
 

Inschatting van de impact van familie-transities op het gedrag van een jongere 

Scheidende / 
gescheiden 
ouders  

� Ervaren mogelijk problemen met veranderingen in ouder-
subsysteem 

� Hebben ze de grenzen rond intimiteit opnieuw 
bepaald?  

� Hebben ze de grenzen rond macht opnieuw bepaald? 
� Hebben ze de rol binnen het huwelijk gescheiden van 

de ouderrol?  
� Hebben mogelijk uitdagingen met het ouder-kind-subsysteem  

� Hebben ze rollen en taken succesvol herverdeeld?  
� Ervaren mogelijk concrete en praktische uitdagingen  

� Is de jongere verhuisd?  
� Hebben de ex-partners een bezoeksregeling die 

werkt? 
� Zijn er juridische problemen rondom de scheiding of 

voogdij / zorg voor de kinderen? 
� Maakt een van de partners lange dagen op het werk 

om te compenseren voor financiële achteruitgang die 
door de scheiding veroorzaakt zijn?  

� Ervaren mogelijk persoonlijke ellende gedurende de scheiding, of 
volgend daarop.  

� Ervaart een van de ouders/verzorgers angst, 
depressie of chronische vijandigheid?  

� Zijn er andere coping strategieën voorhanden?  

Hertrouwde 
ouders 

� Hebben mogelijk niet succesvol heronderhandeld over hun relaties 

� Hebben mogelijk (nog altijd) slecht afgebakende ouderrollen 
� Is er een tekort aan tijd voor ouders om 

verwachtingen en zorgen te bespreken?  
� Zijn de affectieve relaties gespannen?  

Alleenstaande 
ouders  

� Heeft mogelijk niet voldoende ondersteuning 
� Heeft mogelijk financiële problemen  
� Heeft mogelijk moeite om de noodzakelijke oudertaken te 

vervullen 
� Werkt de ouder over om te voorzien in 

basisbehoeften?  
� Zorgt de ouder voor een evenwicht tussen de 

legitieme behoefte aan volwassen gezelschap en 
ouderlijke verantwoordelijkheid?  

Familie als 
verzorger  

� Zijn verzorgers daadwerkelijk in de ouderrol gestapt?  
� Worstelen familie- of gezinsleden met het vormen van nieuwe 

/ andere relaties?  
� Heeft de verzorger aanvullende steun nodig om te voorzien in 

concrete behoeften?  
� Heeft de verzorger aanvullende sociale steun nodig om de 

jongere in huis te kunnen houden?  


