Kwetsbare ouders in de regio
Utrecht
Omvang en kenmerken van deze groep en relatie
met hulpbehoefte en impact van corona

Inleiding
De coronaperiode heeft voor veel mensen een grote impact (gehad) op hun leven. Een
bepaalde mate van veerkracht of coping is nodig om zo goed mogelijk met een stressvolle en
moeilijke situatie om te gaan. Dit vermogen hangt af van verschillende factoren, zoals gevoel
van controle hebben over het leven, geloof hebben in de eigen capaciteiten en het meemaken
van ingrijpende levensgebeurtenissen. Ook opleidingsniveau, gezondheid, financiële situatie,
leefstijl en het sociaal netwerk zijn van invloed op de veerkracht van mensen.
We spreken van een kwetsbare situatie als er meerdere nadelige factoren tegelijk aanwezig
zijn in het leven van mensen. Wanneer het om ouders gaat, kan dit doorwerken naar de
gezondheid en het welzijn van de kinderen. Bekend is bijvoorbeeld dat zowel psychische als
lichamelijke gezondheidsproblemen bij ouders, maar ook werkloosheid, stress en conflicten
binnen een gezin samenhangen met een verhoogde kans op kindermishandeling.
Inzicht in de omvang en kenmerken van de groep (potentieel) kwetsbare ouders is van belang
om zicht te krijgen op de groep ouders die mogelijk extra aandacht nodig heeft en op welke
manier deze groep het beste ondersteund kan worden.
Deze factsheet geeft antwoord op de vraag hoeveel ouders in de regio Utrecht te maken
hebben met (een combinatie van) risicofactoren of problemen op het terrein van gezondheid
en welzijn. Ingegaan wordt op de kenmerken van deze ouders en de mate waarin er sprake is
van een verhoogde hulp- en ondersteuningsbehoefte bij deze groep. Daarbij is ook gekeken
naar de impact van de coronacrisis.

Onderzoeksgroep
5.706 volwassenen met thuiswonende kinderen van jonger dan 18 jaar hebben meegedaan
aan het onderzoek. Het betreft iets meer vrouwen (53%) dan mannen (47%). De meeste
ouders zijn in de leeftijd van 30-39 jaar (43%) en 40-49 jaar (36%). 6% is jonger dan 30
en 16% is 50 jaar of ouder. Bijna twee derde (65%) is hoogopgeleid (minimaal hbo), ruim
een kwart (28%) is gemiddeld opgeleid (mbo, havo, vwo) en 7% is laag opgeleid (mavo of
lager). 12% van de respondenten heeft een migratieachtergrond. 93% is gehuwd of
samenwonend, en 7% woont alleen met de kinderen (éénoudergezin). De data zijn
verzameld in het najaar van 2020 in het kader van de Gezondheidsmonitor volwassenen en
senioren. Lees hier meer over de methode en respons.

Hoeveel ouders hebben te maken met een stapeling van problemen?
In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel ouders te maken hebben met problemen of
risicofactoren op verschillende terreinen.
Tabel 1. Voorkomen van problemen of risicofactoren per domein
Gezondheid
%
In enige mate beperkt in dagelijks leven door
16,4
problemen met gezondheid
Matig/slecht ervaren gezondheid
10,9
Slechte fysieke gezondheid
5,7
Hoog risico op angst/depressie
3,3
Veel stress op 2 of meer gebieden
14,1
Ongezonde leefstijl
Obesitas
9,5
Roker
9,8
Overmatige drinker
9,8
Zware drinker
4,3
Sociaal
(Zeer) ernstig eenzaam
5,6
Geen praktische steun
6,6
Geen emotionele steun
4,5
Geen sociale steun
5,7
Slachtoffer huiselijk geweld, ooit
6,4
Maatschappelijk
Werkzoekend
2,2
Arbeidsongeschikt
1,6
Moeite met rondkomen
7,9

Er zijn duidelijke samenhangen
tussen gezondheidsproblemen,
sociale problemen en
maatschappelijke problemen
(Correlatiecoëfficiënt 0,30).
Een ongezonde leefstijl hangt
minder sterk samen met
problemen op de andere
domeinen (Correlatiecoëfficiënt
0,10 of lager).

Iets meer dan de helft van de ouders (54%) heeft tenminste één van de bovengenoemde
risicofactoren of problemen. Bij 29% van de ouders is sprake van twee of meer van de
bovengenoemde risicofactoren of problemen (zie figuur 1).
Figuur 1. Stapeling van problemen of risicofactoren bij ouders
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Ouders zijn extra kwetsbaar als er problemen of
risicofactoren op meerdere domeinen (gezondheid,
leefstijl, sociaal, maatschappelijk) tegelijkertijd spelen.
Bij iets meer dan een vijfde van de ouders (21%) is dit
het geval.
Kijk op de GGDAtlas voor de gemeentelijke cijfers.

4 of meer risicofactoren

De groep kwetsbare ouders (met risicofactoren op meerdere domeinen) is het grootst onder
laagopgeleide ouders (37%), ouders met een niet-westerse achtergrond (35%) en
éénoudergezinnen (34%) (zie figuur 2).
Figuur 2. Verschillen in kwetsbaarheid naar achtergrondkenmerken van de ouders
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Is er een verhoogde behoefte aan hulp of ondersteuning bij kwetsbare ouders?
Welke factoren spelen hierbij een rol?
In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de behoefte aan hulp of advies op het terrein van
de opvoeding en opgroeien van de kinderen. In figuur 3 is te zien dat ouders met problemen of
risicofactoren op 1 of meerdere domeinen een verhoogde hulpbehoefte hebben.
Figuur 3. Relatie hulpbehoefte en het voorkomen van problemen
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Van de (kwetsbare) groep
ouders met problemen op
meerdere domeinen, ontvangt
21% formele hulp of
ondersteuning bij de opvoeding
en opgroeien van hun
kinderen. Dat is het dubbele
van de groep ouders zonder
problemen. Daar bovenop heeft
9% hulp nodig, maar ontvangt
deze nog niet.

Interessant is om binnen de groep kwetsbare ouders te kijken welke factoren specifiek
samenhangen met een verhoogde hulpbehoefte (zie figuur 4).
Figuur 4. Factoren die samenhangen met de hulpbehoefte van kwetsbare ouders
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In deze figuur is te zien dat met name ouders met mentale problemen, sociale problemen en
financiële problemen een verhoogde behoefte hebben aan hulp bij de opvoeding en
ondersteuning van de kinderen (rode staven). Factoren die duiden op een verhoogde
veerkracht, zoals geluk, zingeving en regie ervaren over eigen leven, gaan duidelijk samen
met een verminderde hulpbehoefte bij kwetsbare ouders (groene staven).
Fysieke gezondheid en ongezonde leefstijl (niet gepresenteerd in de figuur) zijn niet
gerelateerd aan de hulpbehoefte. Een uitzondering hierop vormt zwaar alcoholgebruik. Ouders
waarbij sprake is van zwaar alcoholgebruik (tenminste wekelijks bij 1 gelegenheid 6 glazen
alcohol of meer drinken), hebben minder vaak behoefte aan hulp of ondersteuning bij de
opvoeding of opgroeien van hun kinderen. Opvallend is verder dat binnen de groep kwetsbare
ouders geen verschillen in hulpbehoefte zijn gevonden naar opleidingsniveau en
migratieachtergrond van de ouders.
Een belangrijk signaal is dat bij de kwetsbare ouders met een
niet-westerse migratieachtergrond een grotere groep een
onvervulde behoefte aan hulp heeft (19%), dan bij de ouders
met een Nederlandse (9%) of Westerse achtergrond (8%).
Wanneer de samenhang van alle bovengenoemde factoren met hulpbehoefte in één model
wordt onderzocht, dan blijken stress, regie over eigen leven en (het ontbreken van) praktische
steun en het sterkst samen te hangen met de behoefte aan opvoedingssteun en hulp.

Wat zijn de belangrijkste stressbronnen van kwetsbare ouders?
Bijna de helft (47%) van de kwetsbare ouders ervaart veel stress. Bij de niet-kwetsbare
ouders is dit 12%. In onderstaande figuur zijn de belangrijkste bronnen van stress van ouders
weergegeven.
Figuur 5. Belangrijkste stressbronnen van ouders
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De belangrijkste stressbron van de kwetsbare ouders is werk (34%). Dit is ook bij de nietkwetsbare ouders de belangrijkste stressbron. Daarnaast heeft bijna een kwart (23%) van de
kwetsbare ouders veel stress door de opvoeding van de kinderen. Verder blijkt dat de groep
kwetsbare ouders vaker mantelzorg geeft in vergelijking met de niet-kwetsbare ouders (26%
versus 19%) en zich daar vaker ‘overbelast’ door voelt.
Is de impact van de coronacrisis groter bij de groep kwetsbare ouders?
De coronaperiode heeft een grote impact op de levens van mensen gehad. Dit roept de vraag
op of mensen met een verhoogde kwetsbaarheid hier meer negatieve gevolgen van hebben
ondervonden. Met andere woorden: is er een relatie tussen het hebben van problemen op 1 of
meerdere domeinen en de impact die mensen hebben ervaren van corona?
Figuur 6. Relatie kwetsbaarheid en impact van corona
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In figuur 6 is te zien dat op hoe meer domeinen ouders problemen ervaren, des te groter de
ervaren impact van corona is. 89% van de groep kwetsbare ouders ervaart een effect van corona
op zijn of haar gezondheid en de helft ervaart dat door corona de controle over het leven
veranderd is.
Verder blijkt uit de analysen dat hoe meer veerkracht ouders hebben, des te minder ze een
negatieve impact ervaren van corona.

Conclusies en aanbevelingen
Bij 1 op de 5 ouders in de regio Utrecht is sprake van een stapeling van problemen of
risicofactoren op meerdere terreinen (gezondheid, leefstijl, sociaal en maatschappelijk). Deze
verhoogde kwetsbaarheid komt vooral voor bij laagopgeleide ouders, éénoudergezinnen en
gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond.
Kwetsbare ouders, met problemen op meerdere domeinen, hebben veel vaker behoefte aan
hulp en advies over het opgroeien en ontwikkeling van hun kinderen (30% versus 13% van de
ouders zonder problemen). Wat opvalt is dat ouders met een niet-westerse
migratieachtergrond vaker een onvervulde hulpbehoefte hebben. Dat wil zeggen: zij hebben
behoefte aan hulp en ondersteuning, maar hebben dit nog niet ontvangen. Het is van belang
hier aandacht voor te hebben in de nulde en eerstelijnszorg.
Vooral mentale problemen, sociale problemen en financiële problemen gaan samen met een
verhoogde hulpbehoefte, waarbij stress en het ontbreken van praktische steun eruit springen.
Belangrijke stressbronnen zijn werk en de opvoeding van de kinderen, maar ook andere
stressbronnen vallen op, zoals wonen en geldzaken. Hier is mogelijk deels een relatie met de
coronacrisis en de crisis op de woningmarkt. Ook bij echtscheiding zijn beide zaken (wonen en
financiën) vaak een acute stressfactor.
Aandacht voor deze verschillende stressoren in de ondersteuning en advies van kwetsbare
ouders is van belang. Stress-sensitief werken kan hier positief aan bijdragen (lees meer). Ook
voor de ouders zelf is het bijvoorbeeld goed om te weten wat stress met hun lijf en hersenen
doet. Daarnaast is een goede signalering van ouders en gezinnen waarbij sprake is van een
disbalans in draaglast en draagkracht belangrijk. De jeugdgezondheidszorg kan hier een
belangrijke schakel in vervullen.
De resultaten laten zien dat ouders met veerkracht (bijvoorbeeld gevoelens van geluk en
zingeving en het ervaren van regie over het eigen leven) minder behoefte aan hulp hebben en
een minder negatieve impact (hebben) ervaren van de coronacrisis. Dit onderstreept het
belang van aandacht voor versterking van deze veerkracht, bijvoorbeeld door in hulp en
ondersteuning aan (kwetsbare) ouders uit te gaan van wat ze wel kunnen. In de
jeugdgezondheidszorg richt men zich in de gesprekken met ouders steeds meer op het
versterken van de eigen kracht van de ouders, en coaching van ouders (lees meer).
Tot slot benadrukken deze resultaten het belang van laagdrempelige hulp maar ook van het
versterken en bevorderen van sociale netwerken in de gemeenten, bijvoorbeeld tussen
ouders. Een goed aanbod van basisvoorzieningen (zoals activiteiten en mogelijkheden voor
ontmoeting, maar ook een sterk gezondheids- en welzijnsaanbod met laagdrempelige hulp)
kan hierbij een bevorderende rol spelen.
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