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Voorwoord

Ouders Online is een online gemeenschap van Nederlandstalige ouders, die bestaat sinds
1996. Op de interactieve onderdelen van de website www.ouders.nl, in het bijzonder het
Forum, waarop dagelijks zo’n 800 tot 1000 berichten worden geplaatst, komt het
consultatiebureau regelmatig ter sprake. Positieve en negatieve ervaringen wisselen elkaar
daarbij sterk af, waardoor de redactie van Ouders Online zich begon af te vragen hoe het nu
werkelijk zit. Zouden al die losse opmerkingen en commentaren nu representatief zijn of
niet? Er ontstond dus behoefte aan een gedegen en betrouwbaar onderzoek naar oordelen
van ouders over ‘hun’ consultatiebureau.

Die latente behoefte werd manifest, toen ons het verzoek bereikte van het Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) om een bijdrage te leveren aan het congres Alle
kinderen in beeld – 100 jaar OKZ, op 9 november 2001 in Amsterdam.

Naar aanleiding van dit congres deden we in de zomer van 2001 een uitvoerig onderzoek,
waarvan het bijgaande rapport het resultaat vormt. Een samenvatting van de resultaten
wordt gepresenteerd op het congres.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het bureau Family Facts en de
Nederlandse Gezinsraad. Wij danken deze organisaties voor hun belangrijke en onmisbare
bijdrage aan de rapportage en de statistische analyses. Ouders Online blijft echter
hoofdverantwoordelijk voor de opzet en de inhoud van het onderzoek en de rapportage als
geheel.

Henk Boeke
directeur Ouders Online
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Samenvatting

In de zomer van 2001 werd op de website van Ouders Online een omvangrijk onderzoek
gedaan naar de ervaringen van ouders met ‘hun’ consultatiebureau. Aan het onderzoek
deden ruim duizend personen mee: er werden 1182 vragenlijsten geretourneerd, waarvan er
1131 geschikt waren voor analyse.

Het algemene beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt, is niet onverdeeld positief maar
geeft wel duidelijk aan hoe het beter kan.

Respondenten
De meerderheid van de respondenten bestond uit relatief hoog opgeleide moeders. De
meesten waren 29 tot 37 jaar oud, en ze hadden kinderen onder de 5 jaar.

Het aantal minder hoog opgeleiden was voldoende om ook verschillen tussen hoger en lager
opgeleiden te kunnen toetsen.

CB-bezoek
Het consultatiebureau wordt intensief benut: vrijwel alle respondenten (98%) hebben ooit
het CB bezocht. Van deze groep kan de overgrote meerderheid (86%) tot de zeer trouwe en
consistente bezoekers worden gerekend.

Een kleine groep (8%) bracht de bezoekfrequentie na enige tijd terug, en slechts 4% is om
verschillende redenen gestopt. Van de stakers had een derde een min of meer neutrale reden
(zoals verhuizing, of overstappen naar het medisch circuit); tweederde had een negatieve
reden (allerlei vormen van ontevredenheid).

Deskundigheid: matig
Het gemiddelde rapportcijfer voor de deskundigheid bedroeg 6,7. De scores zijn echter
breed gespreid. Enerzijds geeft één op de vier ouders een zeer hoog cijfer van 8 of hoger.
Anderzijds geeft één op de zes ouders een onvoldoende.

Uit de talloze commentaren (meer dan de helft van de respondenten gaf een toelichting,
waarvan honderden met een negatieve strekking) blijkt dat de waardering sterk afhankelijk is
van de persoon die men treft. 

Terugkerende klachten:
- informatie niet up-to-date;
- informatie niet toegesneden op het kind (standaardverhalen);
- onvoldoende oog voor de eigen (ervarings-)deskundigheid van de ouders;
- nodeloze bangmakerij.

Opvallend waren de vele klachten over borstvoedingsinformatie.
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Klantgerichtheid: matig
Het gemiddelde rapportcijfer voor de klantgerichtheid bedroeg 6,6. Net als bij de
deskundigheid was de spreiding hoog. Enerzijds gaf één op de vijf moeders een
onvoldoende; één op de tien zelfs een 4 of een 3. Anderzijds gaf één op de drie ouders een 8
of hoger.

Ook hier refereren veel moeders aan het verschil tussen individuen die dienst hebben en is
duidelijk een aantal hoofdgroepen te onderscheiden in het commentaar.

Terugkerende klachten:
- betutteling (hoewel ook veel respondenten expliciet aangaven daar juist geen last van te

hebben gehad);
- gebrek aan tijd;
- slechte logistiek;
- slechte administratie;
- routineuze behandeling.

Kindvriendelijkheid: goed
Ouders blijken in meerderheid tevreden over de manier waarop hun kinderen worden
behandeld. Liefst 60% van de respondenten gaf een 8 of hoger en het aantal onvoldoendes
bedroeg slechts 5% (tegenover 20-25% onvoldoendes bij deskundigheid en
klantgerichtheid). Het gemiddelde rapportcijfer voor het aspect ‘kindvriendelijkheid’ bedroeg
7,6.

Veel waardering was er voor het bekwaam begeleiden (of afleiden) van de kinderen bij
vaccinaties. Het beperkte aantal negatieve reacties was – wederom – vaak sterk
persoonsgebonden.

Hoe hoger opgeleid, des te lager de waardering
Er is een significant verschil tussen de oordelen van hoger opgeleiden (HBO/WO) en minder
hoog opgeleiden (MBO en lager). Het verschil is bovendien systematisch: hoger opgeleiden
geven op alle onderdelen lagere cijfers. Het verschil is gemiddeld ongeveer een half punt.

De aard van de klachten is echter hetzelfde en de motivering van de waardering is gebaseerd
op dezelfde gronden. Moeders met maximaal een MBO-opleiding noemen bijvoorbeeld net
zo vaak ‘gebrek aan deskundigheid’ als moeders met een WO-opleiding. Hoger opgeleiden
blijken dus gewoon wat strenger te cijferen.

Tegenwoordig is het beter
Om na te gaan hoe de oordelen over het CB zich in de loop der tijd ontwikkeld hebben, werd
gevraagd naar het oordeel van de moeders van de respondenten. Hoewel velen daarop het
antwoord schuldig moesten blijven, was het antwoord van de mensen die dat wél wisten
overduidelijk: een derde van de moeders-van-toen geeft in retrospectief een onvoldoende en
het gemiddelde cijfer komt niet hoger dan 5,97. De algemene indruk van de respondenten is
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dat het CB in de loop van de tijd beter is geworden.

Tevens werd in dit verband gevraagd of men het huidige CB een ouderwets instituut vindt.
Ook het antwoord daarop is duidelijk: maar liefst 85% van de respondenten verzet zich
tegen de stelling dat het CB niet meer past in deze tijd.

Men heeft vooral waardering voor:
- het vaccineren;
- het volgen van de ontwikkeling van kinderen;
- de verbeterde mogelijkheden om problemen en achterstanden vroegtijdig te

onderkennen;

Het CB in de toekomst
De merendeel van de respondenten (70%) denkt dat het CB over 20 jaar nog zal bestaan.
Slechts 10% denkt van niet, waarbij vooral de voortdurende bezuinigingswoede als oorzaak
wordt gezien.

Een minderheid geeft aan dat het CB er wat hen betreft ook niet meer hoeft te zijn, omdat
het volgens hen vervangen zal worden door andere instituties. Over het algemeen ziet men
dan de volgende splitsing:
- de medisch-technische kant zal volgens hen verhuizen naar de huisarts of speciale

afdelingen van gezondheidscentra en ziekenhuizen;
- de meer algemeen-informatieve kant (voeding, opvoeding) zal volgens hen geregeld

worden via moderne communicatiemiddelen zoals het Internet.

De taken die men in de toekomst van het CB verwacht, zijn precies die taken die nu al
worden uitgevoerd, inclusief opvoedingsondersteuning (waar driekwart van de ouders een
voorstander van is). Eigenlijk is er dus weinig mis met de huidige taken en functies van het
consultatiebureau, alleen met de feitelijke uitvoering ervan. Vooral op het communicatieve
en logistieke vlak.

Nieuwe taken: online communicatie
Het zal weinig verbazing wekken dat de respondenten van een online enquête in grote
meerderheid aangeven dat zij online contact met het CB een goede aanvulling op de
dienstverlening zouden vinden (75%). Het is eerder vreemd dat toch nog 22% zegt daar
geen behoefte aan te hebben.

Voor dit laatste percentage kan een verklaring gevonden worden in de vraag naar de aard van
het gewenste contact: verreweg de meeste respondenten die online contact willen (83%) zou
een ‘anonieme’ medewerker voldoende vinden. Bovendien denkt de meerderheid (71%) dat
het eerder om sporadisch contact zou gaan (minder dan een keer per maand). Ook heeft
men eigenlijk geen voorkeur tussen contact met de professionals van het CB of contact met
collega-ouders op het Forum van Ouders Online.
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Opvoedingsinformatie via het Internet
Communicatie via het Internet is in korte tijd erg belangrijk geworden voor het verkrijgen
van informatie over opvoeding. In het onderhavige onderzoek raadpleegde maar liefst 95%
van de ondervraagde ouders bronnen via het Internet; 61% doet dat zelfs regelmatig.

Het feit dat hier sprake is van een online enquête relativeert vanzelfsprekend de betekenis
van de bovenstaande cijfers. Anderzijds moet de betekenis ook beslist niet onderschat
worden: in vrijwel alle autochtone gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar staat
tegenwoordig een PC met een Internet-verbinding. En allochtone gezinnen lopen niet eens
zo heel ver achterop. Kortom: de vaders en moeders van straks zijn nu al gewend om online
te communiceren.

Voor het verkrijgen van opvoedingsinformatie kiest men verder in grote meerderheid (69%)
voor het eigen sociale netwerk, boven het raadplegen van een professional (16%).
Opvoedingstijdschriften scoren relatief laag; radio, tv en cursussen spelen nauwelijks rol van
betekenis.

Conclusie
De respondenten tonen begrip voor de problemen waar de consultatiebureau’s mee kampen,
en denken dat het CB van tegenwoordig beter is dan het CB van vroeger.

Anderzijds is er één knelpunt dat het negatieve beeld grotendeels bepaalt: het gebrek aan
gelijkwaardigheid in de verhoudingen, waardoor de partijen tegenover elkaar staan, afwisselend in
de rol van beoordelaar en die van beoordeelde. 

Voor een deel lijkt dit probleem persoonsgebonden, maar voor een belangrijk deel lijkt het
ook te liggen aan de huidige vermenging van de verschillende deskundigheden: het CB geeft
zowel adviezen op het terrein van kind-ontwikkeling, als op het gebied van medische
problemen en opvoedingsvragen. Meer helderheid hierover bij beide partijen zou kunnen
bijdragen aan eenduidigheid van de wederzijdse verwachtingen, hetgeen de weg opent naar
een meer bevredigende ervaring van het CB-bezoek.

Aanbevelingen
Meer training en deskundigheidsbevordering bieden waarschijnlijk onvoldoende soelaas. Het
onderzoek laat daarentegen zien dat het zinvol is om meer expliciete differentiatie aan te brengen
in de verschillende ‘rollen’ die nu tegelijkertijd vervuld moeten worden door de professionals
van het CB.

Het gaat daarbij om de volgende drie rollen die duidelijker onderscheiden moeten worden:
- technisch handelen (meten, wegen, vaccineren);
- medische controle en advisering (groei, ontwikkeling, voeding);
- opvoedingsondersteuning.
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1. Inleiding

De centrale vraag waarop het onderhavige onderzoek antwoord moest geven, luidde: ‘Wat
vinden ouders van de dienstverlening van het consultatiebureau?’ Oftewel: wat gaat er goed
en wat er gaat minder goed? En hoe zou datgene wat er fout gaat verbeterd kunnen worden?
In aansluiting daarop werd ook onderzoek gedaan naar de visie van ouders op de toekomst
van het consultatiebureau, waarbij met name de mogelijke rol van het Internet onderzocht
werd.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een (omvangrijke) enquête, die in de
zomermaanden van 2001 beschikbaar was op de website van Ouders Online
(www.ouders.nl). De complete vragenlijst is als bijlage achterin dit rapport opgenomen.

De vragen zijn te verdelen in een aantal hoofdthema’s. Ten eerste is nagegaan hoe vaak en
hoe regelmatig ouders het consultatiebureau (voortaan: het CB) bezoeken. Ten tweede is
gevraagd naar hun oordeel over een aantal belangrijke aspecten van de ervaringen met het CB

zoals de deskundigheid van het personeel, de klantgerichtheid en de kindvriendelijkheid. Om
het oordeel van de ouders daarbij in perspectief te plaatsen, is ook gevraagd naar een
vergelijking met het oordeel van hun eigen ouders destijds.

De enquête bevatte ook een aantal vragen over de eigen visie van de respondenten op de
positie en (mogelijke) ontwikkelingen van het CB in de toekomst. Bij deze vragen was het
ook mogelijk om zelf verbeteringen voor te stellen in aansluiting op het eventuele
commentaar. 

Tot slot is in de enquête expliciet aandacht besteed aan twee mogelijke aanvullingen op het
aanbod van de consultatiebureau’s die – in ieder geval op het Forum van Ouders Online –
nogal eens ter sprake komen: de mogelijkheid van online-contacten ter verbetering van de
informatievoorziening en de uitbreiding van de opvoedingsondersteuning. 

De bovengenoemde thema’s worden in afzonderlijke hoofdstukken besproken. Het
slothoofdstuk geeft een analyse van de resultaten. Aan deze inhoudelijke hoofdstukken gaat
een beschrijving van de onderzoeksgroep en de gebruikte methoden vooraf.
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2. Opzet van het onderzoek

Hieronder gaan we in op de gehanteerde onderzoeksmethoden en de aard van de populatie.

De enquête
Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een online enquête, die toegankelijk was van
22 juni tot 5 augustus 2001 op de website van Ouders Online (www.ouders.nl).

Omdat het om een omvangrijke vragenlijst ging, die tevens veel open vragen bevatte, werd
een extra stimulans opgenomen voor deelname. Onder de inzenders van een volledig
ingevulde vragenlijst werden boeken, CD’s en video’s met kinderliedjes verloot. De
anonimiteit van de inzenders werd gegarandeerd.

De genoemde stimulans bleek in de praktijk niet eens echt nodig te zijn. Veel deelnemers
benadrukten dat ze ontzettend blij waren dat hun de mogelijkheid werd geboden om hun
ervaringen met het CB op een gestructureerde manier kenbaar te maken, en dat ze dat ook
zonder de incentive graag gedaan zouden hebben.

In totaal werden 1182 vragenlijsten geretourneerd, waarvan er na toetsing 1131 geschikt
waren voor analyse.

De enquête bestond uit 27 vragen, waarvan 9 vragen de mogelijkheid boden om zelf een
antwoord te formuleren in een tekstvak. Na deze 27 vragen was er nog een mogelijkheid
voor het maken van slotopmerkingen. Van de mogelijkheid om een open vraag in te vullen,
is gemiddeld over alle enquêtes, door iets meer dan de helft van de respondenten gebruik
gemaakt. Er is bewust gekozen voor de opname van een aantal open vragen om zo de
respondenten voldoende mogelijkheid te geven belangrijke punten naar voren te brengen.

Kwantitatieve analyse
De gesloten vragen zijn geanalyseerd met het statistische programma SPSS.

Kwalitatieve analyse - stap 1
De antwoorden op de open vragen zijn op drie verschillende manieren gecodeerd. In eerste
instantie zijn de antwoorden opgesplitst aan de hand van de scores op de gesloten vragen
waar ze bij hoorden (meestal was dit de dimensie positief/negatief oordeel); vervolgens is
een samenvatting gemaakt van de kernpunten per vraag. 

Kwalitatieve analyse - stap 2
Na de eerste analyse bleek dat de antwoorden op de open vragen niet altijd letterlijk
antwoord gaven op de gestelde vraag: veel respondenten gebruikten de open vragen om de
daaraan voorafgaande positief/negatief-scores te nuanceren.

Daarom is een tweede analyse uitgevoerd, waarbij verschillende codeurs steekproeven uit de
antwoorden hebben gecodeerd in drie categorieën: positief, neutraal en gemengd. Daarna is
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door deze codeurs ook een samenvatting gemaakt van de kernpunten, ter toetsing van de
eerste samenvatting op de ‘gesplitste’ antwoorden. 

De rapportage is beperkt tot die inhoudelijke punten waarover tussen de codeurs geen
verschil van mening bestond.

Onderzoeksgroep
De deelnemers aan het onderzoek kunnen worden gekarakteriseerd als relatief hoog
opgeleide moeders. Dit correspondeert met de populatie die doorgaans de website van
Ouders Online bezoekt. Van hen is 93% vrouw en heeft driekwart een betaalde baan (10%
studeert, de rest doet geen van beide). De opleiding correspondeert met dit patroon: niet
meer dan 10% heeft slechts middelbaar onderwijs, een kwart heeft MBO, bijna 40% HBO en
de rest (een kwart) een universitaire opleiding.

Dat betekent dat van de bezoekers van Ouders Online in totaal 65% tot de hoger opgeleiden
(HBO en WO) behoort tegen 25% in de bevolking als geheel.

De percentages voor de opleiding van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn
nagenoeg identiek aan die van de reguliere bezoekers van de website. Dat betekent dus dat
deze enquête representatief is voor de totale groep van bezoekers van Ouders Online.

Op de generaliseerbaarheid van de resultaten voor de totale Nederlandse bevolking komen
we in het slothoofdstuk (7. Conclusies en aanbevelingen) nog terug. Voorlopig volstaan we
hier met de opmerking dat de gevonden percentages samenhangen met het feit dat de
enquête is gehouden via het Internet, dat op dit moment nog voornamelijk door hoger
opgeleiden wordt gebruikt.

In dit perspectief is het interessant dat toch een relatief grote groep niet meer dan
middelbaar onderwijs of MBO heeft. Deze groep was groot genoeg om er afzonderlijke
analyses op uit te voeren, zodat ook de verschillen in opvattingen tussen hoger en lager
opgeleiden kunnen worden getoetst. Diagram 1 laat zien dat het significantieniveau (p) in alle
relevante gevallen aanzienlijk beter is dan 0,05 (wat doorgaans als de grens voor al dan niet
significant wordt gehanteerd).

Diagram 1 - Significantie

lager opgeleiden hoger opgeleiden significantie
rapportcijfer deskundigheid gem. 7,09 gem. 6,71 p < 0,023
rapportcijfer klantgerichtheid gem. 7,12 gem. 6,62 p < 0,013
rapportcijfer kindgerichtheid gem. 7,96 gem. 7,59 p < 0,017
aantal kinderen gem. 1,97 gem. 1,70 p < 0,013

De overige gegevens van de onderzoeksgroep laten zien dat we te maken hebben met de
populatie die tot de doelgroep van het consultatiebureau hoort. De meeste respondenten
waren tussen de 29 en 37 jaar oud en hadden kinderen onder de 5 jaar. Dit correspondeert
met de gegevens over de Nederlandse bevolking: vrouwen krijgen hun eerste kind gemiddeld



De kritiek van de fans - 2. Opzet van het onderzoek 12

0

2

4

6

8

10

12

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50 52

leeftijden

%

Diagram 2 - Leeftijd respondenten

0

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

aantal kinderen

%

Diagram 3 - Aantal kinderen per respondent

op 29-jarige leeftijd.

De meeste moeders hadden op het moment waarop de enquête werd ingevuld één kind
(47%), de rest twee kinderen (40%) of meer dan twee kinderen (10%).

Dit laat zien dat het in meerderheid gaat om gezinnen ‘in opbouw’: uiteindelijk krijgt in
Nederland 40% van de moeders twee kinderen en een wat kleinere groep drie kinderen. De
percentages vrouwen die niet meer dan één kind krijgen (15%) en vrouwen die meer dan drie
kinderen krijgen (10%), zijn veel kleiner.

Hieronder volgen de belangrijkste gegevens van de onderzoeksgroep.
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3. CB-bezoek

De eerste vier vragen van de enquête hadden betrekking op de mate waarin de ondervraagde
ouders het consultatiebureau bezoeken, respectievelijk blijven bezoeken. Daarbij is het
jongste kind als referentie genomen en is het criterium voor ‘voortijdig stoppen’ bij de
leeftijd van vier jaar gelegd. Maar ook met deze toch tamelijk scherpe criteria was het
percentage trouwe CB-bezoekers hoog; enorm hoog zelfs.

Veel trouwe bezoekers
Vrijwel alle respondenten, 98% van het totaal, hebben ooit het CB bezocht. Van deze groep
kan de overgrote meerderheid (86%) tot de zeer trouwe en consistente bezoekers worden
gerekend: zij hebben tot nog toe alle mogelijkheden om ernaartoe te gaan benut.

Waarom wordt er gestopt?
Een kleine groep van 8% geeft aan dat ze vanaf een bepaald moment minder vaak zijn
gegaan en slechts 4% is om verschillende redenen gestopt met de bezoeken.

Naar die redenen is gevraagd in vraag 4 (open vraag). De antwoorden van de thuisblijvers en
de mindergaanders laten hier ongeveer hetzelfde patroon zien: een derde heeft een min of
meer neutrale reden, tweederde een negatieve reden.

De neutrale redenen kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld verhuizing (ook naar het
buitenland), maar hebben meestal betrekking op het gegeven dat het kind toch elders
(ziekenhuis, specialist) in een medisch circuit zit en daar al wordt gecontroleerd.

– “Ik ging niet omdat onze dochter werd geboren met een hartafwijking. Ze heeft veel in het

ziekenhuis gelegen. Naar het consultatiebureau gaan kon niet en was ook niet nodig. Ze werd

dagelijks onderzocht in haar prikken heeft ze ook in het ziekenhuis gekregen.”

(citaat respondent)

– “Mijn huisarts doet zelf aan zuigelingenzorg en dat leek me wel zo vertrouwd.”

(citaat respondent)

De negatieve redenen zijn diverser: het kan gaan om ontevredenheid met de logistiek
(afspraken afgezegd), de deskundigheid van de medewerkers (diagnose gemist) of over de
algemene houding (te betuttelend). Sommige ouders geven ook aan dat zij bewust voor een
andere richting (antroposofisch bureau) hebben gekozen.

Gezien het relatief geringe aantal antwoorden, wat op zich weer te maken heeft met het
geringe aantal afhakende moeders, is het niet mogelijk om hieraan een algemene conclusie te
verbinden.

– “Na een oproep (in verband met extreme lengte-groei) wilde ik de afspraak verzetten. Ik werk
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zelf op donderdag en wilde naar een andere dag. Maar dat ging niet, want de mevrouw die mijn

kind wilde zien, werkte alleen op donderdag. Nou, dan houdt het op.”

(citaat respondent)

– “We hadden bijna ons kindje verloren, mede door het consultatie-bureau. Sindsdien zijn we bij

de huisarts gebleven. Hij gaf ook de prikken.”

(citaat respondent)

– “Wat mij tegen ging staan is dat er voortdurend naar problemen wordt gezocht in plaats van een

bevestiging dat het goed gaat. Nu gaat mijn zoon alleen nog voor zijn inentingen naar het CB. Als

hij ziek is, gaan we naar de huisarts en voor vragen over opvoeding wend ik me tot boeken of

ervaringsdeskundige ouders om me heen.”

(citaat respondent)

– “Voor mij is het CB een instituut voor onzekere ouders. Ik ging alleen in het begin, zodat zij niet

de indruk zouden krijgen dat ik mijn kinderen achterhield om een duistere reden.”

(citaat respondent)



De kritiek van de fans - 4. Oordeel over het CB 16

4. Oordeel over het CB

Met de vragen 5 t/m 10 werd het oordeel van de respondenten over drie aspecten van het
consultatiebureau onderzocht:
- deskundigheid
- klantgerichtheid
- kindvriendelijkheid.

Voor elk aspect is gevraagd om eerst een rapportcijfer tussen 1 en 10 te geven en daarna was
er ruimte voor commentaar (open vraag). Van deze laatste gelegenheid is zeer ruim gebruik
gemaakt: meer dan de helft van de respondenten heeft bij elk van de drie aspecten apart
commentaar gegeven.

Om de antwoorden beter in perspectief te kunnen plaatsen en een vergelijking te kunnen
maken, is met de vragen 12 t/m 14 geïnformeerd of de respondenten ook op de hoogte zijn
van het eventuele oordeel van hun eigen moeders over het consultatiebureau van destijds.

Omdat deze vraag voor velen misschien moeilijk te beantwoorden zou zijn, is bovendien
gevraagd om ook een direct oordeel te geven over de vraag of het CB – een instituut van 100
jaar oud – nog ‘past in deze tijd’, met name of het ‘actueel’ of ‘ouderwets’ is (vraag 15 en 16).
Ook hier was gelegenheid om tekstueel te reageren, waar in groten getale gebruik van is
gemaakt. Een overweldigende meerderheid daarvan was positief tot zeer positief; het CB is er
in de loop sterk op vooruit gegaan.

Men is het dus absoluut niet eens met de stelling dat het consultatiebureau achterhaald zou
zijn. Deze massale steunbetuiging is des te interessanter tegen de achtergrond van het op
sommige punten toch behoorlijk stevige commentaar dat de moeders geven over de huidige
gang van zaken. Voordat we hier in verder op ingaan, zullen we eerst de onderdelen van hun
oordeel puntsgewijs behandelen.

4.1 Deskundigheid: gemiddeld een 6½ maar heel wat vijven

Het gemiddelde rapportcijfer voor deskundigheid was 6,7. Dit gemiddelde zegt echter
minder dan de manier waarop het tot stand is gekomen; de spreiding van de scores is nogal
ruim. Enerzijds geeft één op de vier ouders het CB een hoog tot zeer hoog cijfer van 8 of
hoger. Anderzijds geeft één op de zes ouders een onvoldoende. Er is dus zowel lof als
kritiek; er zijn zowel positieve als negatieve gevoelens.
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Diagram 5 - Oordeel deskundigheid

rapportcijfer lagere en middelbare opleiding hogere opleiding
1 0,4 %
2 0,4 %
3 1,0 %
4 6,7 % 3,9 %
5 8,0 % 10,1 %
6 16,0 % 23,8 %
7 26,7 % 32,5 %
8 29,3 % 21,8 %
9 8,0 % 4,0 %
10 5,3 % 1,9 %

gemiddeld cijfer 7,1 6,7

Commentaren
Hieronder volgt een bloemlezing van commentaren.

– “Goedbedoelde ondeskundigheid. Ze storen zich niet aan nieuwe inzichten.”

(citaat respondent met waardering 1)

– “Ik vond de adviezen over (borst)voeding vaak raar, tegenstrijdig en onuitvoerbaar.”

(citaat respondent met waardering 5)

– “Over de motorische ontwikkeling is de deskundigheid goed, denk ik. Over de emotionele en

sociale ontwikkeling zie ik alleen dat er op een lijst met standaardvragen iets wordt aangekruist.

Over voeding lijkt het dat ze maar wat verzinnen, over allergie weten ze weinig. Over

borstvoeding weten ze zeer weinig.”

(citaat respondent met waardering 6)

– “[...] We hebben hierna nog jaren bij de logopedist gelopen vanwege verslapte mond- en

tongspieren. Dit was niet nodig geweest als ik serieus genomen was en niet als een

‘overbezorgde moeder’ telkens met een kluitje in het riet gestuurd was.”

(respondent met waardering 6)

– “De manier waarop er wordt omgegaan met vragen, vind ik prima. Het zijn maar korte

bezoekjes, dus ik denk dat je zelf met een goede voorbereiding ook veel invloed kunt hebt op de

kwaliteit van het consult.”

(citaat respondent met waardering 8)

– “Erg alert en deskundig advies, hoewel dat sterk afhankelijk is van de wijkverpleegkundige. Sinds

een jaar is er een nieuwe en zij voelt de gezinssituatie erg goed aan en geeft uitstekende

adviezen.”
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(citaat respondent met waardering 10)

Inzicht in de achtergronden
De antwoorden op de open vragen geven inzicht in de achtergronden van de scores.
Overigens gold daarbij dat het aantal negatieve reacties stelselmatig veel groter was (bij alle
vragen) dan het aantal positieve reacties. Het kwantificeren hiervan heeft weinig zin, omdat
mensen die een negatief oordeel geven doorgaans eerder geneigd zijn om daar ook verder op
in te gaan. 

Enerzijds is het betekenisvol dat toch enkele honderden van de iets meer dan 1000
respondenten expliciet één of meer negatieve commentaren geven. Anderzijds is het ook zo
dat deze commentaren lang niet allemaal van een enorme ernst of zwaarte zijn. Vaak vindt
men het leuk om als illustratie een ‘misser’ te melden bij een overwegend positief beeld.

– “Bij de eerste [bedoeld is: ‘mijn eerste kind’- red.] wist ik niet dat luiers gevuld zijn met een soort

gel-korreltjes en dat die soms ontsnappen. Maar het CB blijkbaar ook niet, want volgens hen was

het darmslijmvlies dat werd afgebroken.”

(citaat respondent met waardering 7)

Specifieke medewerker is doorslaggevend
De respondent die opmerkte dat haar positieve ervaring afhankelijk was van een bepaalde
wijkverpleegkundige, verwoordde in feite de belangrijkste ervaring die de respondenten naar
voren brengen. Het is een algemeen gedeelde ervaring dat het veel uitmaakt met welke
medewerker je te maken hebt. Soms is de wijkverpleegkundige fantastisch en de arts niets, in
het andere geval juist omgekeerd.

– “Ik vond de artsen (voor 2 kinderen 4 verschillende artsen) doorgaans goed op de hoogte. Ze

gaven ook tips om bepaalde boeken te lezen. De verpleegkundigen (voor 2 kinderen 5

verschillende verpleegkundigen) waren naar mijn idee veel minder deskundig. Ik stelde soms

vragen waar zij niet veel mee konden.”

(citaat respondent met waardering 4)

– “De arts komt enigszins onzeker over. Het lijkt wel of ze niet precies weet wat ze moet doen.

Ze is te snel geneigd om door te verwijzen naar de huisarts terwijl er niets aan de hand is.

Hierdoor ontstaat onnodige ongerustheid. De wijkverpleegkundigen geven daarentegen wel

goede adviezen, hoewel er geen eenduidigheid is en je toch nog heel veel verschillende tips hoort

binnen hetzelfde consultatiebureau.”

(citaat respondent met waardering 6)

Uiteraard komt het ook voor dat men beiden even goed of slecht vindt, maar het is toch zeer
opvallend dat in de grote meerderheid van de antwoorden – ongeacht de algemene
waardering – dit patroon doorklinkt: de waardering is afhankelijk van de persoon die men
treft.
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– “De verschillende medewerkers spreken elkaar tegen. Met 8,5 week vond de verpleegster dat

mijn zoontje groot en zwaar genoeg was om alvast een beetje fruit te proeven om te wennen.

Toen de CB-arts dit hoorde, vond ze dat absurd. Totdat ze hoorde wie het gezegd had.”

(citaat respondent met waardering 4)

– “De consultatiebureaus verschillen heel erg onder elkaar. Mijn vriendin zit in een andere wijk en

we hebben al heel wat verschillen gevonden.”

(citaat respondent met waardering 5)

– “Het ligt toch met name aan de persoon die je treft. Ikzelf had een enorm deskundige arts. Mijn

vriendinnen (allebei bij andere consultatiebureau’s) kregen adviezen waar je werkelijk niets mee

kon. De stonden dan ook lijnrecht tegenover de adviezen die ik kreeg.”

(citaat respondent met waardering 8)

De grote persoonsgebondenheid van de adviezen verklaart ook de zeer extreme positieve en
negatieve commentaren. Zo is bij de een de lof enorm, omdat de arts van het bureau een
zeer zeldzame oogafwijking ontdekte, bij de ander de woede nog steeds aanwezig vanwege
stelselmatig ontkende problemen, die later wel ernstig bleken.

Terugkerende klachten
Er is een duidelijke systematiek in de klachten waarneembaar: er zijn een drietal thema’s die
steeds terugkomen.

Ten eerste klaagt men vaak over het feit dat de informatie die via het bureau komt niet echt
up-to-date is en ook niet specifiek op het kind zelf is toegesneden (alleen standaardverhalen).
De helft van de negatieve commentaren heeft deze strekking. In een deel van de reacties
wordt de medische deskundigheid van de bureau’s zelfs “ver onder de maat” genoemd.

Ten tweede ervaren veel moeders de manier waarop de informatie wordt overgedragen in
meer of mindere mate als betuttelend. In dit geval gaat het om een derde van de negatieve
commentaren. Deze mensen hebben het gevoel dat hun eigen (ervarings-)deskundigheid niet
voldoende serieus wordt genomen. Of zelfs dat zij regelmatig in het beklaagdenbankje zitten
(“meer een gevoel dat zij mij liep te beoordelen als ouder”).

Ten derde wordt het consultatiebureau vaak (in één op de tien gevallen) verweten de ouders
nodeloos ongerust te maken (“In de buurt spreken wij van het consternatiebureau”). In
zekere zin gaat het hierbij om een soort cumulatief probleem van de eerste twee
commentaren (standaardverhalen en betutteling).

In het slothoofdstuk (7. Conclusies en aanbevelingen) gaan we nader in op deze
commentaarpunten, waarbij we een relatie leggen met reacties op de andere vragen uit de
enquête.
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4.2 Klantgerichtheid: gemiddeld een 6½ met veel onvoldoendes

De rapportcijfers voor de manier waarop de ouders zich door het consultatiebureau als
‘klant’ behandeld voelen, zijn aan de lage kant. Het gemiddelde ligt op 6,6 en maar liefst één
op de vijf moeders geeft hier een onvoldoende. Eén op de tien geeft zelfs een 4 of een 3.

Aan de andere kant is – net als bij de deskundigheid – waarneembaar dat een groot deel van
de ouders (30%) een 8 of nog hoger geeft.

Diagram 6 - Oordeel klantgerichtheid

rapportcijfer lagere en middelbare opleiding hogere opleiding
1 1,3 % 0,9 %
2 1,3 % 1,0 %
3 0,0 % 2,6 %
4 4,0 % 6,1 %
5 1,3 % 11,5 %
6 18,7 % 18,3 %
7 33,3 % 29,3 %
8 24,0 % 20,5 %
9 12,0 % 7,5 %
10 4,0 % 2,3 %

gemiddeld cijfer 7,1 6,6

Uitersten
Het algemene patroon is dus hetzelfde als bij de deskundigheid: de relatief lage gemiddelde
score wordt vooral bepaald door de twee uiterste groepen: de (zeer) tevredenen en de (zeer)
ontevredenen.

– “Als je met twee jonge kinderen komt (1 en 2,5 jaar), dan moet je op twee aparte afspraken

komen. Grootste onzin natuurlijk.”

(citaat respondent met waardering 1)

– “Afspraken kunnen altijd verzet. Tegen het meenemen van oudere kinderen is nooit bezwaar.

Koffie en thee staat altijd klaar en ze zijn zeer vriendelijk tegen ouders en kinderen.”

(citaat respondent met waardering 10)

Toelichtingen
Ook het patroon van de antwoorden op de open vragen is identiek aan dat van de vorige
vraag: de negatieve reacties overheersen, maar er zijn zeker ook positieve reacties. Een
respondente schrijft zelfs expliciet dat zij zich “in tegenstelling tot sommige verhalen van
derden en wat je leest in tijdschriften, zich nooit betutteld gevoeld heeft bij het CB en dat er
altijd, ondanks personeelsgebrek, ruim de tijd genomen werd.”
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Specifieke medewerkers
Ook hier refereren veel moeders aan de grote verschillen tussen specifieke medewerkers en
is er duidelijk een aantal hoofdgroepen te onderscheiden in het commentaar.

Terugkerende klachten
De klachten gingen vooral over:
- slechte logistiek en slechte administratie (de helft van de negatieve commentaren);
- gebrek aan tijd (een derde van de negatieve commentaren);
- routineuze behandeling (een vijfde van de vijf negatieve commentaren).

In aansluiting daarop gaven nogal wat moeders aan dat ze het gevoel hadden als een item op
een lopende band beschouwd te worden; “als een nummertje”. Ze spraken van een
routineuze behandeling.

– “Afspraken lopen gigantisch uit of worden geheel niet nagekomen.”

(citaat respondent met waardering 1)

– “Aan mijn wens om wat langere tijd tussen de bezoeken te laten (het was mijn 7e kind!) werd

met tegenzin gehoor gegeven.”

(citaat respondent met waardering 6)

– “Een van de verpleegkundigen krijgt van mij een 10, maar de rest is wat mij betreft onder de

maat. Haastig en weinig persoonlijk.”

(citaat respondent met waardering 6)

– “Vertel vooral niet dat je kind wel eens Yoki-drink drinkt, want dat wordt afgekeurd. Ik werd

steeds selectiever in wat ik vertelde. Daardoor wordt het natuurlijk ook wel een routine-

onderzoek.”

(citaat respondent met waardering 7)

– “De 8 is voor mijn verpleegkundige. De arts is nogal betuttelend. Zij krijgt een 5.”

(citaat respondent met waardering 8)

– “Bij het 3e kind heb ik geen klachten. Het wordt van beide zijden (het personeel en mijzelf) meer

routineus.”

(citaat respondent met waardering 8)

Ook op deze commentaarpunten komen we terug in het laatste hoofdstuk (7. Conclusies en
aanbevelingen).
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4.3 Kindvriendelijkheid: gewoon goed!

Het antwoordpatroon op de beide vorige thema’s vertoonde een grote overeenkomst. Dat
zou aanleiding kunnen zijn om te vrezen dat de respondenten niet echt afzonderlijk op de
specifieke thema’s scoren, maar vooral hun algemene oordeel over het consultatiebureau
geven. De scores voor de kindvriendelijkheid laten echter eenduidig zien dat dat niet het
geval is.

Diagram 7 - Oordeel kindvriendelijkheid

rapportcijfer lagere en middelbare opleiding hogere opleiding
1 0,1 %
2 0,1 %
3 0,1 %
4 1,3 %
5 2,7 % 4,0 %
6 8,0 % 11,3 %
7 20,0 % 23,4 %
8 38,7 % 40,9 %
9 21,3 % 12,3 %
10 9,3 % 6,4 %

gemiddeld cijfer 8,0 7,6

In grote meerderheid tevreden
Het gemiddelde rapportcijfer voor het aspect ‘kindvriendelijkheid’ is 7,6. De moeders zijn in
grote meerderheid tevreden over de manier waarop hun kinderen worden behandeld door de
artsen en verpleegkundigen. Liefst 60% van de respondenten geeft een 8 of hoger als score
en het aantal onvoldoendes ligt hier maar op 5% (tegenover 20 tot 25% bij de voorgaande
vragen).

Ook bij de open vragen is het patroon omgekeerd aan dat van de vorige twee thema’s.
Hoewel er ook negatieve reacties zijn, is de overgrote meerderheid van de commentaren hier
positief en ook veel korter. De meeste moeders geven in kernachtige statements hun
waardering.

– “Al staan ze onder tijdsdruk, altijd wel een vriendelijk woord voor ieder kind.”

(citaat respondent met waardering 7)

– “Als ik met de jongste kwam, kende men ook altijd de namen van de andere kinderen en werden

ze persoonlijk welkom geheten. Vond ik heel leuk.”

(citaat respondent met waardering 8)

Ook is er veel waardering voor het bekwaam begeleiden (of afleiden) van de kinderen bij de
vaccinaties. Eventuele negatieve reacties zijn wederom vaak persoonsgebonden (“De
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verpleegkundige is kindvriendelijk, maar de arts is ‘semi-aardig’ en dat voelt mijn kind
haarfijn aan”) en een enkele keer gericht op een slechte infrastructuur (“vies gebouw”).

Wel blijft er een groep van moeders ook op dit punt het verwijt van het ‘betuttelen’
gebruiken, bijvoorbeeld door op te merken dat men op het consultatiebureau zo kindgericht
is dat men de moeder eerder als een soort noodzakelijk kwaad beschouwt.

4.4 Verschil naar opleiding

Als we alleen naar de lager opgeleiden kijken – in deze steekproef een minderheid, maar op
de bevolking als geheel een meerderheid – dan liggen de rapportcijfers tussen de 7
(deskundigheid) en 8 (kindvriendelijkheid). 

Er blijkt een significant verschil te zijn in de scores voor respectievelijk de hoger en lager
opgeleide respondenten (HBO/WO in vergelijking met MBO en lager). Het verschil is
bovendien systematisch: hoger opgeleiden geven op alle onderdelen lagere cijfers. Het
verschil is gemiddeld ongeveer een half punt.

Verklaring?
Om na te gaan of hier nog een specifieke verklaring voor is, zijn de antwoordpatronen van
drie groepen (opleiding t/m MBO, t/m HBO en t/m WO) met elkaar vergeleken.

Hieruit blijkt dat er geen verschil is naar opleiding met betrekking tot de aard van de klachten
die genoemd worden. Ook motiveren de hoger opgeleiden hun waardering niet op andere
gronden dan de lager opgeleiden. De moeders met maximaal een MBO-opleiding noemen
bijvoorbeeld net zo vaak ‘gebrek aan deskundigheid’ als probleem van het CB als de moeders
met een WO-opleiding. Vermoedelijk zijn hoger opgeleiden gewoon iets strenger met het
geven van cijfers...

Diagram 8 - Overzicht rapportcijfers: hoger opgeleiden cijferen strenger

lagere en middelbaar  opgeleiden hoger opgeleiden
rapportcijfer deskundigheid gem. 7,09 gem. 6,71
rapportcijfer klantgerichtheid gem. 7,12 gem. 6,62
rapportcijfer kindgerichtheid gem. 7,96 gem. 7,59

4.5 Waardering in de loop der tijd

Onderzocht is of er volgens de respondenten veranderingen in de tijd hebben
plaatsgevonden. Het maakt immers nogal verschil of men het consultatiebureau ziet als een
instelling die het steeds beter of steeds slechter doet. Nu is dat op zich een moeilijke vraag,
omdat de moeders van nu het CB van toen natuurlijk niet zelf kunnen beoordelen. Daarom
is (ook) teruggegrepen op het mogelijke contact dat moeders met hun eigen moeders
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Diagram 9 - Het CB is veranderd

hierover kunnen hebben.

Omdat de onderzoekers verwachtten dat deze vraag voor velen moeilijk te beantwoorden
zou zijn, is ook expliciet een mening gevraagd over het al dan niet ‘ouderwets’ zijn van het
huidige consultatiebureau.

Voor sommigen is terugkijken overigens geen enkel probleem. Zo schreef een van de
moeders:

– “Toen ik zelf als baby naar het consultatiebureau moest, waren er allemaal hokjes met schermen

ertussen en in ieder hokje zat een wachtend, huilend kind met een geïrriteerde moeder.”

(citaat respondent)

Het CB is veranderd
Om te beginnen zijn de meeste moeders van mening dat het CB veranderd is ten opzichte
van vroeger: slechts 5% meent dat er geen sprake is van verandering; bijna 60% ziet wel een
verandering. De rest (35%) geeft aan niet te weten of er iets veranderd is. 

Als gevraagd wordt naar het oordeel van hun eigen moeders is het percentage
‘onthoudingen’ nog groter. Niet meer dan 37% van de respondenten heeft op deze vraag een
antwoord gegeven.

Vroeger was het (nog) slechter
Interessant genoeg zijn de kritische moeders van nu van mening dat de situatie in de vorige
generatie nog veel slechter was. Zij laten hun eigen moeders in retrospectief maar liefst 33%
onvoldoendes toekennen aan het consultatiebureau. Zelfs het gemiddelde rapportcijfer haalt
de voldoende niet (5,97).
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Diagram 10 - Gemiddelde rapportcijfers vroeger en nu

Consistent met deze bevindingen is dat slechts 5% van de respondenten van mening is dat
het consultatiebureau vroeger beter was dan nu. Meer dan de helft van de personen die deze
vraag hebben beantwoord – ook hier onthield meer dan de helft zich van stemming –- vond
dat het tegenwoordig beter was dan vroeger.

Kortom: de algemene indruk van de respondenten is dat er sprake is van een verbetering van
het CB in de loop van de tijd.

Het CB wordt niet ouderwets gevonden
Is het CB nog wel ‘van deze tijd’? Wanneer die vraag gesteld wordt, blijkt de steun ronduit
overweldigend: niet minder dan 85% van de respondenten is het daar roerend mee eens.
Slechts één op de tien respondenten vindt dat het consultatiebureau een ‘ouderwets instituut’
is.
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Diagram 11 - Stelling: het CB past niet meer in deze tijd

De antwoorden op de bijbehorende open vragen vergroten ook hier het inzicht. Als
voornaamste reden waarom de consultatiebureau’s niet ouderwets gevonden worden, wordt
genoemd dat ze een functie hebben in het vaccineren en in het volgen van de ontwikkeling
van kinderen. Het nut om kinderen met regelmaat te laten onderzoeken in verband met de
vroegtijdige onderkenning van problemen en achterstanden, wordt algemeen onderkend.

Veel moeders geven overigens wel aan dat de methoden wat moderner zouden kunnen;
meer daarover vindt u in het volgende hoofdstuk.

Jonge allochtone ouders
Voorts zegt een aantal ouders dat voor veel Nederlandse ouders bepaalde adviesfuncties van
het CB wellicht minder nodig zijn. Wel geven zij expliciet aan dat die functie voorlopig
onverminderd van belang blijft voor de groeiende groep jonge allochtone ouders.
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5. Visie op het CB

In de enquête zijn – op twee verschillende plaatsen – vragen gesteld over het
consultatiebureau zoals dat volgens de ouders eruit zou moeten zien. Vraag 11 sloot direct
aan bij de gegeven rapportcijfers en gaf ouders de gelegenheid om behalve kritiek ook
suggesties voor verbeteringen te geven. De vragen 17 t/m 19 gingen over de toekomst.
Gevraagd is wat het aanbod zou moeten zijn en of de respondenten denken dat het bureau
over 20 jaar nog zal bestaan en zo nee, waarom niet. 

In dit hoofdstuk rapporteren we over dit blok van vragen als geheel, omdat de antwoorden
van de moeders hier consistent zijn: datgene wat als verbetering wordt voorgesteld, komt
later ook terug in de toekomstverwachting en het oordeel over het functie van het
consultatiebureau.

5.1 Bestaat het CB nog over 20 jaar?

Een grote meerderheid van ouders (70%) denkt dat het consultatiebureau over 20 jaar nog
zal bestaan. Slechts 10% denkt van niet. Deze groep betuigt daar overigens in de antwoorden
op de open vragen in meerderheid spijt over: de belangrijkste oorzaak voor het wegvallen zal
volgens hen de voortdurende bezuinigingswoede zijn.

– “Ik denk niet dat de overheid bereid is zoveel geld in de CB’s te investeren dat ze de gewenste

kwaliteit kunnen bieden: betere artsen, meer contactmomenten, meer deskundigheid. Als alles bij

het oude blijft, zullen steeds meer ouders afhaken, zodat het instituut vanzelf ophoudt te

bestaan.”

(citaat respondent)

Alternatieven
Een kleine minderheid geeft aan dat het CB er wat hen betreft ook niet meer hoeft te zijn,
omdat het volgens hen vervangen zal worden door andere instituties.

Over het algemeen ziet men dan een soort splitsing:
- de medisch-technische kant zal verhuizen naar hetzij de huisarts, hetzij speciale

afdelingen van gezondheidscentra/ziekenhuizen;
- de meer algemeen informatieve kant (voeding, opvoeding) zal geregeld worden via

moderne communicatiemiddelen zoals het Internet.

Steun voor onzekere ouders
Voor de grote meerderheid van de moeders geldt het consultatiebureau echter als niet of
nauwelijks vervangbaar: het complete pakket aan inentingen, voorlichting, screening-
mogelijkheden, etc. heeft naar hun mening een ontzettend belangrijke functie. Bovendien
noemen veel respondenten het periodieke bezoek een grote steun voor met name jonge
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ouders die nog onzeker kunnen zijn.

– “Het is prettig om eens de mening van een deskundige te horen over zaken als ‘gaat dat slissen

over?’ en ‘is het normaal dat zijn voetjes nog zo scheef staan?’. Daarvoor ga je niet naar een

huisarts, want het kind is niet ziek en ongerust maak ik me ook niet.”

(citaat respondent)

– “Bij een kind van een vriendin is door zo’n ‘overbodige’ controle toevallig wel een ernstige heup-

afwijking ontdekt, die anders veel te laat aan het licht gekomen zou zijn.”

(citaat respondent)

– “In deze moderne tijd is het veel minder vanzelfsprekend dat je gesteund wordt door

vrouwelijke familieleden of anderszins voorbeelden hebt over het hoe en wat qua opvoeding en

verzorging. Dan is het CB een uitkomst. Bovendien is het een uitkomst dat je kindje regelmatig

wordt gecontroleerd om voortijdig problemen te herkennen.”

(citaat respondent)

– “Wat is het alternatief? De huisarts? Die heeft het al druk genoeg met mensen en kinderen die

ziek zijn. De gewone begeleiding van moeders met baby’s en peuters is zijn werk niet. Daarin is

het CB juist gespecialiseerd.”

(citaat respondent)

5.2 Verlanglijstje

Zoals blijkt uit het onderstaande diagram, worden alle bestaande functies van het
consultatiebureau zo hoog gewaardeerd, dat ze wat de respondenten betreft door moeten
gaan. Opvoedingsinformatie scoort daarbij het laagst, maar met 75% is een ruime
meerderheid hier toch een voorstander van.



1. Zoals al eerder is opgemerkt, is het bij de antwoorden op de open vragen niet zinvol om de exacte
percentages weer te geven. Gerapporteerd wordt over die opmerkingen die door een substantiële
groep van respondenten worden gemaakt. Gezien het feit dat er per open vraag 300 tot 500 reacties
(op 1000 respondenten) zijn binnengekomen, gaat het per thema om minimaal 100 of meer moeders
die een bepaald punt genoemd hebben.
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Diagram 12 - Gewenste functies van het CB

Een en ander betekent dat het commentaar op de tekortkomingen van de bureau’s niet
zozeer betrekking heeft op de huidige inhoud en doelstellingen, maar meer op de manier
waarop een en ander wordt uitgevoerd.

Communicatie moet beter
De problemen met de uitvoering die volgens veel moeders1 absoluut verbeterd moeten
worden, liggen voor het grootste gedeelte in de communicatie met de
artsen/verpleegkundigen. Dat is logisch, omdat het bezoek aan het consultatiebureau nu
eenmaal draait rondom het gesprek dat gevoerd wordt over de ontwikkeling van het kind. 

Een belangrijke groep moeders geeft aan zich niet serieus genomen te voelen. Zij hebben het
gevoel dat ze behandeld worden alsof ze incompetent zijn, ongeacht het aantal kinderen ze
inmiddels al met succes hebben grootgebracht.

Deze moeders menen dat dat komt doordat veel CB-medewerkers – in ieder geval degenen
die zij meemaken – de neiging hebben om neerbuigend en betuttelend te doen. Dit uit zich
vooral in het ongevraagd geven van allerlei adviezen of – nog erger – commentaar op
datgene wat de moeder op dit moment doet. (“U laat hem toch niet nog uit een flesje
drinken?!”)



2. Om preciezer te zijn: het verwijt is dat veel CB-personeel niet voldoende begrijpt van statistiek om
goed om te kunnen gaan met de groeicurven: in plaats van na te gaan of het kind al dan niet een
stabiele curve heeft, fixeren zij zich op de gemiddelde waarden.

3. De factor ‘leeftijd’ speelt in veel commentaren een rol. Bij de verpleegkundigen lijkt een hoge
leeftijd vooral een nadeel in de relatie met de jonge moeder (andere opvattingen over wat goed is
voor kinderen). Bij de artsen lijkt het eerder omgekeerd: naarmate die ouder zijn – en liefst ook zelf
kinderen hebben – wordt het contact meer gewaardeerd. Deze observaties zijn echter gebaseerd op te
weinig waarnemingen om algemeen verbindend verklaard te kunnen worden.
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Informatie moet specifieker
Het commentaar op de communicatie valt echter ook vaak samen met het verwijt dat de
deskundigheid van de artsen/verpleegkundigen niet voldoende, niet modern, of niet
specifiek genoeg is.

Ouders voelen zich miskend als het bureau op specifieke vragen over het gedrag van hun
kind reageert met algemene informatie. Deze groep moeders wijst er vaak op dat
consultatiebureau’s uitgaan van gemiddelden2 en afwijkingen van het gemiddelde als ‘niet
normaal’ beschouwen. (“Zij is wat aan de dikke kant.”)

– “Er is ook een verpleegkundige die ongevraagd advies geeft. Ook al heb ik ergens over

aangegeven dat ik het niet plezierig vind, dan nog geeft zij het advies om het toch wel te doen.

Hierdoor voel ik me bejegend als een puber die niet weet wat ze doet. Helaas voor die dame is

mijn zelfvertrouwen dermate groot dat ik me er niets van aantrek. Maar je zult maar onzeker

zijn, zoals zo veel jonge moeders.”

(citaat respondent)

In een aantal gevallen gaat het verwijt over het gebrek aan kennis nog een stap verder, met
name als het de moeder zelf is die actief vragen heeft bij bepaalde ontwikkelingen of
gedragingen van het kind en zich met een kluitje in het riet gestuurd voelt als zij een te
algemeen antwoord krijgt. (“Ik begrijp dat u zich zorgen maakt, maar alle kinderen hebben
wel eens wat.”)

Het is goed verklaarbaar dat een grote groep respondenten in deze categorie valt: het gaat
immers om hoger opgeleide moeders, die gewend zijn om zelf informatie te zoeken, getuige
ook hun frequente bezoek aan Ouders Online. Zij zijn vaak minstens zo goed – of soms
zelfs beter – op de hoogte van de wetenschappelijke stand van zaken dan de
verpleegkundigen, zeker als die al wat ouder zijn3.

– “Informatie is vrij standaard. Uit een gemiddeld bezoekje aan Ouders Online haal je meer

informatie dan wat je op het CB krijgt aangeleverd.”

(citaat respondent)

– “De arts kwam aanzetten met een sterk verouderde Down-groeicurve voor een jongetje. Daar
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had mijn dochter weinig aan. Grote bron van ergernis, want de juiste en ge-update curves zijn in

drie tellen van het Internet te plukken.”

(citaat respondent)

Op het eerste gezicht zijn er dus twee groepen van ontevreden moeders, met verschillende
opstellingen. Opstellingen die overigens heel wel kunnen afhangen van de situatie van hun
kind.

De eerste groep heeft kennelijk niet zoveel problemen of vragen en ergert zich als de
mensen van het bureau zich ongevraagd op hun terrein begeven.

De tweede groep heeft juist wél duidelijke vragen en ergert zich als de mensen van het
bureau er niet in slagen om aan hun behoefte tegemoet te komen.

Organisatie en administratie moeten beter
Wat volgens veel respondenten ook verbeterd moet moeten worden, is de slechte organisatie
en administratie, die vooral tot uiting komen in lange wachttijden op het bureau zelf.

Bij dit commentaar wordt overigens vrijwel altijd aangegeven dat het vermoedelijk
simpelweg een kwestie van geld zal zijn (meer personeel) en dus een gevolg van
bezuinigingen waar het bureau zelf niet zoveel aan kan doen. 

Informatie moet neutraler
Het laatste punt van kritiek heeft betrekking op het gegeven dat nogal wat informatie voor
ouders ‘ter beschikking wordt gesteld door belanghebbenden’. Anders gezegd: nogal wat
folders over voedingsmiddelen, gebitsverzorging, etc. zijn afkomstig van de producenten zelf
en dat komt de moeders niet neutraal genoeg over.

Overige aanbevelingen
De overige aanbevelingen die de respondenten doen – in principe geconcentreerd bij vraag
16 maar in feite verspreid over alle vragen – liggen logischerwijze in het verlengde van hun
kritiekpunten. Hieronder geven we de meest voorkomende suggesties puntsgewijs weer. In
het laatste hoofdstuk (7. Conclusies en aanbevelingen) komen we hier nog op terug.

Ouders vragen het volgende:
- zorg voor systematische (gestandaardiseerde) informatie over de belangrijkste zaken;
- zorg voor vaste verwijsmogelijkheden;
- leid het personeel beter op/geef trainingen;
- geef het personeel een hogere status;
- beschouw ouders meer als partners (gelijkwaardig) dan als cliënten;
- maak een helder onderscheid tussen medische informatie enerzijds en opvoedkundige

informatie anderzijds;
- gebruik moderne communicatietechnieken, zoals Internet.
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Het consultatiebureau van de toekomst
Het ‘consultatiebureau van de toekomst’ wordt volgens een van de moeders belichaamd
door een recent opgericht speciaal bureau van een particuliere thuiszorginstelling, waar meer
dan voldoende tijd en deskundigheid aanwezig is om overal op in te gaan (onder het genot
van koffie) en waar ouders ook als zelfstandige volwassen behandeld worden. Het nadeel is
een eigen bijdrage van ƒ 100,- per jaar, maar hiermee komt ook tot uiting dat de
bezuinigingen bij de reguliere bureau’s volgens zeer veel ouders hard hebben toegeslagen.

Het noemen van dit voorbeeld impliceert overigens niet dat particuliere zorg tegen extra
betaling de (enige) oplossing zou zijn: zoals al eerder is aangegeven, rapporteren ook zeer
veel moeders in positieve termen over hun eigen ervaringen met het consultatiebureau. Waar
het om gaat is dat de moeders in dit onderzoek vinden dat er eigenlijk niets mis is met de
huidige taken en functies van het consultatiebureau, maar dat er nogal eens wat misgaat in de
uitvoering ervan. 

Het consultatiebureau dat de komende 20 jaar moet overleven, doet in feite precies hetzelfde
of een klein beetje meer (moderne communicatie) dan het nu ook moet doen, maar dan
zonder de genoemde fouten te maken.



4. Bijvorbeeld: J.Rispens, J.Hermanns en W.Meeuws (red.), Opvoeden in Nederland, Assen, Van
Gorcum, 1996.
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6. Nieuwe taken?

Aan het eind van de enquête werden twee actuele kwesties aan de orde gesteld: de eventuele
behoefte aan online-contact met het CB en de eventuele behoefte aan
opvoedingsondersteuning door het CB.

De vraag naar de behoefte aan online-communicatie tussen ouders en het consultatiebureau
mocht natuurlijk niet ontbreken in een onderzoek dat zelf online is opgezet en uitgevoerd
werd onder moeders die zelf gewend zijn om online te communiceren.

De vraag of er behoefte is aan gesprekken over de opvoeding tijdens het CB-consult is niet
alleen interessant omdat daarover voortdurend nagedacht wordt in de Ouder- en Kindzorg,
maar in dit onderzoek vooral omdat de ondervraagde ouders bezoekers zijn van de website
van Ouders Online. Het is immers een van de belangrijkste functies van Ouders Online als
online gemeenschap (‘community’) dat ouders niet alleen deskundigen kunnen raadplegen
met vragen rond de opvoeding, maar vooral ook elkaar.

6.1 Online communicatie met het CB

Het zal weinig verbazing wekken dat de respondenten van een online enquête in grote
meerderheid aangeven dat zij online contact met het consultatiebureau een goede aanvulling
op de dienstverlening zouden vinden (75%). Het is eerder vreemd dat toch nog 22% zegt
daar geen behoefte aan te hebben.

Voor het laatste percentage kan een verklaring gevonden worden in de vraag naar de aard
van het gewenste contact: verreweg de meeste respondenten die online contact willen (83%)
zou dit ook wel met een ‘anonieme’ medewerker willen hebben. Bovendien denkt de
meerderheid (71%) dat het eerder om sporadisch contact zou gaan (minder dan één keer per
maand). Ook heeft men eigenlijk geen voorkeur tussen contact met het consultatiebureau of
contact met het Forum van Ouders Online.

Kennelijk wordt bij dit soort communicatie in eerste instantie gedacht aan tamelijk ‘neutrale’,
min of meer technische informatie. Deze indruk wordt versterkt als we kijken naar de
antwoorden op de vragen over opvoedingsinformatie.

6.2 Opvoedingsinformatie

Vraag 26 bood de respondenten een keuze tussen diverse contactmogelijkheden om raad bij
opvoedingsproblemen te vragen. Zoals bekend uit ander onderzoek4 kiest men ook hier in
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grote meerderheid (69%) voor het eigen sociale netwerk, boven het raadplegen van een –
bekende – professional (16%). 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van externe bronnen, buiten het eigen sociale netwerk, dan
scoort – zoals blijkt uit het onderstaande diagrammen – het Internet zeer hoog: hoger nog
dan de opvoedingstijdschriften. Opvallend is dat radio en cursussen geen rol van betekenis
blijken te spelen. 

Diagram 13 - Bronnen voor opvoedingsinformatie

tv brochures tijdschriften radio internet cursussen
nooit 39,3 % 31,3 % 10,4 % 85,8 % 4,9 % 73,5 %

sporadisch 50,0 % 55,5 % 43,7 % 12,0 % 34,5 % 23,0 %

regelmatig 10,7 % 13,2 % 45,9 % 1,2 % 60,6 % 3,5 %

Internet
Communicatie via het Internet is in korte tijd erg belangrijk geworden. In dit onderzoek
raadpleegt nu al 95% van de ondervraagde ouders voor informatie over opvoeding zo nu en
dan bronnen via het Internet en 61% doet dat zelfs regelmatig. We moeten natuurlijk enige
voorzichtigheid betrachten met de antwoorden op deze vraag, gezien het specifieke karakter
van de enquête en de onderzoeksgroep.

Maar de toekomstige ontwikkelingen tekenen zich af. Inmiddels staat in vrijwel alle
autochtone gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar een PC met Internet-verbinding.
Allochtone gezinnen lopen niet eens zo heel ver achterop. Kortom: de kinderen van nu,
oftewel de vaders en moeders van straks, zijn gewend om online te communiceren.
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CB voor opvoedingsondersteuning
Belangrijk zijn ook de antwoorden op de vraag hoe de ervaring met het consultatiebureau is
op het terrein van opvoedingsondersteuning: zie diagram 14.

Diagram 14 - Opvoedgesprekken op het CB

ja nee
Heeft u wel eens een opvoedingsgesprek gehad op het CB? 44,7 % 55,3 %
Was dat een prettig gesprek? 75,2 % 23,4 %
Was er genoeg tijd voor u? 75,8 % 23,4 %
Had u er in de praktijk ook iets aan? 59,3 % 38,5 %

Als we kijken naar het ‘wensenpakket’ (vraag 17), dan zien we dat driekwart van de
respondenten vindt dat het consultatiebureau steun zou moeten bieden bij de opvoeding.

Bijna de helft van de respondenten heeft ooit daadwerkelijk een gesprek gehad op het CB

over de opvoeding van hun kind (vraag 25). Van deze groep is ongeveer een kwart
ontevreden omdat er te weinig tijd was of omdat het gesprek niet prettig verliep. Een nog
wat groter percentage, bijna 40%, vindt dat zij er achteraf toch niets aan hadden. Dit laatste
percentage is toch behoorlijk hoog te noemen. 



De kritiek van de fans - 7. Conclusies en aanbevelingen 36

7. Conclusies en aanbevelingen

In dit afsluitende hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen afgeleid uit de
gevonden onderzoeksresultaten. We beginnen met een analyse van de betekenis van de
resultaten.

7.1 Wat betekenen de resultaten eigenlijk?

Wat valt er te zeggen over de betekenis van de resultaten, gegeven het feit dat de enquête
gehouden is onder een publiek dat in twee opzichten afwijkt van de Nederlandse bevolking
als geheel: hoog opgeleid, en actief op het Internet? Zeggen de resultaten alleen iets over
deze specifieke groep en niet over de rest van de bevolking? Of is er toch meer uit af te
leiden over de werkelijkheid van de ‘modale moeder’?

Omdat de steekproef vooral bestaat uit zeer ‘assertieve’ ouders die bewust met de opvoeding
bezig zijn, ligt het voor de hand dat men komt met een bepaald type commentaar. De
overgrote meerderheid van de bevolking heeft immers veel minder kennis van zaken en zal
dus veel minder kritiek hebben op de deskundigheid van de medewerkers van het
consultatiebureau.

Met een beetje verbeeldingskracht kunnen we ons ook nog voorstellen dat het juist de groep
hoogopgeleide moeders is – waarvan de meerderheid betaald werk heeft – die grote moeite
heeft met de glijdende afspraken en de wachttijden op het consultatiebureau. We zagen
immers dat bij de rapportcijfers inderdaad naar voren komt dat de groep lager opgeleide
vrouwen gemiddeld een half punt hoger heeft gegeven dan de groep hoger opgeleide
vrouwen.

Daar valt echter tegenin te brengen dat in dit onderzoek de lager opgeleide vrouwen net zo
veel kritiek bleken te hebben op het gebrek aan deskundigheid, de geringe
klantvriendelijkheid en de lange wachttijden als de hoger opgeleide vrouwen: de
antwoordpatronen op de open vragen waren vrijwel identiek voor beide groepen.

Bovendien passen andere kritiekpunten juist veel beter bij lager opgeleide vrouwen, zoals de
‘betutteling’ of het zelfs enigszins angstig terugkomen van het bureau (het gevoel beoordeeld
te worden).

Daarom kunnen we concluderen dat de resultaten van deze enquêtemogelijk wat scherp zijn
uitgelicht, maar dat ze toch representatief zijn voor de hele populatie van consultatiebureau-
bezoekers.

De interpretatie van de kritiek begint bij een feit dat eigenlijk wel verrassend genoemd mag
worden (en waaraan ook de titel van dit rapport is ontleend). Ondanks de gemiddeld niet zo
hoge cijfers en de grote hoeveelheid kritische opmerkingen steunt de onderzoeksgroep het
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consultatiebureau op zich massaal.

Want in alle gevallen waarin gevraagd wordt om de kritiek in een bepaald referentiekader te
plaatsen (zoals heden, verleden en toekomst) stijgt het percentage ‘fans’ tot rond de 90%.
Het consultatiebureau van nu is volgens de respondenten beter dan dat van vroeger en er is
geen sprake van dat het in de toekomst moet verdwijnen.

Bovendien – en dat is vrij opmerkelijk bij open vragen – is ook het aantal warme tot zeer
warme steunbetuigingen zeer groot; hierbij laten respondenten nogal eens blijken dat ze
goed op de hoogte zijn van ‘alle bekende kritiekpunten’, maar dat ze juist daarom kwijt
willen dat het ook goed kan.

– “Het is belangrijk dat ouders gehoord worden over de negatieve ervaringen, want daar kunnen

conclusies uit getrokken worden voor de toekomst. Het zou toch jammer zijn als er helemaal

geen controle meer is op de ontwikkeling van kleine kinderen.”

(citaat respondent)

Kritiek van de fans, dus. Zoals wel vaker gebeurt, nemen vooral degenen die zich het meest
betrokken voelen de moeite om zo nauwgezet kritiek te leveren. Het is deze kritische, maar
tegelijkertijd ondersteunende houding die de ware fan typeert.

7.2 CB-consult: ongelijkwaardigheid en onduidelijkheid

De kritiek van de fans richt zich – zo hebben we gezien – voor een belangrijk deel op het
personeel van de consultatiebureau’s zelf. Bij de bespreking van de resultaten (4. Oordeel
over het CB) bleek dat de respondenten hun oordeel in belangrijke mate koppelen aan hun
opinie over de toevallige arts of verpleegkundige waarmee zij contact hadden.

Voor een deel is het verloop van elke inter-persoonlijke relatie natuurlijk afhankelijk van
individuele persoonskenmerken waar weinig aan te doen valt: het klikt of het klikt niet. Maar
in dit onderzoek komt bij nadere beschouwing van de ondervraagde groep als geheel een
duidelijk patroon naar voren in de verwoorde kritiek. Daarmee is waardevolle informatie
verkregen over de structureel sterke en zwakke punten. 

Het structurele patroon
Het structurele patroon dat naar voren komt uit de paragrafen 4.1 (deskundigheid), 4.2
(klantgerichtheid) en 5.2 (verlanglijstje) is dat er ontevredenheid ontstaat als er iets anders
gebeurt dan men verwacht. Bijvoorbeeld: dat er adviezen gegeven worden terwijl men louter
een informatieve vraag stelde. Of dat er een algemeen antwoord gegeven wordt (‘zo hoort
het te gaan’) op een specifieke vraag (‘hoe zit dat bij mijn eigen kind’).

Hoe komt dat? Het ziet ernaar uit dat er sprake is van een problematische interactie als
gevolg van:



5. Bijvoorbeeld: G.J.Caris, Laten praten, diss., Utrecht, Uitgeverij SWP, 1997.
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- enerzijds: ongelijkwaardigheid in de relatie tussen de gesprekspartners
- en anderzijds: onduidelijkheid in de functie van het consult.

De medewerker van het CB en de ouder weten beide te weinig waar ze aan toe zijn, wat hun
rol precies is, en wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachen. Daardoor is het niet
vanzelfsprekend dat beide ook evenveel verantwoordelijkheid dragen voor het verloop van
het consult. Dit komt overigens goed overeen met de resultaten van eerder onderzoek5.

Examen doen
De ongelijkwaardigheid in de rollen is kenmerkend voor een consult dat als onprettig
ervaren wordt. Als een strenge examinator vellen de moeders een hard oordeel. De CB-
medewerker ‘zakt’ en wel om de volgende redenen:
- het aangeboden materiaal is niet ‘up to date’;
- de wijkverpleegkundige of CB-arts is niet voldoende deskundig op de diverse gebieden;
- en bovendien houden ze een ‘standaard’-verhaal waarbij te weinig rekening wordt

gehouden met het individuele kind.

Tegelijkertijd zien we dat moeders vertellen dat zij zelf ook de ervaring hebben dat hen
tijdens de controles op het CB een examen wordt afgenomen. De strenge oordelen van het
CB worden gevreesd (‘bestraffend spreken als je het niet volgens de norm doet’). Deze
moeders voelen zich niet serieus genomen. Ze krijgen ongevraagde adviezen, voelen zich als
ouder de maat genomen (“Ze geeft me het gevoel dat ik maar een jonge moeder ben die zelf
ook nog een opvoeding nodig heeft.”): de houding van de deskundigen wordt als
‘betuttelend’ ervaren.

Kortom: we zien moeders enerzijds in de rol van strenge examinator en anderzijds in de rol
van ondergeschikte geëxamineerde. In beide gevallen gaat het voor de moeders om een
onprettige ervaring.

Waar dient het CB-bezoek nu eigenlijk voor?
Het interessante is dat beide patronen van ongelijkwaardigheid (examineren en geëxamineerd
worden) veroorzaakt lijken te worden door hetzelfde probleem: er is te weinig duidelijkheid
en overeenstemming over de functie van het CB-bezoek. Waar dient het nu eigenlijk voor?
Om de maatschappij te beschermen tegen onverantwoordelijke moeders? Of om onwetende
moeders een handje te helpen?

Om die vraag te beantwoorden gaan we eerst in op datgene wat door alle betrokkenen als de
essentie van het consultatiebureau wordt gezien.

Functie van het CB-consult
Om te beginnen zien moeders van nu het consultatiebureau als een instantie ten behoeve
van de kinderen. Het is niet voor niets dat de kindvriendelijkheid van de bureau’s voor
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vrijwel alle respondenten totaal niet ter discussie staat: de inspanningen die men er doet om
het kind te helpen en het naar de zin te maken zijn groot en dat lukt meestal ook erg goed.

Het is echter ook goed om te bedenken dat hier de historische wortels van het CB liggen: de
zorg over het feit dat sommige moeders het niet (helemaal) alleen konden. Naast uiteraard
het technische doel van – onder andere – het vaccineren, is dit iets wat in het instituut
‘consultatiebureau’ ingebakken zit. Zodra moeders de toekomst van de bureau’s bespreken,
zien we dan ook veelvuldig het argument terugkomen dat ‘bepaalde groepen’ in de
samenleving zeker nog niet zonder het consultatiebureau kunnen.

– “Als pleegmoeder weet ik dat er een belangrijke taak voor het CB ligt in het signaleren van

knelpunten en ontsporingen in het dagelijks leven van jonge kinderen. Zij missen de controle die

oudere kinderen hebben doordat ze naar school gaan.”

(citaat respondent)

– “Voor mij is het CB een verouderd instituut. Ik heb genoeg gezond verstand en kennis om te zien

of het mijn kinderen goed vergaat. Daarnaast geloof ik wel dat veel ouders dit inzicht niet

hebben. Ben er derhalve van overtuigd dat het voor een bepaalde doelgroep een noodzakelijke

aanvullende dienstverlening is.”

(citaat respondent)

Gegeven die essentie ontstaat er tussen de huidige zelfbewuste en goed geïnformeerde
moeders enerzijds en de medewerkers van het CB anderzijds een ‘gemengde’ situatie. Beide
partijen weten dat het gaat om controle (zo heet het ook) en beide partijen zijn van het nut
hiervan overtuigd. Zeker als het gaat om fysieke of medische kwesties.

– “Ik vind het CB erg ouderwets, maar ik vind wel dat het moet blijven. Ze doen toch ook veel

goede dingen, zoals inentingen en de vroegtijdige opsporing van problemen.”

(citaat respondent)

Beide partijen moeten voor de interactie over de resultaten hiervan een ‘complementaire rol’
kiezen. Veel moeders zijn zich ook uitstekend bewust van de noodzaak hiervan en schrijven
expliciet dat zij zich gewoon tijdelijk even in die rol schikken.

Moeders bekennen overigens regelmatig “ja” te zeggen en nee te doen, of zelfs te liegen.
(“Het is veel gemakkelijker als je gewoon aanhoort wat ze zeggen en alleen maar knikt.”). De
moeders zouden de interactie liever op hun eigen voorwaarden laten plaatsvinden. Maar dat
kan nu eenmaal niet.

– “Ik vraag me af in hoeverre het CB fungeert als ‘opsporingsapparaat’ bij kindermishandeling en

verwaarlozing. Als dat ook maar enigszins het geval is, wil ik me best een af en toe een uurtje

ergeren...”

(citaat respondent)



6. Er zijn diverse studies verricht naar de interactie tussen professionals en ouders, zowel in het
algemeen (H. van der Stege, Ideeën van ouders over invloed van aanleg, opvoeding en omgeving op de ontwikkeling
van hun kind, diss., Universiteit van Amsterdam, 1997) als op het CB zelf (G.J.Caris, Laten praten, diss.,
Utrecht, Uitgeverij SWP, 1997). Deze studies laten zien dat professionals geneigd zijn om zich als de
deskundige op te stellen en de oorzaak voor veel problemen bij de ouders te leggen. Deze
professionals zijn – simpel gezegd – vrij slecht in ‘luisteren’. Voor een goed begrip van de problemen
in de interactie tussen moeders en CB-professionals moet echter naar de positie van beide partijen
worden gekeken.
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Standaardprocedure is wel begrijpelijk
Omgekeerd is het vanuit het perspectief van de medewerkers van het CB wel begrijpelijk dat
zij een standaardprocedure kiezen6: zij weten nooit met wat voor moeder zij bij het volgende
kind te maken krijgen.

Wat voor de een geweldig is, werkt bij de ander averechts. En omdat zij nu eenmaal de ‘vaste
kracht’ zijn en zowel de agenda als de technieken (zoals vaccinatie) beheersen, zijn zij het die
de interactie meestal actief bepalen. Zij zijn het ook, die interacties die zich bewegen in een
door hen ongewenste richting, kunnen blokkeren. 

Flexibel wisselen
Uit de antwoorden op de open vragen blijkt overigens, dat het veel artsen en
verpleegkundigen wel degelijk lukt om een goede, voldoende open houding aan te nemen.
Zij slagen erin om flexibel te wisselen van de rol van deskundige naar die van ‘luisterende’.

Daar waar de arts of verpleegkundige zich in het gesprek als ervaringsdeskundige opstelt,
gelijkwaardig aan de ouder, kan hij of zij met gevoel voor de positie van de moeder
antwoorden. In dat geval wordt het consult als prettig ervaren. Maar, en daar gaat het om: dit
hangt af van toevallige persoonlijke kwaliteiten van de medewerker en als moeder moet je
maar afwachten wat je tegenkomt.

– “Bij ons probeert niemand je iets op te leggen. Ze denken mee, rekening houdend met het kind.”

(citaat respondent)

Expliciete differentiatie
Het is de vraag of ‘meer training’ en ‘deskundigheidsbevordering’ iets aan dit probleem
kunnen doen. Het lijkt zinniger om, zoals ook een aantal moeders voorstelt, meer expliciete
differentiatie aan te brengen in de verschillende ‘rollen’ die nu tegelijk door de professional
moeten of kunnen worden ingenomen, afhankelijk van de verschillende functies van het CB-
consult.

In feite gaat het daarbij om drie functies:
- het technisch handelen (meten, wegen, vaccineren);
- medische controle en advisering (groei en ontwikkeling, voeding);
- opvoedingsondersteuning.
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Hieronder worden deze functies nader toegelicht.

Technisch handelen
Op het technische handelen – zoals meten, wegen, vaccineren en het testen van gehoor en
gezichtsvermogen – is slechts incidenteel commentaar. Het gaat wel eens mis natuurlijk,
maar de essentie is dat de rollen hier helder zijn. De situatie is eenduidig, de verwachtingen
van beide partijen zijn eenduidig en de resultaten ook.

Alleen bij de interpretatie van resultaten kan het misgaan. Veel genoemd zijn in dit verband de
interpretaties van groeicurves, vooral met betrekking tot kinderen die borstvoeding krijgen.

Medische controle en advisering
De medische deskundigheid speelt onder andere een rol bij specifieke vragen over specifieke
kinderen. Het probleem is echter dat een CB-arts niet alles kan weten; hij of zij is immers niet
noodzakelijkerwijs ook specialist op het gebied van neurologie, lactatie of het
bewegingsapparaat. Ouders weten dat en erkennen dat. De arts zou daarom ook niet moeten
doen alsof dat wel het geval is.

Opvallend is dat er veel geklaagd wordt over foute adviezen rond borstvoeding.

Kortom: ouders – en met name zij die goed geïnformeerd zijn – hebben behoefte aan meer
ruimte voor een gesprek op basis van gelijkwaardigheid, zonder dat ze daarbij voorbij gaan
aan de specifieke deskundigheid van de CB-medewerker.

Opvoedingsondersteuning
Ten derde de opvoedingskwesties, uiteenlopend van het ontwennen van de speen tot het
beteugelen van driftbuien. Het CB heeft onvoldoende expertise op dit gebied en ouders
merken dat.

Het personeel moet het dus doen met de eigen ervaringsdeskundigheid. Het risico is
daardoor groot dat dit tot een rolverwarring leidt tijdens het consult. Zoals we ook zien bij
de beantwoording van de enquête: opvoedingsvragen horen volgens ouders sterk in het
eigen sociale circuit thuis, en (liever) niet bij een deskundige. Als een gesprek over
opvoedingskwesties al op prijs wordt gesteld, dan is dat alleen als daar expliciet om gevraagd
is.

De ene moeder is de andere niet
Ter afsluiting van deze rapportage is het inzichtgevend om een van de ‘academische
moeders’ te citeren. Zij is zich heel goed bewust van het feit dat het probleem niet echt
eenvoudig is:

– “Meestal helpt een dosis tact en ‘serieus nemen’ al heel wat. Het kan natuurlijk zijn dat wij als

academische ouders een slagje lastiger zijn omdat wij niets voor zoete koek willen slikken. Juist

daardoor is het waarschijnlijk onmogelijk om ons zowel gerust te stellen als onze leergierigheid
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te bevredigen zonder paniek te veroorzaken.”

(citaat respondent)

Het is duidelijk dat deze moeder begrijpt dat elk probleem – en zeker als het gaat om zoiets
als communicatie tussen ouders en professionals – twee kanten heeft en dat louter verwijten
maken niet zal helpen. De professional die te veel informatie geeft, maakt moeders
misschien bang! We weten allemaal dat de wachtkamers vol zitten na een medische
uitzending. Maar de professional die kiest voor het uitstralen van zekerheid, kan de plank
flink misslaan, omdat geen enkel kind ‘het gemiddelde’ is.

Net zoals de moeders aangeven dat het nogal uitmaakt wie de professional is, zo zouden de
professionals van de bureau’s bij een onderzoek ongetwijfeld massaal laten weten dat de ene
moeder de andere niet is. En dat alle moeders verschillend reageren op dezelfde informatie
of één specifieke houding. Daarom is het nuttig om de analyse op een ander niveau te
maken: het niveau van de verschillende verhoudingen in de interactie, in samenhang met de
drie functies van het consult, die (zoals hierboven omschreven) op dit moment op onheldere
wijze door elkaar kunnen lopen.

Die analyse is van belang omdat de hierboven geciteerde ‘academische moeder’ op één enkel
punt geen gelijk heeft: het zijn zeker niet alleen de academische moeders die het probleem
ervaren. Of een moeder een bezoek aan het CB als problematisch of onaangenaam ervaart,
hangt veel minder samen met het niveau van de opleiding, dan met de mate van bewustzijn
en actief bezig zijn met het ouderschap en alles daaromheen. Een sterk groeiende groep
ouders in Nederland is actief betrokken, goed geïnformeerd en bewust van
keuzemogelijheden.

7.3 Tot besluit

Dit onderzoek legde de hybride situatie bloot van de huidige functie van het CB-bezoek. Er
spelen twee verschillende verhoudingen een rol in de interactie tijdens een CB-bezoek: één
waarbij de moeder zich in de rol van examinator voelt en één waarbij de moeder zich in de
rol van geëximeerde voelt.

Dus: enerzijds is er een assertieve groep die als het ware het personeel de maat neemt en
anderzijds is er een minstens zo grote groep van moeders die zichzelf de maat genomen
voelt worden. Deze twee rollen kunnen zelfs in één persoon samenvallen.

Mogelijk is de eerste groep niet eens zo verschillend van de tweede, maar heeft de eerste
groep alleen de aanval gekozen als de beste verdediging. Zo is het mogelijk dat een moeder
zich nu eens in de ene rol voelt en dan weer in de andere, afhankelijk van welke CB-
medewerker zij treft. Ook is het niet ondenkbaar dat een moeder zich tijdens hetzelfde
bezoek zowel beoordelaar als beoordeelde voelt: gediskwalificeerd als ouder, maar dan wel
door iemand die daar door gebrek aan deskundigheid niet toe gerechtigd is.
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De moeders uit dit onderzoek hebben allemaal begrip voor consultatiebureau’s die wegens
de bezuinigingen in de afgelopen tijd niet meer aan de standaard voldoen van rust, reinheid
en goedlopende afspraken. Sterker nog: de moeders denken dat de dienstverlening van het
CB in feite toch beter is geworden dan vroeger.

Ze wijzen echter wel massaal naar één knelpunt: het gebrek aan gelijkwaardigheid in de
verhoudingen, waardoor de partijen voortdurend tegenover elkaar staan. Afwisselend in de
rol van beoordelaar en die van beoordeelde.

Voor een deel lijkt het probleem persoonsgebonden, maar voor een belangrijk deel lijkt het
ook te liggen in de huidige vermenging van de verschillende deskundigheden: het CB geeft
zowel adviezen op het gebied van de ontwikkeling, áls op het gebied van medische
problemen, áls op het gebied van de opvoeding. Meer helderheid hierover bij beide partijen
zou kunnen bijdragen aan eenduidigheid van de wederzijdse verwachtingen, hetgeen de weg
opent naar een meer bevredigende ervaring van het CB-bezoek.
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Schermafbeelding - online enquête (detail)

Bijlage: vragenlijst

Vraag 1

Gaat u – of ging u – met uw (laatste) kind naar het consultatiebureau?

- ja

- nee

Vraag 2

Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u voortijdig gestopt met het bezoeken van het consultatiebureau, dus voordat uw kind 4 jaar was?

- ja, voortijdig gestopt

- nee, altijd gegaan

- niet gestopt, wel minder vaak gegaan

Vraag 4

Als u eerder gestopt bent, waarom was dat?
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Vraag 5

Welk rapportcijfer (1-10) geeft u voor deskundigheid? Dat is: de medische zorg, informatie over

ontwikkeling, gehoortest, etc.

Vraag 6

Deskundigheid - ruimte voor opmerkingen (niet verplicht)

Vraag 7

Welk rapportcijfer (1-10) geeft u voor de klantgerichtheid? Dat is: de manier waarop u werd benaderd,

zoals geïnteresseerd, routineus, betuttelend, etc.

Vraag 8

Klantgerichtheid - ruimte voor opmerkingen (niet verplicht)

Vraag 9

Welk rapportcijfer (1-10) geeft u voor de kindvriendelijkheid? Dat is: de omgang met uw kind, zoals

geduldig, aardig, geïnteresseerd, etc.

Vraag 10

Kindvriendelijkheid - ruimte voor opmerkingen (niet verplicht)

Vraag 11

Als u één of meer onvoldoendes heeft gegeven, maakt het consultatiebureau uw verwachtingen niet waar.

Dus: wat gaat er mis en wat zou er volgens u moeten veranderen?

Vraag 12

Denkt u dat het consultatiebureau veranderd is sinds de periode dat u zelf kind was?

- ja

- nee

- dat weet ik niet

Vraag 13

Misschien heeft u wel eens met uw moeder over het CB gepraat. Welk cijfer (1-10 of ‘geen idee’) zou zij aan

het CB in haar tijd gegeven zou hebben?

Vraag 14

Denkt u dat uw moeder indertijd meer tevreden was dan u over het consultatiebureau?

- vroeger was het beter

- we zijn allebei ongeveer even tevreden

- nu is het beter dan vroeger

- geen idee
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Vraag 15

Sommige mensen vinden dat het consultatiebureau niet meer past in deze tijd. Vindt u dat ook?

- ja, het CB is een ouderwets instituut

- nee, het CB is nog steeds actueel

- geen mening

Vraag 16

Ouderwets? - ruimte voor opmerkingen (niet verplicht)

Vraag 17

Wat moet het consultatiebureau volgens u aanbieden in de komende 10 jaar?

inentingen

- ja

- nee

- geen mening

controle van groei en lichamelijke ontwikkeling (en informatie daarover)

- ja

- nee

- geen mening

controle van sociale en geestelijke ontwikkeling (en informatie daarover)

- ja

- nee

- geen mening

gehoortest

- ja

- nee

- geen mening

controle van taal- en spraakontwikkeling (en informatie daarover)

- ja

- nee

- geen mening

informatie en advies over voeding

- ja

- nee

- geen mening
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informatie en advies over opvoeding

- ja

- nee

- geen mening

Vraag 18

Aanbod - overige wensen:

Vraag 19

Denkt u dat het consultatiebureau over 20 jaar nog bestaat?

- ja

- nee

- geen idee

Vraag 20

Als u denkt dat het consultatiebureau over 20 jaar niet meer bestaat, waarom denkt u dat dan?

Vraag 21

Wilt u per e-mail vragen kunnen stellen aan iemand van het consultatiebureau?

- ja

- nee

- geen mening

Vraag 22

Zo ja, moet uw online contactpersoon een bekende van u zijn (uw eigen consultatiebureau-arts of de

wijkverpleegkundige)?

- ja, het moet iemand zijn die ik ken

- nee, dat hoeft niet. Het mag een onbekende medewerker zijn

Vraag 23

Hoe vaak zou u van zo’n e-mail dienst gebruik maken, denkt u?

- nooit

- sporadisch (minder dan 1 keer per maand)

- regelmatig (1 keer per maand of meer)

Vraag 24

Voor online contact heeft u de keuze tussen: e-mail verzenden naar het consultatiebureau (antwoord van

een professional, de volgende werkdag of nog iets later) of een vraag stellen op het Forum van Ouders

Online (antwoord van een collega-ouder, meestal binnen een paar uur).

Wat zou u kiezen?

- e-mail naar het CB

- een bericht op het Forum van Ouders Online

- weet ik niet (hangt af van de aard van de vraag)
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Vraag 25

Heeft u wel eens een gesprek gehad op het CB over de opvoeding van uw kind?

- ja

- nee

Was dat een prettig gesprek?

- ja

- nee

- n.v.t.

Was er genoeg tijd voor u?

- ja

- nee

- n.v.t.

Had u er in de praktijk ook iets aan?

- ja

- nee

- n.v.t.

Vraag 26

Als u kunt kiezen, wie vraagt u dan het eerst om raad bij opvoedingsproblemen (behalve uw partner)?

- mensen in mijn omgeving (familie, vrienden, kennissen)

- andere ouders via het Internet

- een ‘professional’ die ik ken (crèche-leidster, leerkracht, huisarts, CB-arts, wijkverpleegkundige, etc.)

- een specialist (psycholoog, kinderarts, opvoed-telefoon, opvoedwinkel, etc.)

- niemand (ik los mijn problemen het liefst zelf op)

Vraag 27

Hoe vaak gebruikt u de onderstaande bronnen bij de opvoeding van uw kind(eren)?

sporadisch = minder dan 1 x per maand

regelmatig = 1 x per maand of meer

(Jeugdmonitor Zeeland, mei 2001)

tv-programma’s over opvoeding

- nooit

- sporadisch

- regelmatig

brochures over opvoeding

- nooit

- sporadisch

- regelmatig
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tijdschriften over opvoeding

- nooit

- sporadisch

- regelmatig

radio-programma’s over opvoeding

- nooit

- sporadisch

- regelmatig

informatie op het Internet

- nooit

- sporadisch

- regelmatig

cursussen, thema-avonden en/of gespreksgroepen over opvoeding

- nooit

- sporadisch

- regelmatig

Vraag 28

- uw geboortejaar:

- het geboortejaar van uw (laatste) kind:

- aantal kinderen:

- uw opleiding (kies laatst genoten opleiding):

t/m basisonderwijs

t/m middelbaar onderwijs

t/m MBO

t/m HBO

t/m universiteit

overige

Vraag 29

Wilt u nog wat kwijt? Dan kan dat hier (niet verplicht)


