
1 Brok, Holtkamp, de Zeeuw 2020

Ontwikkelingsgeschiedenis: Kenmerken van de ouders: Kwaliteit van de ouder-kind interactie:

Ontwikkeling kind: Lange termijn gezondheid:

Kindkenmerken & ontwikkelingsgeschiedenis: 

Kenmerken van de context:

1. Ecologisch model - Belsky 1980
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Ontwikkelingsgeschiedenis: Kenmerken van de ouders:

Opleidingsniveau

Competentie

Gezond

Mentaliseren

Aandacht & beschikbaarheid

Gewenst kind

Sensitief & responsief

Flexibiliteit

Positieve ideeën over het kind

Kwaliteit van de ouder-kind interactie:

Geborgenheid

Positieve interacties

Plezier & wederkerigheid

Betrokkenheid

Responsiviteit

Structureren/grenzen stellen

Empathisch

Ouder ondersteunt kind

Frequent lichamelijk contact

Samenwerking

Ontwikkeling kind:

Ontwikkeling & regulatie verloopt

gemakkelijk en leeftijdsadequaat

Eten / Praten / Slapen / Groeien /

Spelen / Gezond zijn / Hechten /

Zindelijk zijn / Gedrag / Motoriek/…

Lange termijn gezondheid:

Hogere levensverwachting

Hogere SES

Gezonder

Hoger IQ

…

Kindkenmerken:

Competentie (/IQ). / Gezond / Goede groei / Sociaal / 

Gemakkelijk temperament / Goede impulse controle / Zelfstandigheid /

Borstvoeding / Veerkracht /

Ontwikkelingsgeschiedenis:

Veilige en stabiele thuissituatie / Rust en regelmaat / Vertrouwde verzorgers / …

Kenmerken van de context:

Steunende omgeving voor ouders / Werk & inkomen / Structuur & voorspelbaarheid binnen het gezin / Kansen van betrokkenheid sociale omgeving / 

Kleine gezinnen (<4 kinderen)  / Veiligheid / Prosociale normen /…

2. Ecologisch model – met protectieve factoren



3 Brok, Holtkamp, de Zeeuw 2020

Ontwikkelingsgeschiedenis: Kenmerken van de ouders:

Jonge leeftijd

Laag IQ

Psychiatrische klachten

Middelengebruik

Allochtoon

(Chronische) ziekte

Vijandigheid/agressie

Intergenerationele overdracht

Psychotrauma

Beperkt mentaliserend vermogen

Persoonlijkheidsproblematiek

Laag zelfbeeld/negatieve emoties

Star/beperkt flexibel

Negatieve ideeën over het kind

…

Kwaliteit van de ouder-kind interactie:

Onbegrip

Negatieve interacties

Opstandig gedrag

Vermijden

Weinig lichamelijk contact

Ouder ziet kind niet als

autonoom/Ouder bepaalt

Weinig/geen samenwerking of 

ondersteuning

Instrusief

Vijandigheid/agressie

Ouder of kind luisteren niet naar elkaar

Kind zoekt geen steun

Ouder biedt geen structuur

…

Ontwikkeling kind:

Ontwikkeling en regulatie

verloopt moeilijk en/of verloopt niet 

leeftijdsadequaat. 

Eten / Praten / Slapen / Groeien /

Spelen / Gezondheid / Hechten / Niet 

zindelijk zijn / Gedrag (boze buien, 

agressie etc.) / …

Lange termijn gezondheid:

Gedragsstoornis / Leerproblemen /

Kortere levensverwachting / 

Ziekte / Werkloosheid / 

Overgewicht / Hoger percentage 

echtscheiding / Meer declaraties bij 

verzekering / …

Kindkenmerken: 

Prematuur / Cognitieve achterstand / Laag geboortegewicht /                     

Ontwikkelingsstoornis / Erfelijke of aangeboren afwijking /

Moeilijk temperament / Ziekte / … 

Ontwikkelingsgeschiedenis:

Ziekenhuisopnames / Life events / Trauma/ Veel onrust in de thuissituatie / Wisselende 

verzorgers / …

Kenmerken van de context:

Sociale stressoren / Veel life-events / Laag gezinsinkomen/armoede / Geen (ervaren) steun van de partner/relatieproblemen /

Geen (ervaren) steun van de omgeving / Onveiligheid, huiselijk geweld / Pleeggezin / Werkloosheid / Veel wisselende opvoeders / …

3. Ecologisch model – met risicofactoren factoren


