De tienermoeders spreken open over de reacties van de omgeving op hun zwangerschap. Zij 

lijken duidelijk te ervaren en te beseffen dat het op een jonge leeftijd zwanger worden niet 

‘normaal’ is en dat de omgeving hier lang niet altijd positief op reageert. 

De vrouwen die moeder zijn schrijven over vreemde mensen die naar hun kijken,  een oordeel 

hebben en ongeloof uitspreken.  Zo wordt er meerdere keren beschreven dat de buitenwereld 

het dom vind dat je op die leeftijd aan kinderen begint. 

 

Krisjee 

“(...) als je vertel dat je 17 bent en zoontje heb vn 1,5 krijgen je ook van die 

ongeloofwaardige blikken en stoppen vragen van heb je geen spijt en zo.. die vragen 

negeer k altijd maar, want dat vind ik een ongelooflijke iritante en stoppe vraag..” 

 

De tienermoeders vinden het vervelend dat mensen roddelen en dat mensen vragen stellen 

over of het een ongelukje was. Dit doet pijn en reacties komen hard aan. 
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#user deleted 

“(…) Op mijn werk wordt er naar op gereageerd. Dat is wel echt heel erg jammer. Ik 

krijg vaak de vraag: ga jet het houden? Dat doet zo’n pijn.”  

 

De vrouwen op het forum hebben het in de meeste gevallen over het vertellen van het nieuws 

dat zij zwanger zijn aan hun ouders en/of de vader van het kind. Met name de reactie van de 

moeder van de tienermoeder wordt uitgebreid beschreven en lijkt een belangrijke rol te spelen 

in deze fase van het tienermoederschap. 

  

Namara 

“ In eerste instantie was ik bang voor mijn moeders reactie! Ik dacht dat ze boos zou 

worden en zou schreeuwen.. (…) toen zei ze wat leuk en hoelang ben je zwanger en was 

het gepland allemaal vragen maar was usper blij dat me moeder niet boos was! en dat 

was voor mij het aller belangrijkste dat mijn moeder me steunde! Wat de rest dacht kon 

me echt geen ene moer schelen hoor! ”  

  

Zoals te zien is in het citaat hierboven worden er ook positieve reacties gedeeld. Hieruit is op 

te maken, door het tonen van blijdschap en trots, dat deze van grote waarde zijn voor de 

tienermoeders. Acceptatie van de omgeving ten aanzien van hun situatie, het op jonge leeftijd 

moeder zijn, lijkt erg belangrijk voor de vrouwen. 

  

Cluster 2 
Codes: Verbondenheid, Hulp vragen en advies geven, Elkaar bemoedigen, Terecht wijzen, Andere 

tienermoeders, Zelfredzaamheid, Besluitvorming rondom zwangerschap, Verlangens, Criteria voor (goed) 

moederschap, Beleving van het moederschap, Impliciete gedragsregels 

 

Tussen de vrouwen lijkt er sprake te zijn van verbondenheid. Veel jonge vrouwen op het 

forum herkennen zich in wat de ander zegt en kunnen vervolgens hun verhaal kwijt over hoe 

hun situatie is verlopen. Ook erkennen zij de ander in hun twijfel bij het maken van een keuze 

en de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen.                                                  .   

 

De meeste vrouwen herkennen zich in de manier waarop de omgeving reageert, de twijfel bij 
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de keuze om zwanger te worden en/of de afwezigheid van de vader van het kind. Opvallend is 

dat er regelmatig expliciet gevraagd wordt naar herkenning. 

 

Allisa 

“ (…) griepje dacht de dokter maar ik bleek zwanger te zijn Jason zegt dat hij van me 

houd en bij me blijft en dat ik moet kiezen wat ik wil en dat ik eventueel als ik de baby 

houd bij hem in huis kan wonen is er iemand die zich in mijn verhaal herkent en me 

misschien zou kunnen helpen met wat ik moet doen?? ” 

 

Littlemouse 

“ Hey Allisa, Ik ben zelf op het moment 15, en ook zwanger. Mijn vriend is 19, en bij 

ons is precies hetzelfde gebeurd. Wij hebben alleen niks gemerkt. (…) En wat ontzettend 

lief dat je dan bij Jason mag wonen! Ik heb het ook lastig gehad met de keuze, maar 

diep in mijn hart wist ik al zeker dat ik mijn kindje wilde houden. Er zijn een hoop 

dingen die handig zijn om over na te denken tijdens je keuze. Zoals het geld, 

woonruimte en school. Als je wil mailen kun je me altijd een berichtje sturen dan geef ik 

je mijn mail. Liefs xx ”  

 

In het bericht van Littlemouse hierboven zien we dat er behoefte is aan contact met anderen, 

dit geldt voor meer jonge vrouwen op het forum. Dit zijn zowel vrouwen die iemand anders 

willen steunen en adviseren, als meiden die opzoek zijn naar contact met andere (aanstaande) 

moeders. 

 

mamavanliam 

“ Misschien dat ik via deze weg in contact kom met meiden die zwanger zijn of ook een 

kindje hebben. Misschien kunnen we een keer afspreken (als we elkaar hebben leren 

kennen hoor) om leuke dingen te gaan doen, bijvoorbeeld met de kleintjes.”  

 

Het forum lijkt gebruikt te worden als middel om anderen te vinden die ook jong moeder zijn 

of jong moeder willen worden. De jonge vrouwen vragen regelmatig hulp aan elkaar, 

onzekerheden lijken daaraan ten grondslag te liggen. Zij lijken opzoek naar andere meiden die 

al ervaring hebben met het moederschap en die hen wellicht meer informatie kunnen geven. 

Dit zijn dan ook voornamelijk vrouwen die nog geen moeder zijn, maar zwanger zijn of 

zwanger willen worden.  
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Stipjeeee: 

“ Maar is het wel echt te combineren als je allebei school hebt? Ik heb namelijk niet 

echt mensen die op mn kindje zou kunnen passen? En aangezien kinderopvang volgens 

mij ook heel duur is? Ik vind het zo moeilijk... :( deze wens dwarrelt nu ik 17 was in me 

en ben nu 19... wat zouden jullie doen? ” 

 

Op het forum worden veel adviezen gegeven. Dit zijn antwoorden op hulpvragen, maar ook 

ongevraagde adviezen. De adviezen zijn lijken gebaseerd op eigen ervaring, maar dit is niet 

altijd duidelijk. Er zijn adviezen waarin met name praktische informatie wordt gegeven, maar 

de meeste adviezen zijn gericht op de emotionele ervaring. Zo bemoedigen sommige meiden 

elkaar met de adviezen, hieruit komt duidelijk steun naar voren. Ze zeggen dat je niets moet 

aantrekken van wat anderen zeggen en dat je trots moet zijn op het feit dat je moeder bent. 

 

Namara 

“ Als je zelf ook blij bent met je zwangerschap moet je niemand je blijdschap laten 

afnemen maar dan ook echt niemand! niet eens de vader van je kind! Als hij moeilijk 

doet pff primaaa!! heb jou niet nodig (…) Wij meiden zijn sterker dan we denken! dus 

voor al die meiden wiens vriend of familie zich in de steek laat … Borst vooruit & kin 

omhoog want je je hebt niet zomaar de keus gemaakt om je kind te houden.. dat wil 

zeggen dat je alles zult doen om je kind een goed leven te geven.. SO BE YOUNG & BE 

PROUD!! (…) ”  

  

Cluster 3 
Codes: Hulp vragen en advies geven, Verbondenheid, Verantwoordelijkheid, Reacties van/op de omgeving, 

Uitsluiting, Veroordeling, Roddelen, Terecht wijzen, Financiën, Huisvesting, Opleiding, Werk, Familie, Vader 

van het kind, Partner, Vriendinnen, Andere tienermoeders, Professionals, Kind, Zelfredzaamheid, 

Zelfbeschikking, Besluitvorming rondom zwangerschap, Criteria voor (goed) moederschap, Beleving van het 

moederschap, Impliciete gedragsregels voor het forum, Dat wat niet gezegd wordt. 

 

De vrouwen op het forum lijken een duidelijk beeld te hebben ten aanzien van (goed) 

tienermoederschap. Zo horen bepaalde (aanstaande) tienermoeders er wel bij en anderen niet. 

Dit lijkt naar voren te komen in bepaalde voorwaarden welke belangrijk lijken voor het 

krijgen van een kind.  Bijzonder is dat deze voorwaarden voornamelijk onder de 
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tienermoeders lijken te leven. De tienermoeders beschrijven niet dat de omgeving bepaalde 

voorwaarden stelt en lijken dus zelf deze voorwaarden op te stellen ten aanzien van het 

(juiste) tienermoederschap.  

 

bbm24 

“ Ik zou je aanraden om eerst zelf alles op orde te zetten *onderdak, financien, relatie 

en derg.* voor je ook maar begint aan een kindje!!! ” 

 

Voldoende geld, huisvesting, een afgeronde studie en een relatie zijn de voornaamste zaken 

die op orde zouden moeten zijn volgens de vrouwen. Maar ook leeftijd blijkt een belangrijke 

rol te spelen. Zo zien we bijvoorbeeld dat een zwangerschap van een 13 jarig meisje niet door 

iedereen goedgekeurd wordt. Voor haar lijken hele andere regels te gelden dan voor 

tienermoeders die een paar jaar ouder zijn. Daarnaast zien we dat de vrouwen elkaar 

regelmatig op de verantwoordelijkheid wijzen die zij hebben naar het (ongeboren) kind. Een 

verantwoordelijkheidsgevoel lijkt een criteria te zijn voor goed moederschap, wanneer een 

andere tienermoeder dit niet laat zien wordt zij hierop aangesproken.  

 

Hopefull 

“ Het is egoïstisch omdat ze dan niet uitgaat van wat het beste is voor het kind (een 

stabiele situatie met twee ouders die het kindje alles kunnen bieden wat het nodig heeft 

en die zowel financieel als emotioneel onafhankelijk zijn) maar omdat ze uitgaat van 

wat zij graag wil (een schattig baby’tje om ‘vadertje moedertje’ mee te spelen) zonder 

na te denken over de gevolgen voor het kind. ” 

 

Ten aanzien van de inhoudelijke reacties van de tienermoeders is het opvallend dat negatieve 

ervaringen van tienermoeders met betrekking tot het kind (ervan uitgaande dat die er wellicht 

wel zijn) onderling niet worden gedeeld. Deze reacties lijken door de tienermoeders zelf 

uitgesloten te worden in het contact met anderen (zowel naar tussen tienermoeders onderling, 

als naar de omgeving). De tienermoeders spreken met veel liefde over hun kind(eren). En als 

er al heel voorzichtig iets doorschemert van een mindere kant van het moederschap, dat zij 

hetzelf soms als zwaar ervaren, dan lijken de tienermoeders dit te willen compenseren door 

een positieve zin ter besluit:  
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wendylovetim 

“De moederschap bevalt me prima! ik geniet altijd van me meisje ook al heeft ze soms 

ups en downs. maar toch maakt ze je altijd tevreden met haar mooie glimlach.” 

  

Ook ten aanzien van de omgeving lijken tienermoeders een beeld te hebben van wie wanneer 

nabij mogen zijn. De vrouwen op het forum lijken namelijk een eigen wereld te creëren met 

bepaalde voorwaarden ten aanzien het moederschap, de manier van spreken over het 

moederschap en uitsluiting van de omgeving.  Zo lijkt de uiteindelijke keuze om wel/niet 

zwanger te worden of de zwangerschap voort te zetten niet gestuurd te worden vanuit de 

omgeving. De omgeving (iedereen buiten het forum) wordt buiten de beslissing gehouden en 

dus buiten de ‘tienermoederwereld’ geplaatst. De vrouwen nemen namelijk een eigen 

zelfstandige beslissing en worden hierdoor aangemoedigd door andere (aanstaande) 

tienermoeders op het forum.  

 

#Userdeleted 

“als jij zegt dat je er spijt van gaat krijgen moet je het sws houden.,, ook al hou je 

enorm van je vriend. jij bent degenen wie moet beslissen jij bent zwanger hij niet..” 

 

Het is dan ook opmerkelijk dat de vrouwen toch veel angst lijken te ervaren bij het onthullen 

van de zwangerschap aan hun omgeving. Er lijkt hier enigszins sprake van een paradox. Deze 

jonge zwangere vrouwen zijn angstig, maar hun omgeving heeft geen invloed. Toch zijn zij 

wel erg opgelucht en tonen zij blijdschap als de omgeving positief reageert. Wanneer de 

omgeving negatief reageert op de zwangerschap reageren de tienermoeders veelal uitsluitend 

door hen niet meer belangrijk te vinden of er niets van aan te trekken. Hiermee lijken zij 

negatieve reacties op afstand te houden.  

 

sharon1990 

“(...) mijn ex had het ook uitgemaakt toen ik erachter kwam nou prima hoor dat kleintje 

word wel groot zonder hem :D ik heb een wolk van een dochter (...)” 

 

Opvallend is dat professionals eveneens geen prominente plaats lijken te hebben in het leven 

van deze tienermoeders. Zij lijken niet te worden betrokken. 
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6.2 Samenhang en betekenis 
In deze paragraaf zal besproken worden hoe onderstaande samenhang en betekenis, naar 

aanleiding van de resultaten, is ontstaan. Door interpolatie krijgen deze overkoepelende 

clusters zoals hierboven beschreven zijn in dit hoofdstuk betekenis, waardoor kan worden 

gesproken over culturen. In deze culturen worden de specifieke opvattingen en praktijken 

zichtbaar. Wij geven in dit hoofdstuk dus antwoord op onze deelvragen. 

 
6.2.1 Interpolatie naar aanleiding van de belangrijkste bevindingen 
Uit de belangrijkste bevindingen, zoals in paragraaf 6.1.2 is genoemd, kunnen een aantal 

aspecten worden afgeleid welke hieronder zullen worden beschreven. 

 

Inclusie en exclusie 

In alle clusters is te zien dat in- en exclusie een rol lijkt te spelen tussen de jonge vrouwen 

onderling en tussen de vrouwen en hun omgeving. De omgeving creëert in veel gevallen een 

bepaalde afstand naar de tienermoeders door de zwangerschap als iets negatiefs te 

bestempelen. Maar ook de tienermoeders creëren afstand en exclusie door de omgeving niet te 

betrekken bij belangrijke beslissingen rondom de zwangerschap en het vragen van hulp, 

advies en steun. Ook stellen de jonge vrouwen onderling grenzen aan goed tienermoederschap 

en in-/excluderen zij daarmee (aanstaande) tienermoeders die niet aan deze voorwaarden 

voldoen.  

 

De tienermoeders lijken op het forum veel steun bij elkaar te vinden en vinden herkenning bij 

elkaar, zie cluster 2. Uit cluster 1 komt naar voren dat de tienermoeders zich bewust lijken te 

zijn van hun ‘bijzondere’ positie, namelijk dat het op zo’n jonge leeftijd zwanger worden niet 

als ‘normaal wordt gezien. Dit zien we met name terug in de manier waarop zij praten over de 

bekendmaking van hun zwangerschap. Hier zijn veel tienermoeders angstig voor. Ook de 

omgeving laat blijken aan deze tienermoeders dat zij niet ‘normaal’ zijn door hen na te staren, 

oordelen te vellen en ongeloof uit te spreken. De omgeving lijkt de tienermoeders uit te 

sluiten van de ‘normale samenleving’ door hen op een bepaalde manier te veroordelen, zie 

cluster 1. De meeste tienermoeders vinden dit vervelend en keren zich dan ook van deze 

omgeving af, zoals beschreven is in cluster 3. Mogelijk ontstaat hierdoor voor de 

tienermoeders een ‘wij – zij’ gevoel en verlaten zij zich in hun moeilijkheden veelal op de 

steun van tienermoeders die in eenzelfde situatie zitten. Zij lijken deze andere tienermoeders 

actief op te zoeken en sommigen zoeken ook daadwerkelijk intensiever contact, zie cluster 2. 
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Hier zien we dat de jonge vrouwen contact zoeken met anderen die ‘anders zijn’ en kan er 

gesproken worden van verbondenheid tussen de vrouwen. Opvallend is eveneens dat 

professionals niet echt deel uitmaken van het leven van de tienermoeders.  

 

Zoals met name uit cluster 3 blijkt stellen de vrouwen op het forum bepaalde ‘eisen’ aan goed 

tienermoederschap. Er lijkt sprake te zijn van bepaalde voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan om bij ‘de groep’ te mogen horen. Er komen verschillende voorwaarden boven tafel 

en ze spreken elkaar hierop aan en zijn hierover in discussie. Deze voorwaarden houden 

wellicht verband met de waardigheid van het tienermoederschap die hoog moet worden 

gehouden. Zo wordt een meisje van 13 veroordeeld vanwege haar té jonge moederschap, 

wellicht omdat zij de waardigheid van het tienermoederschap in gevaar brengt.  

 

Zelfbescherming 

De clusters 1, 2 en 3 lijken erop te duiden dat er bij de tienermoeders sprake is van 

zelfbescherming. De tienermoeders ervaren steun uit de omgeving als positief, zoals 

omschreven in cluster 1, maar wanneer de tienermoeders hier geen steun ontvangen geven zij 

ook aan deze niet nodig te hebben. Zij kunnen het zelf wel. Je hebt geen steun nodig van je 

familie, je hebt geen vader nodig die voor het kind zorgt en de mensen die je veroordelen heb 

je al helemaal niet nodig, zo lijken de reacties op het forum uit te leggen, zie cluster 1 en 2. 

Dit lijkt een zelfbeschermende reactie op een gegeven situatie waarin de tienermoeders 

machteloos zijn en ‘afgewezen’ worden omdat de omgeving hen uit lijkt te sluiten. Zij kunnen 

geen invloed uitoefenen op de ander en lijken ervoor te kiezen om dan maar een 

onverschillige houding te tonen aan en te delen met andere tienermoeders zoals clusters 2 en 3 

weergeven. Verschillende tienermoeders lijken zich dan te troosten met het feit dat zij geluk 

met hun kindje vinden. Deze trots lijkt mogelijk een manier om om te gaan met de kritiek en 

vooroordelen die zij op hun bordje krijgen. 

 

Positiviteit 

Uit de reacties van de tienermoeders blijkt dat zij het soms zwaar hebben met hun 

moederschap. Opvallend is dat zij niet klagen en dat dergelijke uitspraken vaak direct gepaard 

gaan met positieve uitspraken over het moederschap of de aanwezigheid van hun kindje, zie 

cluster 3. Ook geven zij veelal geen oordelen wanneer zij door anderen (kortstondig) worden 

uitgesloten. Mogelijk proberen zij aan te geven dat zij het zelf goed kunnen redden. Zij lijken 

in cluster 3 te zeggen: wij hebben geen probleem, ondanks dat het soms even zwaar is.   
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Wellicht dat deze positieve houding ten aanzien van het moederschap te maken heeft met de 

waardigheid van het tienermoederschap. Doordat de omgeving het op zo’n jonge leeftijd 

moeder worden in de meeste gevallen benaderd als problematisch proberen de jonge vrouwen 

de waardigheid van het tienermoeder zijn in stand te houden door dit op een positieve manier 

te benaderen en te uiten naar de buitenwereld.  

 

Steun 

In die interactie (responsiviteit) lijkt zich een belangrijk onderdeel van de tienermoedercultuur 

te tonen. In clusters 2 en 3 wordt duidelijk dat de tienermoeders elkaar om hulp vragen en 

reageren in de vorm van adviezen of eigen ervaringen. In cluster 1 zien we dat steun vanuit de 

naaste omgeving geregeld mist. De vrouwen waarderen het enorm als hun omgeving wel 

positief reageert op de zwangerschap en hun hierin kan steunen. De vrouwen die geen steun 

vanuit de naaste omgeving ervaring excluderen deze omgeving, zie cluster 3. Wellicht dat het 

forum juist voor deze vrouwen van waarde is in de behoefte aan steun. Met name in cluster 2 

is op te merken dat er sprake is van steun binnen het forum. Er is behoefte om onzekerheden 

te bespreken in het contact met andere tienermoeders. Er worden adviezen gegeven en er 

wordt naar herkenning gezocht. De vrouwen steunen elkaar ook na emotionele ervaringen en 

proberen elkaar te bemoedigen. In cluster 3 zien we dat de vrouwen ook op een meer 

disciplinerende wijze op elkaar reageren. Zij stellen grenzen aan goed tienermoederschap en 

maken dit aan elkaar duidelijk. Dit kan voor anderen wellicht ook als steun worden ervaren. 

Opvallend is wel dat er geen langdurige reacties op elkaar plaatsvinden. Wellicht dat het uiten 

van onzekerheden en moeilijkheden op het forum al voldoende helpend is en dat het lezen van 

berichten van anderen al voldoende steunend kunnen zijn.  

 

Andere opvallendheden 

Tijdens de analyse zijn ons ook een aantal andere aspecten opgevallen die we niet verder 

uitdiepen, maar wel willen noemen. Zo lijkt het alsof de vrouwen ten aanzien van goed 

moederschap zich met name richten op de materiële en instrumentele aspecten (woning, geld, 

opleiding, etc.). Het oriëntatie-, motivatie- en zingevingsniveau lijkt niet terug te komen. 

Daarbij lijkt nergens de vraag te worden gesteld wat nodig is qua houding om je kind tot een 

‘goed mens’ te laten opgroeien en welke rol jij als ouder daar precies in hebt.  
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Een ander aspect is het gegeven dat de meeste meiden maar enkele reacties op het forum 

plaatsen. Er zijn geen lange discussies. In een enkel geval wordt er helemaal niet gereageerd 

op iemands bericht. Het lijkt soms alsof er een zekere mate van vrijblijvendheid is in het 

plaatsen van en reageren op berichten. Niet duidelijk is te herleiden waar dit vandaan komt. Is 

dit onderdeel van de internetcultuur? Of heeft dit een andere betekenis? Omdat de vrouwen 

ook privé-berichten naar elkaar kunnen sturen en wij deze niet in kunnen zien en er op de 

veruit de meeste berichten wel respons is hebben wij besloten om dit niet verder te betrekken 

in onze resultaten. 

 
6.2.2 De culturen 
Naar aanleiding van voorgaande interpolatie zijn een aantal kenmerkende elementen binnen 

de omgang tussen tienermoeders onderling en in wisselwerking met de omgeving op de 

voorgrond komen te staan. Het gaat hier om inclusie en exclusie, zelfbescherming, positiviteit 

en steun. Deze vier elementen laten een bepaalde omgang zien van de tienermoeders ten 

aanzien van hun tienermoederschap. 

  

Zo zien wij dat de tienermoeders uitgesloten lijken te worden door bepaalde mensen in hun 

omgeving, maar ook dat zijzelf andere tienermoeders lijken uit te sluiten. Tevens is er tussen 

de tienermoeders onderling sprake van verbondenheid, inclusie, en lijken zij bij elkaar hun 

verhaal kwijt te kunnen (soms letterlijk omdat er ook sprake is van enkel zendende 

boodschappen). Ook laten de tienermoeders zien dat zij op bepaalde fronten zichzelf lijken te 

beschermen, door de ‘negatieve’ omgeving op afstand te houden. Daarnaast zien we dat de 

tienermoeders naar anderen veelal de zwaarte lijken te compenseren met positiviteit wat 

betreft hun situatie. Alsof dit een norm is die hooggehouden moet worden waarmee de 

tienermoeders lijken te laten zien dat zij geen probleem ervaren wat betreft hun 

tienerzwangerschap. De tienermoeders laten ook zien dat zij erg positief zijn over de steun die 

zij krijgen. Wanneer deze steun er niet is lijken zij ook hier de omgeving op afstand te 

houden. Tussen de tienermoeders onderling zien wij verschillende soorten responsiviteit, 

zowel disciplinerend, ondersteunend als voorlichtend. Wanneer men binnen de grenzen blijft, 

is veelal voorlichting en steun aanwezig. 

  

Deze elementen laten zien dat de tienermoeders zich geplaatst zien voor de opgave om 

(opnieuw) afstemming te zoeken met zichzelf en met hun omgeving, doordat zij door de 

omgeving als door henzelf in een ander categoriale discours geplaatst lijken te worden. Door 
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de statusovergang naar het tienermoederschap, welke als problematisch wordt gezien door de 

buitenwereld, lijken zij aan een nieuwe levensfase te beginnen. In het voorgaande hoofdstuk 

kregen wij steeds meer zicht op een cultuur waarin het anders zijn alles bepalend is ten 

aanzien van specifieke opvattingen en praktijken van de tienermoeders. Door het anders zijn 

en het als anders zijn benaderd worden, reageren zij op een specifieke wijze op de omgeving 

en de omgeving op hen. 

 

Dit heeft tot gevolg dat zij opzoek gaan naar andere tienermoeders en gezamenlijk zoeken 

naar goed tienermoederschap. Door het anders zijn geven zij gezamenlijk hun eigen cultuur 

vorm waarbij het herwinnen van waardigheid ten aanzien van de omgeving en het in ere 

houden van het tienermoederschap een mogelijke rol lijkt te spelen. 

 

Ten aanzien van voorgaande aspecten willen wij dan ook spreken van een ‘cultuur van 

anders-zijn’. 

 

Een cultuur van anders-zijn 
Onderstaand zullen de specifieke praktijken en opvattingen worden beschreven die naar ons 

inzicht horen bij deze ‘cultuur van anders-zijn’. Uit deze specifieke praktijken en opvattingen 

zal vervolgens opgediept worden wat van waarde is voor de tienermoeders. Wij zijn tot de 

invulling van deze drie gekomen door als het ware met de tienermoeders mee te kijken. Wij 

hebben vanuit de praktijk (begrensd) inzage kunnen krijgen in wat hun beweegt op bepaalde 

vlakken ten aanzien van hun (aankomende) tienermoederschap. Hierdoor hebben wij kunnen 

leren en zien wat voor deze vrouwen ten aanzien van bepaalde thema’s op het spel staat. 

 

Specifieke praktijken die in de cultuur van het anders zijn naar voren komen zijn o.a.: 

▪ Zoeken naar contact met anderen die anders zijn 

▪ Zoeken en vragen naar herkenning 

▪ Steun en advies wordt gezocht bij andere tienermoeders, niet zozeer bij professionele 

hulpverleners 

▪ Steun en hulp bieden aan andere (toekomstige) tienermoeders, rol aannemen als 

ervaringsdeskundige.  

▪ Zelfbescherming door middel van vermijding en afstoting van veroordelende omgeving 

▪ Uitsluiting van omgeving bij belangrijke beslissingen 

▪ Uiting van positiviteit ten aanzien van tienermoederschap 
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▪ Gezamenlijk scheppen van (voornamelijk materiële) voorwaarden en grenzen stellen 

aan ‘goed’ tienermoederschap 

▪ Zwaarte compenseren door positiviteit omtrent het tienermoederschap 

 

Specifieke opvattingen die in de ‘cultuur van het anders-zijn’ naar voren komen zijn o.a.: 

▪ Wij tienermoeders weten voor elkaar wat het beste is. 

▪ Ik kan het wel alleen, als jij mij veroordeeld heb ik jou niet nodig. 

▪ Wij zouden graag als ‘normaal’ (volwaardig medemens) gezien en behandeld worden. 

▪ Het tienermoederschap gaat ons goed af.  ‘ 

▪ Ik ben eigen baas over mijn buik, niemand hoeft over mij te beslissen. 

 

Hetgeen van waarde is voor tienermoeders kunnen we vinden door te kijken naar wat op het 

spel staat voor de jonge vrouwen (Baart, 2011). Er wordt daarbij inzicht verkregen in de 

kosten/baten-analyse en welke zaken daarin afgewogen worden. Welke waarden liggen 

kennelijk (bewust of niet) bij de vrouwen op de balans? We kunnen concluderen dat de 

volgende ‘waarden’ uit de cultuur van het anders zijn naar voren komen: 

▪ Vermijden van kwetsende omgeving 

▪ Steun en hulp krijgen van/bieden aan andere (toekomstige) tienermoeders, anderen die 

‘anders’ zijn 

▪ Gezien en benaderd worden als volwaardig/gelijkwaardig lid van deze samenleving en 

bovenal als goede moeder. 

▪ Erkenning van de twijfel en erkenning van goed moederschap. 

▪ Een omgeving waarin intimiteiten gedeeld kunnen worden (openheid).  

▪ Het maken van eigen keuzes en zelfstandig kunnen leven. Hierin lijkt autonomie van 

waarde.  

▪ De waardigheid van het tienermoederschap in ere houden. 

 
Helpende Culturen 
Het duiden van een enkelvoudige tienermoedercultuur doet geen recht aan de complexiteit 

van de interactie op het forum. Wij onderscheiden binnen de ‘cultuur van het anders-zijn’ 

daarom meerdere ‘culturen van het helpen’. Op die manier pogen wij de veelheid aan 

verschillende vormen van actie en reactie inzichtelijk te maken. In de verhouding tussen 

zorgvrager(s) en zorggever(s) tonen zich in de responsiviteit van laatstgenoemde drie typen 

van helpen: (1) disciplineren, (2) ondersteunen en (3) voorlichten. 
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Wij lichten in de eerste plaats toe hoe het inzicht omtrent de te onderscheiden vormen van 

helpen tot stand is gekomen. Zij worden vervolgens kort geconcretiseerd en in hun 

samenhang bezien. Vervolgens wordt er een verband gelegd tussen de ‘cultuur van het 

helpen’ en de deelvragen omtrent specifieke opvattingen en praktijken. 

 

Presentatie en responsiviteit 

In de beschrijving van de resultaten hebben we geprobeerd zo dicht mogelijk bij de data te 

blijven en slechts in beperkte mate te interpreteren. Hierin wordt zichtbaar dat op de meeste 

berichten van zorgvragers (zowel door tienermoeders, als meiden die (nog) geen tienermoeder 

zijn) door de zorggevers (tienermoeders) gereageerd wordt. In die interactie toont zich ons 

inziens een essentieel cultureel element. De zorgvragen en andersoortige gedragingen die om 

een respons vragen, worden door de tienermoeders veelal serieus genomen. Ook worden de 

zorgvragen door hen beantwoord op dusdanige wijze dat de zorgvrager van een duidelijk 

antwoord wordt voorzien. De verschillende soorten reacties  delen een bepaalde samenhang; 

allen hebben zij uiteindelijk betrekking op een vorm van helpen. De wijze waarop de 

zorgvrager zich presenteert lokt in de meeste gevallen een reactie uit. Het is de responsiviteit 

van de groep waarin we het meest helder voor ogen krijgen wat er omgaat in de 

tienermoedercultuur als het gaat om elkaar helpen. Belangrijk is wel om te benadrukken dat er 

mogelijk ook hulp kan worden ervaren bij het lezen van de verhalen van anderen. Er hoeft dus 

niet altijd een expliciete ‘hulpvraag’ op het forum geplaatst te worden. We spitsen ons nu kort 

toe op de drie verschillende vormen van helpen om onze interpretatie te verduidelijken. 

 

Disciplineren (respons op grensoverschrijdend gedrag) 

De jonge vrouwen deinzen er niet voor terug om met elkaar te delen waar bepaalde grenzen 

liggen, tot hier en niet verder. Dit kan wel, dit kan niet. Op die manier wordt inzichtelijk wat 

er binnen de groep thuishoort en wat hierbuiten valt. Met andere woorden: de vrouwen maken 

elkaar in hun reacties onderling kenbaar hoe breed het speelveld als tienermoeder is. Dit heeft 

voornamelijk betrekking op hoe zij zich op het forum gedragen. Als een (toekomstige) 

tienermoeder zich te negatief opstelt wordt zij hierop aangesproken door anderen. Ditzelfde 

geldt voor berichten die door de vrouwen worden geïnterpreteerd als aandachttrekkerij of 

berichten waarvan zij vermoeden dat ze niet waarheidsgetrouw zijn. 

 

Een wat meer impliciete vorm van disciplinering treffen we eveneens aan. Naar aanleiding 
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van een botsing betreffende opvattingen omtrent de leeftijd van een meisje met een concrete 

kinderwens, wordt er uitvoerig en uitgesproken gereageerd. Het meisje zou veel te jong zijn 

en het idee alleen al wordt afkeurend ontvangen. In de reacties worden verder weinig tot geen 

adviezen meegenomen en daarom interpreteren we het in de eerste plaats als een vorm van 

impliciete disciplinering waarbij een norm wordt opgelegd (op bepaalde leeftijd mag je geen 

kind nemen). 

 

Het helpende aspect dat terugkomt in het disciplineren lijkt het bieden van duidelijkheid. Als 

de grenzen in kaart gebracht worden, weet iedereen waar de tienermoedercultuur ophoudt en 

waar je om daarbij te horen dus niet overheen moet gaan. 

 

Ondersteunen (respons op onzekere houding) 

De vrouwen op het forum leggen elkaar persoonlijke thematiek voor en spreken uitgebreid 

over zaken als onzekerheid omtrent het wel of niet houden van het kind, momenten van 

twijfel en hoe zij om moeten gaan met reacties van buitenaf. Het delen van die zorgen en het 

uiten van onzekerheid wordt in de regel beantwoord met een specifieke reactie van de meer 

ervaren tienermoeders. Zij proberen de andere tienermoeders en de meiden die (nog) geen 

tienermoeder zijn gerust te stellen waarbij doorgaans wordt gesteld dat het allemaal wel goed 

komt; als het kind er eenmaal is vindt alles zijn weg, volg je hart, vertrouw op jezelf. 

 

Zorgvragers die worstelen met de besluitvorming rondom de zwangerschap worden bijgestaan 

en aangesproken op (en herinnerd aan) hun eigen kracht. Het geruststellen en de adviezen 

hebben voornamelijk betrekking op het ondersteunen van de zorgvrager in haar eigen proces 

van besluitvorming. Hierbij wordt door de zorggevende tienermoeders teruggegrepen naar 

persoonlijke voorbeelden uit hun eigen levensloop. 

 

De reacties binnen het ondersteunende helpen zijn in zoverre normatief dat er wel wordt 

aangehaald wat de zorggevers zelf hebben meegemaakt, maar dit uit zich niet in een 

‘dwingend’ advies; ik heb het zelf op deze manier ervaren, jij moet uiteindelijk voor jezelf 

besluiten hoe jij het aanpakt. De betrokkenheid waarmee de zorggevende tienermoeders 

meedenken en meeleven met de zorgvragende meiden lijkt te bevestigen dat er sprake is van 

begeleiding en initiatie in de tienermoedercultuur. 
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Het helpende aspect dat terugkomt in het ondersteunen lijkt te worden gekenmerkt door een 

betrokken houding van de zorggevende tienermoeders, het adviseren over mogelijk handelen 

en het steunen van tienermoeders en meiden die (nog) geen tienermoeder zijn in hun 

onzekerheid en twijfel. 

 

Voorlichten (respons op gebrek aan kennis) 

Het helpen in de vorm van voorlichten hangt samen met het ondersteunende helpen. Het 

verschil met laatstgenoemde ligt hem voornamelijk in de materie waar de zorggevers op 

reageren. Dit is vaak meer gericht op zaken die nog geregeld moeten worden, materiële zaken, 

of het attenderen op belangrijke punten waar de (aankomend) tienermoeder rekening mee kan 

houden. Het heeft niet zozeer betrekking op de emotionele ervaring van de zorgvrager zoals 

terugkomt in het ondersteunende helpen, maar meer op zaken die buiten de zorgvrager zelf 

liggen en daarom een informatief karakter hebben. Ondanks dat het helpen in de vorm van 

voorlichten en het ondersteunende helpen van elkaar te onderscheiden zijn, worden zij toch 

vaak dicht bij elkaar aangetroffen op het forum. Ook dit lijkt hun verwantschap te bevestigen. 

 

De vrouwen op het forum laten in de ‘culturen van het helpen’ verschillende specifieke 

praktijken en opvattingen zien. Uit deze specifieke praktijken en opvattingen zal vervolgens 

opgediept worden wat van waarde is voor de tienermoeders.  

 

Specifieke praktijken die in de cultuur van het helpen naar voren komen zijn o.a.: 

▪  Zorgvragende tienermoeders krijgen reacties van zorggevende tienermoeders. 

▪ Onzekerheden worden openbaar besproken 

▪ Zorggevende tienermoeders stellen zich op als ervaringsdeskundigen. 

▪ Tienermoeders helpen/ steunen elkaar in de vorm van disciplineren, ondersteunen en   

voorlichten. 

  

Specifieke opvattingen die in de cultuur van het helpen naar voren komen zijn o.a.: 

▪   Vragen om advies en het bespreken van onzekerheden is geen probleem 

▪ Je weet als tienermoeder uiteindelijk toch zelf wat het beste voor je is. 

▪   Als tienermoeder kun je anderen helpen door middel van het geven van advies, het 

delen van je eigen ervaring en het tonen van betrokkenheid. 

▪ Mijn/ jouw ervaring als tienermoeder doet er toe.  
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Net als in de cultuur van het anders-zijn wordt ook hier getracht om vanuit de bevindingen te 

destilleren wat voor de jonge vrouwen van waarde is. Welke waarden liggen kennelijk 

(bewust of niet) bij deze vrouwen op de balans? Uit de culturen van het helpen zijn dit de 

volgende: 

▪   Hulp vragen en hulp bieden maakt een belangrijk onderdeel uit van interactie tussen 

tienermoeders (betrokkenheid)  

▪ Uiteindelijk zelf een keuze kunnen maken (autonomie) 

▪ Intimiteiten en onzekerheden kunnen delen (openheid) 

▪ Erkenning van de twijfel en erkenning van goed moederschap 

▪ Met behulp van eigen ervaring verplaatsen in de ander (inlevend) 

 

6.3 Zorgethische reflectie op de uitkomsten 
In dit hoofdstuk wordt een zorgethische reflectie gegeven op de uitkomsten van dit 

onderzoek. Dit wordt vormgegeven door vanuit onze bevindingen een terugkoppeling te 

maken naar de zorgethische inkadering van dit onderzoek (paragraaf 3.2) alsmede door 

toevoeging van nieuwe zorgethische inzichten die zich toonden op basis van de resultaten. 

Door middel van dit hoofdstuk kan toegewerkt worden naar een antwoord op onze 

hoofdvraag: Wat is zorgethisch bezien goede zorg voor tienermoeders als we kijken naar hun 

cultuur en de specifieke praktijken en opvattingen die daaruit naar voren komen? 

 
Een terugkoppeling vanuit de resultaten naar onze zorgethische inkadering. 

Allereerst is dit onderzoek gebaseerd op wat zich toont in de praktijken van tienermoeders. 

Dit past bij een zorgethische visie: wat goede zorg is toont zich in praktijken (Baart et al., 

2013). Wij hebben een theoretische voorstudie gedaan, maar hebben dit vooral gebruikt als 

oriëntatie op het onderwerp en niet als leidend in onze onderzoeksresultaten. Vanuit de 

praktijken van tienermoeders zoals die zich toonden binnen de threads die geanalyseerd zijn, 

zijn wij gekomen tot twee leidende culturen: een cultuur van helpen en een cultuur van 

anders-zijn. Deze etnografische benadering past eveneens goed binnen een zorgethische 

bendadering: de zorgethiek heeft het niet over een waarde, motief of een deugd, maar over 

een cultureel bepaalde praktijk. 

 

Hierop volgend is de volgende vraag te stellen bij het analyseren van de praktijken van 

tienermoeders: vanuit wie wordt de bestaande zorg voor tienermoeders vormgegeven? Het 

lijkt erop dat deze zorg niet voorziet in de behoeften van tienermoeders. Zij praten vrijwel niet 
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over professionele hulpverlening en zijn vaak erg trots om tienermoeder te zijn, hetgeen niet 

aansluit bij de tendens van problematisering en preventie in de hulpverlening rondom 

tienermoeders. Volgens ons theoretisch vooronderzoek (paragraaf 2.2) blijkt dat er wel 

degelijk behoefte is aan hulpverlening. Zorg die gericht is op ondersteuning van de behoeften 

vanuit tienermoeders en verbinding lijkt veel meer aan te sluiten, gezien de culturen van 

helpen en van anders-zijn. 

 

Tienermoeders blijken een kwetsbare groep te zijn, omdat zij zich vaak afgesloten voelen van 

hun omgeving. Deze in- of exclusie wordt deels veroorzaakt door de houding van de 

tienermoeders en deels door de houding van de omgeving van de tienermoeders. 

Tienermoeders onderling lijken veel aansluiting bij elkaar te vinden, doordat zij een 

gemeenschappelijke deler hebben: zij zijn “anders”. Vanuit zorgethisch oogpunt is hier sprake 

van afhankelijkheid en betrokkenheid van mensen op elkaar als fundament van menselijk 

samenleven, zoals Goossensen (2014) dit beschrijft. De tienermoeders kunnen zich 

afhankelijk en betrokken opstellen tegenover elkaar. Tegenover anderen in hun omgeving 

lijken zij hier meer moeite mee te hebben. Zij hebben hier geen gemeenschappelijke deler 

mee in de vorm van anders-zijn en worden hierin vaak niet erkend en begrepen. Zorgethisch 

bezien kan dus gesteld worden dat de bestaande afhankelijkheid en betrokkenheid met andere 

tienermoeders  van groot belang zijn voor het welzijn van tienermoeders. Daarnaast is ook te 

zien dat de tienermoeders het enorm waarderen als hun omgeving positief op hun 

zwangerschap reageert en hen kan steunen. De tienermoeders die niet gesteund worden vanuit 

hun omgeving excluderen hun omgeving. Zorgethisch bezien zou hier dus een flinke slag te 

maken zijn: wanneer de omgeving van de tienermoeders meegenomen kan worden in het 

bieden van goede zorg kunnen zij (opnieuw) een rol spelen in het welzijn van tienermoeders. 

Vanuit onze analyses is gebleken dat tienermoeders zich met grote regelmaat geplaatst zien 

voor de uitdaging om afstemming te vinden tussen zichzelf en hun omgeving: er is vaak 

sprake van een mismatch (zoals in Goossensen, 2014). 

 

Daarnaast is zorg vanuit zorgethisch perspectief een brede term, zoals onder andere te zien is 

aan de definitie die Tronto (2013) er aan geeft (zoals ook eerder geciteerd in paragraaf 2.3.2): 

 

‘A species of activity that includes everything we do to maintain, contain, and 

repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That world 

includes our bodies, ourselves, and our environment.’ (Tronto, 1993). 
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Baart (2013) geeft aan dat zorg naast persoonlijke relaties ook gericht is op de samenleving in 

termen van duurzaamheid, kwetsbaarheid, sociale relaties, afhankelijkheden en toekomstige 

relaties. Dit maakt dat de zorgethiek niet alleen in de privésfeer van belang is, maar ook een 

politieke ethiek is. Vanuit dit perspectief valt het op dat de tienermoeders zich op het forum 

vrijwel niet uitlaten over zorgen rondom de verdere levensloop van hun kind. Dit lijkt een 

blinde vlek te zijn van de tienermoeders. Wij willen enerzijds voorzichtig zijn met uitspraken 

over of hulp bij nadenken over de verdere levensloop van het kind dan goede zorg is voor 

tienermoeders, omdat zij zich hier niet over uitlaten en de uitspraak daardoor niet meteen 

geworteld is in de praktijk. Anderzijds is het zo dat hulpverlening op dit gebied vanuit 

zorgethisch perspectief van groot belang is als dit daadwerkelijk een blinde vlek is vanuit de 

tienermoeders. Wij denken hierbij aan hulp rondom opvoeding van het kind, scholing van het 

kind en hulp bij leren wat wel of niet goed is voor de verdere sociale en emotionele 

ontwikkeling van het kind. 

 

Nieuwe zorgethische inzichten 

De tienermoeders op het forum hebben een gezamenlijke taak: samen hebben zij de 

waardigheid van tienermoederschap hoog te houden. Zij doen dit door hun tienermoederschap 

op een positieve manier te benaderen en te uiten naar de buitenwereld. Hun boodschap lijkt te 

zijn: wij hebben geen probleem, ondanks dat het soms even zwaar is. Dit doet ons afvragen of 

er ruimte is om vrijuit te spreken over kwetsbaarheid en lijden. Mag dit ook aanwezig zijn? 

Hierop aansluitend is het ook van belang om de bestaande hulpverlening voor tienermoeders 

nog eens te beschouwen: deze is vooral gericht op preventie en gebaseerd op problematisering 

van tienermoeders (zoals beschreven in onze theoretische verkenning, paragraaf 3.1). 

Tienermoederschap lijkt gezien te worden als een probleem dat bestreden dient te worden en 

tienermoeders worden daar als verantwoordelijk voor gezien. Tronto (2013), als 

vertegenwoordiger van het zorgethische denken, laat ons echter het belang zien van het vanuit 

zorgend perspectief doordenken van ons zorgstelsel met oog voor (on)gelijkheden, macht, 

(on)kwetsbaarheid, maakbaarheid en relationaliteit. Ze laat zien dat individuele 

verantwoordelijkheid niet voldoende is en hiermee mensen geïsoleerd, en uitgesloten worden 

van de gemeenschap. Het is daarom vanuit zorgethisch oogpunt van groot belang dat er 

binnen de zorg voor tienermoeders meer ruimte is voor de thema’s die Tronto aandraagt. 
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Uit onze analyses kwam naar voren dat tienermoeders de behoefte hebben om gezien en 

benaderd te worden als volwaardig en gelijkwaardig lid van onze samenleving en vooral ook 

als goede moeder. Deze behoefte levert een spanningsveld op ten opzichte van hulpverlening. 

Hulpverlening kan gezien worden als een fenomeen dat alleen van belang is voor de 

kwetsbaren in de samenleving, terwijl tienermoeders zo juist niet gezien willen worden! 

Daarnaast spelen hun problemen zich veelal in het informele circuit af: in hun relaties en hun 

omgeving, in uitsluiting die zij ervaren en misschien ook in een gebrek aan kennis over de 

opvoeding en ondersteuning in de verdere levensloop van hun kind. Dit roept de vraag op of 

goede zorg wel in het gangbare professionele  en institutionele circuit gezocht moet worden. 

 

Hulp die goed aan lijkt te sluiten bij de cultuur van tienermoeders, is te vinden in de helpende 

cultuur: de tienermoeders disciplineren elkaar, ondersteunen elkaar en lichten elkaar voor. 

Vaak wordt daarbij geput uit hun eigen ervaringen en wordt de nadruk gelegd op de eigen 

keuzevrijheid van elke tienermoeder. Hun ervaringen zijn dus niet prescriptief, maar worden 

descriptief ingezet. Wanneer we aan willen sluiten bij de wensen en behoeften van de 

tienermoeders, is dit dus van belang. 

 

Een opsomming van de in dit hoofdstuk beschreven zorgethische reflecties: 

▪   Het vinden van aansluiting bij andere tienermoeders is van groot belang: zij bieden 

herkenning, betrokkenheid, steun en hulp. 

▪   Hulp bij het vinden van afstemming en aansluiting bij anderen uit de omgeving is 

eveneeens van groot belang: wanneer hier niet meteen goede afstemming op 

plaatsvindt en de tienermoeder zich uitgesloten voelt, heeft dit als resultaat dat de 

tienermoeder haar omgeving dan ook uitsluit. De tienermoeders staan voor de opgave 

om (opnieuw) afstemming te vinden tussen hun omgeving en henzelf. 

▪   Een nadruk vanuit hulpverlening op thema’s als (on)gelijkheden, macht, 

(on)kwetsbaarheid, maakbaarheid en relationaliteit en daarmee een verschuiving 

vanuit het heersende perspectief van problematisering en preventie rondom 

tienermoederschap is van belang voor een zorgethische inrichting van zorg voor 

tienermoeders. 

 ▪   Wanneer de verdere levensloop van het kind een blinde vlek is voor tienermoeders, is 

het waardevol om hier meer aandacht aan te besteden. De reden hiervoor is dat hun 

kinderen onze volgende generatie zijn en zij verdienen alle mogelijkheden om hun 

leven op een goede manier te laten verlopen. 
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▪   De problemen van tienermoeders spelen zich vooral af in het informele circuit, 

waardoor hulpverlening vanuit het gangbare professionele circuit mogelijk en 

waarschijnlijk niet aansluit. 

▪   De tienermoeders hebben behoefte aan erkenning als volwaardig en gelijkwaardig lid 

van onze samenleving en vooral ook als goede moeder. Hulpverlening gaat ervanuit 

dat er hulp nodig is, waardoor tienermoeders zich ook kwetsbaar op zouden moeten 

stellen. Dit levert een spanningsveld op, waar rekening mee gehouden dient te worden 

wanneer we nadenken over goede zorg voor deze doelgroep. 

▪   De hulpverlening die tienermoeders waarderen en waar zij behoefte aan hebben is   

vooral prescriptief van aard (en dus niet descriptief). Daarnaast worden zij vooral 

gewezen op hun eigen kracht en wensen zij ondersteuning te krijgen binnen hun 

behoeften om op basis daarvan hun eigen keuzes te maken. 

 
6.4 Conclusies 
Concluderend hieruit kunnen wij een aantal aanbevelingen doen voor zorgethisch bezien 

goede zorg gebaseerd op de cultuur van tienermoeders zoals die zich heeft getoond binnen dit 

onderzoek. Deze aanbevelingen zullen wij toelichten in het volgende hoofdstuk. 

 

 Een schematische weergave van de analyses en resultaten is als volgt: 

Deelvraag 1: 

Welke specifieke praktijken van tienermoeders komen er uit het materiaal naar voren?   

Vanuit de cultuur van 
anders-zijn: 

▪ Zoeken naar contact met anderen die anders zijn 
▪ Zoeken en vragen naar herkenning 
▪ Steun en advies wordt gezocht bij andere tienermoeders, 

niet zozeer bij professionele hulpverleners 
▪ Steun en hulp bieden aan andere (toekomstige) 

tienermoeders, rol aannemen als ervaringsdeskundige.  
▪ Zelfbescherming door middel van vermijding en afstoting 

van veroordelende omgeving 
▪ Uitsluiting van omgeving bij belangrijke beslissingen 
▪ Uiting van positiviteit ten aanzien van tienermoederschap 
▪ Gezamenlijk scheppen van (voornamelijk materiële) 

voorwaarden en grenzen stellen aan ‘goed’ 
tienermoederschap 

▪ Zwaarte compenseren door positiviteit omtrent het 
tienermoederschap 

Vanuit de cultuur van ▪ Zorgvragende tienermoeders krijgen reacties van 
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helpen: zorggevende tienermoeders. 
▪ Onzekerheden worden openbaar besproken 
▪ Zorggevende tienermoeders stellen zich op als 

ervaringsdeskundigen. 
▪ Tienermoeders helpen/ steunen elkaar in de vorm van 

disciplineren, ondersteunen en   voorlichten. 
Deelvraag 2: 

Welke specifieke opvattingen kunnen er in het materiaal gevonden worden? 

Vanuit de cultuur van 
anders-zijn: 

▪ Wij tienermoeders weten voor elkaar wat het beste is. 
▪ Ik kan het wel alleen, als jij mij veroordeeld heb ik jou 

niet nodig. 
▪ Wij zouden graag als ‘normaal’ (volwaardig medemens) 

gezien en behandeld worden. 
▪ Het tienermoederschap gaat ons goed af.  ‘ 
▪ Ik ben eigen baas over mijn buik, niemand hoeft over mij 

te beslissen. 
Vanuit de cultuur van 
helpen: 

▪   Vragen om advies en het bespreken van onzekerheden is 
geen probleem 

▪ Je weet als tienermoeder uiteindelijk toch zelf wat het 
beste voor je is. 

▪   Als tienermoeder kun je anderen helpen door middel van 
het geven van advies, het delen van je eigen ervaring en 
het tonen van betrokkenheid. 

▪ Mijn/ jouw ervaring als tienermoeder doet er toe.  
Deelvraag 3: 
Wat is voor deze tienermoeders van waarde, gekeken vanuit de specifieke praktijken en 
opvattingen? 
Vanuit de cultuur van 
anders-zijn: 

▪ Vermijden van kwetsende omgeving 
▪ Steun en hulp krijgen van/bieden aan andere 

(toekomstige) tienermoeders, anderen die ‘anders’ zijn 
▪ Gezien en benaderd worden als 

volwaardig/gelijkwaardig lid van deze samenleving en 
bovenal als goede moeder. 

▪ Erkenning van de twijfel en erkenning van goed 
moederschap. 

▪ Een omgeving waarin intimiteiten gedeeld kunnen 
worden (openheid).  

▪ Het maken van eigen keuzes en zelfstandig kunnen 
leven. Hierin lijkt autonomie van waarde.  

▪ De waardigheid van het tienermoederschap in ere 
houden. 

Vanuit de cultuur van 
helpen: 

▪   Hulp vragen en hulp bieden maakt een belangrijk 
onderdeel uit van interactie tussen tienermoeders 
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(betrokkenheid)  
▪ Uiteindelijk zelf een keuze kunnen maken (autonomie) 
▪ Intimiteiten en onzekerheden kunnen delen (openheid) 
▪ Erkenning van de twijfel en erkenning van goed 

moederschap 
▪ Met behulp van eigen ervaring verplaatsen in de ander 

(inlevend) 
Hoofdvraag: 
Wat is zorgethisch bezien goede zorg voor tienermoeders als we kijken naar hun cultuur en 
de specifieke praktijken en opvattingen die daaruit naar voren komen? 
Vanuit de beantwoording 
van de deelvragen en de 
zorgethische reflectie 
daarop: 

! Het vinden van aansluiting bij andere tienermoeders is 
van groot belang binnen het bieden van goede zorg: zij 
bieden herkenning, betrokkenheid, steun en hulp. 

! Hulp bij het vinden van afstemming en aansluiting bij 
anderen uit de omgeving is eveneeens van groot belang: 
wanneer hier niet meteen goede afstemming op 
plaatsvindt en de tienermoeder zich uitgesloten voelt, 
heeft dit als resultaat dat de tienermoeder haar omgeving 
dan ook uitsluit. De tienermoeders staan voor de opgave 
om (opnieuw) afstemming te vinden tussen hun 
omgeving en henzelf. 

! Een nadruk vanuit hulpverlening op thema’s als 
(on)gelijkheden, macht, (on)kwetsbaarheid, 
maakbaarheid en relationaliteit en daarmee een 
verschuiving vanuit het heersende perspectief van 
problematisering en preventie rondom 
tienermoederschap is van belang voor een zorgethische 
inrichting van zorg voor tienermoeders. 

! Wanneer de verdere levensloop van het kind een blinde 
vlek is voor tienermoeders, is het waardevol om hier 
meer aandacht aan te besteden. De reden hiervoor is dat 
hun kinderen onze volgende generatie zijn en zij 
verdienen alle mogelijkheden om hun leven op een 
goede manier te laten verlopen. 

! De problemen van tienermoeders spelen zich vooral af 
in het informele circuit, waardoor hulpverlening vanuit 
het gangbare professionele en institutionele circuit 
mogelijk en waarschijnlijk niet aansluit. 

! De tienermoeders hebben behoefte aan erkenning als 
volwaardig en gelijkwaardig lid van onze samenleving 
en vooral ook als goede moeder. Hulpverlening gaat 
ervanuit dat er hulp nodig is, waardoor tienermoeders 
zich ook kwetsbaar op zouden moeten stellen. Dit levert 
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een spanningsveld op, waar rekening mee gehouden 
dient te worden wanneer we nadenken over goede zorg 
voor deze doelgroep. 

! De hulpverlening die tienermoeders waarderen en waar 
zij behoefte aan hebben is vooral prescriptief van aard 
(en dus niet descriptief). Daarnaast worden zij vooral 
gewezen op hun eigen kracht en wensen zij 
ondersteuning te krijgen binnen hun behoeften om op 
basis daarvan hun eigen keuzes te maken. 

 

Concluderend hieruit kunnen wij een aantal aanbevelingen doen voor zorgethisch bezien 

goede zorg gebaseerd op de cultuur van tienermoeders zoals die zich heeft getoond binnen dit 

onderzoek. Deze aanbevelingen zullen wij toelichten in het volgende hoofdstuk. 

 
6.5 Aanbevelingen en eventueel verder onderzoek 
Wanneer we voortborduren op de conclusies van dit onderzoek, kunnen wij een aantal 

aanbevelingen doen betreffende goede zorg voor tienermoeders. 

 

1.      Tienermoeders vinden op vele niveaus aansluiting bij andere tienermoeders. Daarnaast 

vinden zij herkenning en steun bij elkaar en delen zij hun anders-zijn. Ook zijn zij voor 

elkaar een zeer belangrijke bron van kennis en ervaring. Goede zorg voor tienermoeders 

zou daarom voor een deel gericht moeten zijn op zorg waarbij ervaringsdeskundigheid 

ingezet wordt en waarbij zogenaamde lotgenotengroepen opgezet worden. Op die 

manier kunnen zij elkaar voorzien in een belangrijke behoefte. 

 

2.      Goede zorg voor tienermoeders kan de omgeving van tienermoeders niet uit het oog  

verliezen! Wanneer een tienermoeder uitgesloten of veroordeeld wordt door haar 

omgeving, heeft dit omgekeerde uitsluiting tot gevolg. Het is daarom voor 

tienermoeders van groot belang dat hun omgeving betrokken wordt bij de zorg voor 

tienermoeders. Deze betrokkenheid kan samenvallen met zorg voor de tienermoeder, 

dan heeft de zorg tot doel om de relatie goed te houden. Wanneer er al omgekeerde 

uitsluiting plaats heeft gevonden zal er een andersoortige vorm van zorg plaats moeten 

vinden met als doel de relatie herstellen. Het lijkt ons waarschijnlijk om dan eerst de 

behoeften die niet vervuld worden in kaart te brengen. Dit kan per specifiek geval 

verschillen, maar zal naar alle waarschijnlijkheid veelal samenhangen met de behoefte 

aan erkenning en waardering vanuit de tienermoeder. 
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3.      Zorg voor tienermoeders zal in alle gevallen de volgende behoefte van tienermoeders in    

beschouwing moeten nemen: tienermoeders willen erkend worden als volwaardig en 

gelijkwaardig lid van de samenleving en vooral ook als goede moeder. Daarom is het 

van groot belang om de doelgroep niet te problematiseren. De hulpverlener dient ook 

zeer sensitief te zijn voor spanningen als gevolg van het heersende discours van 

hulpverlening, waarbij er vanuit gegaan wordt dat er iets opgelost moet worden en dat 

er sprake is van kwetsbaarheid. De zorg voor tienermoeders is in het beste geval gericht 

op ondersteuning, waarbinnen ruimte is voor keuzevrijheid. Deze zorg heeft een 

descriptieve vorm in plaats van een prescriptieve vorm. De tienermoeders zijn dan zelf 

in de positie om hun eigen keuzes te maken en krijgen goede voorlichting. 

 

4.      Hierop aansluitend is het eveneens van groot belang dat de zorg voor tienermoeders niet 

vervalt in zorg volgens het gangbare professionele en institutionele circuit. Goede zorg 

voor tienermoeders is vooral te vinden in het informele circuit en heeft daar ook veelal 

betrekking op. 

 

5.      Tienermoeders willen graag positief benaderd worden, maar vanuit zorgethisch oogpunt 

dient er ook geen ontkenning te zijn van lijden en kwetsbaarheid. Hiervoor dient ruimte 

gevonden te worden en hoewel positiviteit en ruimte voor lijden en kwetsbaarheid een 

contradictie lijkt te zijn, is het zorgethisch bezien en aansluitend bij de cultuur van 

tienermoeders noodzakelijk om beide perspectieven te includeren in goede zorg voor 

tienermoeders. 

  

Een aanbeveling die wij lijken te kunnen maken is dat er een blinde vlek is vanuit 

tienermoeders over de zorg die nodig is om een kind te begeleiden in zijn verdere levensloop. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat hier vrijwel niet over gesproken wordt. Om deze 

uitspraak te funderen of ontkrachten is verder onderzoek nodig. Als er daadwerkelijk een 

blinde vlek blijkt te zijn, is het van belang om hierop aan te sluiten om op die manier goede 

zorg te bieden voor moeder en kind. 

 

Daarnaast zijn wij erg benieuwd naar welke aspecten ervoor zorgen dat tienermoeders 

aansluiting vinden bij hun omgeving en welke aspecten dit tegenhouden. Hier hebben we 
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enkele uitspraken over kunnen doen, maar een uitgebreider onderzoek zal gewenst zijn 

wanneer zorg voor tienermoeders hierop aan wil sluiten. 

 

Tevens bleek uit ons onderzoek dat er weinig over professionele hulpverlening gesproken 

wordt. Wij hebben dit deels geïnterpreteerd alsof het dan ook minder aansluit bij de behoeften 

van tienermoeders, omdat zij hier in hun eigen omgeving nauwelijks over spreken. Om dit te 

kunnen bevestigen of ontkrachten zou onderzoek nodig zijn naar de waardering van 

tienermoeders van de zorg die op dit moment geboden wordt. 

 

Daarnaast zijn wij erg benieuwd naar of onze aanbevelingen in de praktijk werken of niet. Pas 

als deze aanbevelingen werken kunnen we daadwerkelijk spreken over goede zorg. Hoewel de 

aanbevelingen zijn gebaseerd op praktijken, dienen onze aanbevelingen ook getoetst te 

worden in praktijken voordat wij kunnen stellen dat deze aanbevelingen tot goede zorg leiden. 

Hiervoor zou vervolgonderzoek dus ook wenselijk zijn. 
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7 Kwaliteit van onderzoek 
 

7.1 Kwaliteitsmaatregelen: vooraf gepland 
Om het onderzoek te laten voldoen aan de kwaliteitscriteria ‘betrouwbaarheid’ en ‘geldigheid 

ofwel validiteit’ zal aan de hand van deze onderscheiding onderstaand worden aangegeven op 

welke wijze wij hier binnen dit onderzoek, op voorhand, rekening mee houden. 

 

Ten aanzien van beide aspecten, betrouwbaarheid en geldigheid, zal een nauwkeurige analyse 

worden gegeven van wat wij als onderzoekers hebben gedaan. Dit temeer omdat het gaat om 

kwalitatief onderzoek waarbij de directere betrokkenheid van de onderzoekers ten aanzien van 

het onderzoek (interpretaties, rol van de onderzoeker enz.) meer op de voorgrond spelen 

waarbij inzicht in dit proces zowel recht doet aan de betrouwbaarheid als geldigheid. 

 

Maatregelen ten behoeve van de betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid gaat om stabiliteit van het onderzoek. Dit betekent dat het onderzoek bij 

herhaling tot dezelfde waarneming moet leiden (Baart & Visse, 23 januari 2014). Onderstaand 

geven wij een aantal maatregelen aan waar wij binnen het onderzoek aan willen voldoen ten 

behoeve van de betrouwbaarheid. 

 

▪ Op het forum van de site tienermoeders.nl geven tienermoeders reacties op bepaalde 

threads. De reacties binnen een bepaalde thread(s) vormt onze dataverzameling. Echter 

is deze thread(s) nog actief in de zin dat er nog steeds op gereageerd kan worden (of 

mogelijk verwijderd). Om de stabiliteit van de data te verhogen wordt de data op een 

bepaald moment (na het onderzoek welke threads bruikbaar zijn) ‘vastgezet’. Dit wordt 

dan ons vertrekpunt. Nieuwe reacties op de thread(s) worden dan niet meer 

meegenomen in het onderzoek. 

 

▪ Binnen het onderzoek zal er sprake zijn van een cyclisch proces. Er zal een afwisseling 

plaatsvinden tussen data-verzameling en data-analyse. Hiermee worden waarnemingen 

gerepliceerd wat de betrouwbaarheid ten goede komt (Boeije, 2008) 

 

▪ De betrouwbaarheid willen wij tevens verhogen binnen de analyse door gebruik te 

maken van één coderingssysteem, Atlas.ti. We zullen per tweetal gaan coderen en 

gebruik maken van memo’s. Hierbij zullen we eerst met een open blik de data ingaan. 
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Vervolgens komen we bij elkaar en stemmen de manier van coderen op elkaar af en 

bekijken elkaars memo’s, waarna we weer de data ingaan. Vervolgens komen we 

wederom bij elkaar voor afstemming en zullen we opnieuw coderen. Op deze wijze 

maken we gebruik van een trechtermodel. We beginnen open en eindigen de analyse 

steeds specifieker. Hierdoor hopen wij de consistentie in het gebruik van het 

coderingssysteem te vergroten, wat eveneens de betrouwbaarheid verhoogt. 

 

▪ Tijdens het onderzoek worden consulten aangevraagd bij twee docenten. Middels 

tussentijdse verslagen zullen zij op de hoogte worden gehouden van de voortuitgang van 

het onderzoek. Tijdens de consulten zullen zij ons hier kritisch over bevragen, waardoor 

er sprake is van externe controle, ofwel een vorm van audit trail (Boeije, 2008). 

 

▪ Tevens zal er aandacht zijn voor interne controle en reflexiviteit van de onderzoekers 

door de afstemming welke plaatsvind. Er zullen vaste afstemmingsmomenten worden 

afgesproken. Tijdens deze afstemmingsmomenten zullen alle zaken rondom het 

onderzoek kritisch tegen het licht worden gehouden (waaronder de hierboven besproken 

codering en memoing). Hiervan zullen ook aantekeningen gemaakt worden. 

 

Maatregelen ten behoeve van de geldigheid 

Bij geldigheid, of ook wel validiteit, is het van belang dat de onderzoeker meet en verklaart 

wat hij of zij daadwerkelijk wil meten of verklaren. Onderstaand geven wij een aantal 

maatregelen aan waar wij binnen het onderzoek aan willen voldoen ten behoeve van de 

geldigheid. 

 

▪ Onderzocht zal moeten worden welke thread(s) gekozen worden als data. Hierin wordt 

gekeken naar de rijkheid van de data. Dit om uiteindelijk te kunnen verklaren wat wij 

daadwerkelijk willen verklaren, dit om de geldigheid van het onderzoek te vergroten. 

 

▪ Wanneer we kijken naar de onderzoekseenheid dan zijn een aantal aspecten niet met 

zekerheid vast te stellen aangezien we enkel de naam weten waarmee de tienermoeders 

zichzelf kenbaar maken. We weten dus niet of het daadwerkelijk tienermoeders zijn. 

Mogelijk voelen zij zich nog tienermoeder of waren dit vroeger maar zijn ouder. Ook 

kan het zijn dat zij zich voordoen als tienermoeder, maar dit in werkelijkheid niet zijn. 

Middels de profielen op de site zullen wij proberen te achterhalen of hun verhalen 
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consistent zijn. Een ander aspect is dat wij niet weten of er een bepaald ‘type’ of ‘types’ 

tienermoeders actief zijn binnen deze forums, waardoor generaliseerbaarheid 

bemoeilijkt wordt. 

 

▪ Doordat de data gevonden wordt in een forum, moet rekening gehouden worden met het 

feit dat er binnen bepaalde (afgebakende) onderwerpen, thread(s), reacties gegeven 

worden. Er wordt dus geen algeheel beeld gegeven, er wordt specifiek ingegaan op een 

bepaald thema. Tevens is het zeer waarschijnlijk dat deze reacties worden beïnvloed 

door medetienermoeders doordat zij bijvoorbeeld een bepaalde richting op sturen door 

een bepaalde vraag te stellen. Doordat er gewerkt wordt met ‘vaststaande’ data hebben 

we te maken met een beperkte data. 

 

▪ Naar aanleiding van interne en externe controle (feedback) zal waar nodig aanpassingen 

worden gedaan met betrekking tot het onderzoek. 

 

▪ Het cyclische proces (afwisseling data-verzameling en data-analyse), zoals we ook bij 

betrouwbaarheid bespraken, zal er ook toe bijdragen dat tussentijdse interpretaties 

worden getoetst wat de geldigheid ten goede komt (Boeije, 2008). 

 

▪ Als onderzoekers hebben wij ten aanzien van het college ‘theorieën van zorgethisch 

onderzoek’ van A. Baart en M. Visse een zelfde basis meegekregen en tevens allen een 

andere achtergrond. Dit is van belang, aangezien wij elkaars interpretaties vanuit 

verschillende standpunten kunnen bediscussiëren op juistheid. Daarnaast proberen we 

oordelen zo min mogelijk mee te laten spelen door gebruik te maken van sensitizing 

concepts waarna we verolgens open het ‘veld’ ingaan. 

7.2 Kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek 

Door het vooraf opstellen van kwaliteitsmaatregelen hebben we geprobeerd om de 

betrouwbaarheid en de geldigheid (validiteit) van ons onderzoek tijdens het onderzoek te 

bewaken. We achten het van groot belang om hier retrospectief aandacht aan te besteden. Op 

die manier kunnen we de lezer duidelijk maken in hoeverre de kwaliteitsmaatregelen effectief 

en dienstbaar zijn geweest en welke eventuele tussentijdse stappen er gezet zijn om bij te 

sturen.  
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Betrouwbaarheid 

• Vanwege de stabiliteit zijn we aan de slag gegaan met vaststaande data. Omdat de  

berichten op een vrij toegankelijk forum staan, was het mogelijk geweest dat 

tienermoeders of de moderator de berichten verwijderden of aanvulden. Om dit te 

voorkomen hebben we de data overgezet in een ander bestand en zijn daarmee gaan 

werken. Dit komt naar voren in de bijlagen.  

• Aan de hand van dit bestand hebben we alle data gecodeerd in Atlas.ti. We hebben de   

data in tweeën verdeeld en ons als onderzoekers in tweetallen opgesplitst. De twee 

helften aan data hebben we vervolgens eveneens in tweeën gedeeld en zijn per tweetal 

met de eerste helft (dus eigenlijk een kwart van de totale data) aan de slag gegaan. In 

eerste instantie hebben we individueel algemene thema’s opgesteld en die in 

tweetallen kortgesloten. Op basis daarvan ontstond en per tweetal een codeboom. 

Daarna hebben we met de hele groep de opgestelde codes besproken en geprobeerd 

hen onder te brengen in een eenduidige codeboom. Aan de hand hiervan hebben we 

elkaars gedeeltelijke data nogmaals gecodeerd. Dit hebben we gedaan om de 

interbeoordelaarbetrouwbaarheid te vergroten en in de mate waarin we hierover 

hebben gediscussieerd, en in de intensiteit van die gesprekken, werd merkbaar dat we 

steeds scherper voor ogen kregen wat de data ons bood ten aanzien van onze hoofd- en 

deelvragen. Naderhand zijn we nogmaals allen samen gekomen om aan de hand van 

de tot nu toe gecodeerde data een volledig definitieve codeboom op te stellen. Dit 

betekende in sommige gevallen dat er een code geschrapt werd (omdat die niet 

gebruikt werd) of dat er toch nog een code toegevoegd werd omdat een nieuwe blik op 

de data dit verantwoordde. Met de volledig definitieve codeboom hebben we per 

tweetallen het tweede gedeelte van de in tweeën gedeelde data gecodeerd (het laatste 

kwart per tweetal). Vervolgens hebben we dit van elkaar nagekeken en doorgelopen 

om ook hier weer over te discussiëren. Naarmate die gesprekken vorderde kregen we 

als groep steeds helderder voor ogen wat de data ons te bieden had. De codeboom is 

voor de beeldvorming van de lezer bijgevoegd in de bijlagen. Het coderen met Atlas.ti 

bleek ook enkele onvoorziene knelpunten op te leveren; dit komt naar voren in het 

gedeelte over de geldigheid.  

• In het beschreven proces omtrent het coderen hebben we in de tussentijdse gesprekken  

uitvoerig van gedachten gewisseld ten aanzien van mogelijke interpretaties. Die 

gesprekken bleken dan weer tot overeenstemming en dan weer tot afstand te leiden. 
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Uiteindelijk zijn het ons inziens vooral die bijeenkomsten geweest die het vooraf 

geplande cyclische proces hebben ondersteund. Door steeds voorlopige bevindingen te 

bespreken om daarna weer terug te gaan naar de data werd het onderzoek (doen) 

levendiger en meer te overzien. Die gezamenlijke cyclische beweging is een van de 

belangrijkste maatregelen geweest met betrekking tot de kwaliteit van het onderzoek.  

• Het opstellen en doorsturen van de voortgangsrapportages en hierop volgende  

consultatiemomenten hebben geleid tot een gewaardeerde externe controle. De 

consultatiemomenten werden verdeeld over beide begeleiders en dit komt overeen met 

het vele-ogen-principe dat wij gedurende ons onderzoek hebben gehanteerd. Het vele 

samenwerken kan ook leiden tot vastlopen of tunnelvisie; de momenten met de 

begeleiders hebben dit ons inziens voorkomen en de aanwijzingen hebben wij ervaren 

als aanvullend en van meerwaarde.  

Geldigheid 

• De rijkheid van de data was vooraf lastig vast te stellen. Het aantal threads waaruit we  

konden kiezen was beperkt en leken in eerste instantie beperkt qua inhoud. Toch 

hebben we uiteindelijk de ons inziens meest rijke threads uitgekozen; tijdens het 

onderzoek bleek dat hier ruimschoot voldoende uitgehaald kon worden. Mede dankzij 

de vele bijeenkomsten samen en het delen en bespreken van de inzichten omtrent de 

data.  

• Een van de belangrijkste punten van aandacht bleek een onvoorzien gevolg uit het 

coderen met Atlas.ti. Na het coderen van alle data hebben we de verschillende codes 

onderling verdeeld en via Atlas.ti uitgeprint per code. Hierin viel alleen weg welke 

tienermoeder de uitspraak deed. Doordat we tijdens het coderen merkten dat niet 

iedereen die actief was op het forum ook daadwerkelijk tienermoeder was, leken we 

onze onderzoekseenheid uit het oog te verliezen. Omdat dit naar ons idee ten koste 

ging van de geldigheid van het onderzoek; immers, uitspraken doen over de 

tienermoedercultuur zonder duidelijk te hebben of we refereren aan uitspraken die 

daadwerkelijk van tienermoeders zijn komt de navolgbaarheid allesbehalve ten goede. 

Daarom hebben we de data nogmaals doorgespit en hebben we in de codes 

aangebracht of dit uitspraken waren van tienermoeders of van meiden die (nog) geen 

tienermoeder zijn. Deze herstelwerkzaamheden hebben er onder andere toe geleid dat 
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reacties van tienermoeders duidelijk in beeld kwamen. Voor het laten verschijnen van 

de tienermoedercultuur bleek dit essentieel.  

• De data met een open blik benaderen heeft ertoe geleid dat we niet te haastig met 

conclusies op de proppen kwamen. Hierdoor kunnen we concluderen dat we de data 

hebben laten spreken en ook in de laatste stappen van de analyse bleek dit 

belangrijker. Onze interpretaties moeten zichtbaar worden gefundeerd door de 

gebruikte data. Door het aanbrengen van samenhang in de beschreven resultaten en het 

bijvoegen van de resultaten van de rauwe data in de bijlagen, hebben we dit voor de 

lezer zo concreet en navolgbaar mogelijk proberen te maken.  

• De wijze van analyseren is tijdens het onderzoek bijgestuurd en dit hebben we 

naderhand duidelijk gemaakt in de oorspronkelijke conceptversie van het 

onderzoeksvoorstel. Door dit te benoemen hebben we in kaart gebracht hoe we 

uiteindelijk te werk zijn gegaan; bijstellen is niet problematisch, mits dit inzichtelijk 

wordt gemaakt. Hieraan hebben we ons inziens voldaan.  

• Een belangrijk punt dat we graag willen benoemen is dat wij door gevoelsmatig 

enorme tijdsdruk enkele mogelijke inzichten, punten waar we wellicht meer mee 

hadden kunnen doen in een ideale situatie (veel tijd), niet volledig hebben uitgewerkt. 

Om dit te compenseren hebben we de aanwijzingen naar niet uitgewerkte resultaten 

benoemd om te laten zien dat we ons ervan bewust waren dat er mogelijk nog meer 

inzat, maar het door tijdgebrek simpelweg niet mogelijk bleek om dit volledig uit te 

werken. 
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