
SENSITIEF OUDERSCHAP
is universeel, maar niet uniform
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Mesman voert onderzoek uit naar sensitief 

ouderschap in cultureel perspectief. “Sensitief is als 

ouders een passende reactie geven op de signalen 

die een kind geeft.” Aan de hand van video-opna-

mes van ouder-en-kind-interacties in ruim twintig 

landen over de hele wereld laat Mesman zien, dat 

ouders door alle culturen heen gevoelig zijn voor 

deze signalen en er adequaat op reageren. Hoe er 

gereageerd wordt, kan er wel heel anders uitzien 

dan wij in het westen verwachten.

Doorsnee westerse omgang 

Om het verschil tussen niet-westerse en westerse 

ouders uit te vergroten, toont Mesman een video 

van een interactie van een Amerikaanse moeder 

met haar baby: Als het kind lijkt te willen draaien, 

probeert ze hem een handje te helpen: “Wil je 

draaien?” Dan dreigt de baby te gaan huilen. 

“Vind je dat niet leuk? Ben je nu boos op mama?”, 

reageert de moeder, waarna de baby weer lacht 

en kirt. “Dit is een doorsnee westerse interactie”, 

zegt Mesman: “Westerse ouders ‘ondertitelen’ 

de signalen die hun kind geeft: ze interpreteren wat 

hun kind wil, zeggen dat hardop en spelen erop in.”

Heel andere interactie en toch adequaat 

Veel ondertitelen, praten en elkaar aankijken, dat 

is het typisch westerse plaatje van sensitiviteit. 

Een contrast hiermee vormen de videofragmenten 

uit Mesmans onderzoek van ouder-en-kind-interac-

ties op het platteland van bijvoorbeeld de Filippij-

nen, Peru en Congo. Hier wordt niet of nauwelijks 

met het kind gesproken. Er is geen oogcontact. 

Ook wordt er niet met kind gespeeld of gelachen. 

Mesman: “Vanuit westerse optiek zijn sommige 

videobeelden uit ons onderzoek zelfs shockerend. 

Maar bekijken we de context van deze ouder-kind-

interacties, dan zien we veel positiefs gebeuren in 

het contact tussen ouder en kind. Baby’s worden 

voortdurend gedragen, er is continu lichamelijk 
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contact. Wijzen ze naar de borst van hun moeder, 

dan komt die gelijk tevoorschijn: ‘breastfeeding on 

demand’ is doodgewoon. Er zijn ook tantes en 

oudere broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes die het 

kind koesteren en troosten: gedeelde zorg is veel 

gewoner.” En wat nog meer opvalt: “Verzorgers 

reageren soms fysiek in plaats van verbaal. Ze 

verplaatsen het kind als het ergens naar kijkt of 

reikt zodat het er beter bij kan, zonder daar wat 

bij te zeggen. Of ze geven het kind iets waar het 

interesse in heeft, maar zonder het te benoemen.”

Voor Mesman werpt haar onderzoek deze vraag op: 

“Focussen westerse professionals niet teveel op 

oogcontact, lezen, praten, spelen, lachen, terwijl er 

zoveel meer handelingsmogelijkheden zijn die net 

zo goed adequaat zijn? Als een moeder een kind 

altijd bij zich draagt, kan ze snel reageren als er iets 

is. De toewijding is daarmee vanzelf heel groot.”

Sta open voor de situatie 

Het helpt als professionals zich meer bewust zijn 

van hun eigen normen en ouders met een open blik 

benaderen. “Het is vanzelfsprekend dat je je eigen 

normen hebt. Iedereen heeft normen over opvoe-

ding en ouderschap. Maar realiseer je dat het 

gedrag van ouders of gezinnen heel anders, en 

toch goed genoeg kan zijn. Valt je iets op dat je 

gek vindt? Zet dan een stapje terug en vraag je af: 

welke functie heeft het in dit gezin? Observeer en 

stel vragen. Neem bijvoorbeeld spelen of lezen met 

je kind. Dat vinden wij nu essentiële delen van de 

opvoeding, al keken we daar twee generaties terug 

anders naar. We weten dat het positief is voor 

de ontwikkeling van een kind. Maar in sommige 

niet-westerse of in ongeletterde gezinnen gebeurt 

het veel minder. Je kunt dan kijken of sommige 

functies van spel en taalontwikkeling op een andere 

manier aan bod komen. Is het in dit gezin iets 

van de kinderen onderling? Of wordt er samen 

gekookt? Belangrijk is dat je openstaat voor 

en inspeelt op de situatie van dit gezin.” n

Tips van Pharos* voor cultuursensitieve 

geboortezorg 

Heb je te maken met een gezin met een andere 

culture achtergrond dan de jouwe? Sta er iedere 

keer bij stil dat:

• ouderlijk gedrag sterk wordt bepaald door 

de omgeving

• een ouder een advies niet aanneemt als 

dat te ver afstaat van de eigen normen 

• sensitief ouderschap universeel is maar 

niet uniform

• je bewustzijn van je eigen norm voorwaarde 

is om mensen cultuursensitief te kunnen 

begeleiden

• mensen vanuit een heel andere cultuur komen 

en soms ineens naar Nederland zijn verhuisd: 

een overgang die stress met zich meebrengt

Houd dit voor ogen als je met ouders in gesprek 

gaat over richtlijnen en adviezen. Zoek samen 

met hen naar praktische oplossingen die recht 

doen aan wat voor hen belangrijk is.

*Pharos is het landelijk expertisecentrum dat zich 

inzet voor gezondheid en kwaliteit van zorg voor 

iedereen
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