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Eva Straus, Partnerinteracties, relationele en seksuele tevredenheid in het postpartum.  

Masterproef tot het behalen van de graad van Master in de Seksuologie, juni 2021. 

Promotor: Prof. dr. Paul Enzlin en Werkbegeleider: Sofia Prekatsounaki  

De geboorte van een kind is voor ouders een belangrijke levensgebeurtenis die vaak gepaard gaat met 
veranderingen in hun relatie en seksueel leven. Door de veeleisende zorg voor de baby worden ouders 
geconfronteerd met de uitdaging om, ondanks het nieuwe gezinslid, elkaar als romantische partners 
niet uit het oog te verliezen. Veranderingen in het postpartum op individueel maar ook op 
koppelniveau kunnen resulteren in een daling van de relationele en seksuele tevredenheid bij ouders. 
Deze tevredenheid kan mogelijk verklaard en gefaciliteerd worden door de manier waarop de partners 
met elkaar omgaan. De kwaliteit van deze partnerinteracties speelt een cruciale rol in het behouden 
van een bevredigende relatie. De beperkte hoeveelheid literatuur over de rol van deze 
partnerinteracties voor de relationele en seksuele tevredenheid bij ouders in het eerste jaar 
postpartum is de aanleiding geweest tot het schrijven van deze masterproef. Dit onderzoek tracht om 
op volgende onderzoeksvraag een antwoord te bieden: Wat is het verband tussen partnerinteracties 
en relationele en seksuele tevredenheid in het postpartum? 

Aan de hand van een kwantitatief vragenlijstonderzoek werden gegevens verzameld bij 54 
heteroseksuele koppels met een baby van drie tot twaalf maanden oud. Het DIADICS Model van 
Prekatsounaki et al. (2021) lag hierbij aan de basis van de verschillende interactierollen die onderzocht 
werden op drie domeinen: seksualiteit, affectiviteit en cognitie. Deze interactierollen werden, via 
analyses op persoonsniveau en een dyadische analyse volgens het Actor-Partner Interdependence 
Model, in verband gebracht met de relationele en seksuele tevredenheid van de ouders. Door de 
gegevens van beide partners aan elkaar te koppelen, werden naast intrapersoonlijke processen ook 
interpersoonlijke processen bestudeerd. 

Onze resultaten geven aan dat de relationele en seksuele tevredenheid van vaders en moeders zowel 
door de eigen rol in de interacties met hun partner (actor-effecten) als door de bijdrage van hun 
partner aan deze interacties (partner-effecten) kunnen worden beïnvloed. Allereerst is gebleken dat 
voor zowel vaders als moeders het ervaren van intimiteit in de relatie essentieel is voor het behouden 
van de relationele tevredenheid. Intimiteit is de ervaring van affectie en aantrekkingskracht waardoor 
een gevoel van verbondenheid en liefde ontstaat, en waarin er plaats is voor seksuele en sensuele 
affectie met fysiek contact. Daarnaast vonden we dat de mate waarin partners elkaar zowel op 
seksueel, affectief als cognitief vlak als responsief ervaren, hun relationele en seksuele tevredenheid 
kan voorspellen. Tenslotte bleek zelfexpansie, gerealiseerd door samen met je partner nieuwe 
activiteiten uit te proberen, zowel de relationele als seksuele tevredenheid van ouders te verhogen.  

We kunnen concluderen dat relationele en seksuele tevredenheid het resultaat zijn van verschillende 
complexe intra- en interpersoonlijke relatieprocessen. In de toekomst kan longitudinaal onderzoek 
deze bevindingen verder verfijnen door op meerdere meetmomenten in het postpartum de 
partnerinteracties in kaart te brengen en deze te verbinden met de tevredenheid. Ouders prenataal 
en postnataal informeren over het belang van intimiteit, zelfexpansie en responsiviteit in hun relatie 
en ze begeleiden in het omgaan met deze stressvolle levensgebeurtenis, kan hen beschermen tegen 
de relationele uitdagingen die het ouderschap met zich meebrengt.  
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Eva Straus, Dyadic interactions, relationship and sexual satisfaction in the postpartum.  

Master thesis presented to obtain the degree of Master in de Seksuologie, June 2021. 

Promotor: Prof. dr. Paul Enzlin and Supervisor: Sofia Prekatsounaki  

The birth of a child is an important life event for parents, often causing changes in their relationship 
and sexual life. The high demand for care for the baby sets a challenge for the parents not to lose sight 
of each other as romantic partners, despite the new family member. Changes during the postpartum 
phase, as well at the individual as the couple level, can result in a decline of the parents’ relationship 
and sexual satisfaction. This satisfaction can possibly be explained and facilitated by the way partners 
interact with each other. The quality of these dyadic interactions plays a crucial role in maintaining a 
satisfying relationship. The limited amount of literature investigating the role of these dyadic 
interactions concerning relationship and sexual satisfaction of parents in the first year postpartum was 
the main incentive for writing this master’s thesis. This research aims to answer the following research 
question: what is the relationship between dyadic interactions and relationship and sexual satisfaction 
in the postpartum? 

By using a quantitative questionnaire study, data were collected from 54 heterosexual couples with a 
three- to twelve-month-old baby. The DIADICS Model of Prekatsounaki et al. (2021) served as a 
foundation for the investigation of the different interaction roles in three domains: sexuality, affection 
and cognition. These interaction roles were associated with the parents’ relationship and sexual 
satisfaction, by analysing the data on an individual and dyadic level using the Actor-Partner 
Interdependence Model. By linking the data obtained from the partners, not only intrapersonal but 
also interpersonal processes could be investigated. 

Our results indicate that the relationship and sexual satisfaction of fathers and mothers can be 
influenced both by their own role in the interactions with their partner (actor effects) and by their 
partners’ contribution to these interactions (partner effects). First, experiencing intimacy in the 
relationship is for both fathers and mothers essential for maintaining relationship satisfaction. 
Intimacy is the experience of affection and attraction that creates a feeling of togetherness and love, 
in which there is room for sexual and sensual affection with physical contact. Secondly, our results 
showed that the degree to which partners perceive each other as responsive, on a sexual, affective 
and cognitive level, can predict their relationship and sexual satisfaction. Finally, self-expansion, 
obtained by exploring new activities with your partner, was found to increase both the relationship 
and the sexual satisfaction of parents. 

We can conclude that relationship and sexual satisfaction are the result of various complex intra- and 
interpersonal relationship processes. In the future, longitudinal research can refine our results by 
measuring the dyadic interactions at several moments in the postpartum and linking them to 
satisfaction. Informing parents, prenatally and postnatally, about the importance of intimacy, self-
expansion and responsiveness in their relationship and supporting them in dealing with this stressful 
life event can protect them against the relational challenges that parenthood brings along.  
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Een kind krijgen is voor veel koppels een moment van groot geluk. Het gaat gepaard met het 

aanbreken van een volgende levensfase waarin de nieuwe rol als ouder op de voorgrond komt te staan. 

Toch kan het tegelijkertijd een stressvolle periode zijn die door een grote meerderheid van de koppels 

wordt ervaren als een matige tot ernstige crisis met een belangrijke impact op hun relationeel en 

seksueel functioneren (LeMasters, 1957; Rosen et al., 2016). Er bestaat een grote hoeveelheid aan 

onderzoek over welke invloed de komst van een kind heeft op zowel de moeder, de vader, als op het 

koppel. Echter, de interacties die binnen een koppel plaatsvinden en hoe zij de relationele en seksuele 

tevredenheid in het postpartum kunnen beïnvloeden, zijn nog steeds onvoldoende wetenschappelijk 

onderzocht (Maas et al., 2015). Kennis over en inzicht in deze processen kan perspectieven openen 

om koppels te begeleiden in hun omgang met elkaar in de overgang naar het ouderschap. In deze 

masterproef worden de partnerinteracties bij ouders met een baby jonger dan één jaar onderzocht en 

worden deze in verband gebracht met hun relationele en seksuele tevredenheid. 

In deze inleiding zal allereerst ingegaan worden op de individuele veranderingen bij moeders 

en vaders in de transitie naar het ouderschap die een effect hebben op hun relatie en seksueel leven. 

In het tweede deel van de inleiding verschuift de focus naar de partnerrelatie van de ouders. Hierbij 

wordt eerst het concept van partnerinteracties geïntroduceerd, waarna deze in verband gebracht 

worden met de relationele en seksuele tevredenheid bij ouders. Daarna zullen de onderzochte 

partnerinteracties in het licht van het DIADICS Model van Prekatsounaki et al. (2021) besproken 

worden. De associatie tussen de onderzochte partnerinteracties en relationele en seksuele 

tevredenheid zal hier met behulp van de huidige literatuur onderbouwd worden. In het laatste deel 

volgt er een verduidelijking van het doel, de onderzoeksvragen en de hypothesen van deze studie. 

De Transitie naar het Ouderschap: Partners worden Ouders  

De overgang naar het ouderschap is voor koppels een belangrijke levensgebeurtenis waarin 

hun relatie en seksueel leven op de proef worden gesteld. Ze worden als partners uitgedaagd om 

tijdens periodes van stress, roloverbelasting en vermoeidheid elkaar telkens weer terug te vinden en 

daarbij hun eigen en elkaars noden niet uit het oog te verliezen (Cowan & Cowan, 1992; Muise et al., 

2017). Zowel moeders als vaders worden geconfronteerd met heel wat veranderingen die een invloed 

kunnen hebben op hun relationele en seksuele tevredenheid (Cowan & Cowan, 1995). In het eerste 

deel van deze inleiding zullen de veranderingen die tijdens de zwangerschap en het postpartum een 

effect hebben op de relationele en seksuele tevredenheid voor moeders en vaders apart worden 

besproken.  
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Zwangerschap 

De zwangerschap is het startpunt van een hele reeks veranderingen die de relatie van de 

toekomstige ouders kunnen beïnvloeden (Symes, 2017). Het lichaam van de moeder ondergaat 

fysiologische veranderingen om de groeiende foetus te ondersteunen en op psychologisch vlak moet 

ze zich aanpassen aan het idee dat er een baby in haar baarmoeder groeit (Soma-Pillay et al., 2016; 

Symes, 2017). Voor vaders is de zwangerschap de meest stressvolle periode in de transitie naar het 

ouderschap omdat ze anticiperen op de veranderingen die de geboorte van de baby met zich mee zal 

brengen (Condon et al., 2004). Deze veranderingen en de stress die ermee gepaard gaat, kunnen de 

koppelrelatie negatief beïnvloeden (Condon et al., 2004). Tijdens de zwangerschap doen er zich ook 

op seksueel vlak veranderingen voor, die vooral gekenmerkt worden door een daling van de seksuele 

frequentie (Von Sydow, 1999). Enkele redenen voor deze daling zijn vermoeidheid, verminderd 

seksueel verlangen en angst om de baby te beschadigen of een preterme bevalling te induceren 

(Eryilmaz et al., 2004). Terwijl de seksuele tevredenheid bij moeders tijdens de zwangerschap 

onveranderd blijft, is er bij vaders wel een daling zichtbaar (Condon et al., 2004; Pauleta et al., 2010). 

De impact van een baby op de relatie en seksualiteit van de ouders start dus al vanaf de conceptie.  

Postpartum 

Veranderingen bij Moeders met een Invloed op hun Relatie en Seksualiteit. Moeders 

moeten allereerst fysiek herstellen van de bevalling. Op obstetrisch vlak spelen hierbij de wijze van 

bevalling, de toestand van het perineum en de pariteit een rol. In de studie van Signorello et al. (2001) 

rapporteerden 615 primipara (d.w.z. vrouwen met één kind) in een vragenlijst over hun seksueel 

functioneren. Op drie en zes maanden postpartum rapporteerden respectievelijk 41% en 22% van de 

vrouwen dyspareunie (d.w.z. pijn bij het vrijen). Vrouwen met een instrumentele bevalling hadden 

meer dyspareunie dan vrouwen met een spontane vaginale bevalling. Voor de toestand van het 

perineum was de regel: hoe minder schade aan het perineum, hoe minder pijn bij seksuele activiteit 

en hoe hoger de seksuele tevredenheid (Signorello et al., 2001). Volgens Lagaert et al. (2017) ervaren 

primipara meer dyspareunie dan multipara (d.w.z. vrouwen met meerdere kinderen), zowel op zes 

weken als zes maanden postpartum. Çankaya en Dikmen (2020) bevestigden bovenstaande 

bevindingen in hun onderzoek en voegden eraan toe dat primipara en vrouwen met een perineaal 

letsel een hogere kans hebben op het ontwikkelen van een seksuele dysfunctie. Muise et al. (2017) 

concluderen in hun onderzoek dat er een significant verband is tussen de bevallingservaring en het 

verloop van het postpartum enerzijds, en de relationele en seksuele tevredenheid van de moeder 

anderzijds. 
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Het geven van borstvoeding aan de baby wordt als een zeer belangrijk aspect van het 

moederschap beschouwd. Borstvoeding geven heeft echter ook een invloed op de seksualiteit. 

Prolactine wordt geproduceerd tijdens het geven van borstvoeding en zal zorgen voor een 

onderdrukking van de hormoonproductie in de ovaria. Hierdoor wordt de secretie van de hormonen 

oestrogeen en testosteron onderdrukt. Het lage testosterongehalte zorgt voor een verminderde 

seksuele interesse en het lage oestrogeengehalte resulteert in een verminderde vaginale lubricatie en 

bijgevolg atrofie van het vaginaal epitheel (Leeman et al., 2012). Borstvoedende vrouwen hebben 

mede daardoor een hogere kans op dyspareunie dan vrouwen die flesvoeding geven (Signorello et al., 

2001). Daarnaast kunnen factoren zoals borstgevoeligheid, borstgroei, het lekken van de borsten en 

een overmaat aan fysiek contact met de baby allemaal een invloed hebben op de seksualiteitsbeleving 

van de moeder (Leeman et al., 2012).  

Behalve deze fysiologische veranderingen, zijn er in het postpartum ook psychologische 

veranderingen die een invloed kunnen hebben op de relatie en seksualiteit. Extreme vermoeidheid en 

ontevredenheid met het nieuwe, veranderde lichaam kunnen bij de moeder voor een daling van het 

seksueel verlangen, seksuele frequentie, relationele en seksuele tevredenheid zorgen (Ahlborg et al., 

2005; Fischman et al., 1986; Muise et al., 2017; Pastore et al., 2007). Vermoeidheid kan ook een 

symptoom zijn van een postpartumdepressie, wat bij 10-15% van de vrouwen voorkomt in het eerste 

jaar postpartum. Zo’n depressie kan op zijn beurt ook zorgen voor een daling van het seksueel 

verlangen (Demyttenaere et al., 1995). Daarnaast verhogen stress en angst in het postpartum het risico 

op het ontwikkelen van een seksuele dysfunctie (Çankaya & Dikmen, 2020). Een specifieke angst die 

bij moeders vaak voorkomt, is angst voor pijn bij het (voor de eerste keer) hervatten van de seksuele 

activiteit. Deze anticipatie-angst gaat gepaard met een verminderde bloedstuwing naar de genitaliën 

en soms treedt er ook een vaginistische reactie op waarbij er een onwillekeurige samentrekking is van 

de bekkenbodemspieren. Deze twee fenomenen blokkeren het proces van seksuele opwinding 

waardoor er onvoldoende lubricatie is bij de vrouw. Tijdens de seksuele activiteit ontstaat er hierdoor 

mechanische wrijving, wat de geslachtsgemeenschap pijnlijk maakt. Dit zorgt voor bevestiging van de 

angst voor de pijn die reeds vóór de geslachtsgemeenschap bestond. Doordat deze vicieuze cirkel zich 

telkens herhaalt, wordt dyspareunie in stand gehouden (Spano & Lamont, 1975). 

Veranderingen bij Vaders met een Invloed op hun Relatie en Seksualiteit. Ondanks dat 

een kinderwens bij vaders zorgt voor een verhoging van hun geluk, is er bij de geboorte van de baby 

een daling van het geluk (Willén, 1996 in Ahlborg & Strandmark, 2006). De vader krijgt in de postnatale 

periode mogelijk te maken met stress die wordt veroorzaakt door negatieve gevoelens bij de 

zwangerschap, confrontatie met restricties door de rol als vader en gevoelens van incompetentie in de 

zorg voor het kind (Philpott et al., 2017). Condon et al. (2004) voegen hieraan toe dat er bij nieuwe 
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vaders stress is omdat ze het gevoel hebben de verantwoordelijkheid te dragen voor hun nieuwe 

familie en omdat ze soms een meer geïdealiseerd beeld hebben van het ouderschap. Ahlborg et al. 

(2005) beschreven dat vaders in het postpartum zelfs meer stress ervaren dan moeders omdat ze 

zowel in hun rol als vader als in hun rol als professional optimaal willen presteren. Deze stress kan 

leiden tot angst, depressie en vermoeidheid (Philpott et al., 2017). Lu (2006) deed een onderzoek bij 

163 vaders waarin hij zes weken voor en zes weken na de geboorte hun stress en relationele 

tevredenheid bevroeg. Hij vond dat de verhoogde stress-levels bij vaders een negatief effect hadden 

op hun relationele tevredenheid, zowel voor als na de geboorte.  

Mannen hebben in het algemeen het gevoel dat ze slecht voorbereid zijn op het ouderschap, 

vooral op het vlak van de seksuele veranderingen die er plaats vinden (Condon et al., 2004). De 

seksuele frequentie en seksuele tevredenheid van vaders zet vanaf de zwangerschap tot en met het 

eerste jaar postpartum een daling in. In het onderzoek van Condon et al. (2004) rapporteerde 35-50% 

van de bevraagde mannen in het postpartum een lagere seksuele frequentie en seksuele tevredenheid 

dan ze gehoopt hadden. Ook Ahlborg et al. (2005) vonden dat vaders ontevreden waren over de lagere 

seksuele frequentie in de eerste zes maanden van het postpartum. Vaders vertonen in het postpartum 

geen daling in seksueel verlangen, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor hun ontevredenheid met 

de gedaalde seksuele frequentie (Fischman et al., 1986). Daarnaast blijkt de seksuele tevredenheid van 

vaders negatief gecorreleerd te zijn met overbelasting door verschillende rollen (vader, werknemer) 

en het aantal uren dat zij werken (Maas et al., 2015). 
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De Partnerrelatie naast het Ouderschap  

Boeken over hoe je het ouderschap kan overleven, verkopen als zoete broodjes met maar één 

overheersende boodschap: een kind krijgen is één van de grootste uitdagingen voor koppels (Cowan 

& Cowan, 1992). Een kind krijgen is een gelukzalige tijd, maar het wordt tegelijkertijd inderdaad 

gekenmerkt door een significante daling in relationeel en seksueel functioneren (Rosen et al., 2016). 

De relatie van een goed functionerend koppel zal door de komst van een kind niet snel uit elkaar vallen, 

maar een relatie die reeds voor de geboorte niet optimaal was, zal door het krijgen van een kind niet 

makkelijk kunnen worden verbeterd (Cowan & Cowan, 1995). Uit de onderzoeken van Ahlborg et al. 

(2005) en Byers (2005) blijkt dat de relationele en seksuele tevredenheid van koppels kan worden 

beïnvloed door de interacties die tussen de partners plaatsvinden. Hoe beter de communicatie tussen 

de partners, hoe hoger hun relationele en seksuele tevredenheid (Ahlborg et al., 2005). Er is een 

beperkte hoeveelheid literatuur beschikbaar over de rol van deze partnerinteracties voor relationele 

en seksuele tevredenheid in het postpartum. Muise et al. (2017) illustreerden aan de hand van het 

begrip sexual communal strength dat de partnerinteracties van ouders in het postpartum wel degelijk 

een belangrijke rol kunnen spelen in hun relationele en seksuele tevredenheid. 

In het tweede deel van deze inleiding zal kort het concept van partnerinteracties gekaderd 

worden, waarna deze partnerinteracties in verband gebracht worden met de relationele en seksuele 

tevredenheid van ouders in het postpartum.  

Partnerinteracties binnen een Koppel 

Interacties tussen mensen vormen de bouwstenen van de relaties die gedurende het hele 

leven met anderen worden aangegaan. De manier waarop deze interacties verlopen, kan metaforisch 

vergeleken worden met de mortel die nodig is om een stevige muur te bouwen: als ze vlot verlopen, 

ontstaat er een hechte relatie. Hierbij komt effectieve communicatie tot stand door het voortdurend 

afstemmen en aanpassen van de eigen interactierol op de persoon waarmee men in contact staat 

(Burgoon et al., 1995). De interactierol verwijst naar de rol van een partner in de interactie 

(Prekatsounaki et al., 2021). Mensen communiceren op deze manier met behulp van verschillende 

interactierollen die ze telkens bijstellen naargelang de karakteristieken van hun ontvanger (Burgoon 

et al., 1995).  

Eén van de belangrijkste relaties voor volwassenen is de romantische relatie met een partner 

(Neff & Karney, 2003). Kelley et al. (1983, geciteerd in Harvey et al., 2004, p. 3) beschrijven deze 

romantische relatie als “een relatie met een sterke, frequente en diverse onderlinge afhankelijkheid 

tussen twee mensen die over een aanzienlijke periode van tijd allebei betrokken zijn bij de relatie”. De 

romantische relatie vindt haar onderscheid met een vriendschappelijke relatie in de aspecten 
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‘exclusiviteit’ en ‘seksuele intimiteit’ (Bisson & Levine, 2007). Een romantische relatie wordt 

gekenmerkt door een specifieke vorm van interpersoonlijke communicatie die centraal staat binnen 

het koppel (Vangelisti, 2012). Dit zijn de partnerinteracties die als “dyadische interacties tussen twee 

partners in een hechte relatie” worden gedefinieerd (Prekatsounaki et al., 2021, p. 3). Volgens 

Vangelisti (2012) is de manier waarop de partners met elkaar in interactie gaan afhankelijk van hun 

individuele cognitieve en affectieve karakteristieken. De cognitieve kenmerken omvatten de 

gedachten die het individu over zijn/haar partner en hun relatie heeft: wat de partners van elkaar 

vinden staat hier centraal. De affectieve kenmerken zijn de gevoelens die een individu in de relatie met 

de romantische partner ervaart. Deze gevoelens en de expressie ervan staan in nauw contact met hoe 

dat die persoon denkt over de relatie. Bijvoorbeeld wanneer er niet aan de verwachtingen van iemand 

in een romantische relatie wordt voldaan, lokt dit vaak bepaalde emoties uit. Daarom is een 

romantische relatie een dynamisch en reflexief gegeven: de cognitieve en affectieve karakteristieken 

van de partnerinteracties beïnvloeden elkaar en op hun beurt ook de relatie (Vangelisti, 2012). Het 

belang van partnerinteracties binnen koppels wordt ook benadrukt door Fitzpatrick (1977), die op 

basis van partnerinteracties drie types van koppels beschrijft. Het verloop van de interacties tussen 

partners is geassocieerd met de relationele en seksuele tevredenheid van het koppel (Byers, 2005; 

Cupach & Comstock, 1990). Veranderingen in deze twee vormen van tevredenheid worden mede 

beïnvloed door de kwaliteit van de partnerinteracties (Byers, 2005). 

Partnerinteracties en Relationele Tevredenheid in het Postpartum 

De jonge ouders gaan in het postpartum niet alleen apart, maar ook samen als koppel door 

een stroomversnelling van veranderingen die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van hun 

relatie (Cowan & Cowan, 1995). Vooral bij de geboorte van een eerste kind komt het koppel voor heel 

wat uitdagingen te staan. Koppels hebben vóór de zwangerschap een balans gevonden tussen hun 

werk, huishouden en ontspanning. Door de geboorte van hun kind kan hun dagelijks functioneren 

helemaal uit evenwicht worden gehaald (Ahlborg et al., 2005). Al deze veranderingen kunnen de 

relationele tevredenheid van ouders beïnvloeden. Iemands relationele satisfactie of tevredenheid kan 

op twee manieren omschreven worden. Vanuit cognitief standpunt is dit “de evaluatie van de positieve 

en negatieve dingen in een relatie in vergelijking met wat er verwacht wordt” (Walster et al., 1978, 

geciteerd in Byers, 1999, p. 97). Vanuit affectief standpunt is dit “iemands subjectief gevoel van geluk 

met deze relatie” (Rusbult et al., 1983, geciteerd in Byers, 1999, p. 98). 

Hieronder zal beschreven worden welke veranderingen er zich tijdens het postpartum in de 

koppelrelatie kunnen voordoen, hoe de relationele tevredenheid van ouders evolueert en in welke 

mate partnerinteracties een rol kunnen spelen in de relationele tevredenheid van koppels met en 

zonder kinderen.  
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Veranderingen op Relationeel Vlak in het Postpartum. Wanneer gekeken wordt naar de 

echtscheidingscijfers in Vlaanderen blijkt uit het rapport van Vanassche et al. (2013) dat ongeveer één 

op de vijf kinderen tussen 0-17 jaar een echtscheidingservaring heeft. Ouders met jonge kinderen 

hebben een hoger risico om uit elkaar te gaan (Ahlborg & Strandmark, 2006; Mitnick et al., 2009). 

Volgens Cowan en Cowan (1992) ligt de reden voor een echtscheiding niet bij de stress die aanwezig 

is door een kind, maar moeten er reeds problemen aanwezig zijn binnen het koppel voordat er nog 

maar sprake is van een kind. De copingstrategieën die een koppel in het omgaan met moeilijkheden in 

hun relatie gebruikt, zijn een goede voorspeller voor hoe ze als toekomstige ouders zullen 

functioneren. Koppels die voor de komst van een kind weinig conflicten hebben en veel positieve 

interacties vertonen, hebben een lagere kans om na de geboorte een daling van relationele kwaliteit 

te ervaren en bijgevolg uit elkaar te gaan (Kluwer, 2010).  

De ouders moeten zich tijdens het postpartum niet alleen aanpassen aan hun eigen rol als 

ouder, ze moeten zich ook aanpassen aan elkaar als ouder en aan de nieuwe situatie om als koppel 

plots samen ouders te zijn (Ahlborg & Strandmark, 2006). Het koppel staat dag en nacht in voor het 

verzorgen van hun baby wat kan bijdragen aan een chronisch slaaptekort. Het gevolg hiervan is dat 

koppels minder vrije tijd en minder energie hebben om kwaliteitsvolle momenten met elkaar door te 

brengen. Daarnaast kunnen ouders hierdoor ook minder responsief zijn voor de noden van hun partner 

(Cowan & Cowan, 1995; Kluwer, 2010). Nieuwe ouders gaan op een andere manier met elkaar 

communiceren als voordien, waarbij conflicten en onenigheid vaker kunnen voorkomen. Tenslotte 

wordt de verdeling van het huishouden na de geboorte terug traditioneler (Kluwer, 2010).  

Ouders gaan op verschillende manieren om met de veranderingen die ze ervaren in het 

ouderschap: ze passen zich aan hun nieuwe rol als ouder aan, gaan op een andere manier 

communiceren en proberen externe condities zoals werk te combineren met het ouderschap. Deze 

copingstrategieën hebben een invloed op de mate van intimiteit die binnen de partnerrelatie aanwezig 

is. Tegelijkertijd faciliteert intimiteit tussen de ouders deze copingstrategieën (Ahlborg & Strandmark, 

2006). De manier waarop koppels zich aan deze veranderingen aanpassen, heeft een belangrijk effect 

op de kwaliteit van hun relatie (Putney, 2017).  

Verloop van Relationele Tevredenheid in het Postpartum. De mate van relationele 

tevredenheid binnen een langdurige relatie wordt in onderzoek vaak voorgesteld volgens een 

curvilineair verloop. De start van een relatie gaat gepaard met een hoge relationele tevredenheid (Neff 

& Karney, 2003). Tijdens de eerste jaren na het huwelijk vindt er een sterke daling plaats in deze 

tevredenheid. Het aantal negatieve interacties blijft gedurende deze periode redelijk stabiel, maar het 

aantal positieve interacties zal tijdens deze periode afnemen wat kan resulteren in een lagere 
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relationele tevredenheid (Vangelisti, 2012). Een mogelijke verklaring voor het inzetten van deze daling 

is de komst van kinderen, maar McHale en Huston (1985) zagen in hun longitudinaal onderzoek dat 

zowel ouders mét als ouders zonder kinderen een significante daling vertoonden in hun tevredenheid. 

De relationele satisfactie van koppels is het laagst op het moment dat hun kinderen in de puberteit 

zitten. Nadat de kinderen het huis verlaten, stijgt de tevredenheid opnieuw (Miller, 2000). Echter, de 

curvilineaire visie op relationele satisfactie wordt in veel onderzoeken bekritiseerd omdat deze 

gebaseerd is op cross-sectioneel onderzoek en retrospectieve data. Daarnaast is deze visie beperkt tot 

de traditionele levenscyclus van een familie waarin alle belangrijke levensgebeurtenissen volgens een 

vaste volgorde verlopen. In deze visie staat het ouderschap centraal en wordt er geen rekening 

gehouden met mogelijke variaties in familiestructuur, zoals koppels zonder kinderen of koppels die vrij 

laat kinderen krijgen (Miller, 2000; Vangelisti, 2012).  

Enkele onderzoeken hebben zich verder toegespitst op het bestuderen van het verloop van 

relationele tevredenheid in de transitie naar het ouderschap. In de meta-analyse van Mitnick et al. 

(2009) werd geconcludeerd dat de relationele satisfactie bij moeders en vaders daalt vanaf de 

zwangerschap tot 11 maanden na de bevalling. Jonge ouders, ouders die ongehuwd zijn en ouders die 

nog niet lang een relatie hebben, lopen het hoogste risico op een daling in relatiesatisfactie. Daarnaast 

vonden Twenge et al. (2003) een negatieve correlatie tussen het aantal kinderen en relationele 

tevredenheid. In vergelijking met koppels zonder kinderen, blijken koppels met kinderen een versnelde 

én grotere daling in relationele tevredenheid te ervaren (Lawrence et al., 2008). Doss et al. (2009) 

voegen hier op basis van hun longitudinaal onderzoek aan toe dat het bij ouders over een meer plotse 

daling in de relationele tevredenheid gaat, die zowel bij moeders als vaders even groot is. Koppels 

zonder kinderen daarentegen vertonen een meer graduele daling van hun relationele tevredenheid in 

de eerste acht jaar van hun huwelijk (Doss et al., 2009). Volgens het onderzoek van Sanders (2010) 

ervaren moeders een lagere relationele tevredenheid dan vaders. Ze schrijft dit toe aan het 

genderstereotiepe idee dat in onze samenleving leeft waarbij vrouwen de hoofdverantwoordelijkheid 

hebben in de zorg voor hun kinderen. 

Niet alle ouders ervaren een daling in hun relationele tevredenheid. Kluwer (2010) beschrijft 

dat ongeveer de helft van de koppels een daling ervaart, terwijl de andere helft geen veranderingen 

aangeeft of zelfs een verbetering rapporteert. De geboorte van een kind leidt dus niet automatisch en 

onvermijdelijk tot een daling van de relationele tevredenheid binnen het koppel (Kluwer, 2010). Er zijn 

ook enkele beschermende factoren (bijvoorbeeld steun van de partner in het huishouden, een gelijke 

verdeling van verantwoordelijkheden binnen het koppel, toegang tot kinderopvang, socio-

economische status en een goede voorbereiding op de transitie naar het ouderschap) waardoor de 

daling minder sterk zal zijn (Putney, 2017). Ook wanneer de zwangerschap gepland is, zal de daling in 
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relationele tevredenheid minder sterk zijn dan bij een ongeplande zwangerschap (Lawrence et al., 

2008).  

Partnerinteracties en Relationele Tevredenheid. De partnerinteracties binnen een 

romantisch koppel kunnen een belangrijke voorspeller zijn voor de relationele tevredenheid van het 

paar (Vangelisti, 2012). Communicatie wordt door Putney (2017) aangehaald als een belangrijke 

beïnvloedende factor van relationele satisfactie. Als beide partners van een koppel goede 

communicatievaardigheden hebben, voelen ze zich beter begrepen en stijgt hun relationele 

tevredenheid. Koppels die worstelen met communicatie, hebben daarentegen een lagere 

tevredenheid. Om dit proces aan de hand van een voorbeeld te illustreren, bespreken we het 

onderzoek van Mills et al. (2004). Zij bestudeerden het concept communal strength waarmee wordt 

bedoeld dat een persoon binnen een (romantische) relatie gemotiveerd is om aan de behoeften van 

zijn partner te voldoen en zo het welzijn van die partner te verhogen. Het stellen van dit gedrag door 

de ene partner hangt positief samen met de relationele tevredenheid van de andere partner die dit 

gedrag waarneemt of ontvangt (Mills et al., 2004). De relationele tevredenheid kan ook worden 

beïnvloed door de manier waarop partners hun gevoelens aan elkaar uitdrukken. Als er stress is bij één 

of beide partners, dan zullen er meer negatieve dan positieve gevoelens naar buiten gebracht worden. 

Het niveau van relationele tevredenheid is gevoeliger voor negatieve emoties en gedrag dan voor 

positief gedrag: hoe meer negatief gedrag, hoe lager de relationele tevredenheid, voornamelijk bij de 

vrouwelijke partner (Huston & Vangelisti, 1991). 

Zoals hierboven besproken, lijken partnerinteracties een effect te hebben op de relationele 

tevredenheid van een koppel. Het omgekeerde effect is ook zichtbaar: de relationele tevredenheid van 

partners lijkt een invloed uit te oefenen op de interacties tussen deze partners. Koppels die over hun 

relatie ontevreden zijn, vertonen meer negatieve interacties, minder positieve interacties en minder 

ondersteunend gedrag dan koppels die tevreden zijn (Pasch & Bradbury, 1998; Vangelisti, 2012). 

Tijdens een conflict verwachten ontevreden partners meer negatief gedrag van hun partner dan 

tevreden partners. Ook zullen partners met een lage relationele tevredenheid het gedrag van hun 

partner op een negatieve manier attribueren aan stress-onderhoudende karakteristieken van de 

partner (Vanzetti et al., 1992). Tevreden partners daarentegen hebben in een conflict minder de 

neiging om hun partner te beschuldigen, ze vertonen wederzijds begrip en hebben een lager niveau 

van woede en minachting (Pasch & Bradbury, 1998; Vanzetti et al., 1992). Ze zullen het gedrag van hun 

partner op een positieve manier attribueren die relatie-bevorderend werkt (Holtzworth-Munroe & 

Jacobson, 1985 in Vangelisti, 2012).  
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Communicatie is ook in het postpartum van essentieel belang voor het onderhouden van een 

kwaliteitsvolle partnerrelatie. Wanneer ouders op een inefficiënte manier met elkaar communiceren, 

leidt dit vaak tot conflicten en een lagere relationele tevredenheid. Volgens Ahlborg en Strandmark 

(2006) zorgt goede communicatie en probleemoplossend handelen voor een versterking van de relatie 

tussen de partners. Zij vonden in hun onderzoek een sterke significante correlatie tussen dyadische 

communicatie en dyadische satisfactie (r = .63, p < .01) bij ouders. Rosen et al. (2016) suggereren in 

hun studie dat de relationele tevredenheid in het postpartum mogelijk verklaard en gefaciliteerd kan 

worden door de manier waarop partners met elkaar omgaan. Dyadische empathie, een vorm van 

empathische bezorgdheid voor de partner, kan in het postpartum de kwaliteit van de relatie positief 

beïnvloeden. Koppels die meer dyadische empathie aan elkaar tonen, rapporteren een hogere 

relationele satisfactie (Rosen et al., 2016).  

Partnerinteracties en Seksuele Tevredenheid in het Postpartum 

Behalve veranderingen voor de koppelrelatie in het algemeen, brengt de periode van het 

postpartum ook voor de seksuele relatie van koppels heel wat uitdagingen met zich mee. Bijna alle 

jonge ouders hebben wel bezorgdheden en vragen over seksualiteit, zoals wanneer ze hun seksuele 

activiteit mogen hervatten, wat een ‘normale’ seksuele frequentie is, wanneer en welke 

anticonceptiemethode aangewezen is, en wat de invloed is van de bevalling op hun seksueel leven 

(Pastore et al., 2007; Schlagintweit et al., 2016). Ouders ervaren stress door deze seksuele 

veranderingen die aan het postpartum gerelateerd zijn (Schlagintweit et al., 2016). Wanneer deze 

bezorgdheden een lid van het koppel overmeesteren, kan dit een invloed hebben op de relatie en het 

seksueel functioneren (Schlagintweit et al., 2016). De seksuele satisfactie of tevredenheid, die door 

Byers et al. (1998) als “een affectieve reactie die ontstaat uit iemands subjectieve evaluatie van de 

positieve en negatieve dimensies geassocieerd met iemands seksuele relatie” (p. 258) wordt 

gedefinieerd, kan door deze veranderingen worden beïnvloed. Binnen de koppelrelatie zijn geduld, 

elkaar begrijpen en een open communicatie essentieel in het omgaan met alle seksuele veranderingen 

(Fischman et al., 1986). 

Hieronder zal beschreven worden welke veranderingen er zich tijdens het postpartum in de 

seksuele relatie kunnen voordoen, hoe de seksuele tevredenheid van ouders evolueert en in welke 

mate partnerinteracties een rol kunnen spelen in de seksuele tevredenheid van koppels met en zonder 

kinderen. Tenslotte wordt het verband tussen relationele en seksuele tevredenheid toegelicht.  

Veranderingen op Seksueel Vlak in het Postpartum. Seksualiteit na de bevalling is niet 

meteen het eerste waar ouders met een pasgeboren baby aan denken. Ze hebben immers hun handen 

vol met de zorgen voor het nieuwe lid van hun gezin. Toch zal er een moment komen waarop één of 
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beide partners terug behoefte heeft/hebben aan seksualiteit. In de praktijk valt seksualiteit in de 

periode na de bevalling voor veel koppels weg. Ouders zijn tijdens het eerste jaar na de bevalling 

minder frequent seksueel actief dan voor de zwangerschap (Condon et al., 2004; Fischman et al., 1986). 

De gemiddelde seksuele frequentie in deze periode is één tot twee keer per maand en koppels 

hervatten de seksuele activiteit gemiddeld terug na twee à drie maanden (Ahlborg et al., 2005). Binnen 

een koppel komt het vaak voor dat de ene partner meer zin heeft in seks dan de andere partner. 

Vrouwen rapporteren op drie, zes en twaalf maanden in het postpartum een significant lager seksueel 

verlangen ten opzichte van hun mannelijke partner (Muise et al., 2017; Schwenck et al., 2020). De 

manier waarop er met deze discrepantie in seksueel verlangen wordt omgegaan, is van cruciaal belang 

voor de relatie (Muise et al., 2017). Voor vele vrouwen is het bijvoorbeeld belangrijk dat hun partner 

empathisch en begripvol is voor de seksuele noden die bij haar al dan niet aanwezig zijn. Hoe kleiner 

de discrepantie in seksueel verlangen en hoe meer empathisch de partners voor elkaar zijn, hoe hoger 

hun seksuele tevredenheid (Mark, 2012; Muise et al., 2017). Het is belangrijk om bij deze 

onderzoeksresultaten op te merken dat er een enorme interindividuele variabiliteit bestaat voor wat 

betreft seksuele responsiviteit, seksuele activiteit, seksueel genot en orgasme. Dit is goed om in het 

achterhoofd te houden bij het interpreteren van de resultaten die in onderzoek naar voren komen 

(Von Sydow, 1999).  

Verloop van Seksuele Tevredenheid in het Postpartum. De seksuele tevredenheid, die een 

belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de relatie, daalt ook in het postpartum. Ouders 

van een baby zijn vaak ontevreden over hun seksueel leven (Maas et al., 2015). Ahlborg et al. (2005) 

namen bij 768 koppels die voor de eerste keer ouder werden een vragenlijst af op zes maanden 

postpartum en ze vonden dat 36% van de moeders en 46% van de vaders ontevreden waren over hun 

seksueel leven. Schwenk et al. (2020) deden een follow-up studie waarin ze het seksueel welzijn van 

ouders in het eerste jaar postpartum onderzochten en vergeleken met een controlegroep van koppels 

zonder kinderen of met kinderen ouder dan één jaar. Ze vonden dat ouders een lagere seksuele 

tevredenheid rapporteerden dan de controle-koppels. Hoe later in het postpartum, hoe kleiner de 

verschillen tussen de ouders en de controlegroep. Een mogelijke verklaring voor deze daling in 

seksuele tevredenheid bij ouders wordt door Schwenck et al. (2020) beschreven. Door de veeleisende 

en intensieve zorg voor hun kind, heeft het koppel minder tijd voor elkaar en zullen de ouders 

vermoeid zijn. Doordat het kind al hun aandacht opeist, zullen ze onderling minder goed 

communiceren en dit kan het seksueel welzijn negatief beïnvloeden.  

Ondanks dat beide ouders een daling van hun seksuele tevredenheid ervaren in het 

postpartum, lijkt deze daling bij moeders meer uitgesproken dan bij vaders. Moeders hadden een 

lagere seksuele tevredenheid dan hun partner op drie maanden postpartum (Schwenck et al., 2020). 
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Moeders hadden daarnaast ook een lager algemeen seksueel welzijn in vergelijking met de vrouwen 

uit de controlegroep (Schwenck et al., 2020). Voor het eerste half jaar postpartum kan dit te wijten zijn 

aan biologische factoren zoals een perineaal trauma en het geven van borstvoeding. Voor de tweede 

helft kan dit te maken hebben met psychosociale factoren zoals ontevredenheid met het veranderde 

lichaam. Vrouwen geven ook aan dat ze tijdens het postpartum niet zoveel belang hechten aan 

seksualiteit omdat ze met hun kind al veel fysiek contact hebben en omdat ze bang zijn dat ze hun kind 

zullen wekken tijdens de seksuele activiteit (Schwenck et al., 2020). Verder kan de seksuele 

tevredenheid van koppels door vele andere factoren, die los staan van het postpartum, worden 

beïnvloed (Schwartz & Young, 2009). Seksueel actieve koppels zijn meer tevreden dan seksueel niet 

actieve koppels, dus seksuele frequentie is een eerste beïnvloedende factor. Niet alleen het hebben 

van een orgasme, maar ook de frequentie van een orgasme bij zichzelf en de partner dragen bij aan 

de seksuele tevredenheid. Tot slot, hoe minder aantrekkelijk iemand zichzelf vindt, hoe minder deze 

persoon van seks kan genieten (Schwartz & Young, 2009).  

Partnerinteracties en Seksuele Tevredenheid. De kwaliteit van algemene communicatie 

tussen partners in een romantische relatie is een belangrijke beïnvloedende factor voor de seksuele 

tevredenheid die beide partners ervaren (Byers, 2005). Als de communicatie binnen een koppel goed 

gaat, dan zorgt dit voor een stijging van de seksuele tevredenheid. Als de communicatie verandert, dan 

zal de seksuele tevredenheid ook veranderen. Stroeve, inefficiënte communicatie resulteert in een 

daling van de seksuele tevredenheid (Byers, 2005). Naast communicatie in het algemeen, blijkt ook 

communicatie specifiek over seks belangrijk te zijn voor de seksuele tevredenheid van koppels. 

Masters en Johnson (1979, in Cupach & Comstock, 1990) toonden met hun klinische ervaring aan dat 

specifieke communicatie over seks tussen partners essentieel is voor de seksuele tevredenheid van 

het koppel. Partners kunnen elkaar hiermee informeren over hun noden, verlangens en voorkeuren 

op seksueel gebied. Door communicatie construeren de partners een soort van dyadisch seksueel 

script om hun seksueel gedrag makkelijker op elkaar af te stemmen. In hun onderzoek concludeerden 

Cupach en Comstock (1990) dat kwaliteitsvolle communicatie over seksualiteit tussen partners positief 

geassocieerd is met hun seksuele tevredenheid.  

In de huidige literatuur ligt de focus vaak op biomedische factoren en seksuele frequentie voor 

het voorspellen van de seksuele tevredenheid bij ouders, waardoor interpersoonlijke factoren wat 

meer naar de achtergrond verdwijnen (Rosen et al., 2016). Toch zijn deze interpersoonlijke factoren 

ook van belang voor het niveau van seksuele tevredenheid bij koppels. De studie van Muise et al. 

(2017) bij ouders illustreert dit door te stellen dat de seksuele tevredenheid in het eerste jaar 

postpartum mogelijk verklaard en gefaciliteerd kan worden door de manier waarop partners met 

elkaar omgaan. Uit hun onderzoek is gebleken dat wanneer partners in de overgang naar het 
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ouderschap gemotiveerd zijn om elkaars seksuele noden te beantwoorden en voelen dat hun eigen 

seksuele noden door hun partner worden beantwoord, zij een hogere seksuele satisfactie rapporteren. 

Dit verwijst naar het concept sexual communal strength, wat staat voor de motivatie om responsief te 

zijn voor de seksuele noden van de partner. Hoe hoger deze sexual communal strength binnen het 

koppel is, hoe meer tevreden het koppel is op seksueel vlak. Opvallend is dat wanneer een partner 

responsief is door begrip te tonen voor het feit dat de andere partner geen nood heeft aan seks, dit 

ook zorgt voor een verhoogde tevredenheid op seksueel vlak (Muise et al., 2017).  

Op basis van de hierboven beschreven onderzoeksresultaten kunnen we concluderen dat er in 

de huidige literatuur al wel wat bekend is over de rol van partnerinteracties voor de relatie van ouders. 

Het onderzoek van Ahlborg et al. (2005) beschrijft dit door te stellen dat bij ouders “de mogelijkheid 

om te communiceren met elkaar en elkaar emotioneel te bevestigen, zowel op sensueel als op seksueel 

vlak, belangrijk is voor de ervaren kwaliteit van de intieme relatie” (p. 174). Onderzoek over de rol van 

specifieke partnerinteracties voor de tevredenheid van ouders in het postpartum is op dit moment nog 

eerder beperkt.  

Verband tussen Relationele en Seksuele Tevredenheid. Relationele tevredenheid en 

seksuele tevredenheid zijn twee verschillende constructen die volgens meerdere onderzoeken positief 

met elkaar gecorreleerd zijn (Lawrance & Byers, 1995; Sprecher, 2002). Het Interpersonal Exchange 

Model of Sexual Satisfaction van Byers (1999) beschrijft de wederzijdse beïnvloeding tussen deze twee 

variabelen. Het model stelt dat enerzijds seksuele tevredenheid kan toenemen door het verbeteren 

van de kwaliteit van de relatie. Als de kwaliteit van de relatie verbetert, stijgt ook de relationele 

satisfactie. Anderzijds zorgt een toegenomen seksuele tevredenheid voor een toename van de 

relationele tevredenheid. Het onderzoek van Sprecher (2002) sluit hierbij aan met de bevinding dat 

veranderingen in de seksuele satisfactie van een koppel samengaan met veranderingen in hun 

relationele satisfactie. Tot slot benadrukken Schwartz en Young (2009) ook dat algemene tevredenheid 

met de relatie van groot belang is voor de seksuele tevredenheid. Het sterke verband tussen 

relationele en seksuele tevredenheid blijkt ook uit onderzoek waarin deze constructen samen de 

uitkomstvariabelen zijn. Bijvoorbeeld, Day et al. (2015) beschreven in hun onderzoek dat personen 

met een hoge mate van sexual communal strength een hogere bereidheid hebben om seks te hebben 

met hun partner, zelfs als hun eigen verlangen laag is. Dit gedrag resulteert in een verbeterde 

relationele én seksuele tevredenheid voor beide partners. 

Ondanks de duidelijke associaties tussen relationele en seksuele tevredenheid, bleef het lang 

onduidelijk wat de richting van causaliteit is tussen deze twee variabelen. Fallis et al. (2016) gingen 

dieper in op de relatie tussen deze twee vormen van satisfactie en onderzochten de richting van het 
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verband. Zij vonden dat iemands seksuele satisfactie in het begin van een relatie een voorspellende 

variabele is voor de latere relationele satisfactie, bij zowel mannen als vrouwen. Seksuele satisfactie 

draagt dus bij aan de relationele satisfactie. Het onderzoek van Yeh et al. (2006) sluit hierbij aan en 

vond een causaal verband tussen seksuele en relationele satisfactie: een hogere seksuele tevredenheid 

voorspelt een hogere relationele tevredenheid bij getrouwde koppels. Voor de andere causale richting 

is er minder evidentie in de literatuur. Davidson en Darling (1988, in Byers, 2005) beschreven dat 

koppels met vele onopgeloste conflicten en een grote emotionele afstand tussen beiden, een lagere 

seksuele tevredenheid hebben. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat relationele tevredenheid een 

invloed heeft op de seksuele tevredenheid. Een direct, causaal verband waarin relationele 

tevredenheid een invloed heeft op de seksuele tevredenheid is echter nog niet beschreven in de 

literatuur (Fallis et al., 2016).  

De relatie tussen relationele en seksuele tevredenheid wordt volgens Gadassi et al. (2015) 

mede verklaard door perceived partner responsiveness: de mate waarin iemand zijn partner als 

responsief ervaart, is volgens deze onderzoekers een mediator voor de associatie tussen seksuele en 

relationele tevredenheid bij getrouwde koppels. “Mannen en vrouwen die seksueel tevreden zijn 

binnen hun relatie zien hun partners als responsief ten opzichte van hen en deze perceptie is 

geassocieerd met een hogere relationele tevredenheid” (Gadassi et al., 2015, p. 116). Yoo et al. (2013) 

beschrijven in hun onderzoek een andere mogelijke mediator van de associatie tussen seksuele en 

relationele tevredenheid, namelijk emotionele intimiteit. Als een persoon de communicatie met zijn 

partner op een positieve manier ervaart, stijgt zijn seksuele tevredenheid. Deze stijging in seksuele 

tevredenheid is geassocieerd met een toename van emotionele intimiteit, die op zijn beurt 

samenhangt met een hogere relationele tevredenheid. Op basis van de hierboven beschreven 

onderzoeksresultaten is het duidelijk dat deze twee vormen van satisfactie sterk met elkaar verbonden 

zijn.  
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Partnerinteracties volgens het DIADICS Model en Relationele en Seksuele 

Tevredenheid 

Zoals besproken, zijn partnerinteracties belangrijk voor de relationele en seksuele 

tevredenheid van koppels in het algemeen, maar ook specifiek van ouders in het postpartum. Om een 

uitspraak te kunnen doen over de rol van specifieke partnerinteracties voor de relationele en seksuele 

tevredenheid van ouders is de huidige literatuur te beperkt. Deze partnerinteracties kunnen 

bestudeerd worden aan de hand van het DIADICS Model van Prekatsounaki et al. (2021), dat een 

handig conceptueel kader vormt en meer inzicht kan bieden in de rol van interacties tussen ouders en 

hun effect op de satisfactie. Dit model werd initieel geconceptualiseerd in hun onderzoek over 

partnerinteracties en seksueel verlangen. In de huidige literatuur wordt seksueel verlangen vaak enkel 

vanuit een individueel perspectief beschreven en onderzocht. De partner, die het doel of object van 

verlangen is, wordt hierbij gereduceerd tot ‘stimulus’. Vanuit de nood aan een wetenschappelijk 

onderbouwd conceptueel model over seksueel verlangen in het kader van een dyadische relatie 

ontstond het DIADICS Model, dat staat voor ‘Dyadic Interactions Affecting DyadIC Sexual desire model’ 

(Prekatsounaki et al., 2021). In dit model wordt de structuur en de inhoud van dyadische 

partnerinteracties geconceptualiseerd en in verband gebracht met seksueel verlangen. Aangezien veel 

van deze dyadische interacties ook in verband zijn gebracht met relationele en seksuele tevredenheid, 

gebruiken we hier DIADICS als een conceptueel kader om de invloed van dyadische interacties op 

relationele en seksuele tevredenheid in het postpartum te onderzoeken.  

In deze masterproef ligt het DIADICS Model ten grondslag aan de verschillende onafhankelijke 

variabelen die via vragenlijsten bij ouders in het postpartum worden onderzocht. De onafhankelijke 

variabelen binnen deze studie zijn de ‘partnerinteracties’ die binnen een koppel plaatsvinden. Deze 

werden onderverdeeld in drie domeinen: seksualiteit, affectiviteit en cognitie. Zo zullen de specifieke 

partnerinteracties in het postpartum op een fundamentele manier geëxploreerd en getoetst worden. 

In Figuur 1 wordt het DIADICS Model visueel weergegeven. Hieronder zal het DIADICS Model worden 

toegelicht en zullen de onderzochte partnerinteracties uit onze studie besproken worden. In de plaats 

van seksueel verlangen als uitkomstvariabele te onderzoeken, zullen de partnerinteracties in ons 

onderzoek in verband gebracht worden met relationele en seksuele tevredenheid als 

uitkomstvariabelen.   

Subject en Object 

De assumptie dat individuen in een dyadische relatie elkaars interacties continu beïnvloeden, 

wordt in het model voorgesteld door te stellen dat iedere partner in een relatie afwisselend een 

subject of een object is. Het subject is de actieve partner die bijdraagt aan de dyadische interacties, 
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bijvoorbeeld door het ondersteunen en valideren van de andere partner. Het object is de ontvangende 

partner die de bijdrage van de andere partner aan de wederzijdse interactie waarneemt, bijvoorbeeld 

door een veiligheidsgevoel te krijgen bij de partner. Deze twee posities worden voortdurend 

afgewisseld in interactie met de partner waardoor ze elkaar continu vormen en sturen. Als er een 

evenwichtige balans is tussen de mate waarin men als object en subject fungeert, wordt er een 

gezonde relationele context gecreëerd (Prekatsounaki et al., 2021).  

Drie Domeinen van Partnerinteracties 

Partnerinteracties binnen een dyadisch koppel kunnen op drie verschillende domeinen 

plaatsvinden: het domein van seksualiteit, het domein van affectiviteit en het domein van cognitie. 

Zowel het subject als het object kan binnen ieder domein beschreven worden. Zo ontstaan er zes 

verschillende interactierollen, die verwijzen naar de rol van een partner in de interactie. Deze 

interactierollen zullen hieronder telkens in verband gebracht worden met onze uitkomstvariabelen: 

relationele en seksuele tevredenheid. 

Domein van Seksualiteit. Het eerste domein – het domein van de seksualiteit – verwijst naar 

alle interacties die gerelateerd zijn aan seksuele ervaringen. De partner kan hierbij enerzijds het subject 

van seksualiteit zijn of anderzijds het object. De interactierol van seksueel subject behelst een focus 

op de eigen seksuele behoeften en draagt actief bij aan seksualiteit met de partner. Een voorbeeld 

hiervan is het concept van seksuele subjectiviteit dat verwijst naar het ervaren van zichzelf als een 

seksueel wezen (Zimmer-Gembeck & French, 2014). Het omvat de volgende elementen: een seksueel 

lichaamsbeeld, het gevoel recht te hebben op seksueel plezier en het vermogen om dit plezier te 

bereiken en na te denken over seksuele ervaringen. Zimmer-Gembeck en French (2014) toonden in 

hun onderzoek aan dat seksuele subjectiviteit positief gecorreleerd is met seksueel welzijn (waaronder 

seksuele tevredenheid) bij mannen en vrouwen. Het seksueel subject kan ook vorm krijgen door sexual 

communal strength. Dit is de mate waarin een persoon responsief is voor de seksuele noden van 

zijn/haar partner. Zoals eerder besproken, is een hoge mate van sexual communal strength op een 

positieve manier geassocieerd met iemands seksuele en relationele satisfactie (Day et al., 2015). 

Daarnaast zijn partners van personen met een hoge sexual communal strength ook meer tevreden 

over hun relatie (Muise & Impett, 2014). 

Men kan ook als seksueel object de seksuele interacties van de partner ontvangen. Een 

voorbeeld hiervan is sexual perceived partner responsiveness wat staat voor “het begrijpen, 

accepteren en welwillend reageren op iemands seksuele behoeften door de partner” (Prekatsounaki 

et al., 2021, p. 23). De mate waarin iemand zijn partner als responsief ervaart, volgens Reis et al. (2017) 

gedefinieerd als perceived partner responsiveness, is positief geassocieerd met die persoon zijn/haar 
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seksuele satisfactie (Gadassi et al., 2015). Uit het onderzoek van Reis et al. (2017) blijkt ook dat hoe 

meer responsiviteit iemand van zijn partner ervaart, hoe hoger de tevredenheid met de relatie zal zijn.  

Domein van Affectiviteit. In het tweede domein – het domein van de affectiviteit – speelt 

intimiteit een centrale rol. “Intimiteit is de ervaring van affectie en aantrekkingskracht waardoor een 

gevoel van verbondenheid en liefde ontstaat, en waarin er plaats is voor seksuele en sensuele affectie 

met fysiek contact” (Alhborg & Strandmark, 2006, p. 167). De partner als subject van affectiviteit heeft 

behoefte aan intimiteit en streeft naar nabijheid met de andere partner. Door op zoek te gaan naar 

emotionele nabijheid, persoonlijke informatie te delen en positieve gevoelens naar de partner te uiten, 

kan deze positie als subject vorm krijgen. Volgens Yoo et al. (2013) voorspelt emotionele intimiteit 

iemands relationele tevredenheid. Zij beschreven in hun onderzoek ook dat de mate van emotionele 

intimiteit bij de ene partner de relationele tevredenheid van de andere partner voorspelt. Naast 

intimiteit is het concept van communal strength, waarbij een persoon binnen een relatie gemotiveerd 

is om aan de behoeften van zijn partner te voldoen en zo het welzijn van die partner te verhogen, ook 

een voorbeeld van het vervullen van de interactierol als affectief subject (Mills et al., 2004). Communal 

strength is geassocieerd met een betere relationele tevredenheid voor beide partners (Le et al., 2018). 

De partner kan ook het object zijn van affectiviteit waarbij hij/zij op een affectieve manier door 

de andere partner gevalideerd wordt. Affective perceived partner responsiveness, de mate waarin men 

affectieve responsiviteit ervaart van de partner, is hier een voorbeeld van. Het concept hangt samen 

met communal strength: hoe hoger de motivatie om aan een partner zijn behoeften te voldoen 

(communal strength), hoe hoger de responsiviteit die een partner ervaart (perceived partner 

responsiveness) en hoe hoger zijn relationele tevredenheid (Mills et al., 2004). Uit de onderzoeken van 

Reis et al. (2017) en Gadassi et al. (2015) blijkt dat perceived partner responsiveness positief 

geassocieerd is met de relationele en seksuele tevredenheid van beide partners in een relatie. 

Domein van Cognitie. Het derde en laatste domein is dat van de cognitie wat mentale 

processen en beoordelingen omvat. Het subject van cognitie verwijst naar wat iedere partner als 

cognitief wezen aan interacties bijbrengt. Een voorbeeld hiervan is iemand die aan zelfexpansie doet: 

hij/zij gaat steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen en activiteiten om zo de persoonlijke groei te 

vergroten, autonomie binnen de partnerrelatie te waarborgen en de relatie nieuw en afwisselend te 

houden. Doordat deze persoon nieuwe perspectieven en ervaringen introduceert aan zijn/haar 

partner, leert die partner nieuwe dingen en kunnen ze beiden groeien (Aron et al. 2013). De mate 

waarin iemand aan zelfexpansie doet binnen een relatie, is positief geassocieerd met de relationele en 

seksuele tevredenheid van beide partners (Muise et al., 2019; Raposo et al., 2019).  
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Daarnaast is een partner ook het object van de cognities en gedachten van de andere partner. 

Cognitive perceived partner responsiveness wordt ervaren wanneer een partner je gedachten begrijpt 

en je ondersteunt in het bereiken van een doel. De effecten van responsiviteit op cognitief vlak zijn 

nog niet uitgebreid onderzocht in de huidige literatuur. Cramer (2006) onderzocht wel de link tussen 

elkaar steunen in een partnerrelatie en relationele tevredenheid: hoe meer de partners elkaar 

ondersteunen, hoe beter de relationele tevredenheid.  Cognitive perceived partner responsiveness is 

bijgevolg geassocieerd met de relationele en seksuele tevredenheid van koppels (Gadassi et al., 2015; 

Reis et al., 2017). Tenslotte kan het cognitief object ook vorm krijgen via general perceived partner 

responsiveness. Deze algemene vorm van perceived partner responsiveness is ook positief geassocieerd 

met relationele en seksuele tevredenheid (Gadassi et al., 2015; Reis et al., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Herdrukt van “Dyadic sexual desire in romantic relationships: The DIADICS Model.”, door 

Prekatsounaki, S., Gijs, L., & Enzlin, P., 2021, p. 16. 

 Figuur 1 

DIADICS Model 
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Prekatsounaki et al. (2021) concluderen dat de relationele context en de interacties tussen 

partners veranderen naargelang de duur van de relatie. Wanneer de partnerinteracties op seksueel, 

affectief of cognitief vlak afnemen, of zelfs dysfunctioneel worden, kan dit gevolgen hebben voor het 

functioneren binnen de partnerrelatie. Dit werd in hun werk besproken in verband met seksueel 

verlangen: de partnerinteracties kunnen op zo’n manier veranderen dat er niet meer aan alle 

voorwaarden voldaan wordt om een adequaat niveau van seksueel verlangen te bereiken. In deze 

masterproef onderzoeken we of dezelfde mechanismen relationele en seksuele tevredenheid bij 

ouders in het postpartum kunnen helpen begrijpen. 
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Onderzoeksfocus en Doel van deze Masterproef  

Het verband tussen de partnerinteracties binnen een koppel tijdens het postpartum en hun 

relationele en seksuele tevredenheid is op dit moment onvoldoende onderzocht in de huidige 

wetenschappelijke literatuur. Dit onderzoek is belangrijk om een dieper inzicht te krijgen in hoe deze 

partnerinteracties bijdragen aan de ervaren tevredenheid op relationeel en seksueel vlak. Enkel door 

deze interacties beter te begrijpen, kunnen we ouders in de toekomst meer ondersteunen in hun 

omgang met elkaar en hulp aanreiken om elkaar beter te begrijpen om zo een positief contact te 

bevorderen.  

Door het DIADICS Model (Prekatsounaki et al., 2021) toe te passen op ouders tussen drie en 

twaalf maanden na de bevalling hoopt deze studie nieuwe inzichten te verkrijgen in hun 

partnerinteracties op het seksuele, affectieve en cognitieve domein, en hun samenhang met 

relationele en seksuele satisfactie.  

Onderzoeksvragen  

Deze masterproef tracht een antwoord te bieden op de volgende onderzoeksvraag: “Wat is 

het verband tussen partnerinteracties en relationele en seksuele tevredenheid in het postpartum?” 

Deze onderzoeksvraag wordt onderverdeeld in twee deelvragen: (1) Welke partnerinteracties 

(seksueel/cognitief/affectief) zijn in staat relationele en seksuele tevredenheid op persoonsniveau te 

voorspellen? Hierbij wordt eerst de samenhang tussen de verklarende en afhankelijke variabelen 

beschreven, apart voor vaders en moeders. Er zal daarnaast ook exploratief gekeken worden wat de 

relatief voorspellende waarde is van elke partnerinteractie op de relationele en seksuele tevredenheid. 

(2) Hoe beïnvloeden de interactierollen van de moeder de relationele en seksuele tevredenheid van 

de vader? En omgekeerd, hoe beïnvloeden de interactierollen van de vader de relationele en seksuele 

tevredenheid van de moeder? 

Hypotheses 

Voor het formuleren van de hypotheses voor deze studie, zullen de – in het vorige hoofdstuk 

beschreven – partnerinteracties toegepast worden op de onderzoekspopulatie van ouders in het 

postpartum. Per partnerinteractie zullen twee hypotheses beschreven worden: één actor-effect en 

één partner-effect. Een actor-effect is een verband tussen de voorspellende variabele van een persoon 

en diens eigen uitkomstvariabele. Een partner-effect is een verband tussen de voorspellende variabele 

van een persoon en de uitkomstvariabele van diens partner (Kashy & Donellan, 2018). Onze 

hypotheses worden gebaseerd op hierboven beschreven onderzoek over de invloed van 

partnerinteracties op satisfactie bij koppels, los van het ouderschap omdat onderzoek op dit gebied bij 

ouders eerder beperkt is. Indien er toch al onderzoeksresultaten bekend zijn bij ouders, dan zullen 
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deze hieronder beschreven worden. Volgende hypotheses gelden telkens voor de groep ouders met 

een baby jonger dan één jaar. 

Domein van Seksualiteit. Op basis van de bevindingen van Zimmer-Gembeck en French 

(2014) over seksuele subjectiviteit en satisfactie, zijn de volgende hypotheses geformuleerd: Hoe 

hoger iemand zijn/haar score op seksuele subjectiviteit, hoe hoger zijn/haar relationele en seksuele 

tevredenheid (H1: actor-effect) en hoe hoger de relationele en seksuele tevredenheid van zijn/haar 

partner (H2: partner-effect). Muise et al. (2017) onderzochten sexual communal strength bij ouders in 

het eerste jaar postpartum en kwamen tot de bevinding dat hoe meer responsiviteit een persoon toont 

voor de seksuele noden van zijn/haar partner, hoe hoger de relationele en seksuele tevredenheid van 

beide partners. Op basis hiervan zijn de volgende hypotheses geformuleerd: Hoe hoger iemand 

zijn/haar score op sexual communal strength, hoe hoger zijn/haar relationele en seksuele 

tevredenheid (H3: actor-effect) en hoe hoger de relationele en seksuele tevredenheid van zijn/haar 

partner (H4: partner-effect). De bevindingen van Reis et al. (2017) en Gadassi et al. (2015) over 

perceived partner responsiveness en satisfactie bij koppels, brengen ons tot de volgende hypothese: 

Hoe hoger iemand zijn/haar sexual perceived partner responsiveness, hoe hoger zijn/haar relationele 

en seksuele tevredenheid (H5: actor-effect). Perceived partner responsiveness is een construct dat op 

zichzelf eigenlijk al een partner-effect beschrijft: hoe responsiever jouw partner is, hoe hoger is je eigen 

tevredenheid (Gadassi et al., 2015). Voor het verklaren van het effectieve partner-effect kunnen we 

een logische cirkelredenering maken. Wanneer je partner heel responsief is, dan zal je eigen 

relationele en seksuele tevredenheid stijgen. Doordat je tevredenheid stijgt, zal je jezelf ook meer 

responsief gaan opstellen ten aanzien van je partner. Door responsief te zijn ten aanzien van je partner 

zal zijn/haar relationele en seksuele tevredenheid ook stijgen. Gadassi et al. (2015) ondersteunen deze 

redenering door hun bevinding dat seksuele satisfactie de responsiviteit van mannen en vrouwen 

voorspelt. Hieruit volgt de hypothese dat hoe hoger iemand zijn/haar sexual perceived partner 

responsiveness is, hoe hoger de relationele en seksuele tevredenheid van zijn/haar partner zal zijn (H6: 

partner-effect).  

Domein van Affectiviteit. Shapiro et al. (2000) deden een longitudinaal onderzoek naar 

relationele tevredenheid bij ouders en vonden dat het uitdrukken van genegenheid naar elkaar 

resulteert in een stabiele of stijgende relationele tevredenheid. Yoo et al. (2013) hun bevindingen over 

het positief verband tussen emotionele intimiteit en satisfactie bij koppels sluiten hierbij aan. Op basis 

van deze bevindingen veronderstellen wij dat hoe hoger iemand zijn/haar score op intimiteit, hoe 

hoger zijn/haar relationele en seksuele tevredenheid (H7: actor-effect) en hoe hoger de relationele en 

seksuele tevredenheid van zijn/haar partner (H8: partner-effect). De bevindingen van Mills et al. (2004) 

en Le et al. (2018) omtrent communal strength en satisfactie bij koppels, geven aanleiding tot de 
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volgende hypotheses. Hoe hoger iemand scoort op communal strength, hoe hoger zijn/haar 

relationele en seksuele tevredenheid (H9: actor-effect) en hoe hoger de relationele en seksuele 

tevredenheid van zijn/haar partner (H10: partner-effect). Op basis van de bevindingen van Gadassi et 

al. (2015) en Reis et al. (2017) over perceived partner responsiveness en satisfactie bij koppels en de 

hiervoor beschreven redenering omtrent het partner-effect van perceived partner responsiveness, 

stellen wij volgende hypotheses. Hoe hoger iemand scoort op affective perceived partner 

responsiveness, hoe hoger zijn/haar relationele en seksuele tevredenheid (H11: actor-effect) en de 

relationele en seksuele tevredenheid van zijn/haar partner (H12: partner-effect). 

Domein van Cognitie. De onderzoeken van Aron et al. (2013) en Muise et al. (2019) over de 

associatie tussen zelfexpansie en satisfactie bij koppels, brengen ons tot de volgende hypotheses. Hoe 

hoger iemands score op zelfexpansie, hoe hoger zijn/haar relationele en seksuele tevredenheid (H13: 

actor-effect) en hoe hoger de relationele en seksuele tevredenheid van zijn/haar partner (H14: 

partner-effect). Op basis van de bevindingen van Gadassi et al. (2015) en Reis et al. (2017) over 

perceived partner responsiveness en satisfactie bij koppels, stellen wij volgende hypotheses voor het 

toetsen van het cognitief en algemeen object. Hoe hoger iemand scoort op cognitive perceived partner 

responsiveness, hoe hoger zijn/haar relationele en seksuele tevredenheid (H15: actor-effect) en de 

relationele en seksuele tevredenheid van zijn/haar partner (H16: partner-effect). Hoe hoger iemand 

scoort op general perceived partner responsiveness, hoe hoger zijn/haar relationele en seksuele 

tevredenheid (H17: actor-effect) en de relationele en seksuele tevredenheid van zijn/haar partner 

(H18: partner-effect). 

Vooruitblik op deze Masterproef 

In het verdere verloop van deze masterproef zal eerst de methodologie van het uitgevoerde 

onderzoek worden geschetst. Daarna volgt er een weergave van de resultaten waarbij eerst de 

analyses op persoonsniveau beschreven worden en vervolgens deze op koppelniveau. Hierop volgt de 

discussie waarbij er een interpretatie van de verkregen resultaten zal worden gegeven, tezamen met 

een bespreking van de beperkingen van het onderzoek en implicaties voor verder onderzoek. Tenslotte 

wordt er een conclusie geformuleerd waarin de vooropgestelde onderzoeksvragen zullen worden 

beantwoord.  
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Methodologie 

Met het oog op het beantwoorden van bovenstaande onderzoeksvragen werd binnen deze 

masterproef gekozen voor een kwantitatief, prospectief, explorerend onderzoeksdesign waarin een 

online vragenlijst werd afgenomen bij ouders in het postpartum.  

Participanten 

In deze studie werden Vlaamse en Nederlandse heteroseksuele ouders van één of meerdere 

kinderen, waaronder een baby met de leeftijd van drie tot twaalf maanden, benaderd. Het begrijpen 

van de Nederlandse taal was een voorwaarde om deel te kunnen nemen. Het koppel hoefde voor 

deelname niet getrouwd te zijn, maar wel op het moment van de studie samenwonen. Holebi-ouders 

konden niet deelnemen. Er werd niet geselecteerd op basis van leeftijd. De wijze van 

steekproeftrekking voor deze studie was een convenience sampling. Daarnaast werd er ook gebruik 

gemaakt van snowball sampling door deelnemende koppels vrijblijvend te vragen om informatie over 

de studie te delen met andere koppels die in aanmerking kwamen voor deelname. In totaal hebben 

tussen 28 juli 2020 en 9 november 2020 176 personen aan het onderzoek deelgenomen, waarvan 58 

mannen en 118 vrouwen. Uiteindelijk waren er 54 koppels waarvan beide partners de volledige 

onderzoeksvragenlijst hadden ingevuld. Hun resultaten werden weerhouden voor de data-analyse.  

De participanten hun leeftijd, hoogst behaalde diploma, relatieduur en aantal kinderen 

werden aan het begin van het onderzoek bevraagd. De leeftijd van de vaders situeerde zich tussen 21 

en 47 jaar. Hun gemiddelde leeftijd was 31 jaar (SD = 4.3). De leeftijd van de moeders situeerde zich 

tussen 21 en 41 jaar. Hun gemiddelde leeftijd was 30 jaar (SD = 3.5). De verdeling van de scholingsgraad 

bij vaders was als volgt: secundair onderwijs (24.1%), professionele bachelor (31.5%), academische 

bachelor (9.3%) en master of hoger (35.1%). Bij moeders was dit als volgt verdeeld: lager onderwijs 

(3.7%), secundair onderwijs (11.1%), professionele bachelor (51.9%), academische bachelor (5.6%) en 

master of hoger (27.7%). De relatieduur van de koppels varieerde tussen 1.6 en 17.6 jaar. De 

gemiddelde relatieduur van de bevraagde koppels was 7.6 jaar (SD = 3.8). Van de 54 koppels die zich 

in de steekproef bevonden, waren er 43 koppels met één kind (79.6%), acht koppels met twee kinderen 

(14.8%) en drie koppels met drie kinderen (5.6%). De gemiddelde leeftijd van hun jongste kind op het 

moment dat ze de vragenlijst invulden, was 6.8 maanden (SD = 2.8). Daarnaast werden bij moeders de 

volgende obstetrische factoren bevraagd: de wijze van bevalling, de toestand van het perineum en de 

borstvoedingsstatus. In Tabel 1 wordt een overzicht van deze resultaten gegeven. 
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Tabel 1 

Obstetrische Informatie over de Vrouwelijke Deelnemers (n = 54) 

Wijze van bevalling % 

   Spontane vaginale bevalling 55.5 

   Vaginale bevalling met hulpmiddel (zuignap/ventouse of forceps/verlostang) 18.5 

   Geplande keizersnede 13.0 

   Spoedkeizersnede 13.0 

Toestand perineum  

   Episiotomie 38.9 

   Vaginale ruptuur 25.9 

   Gaaf perineum 35.2 

Borstvoeding  

   Geeft borstvoeding op het moment van het invullen van de vragenlijst 35.2 

   Geeft geen borstvoeding op het moment van het invullen van de vragenlijst 59.2 

   Wisselt borst- en flesvoeding af  5.6 

 

Meetinstrumenten  

Onafhankelijke Variabelen 

De onafhankelijke variabelen binnen deze studie zijn de partnerinteracties die binnen een 

koppel plaatsvinden. Deze partnerinteracties werden onderverdeeld in drie domeinen: seksualiteit, 

affectiviteit en cognitie. Binnen deze domeinen zijn er telkens twee interactierollen, één als subject en 

één als object. De interactierol verwijst naar de rol van een partner in de interactie. Zo worden er 

uiteindelijk zes interactierollen bestudeerd.  

Seksueel Subject. De interactierol als seksueel subject werd aan de hand van twee 

vragenlijsten gemeten: de Female Sexual Subjectivity Inventory voor vrouwen en de Male Sexual 

Subjectivity Inventory voor mannen enerzijds en door middel van de Sexual Communal Strength Items 

anderzijds. Seksuele subjectiviteit bij vrouwen werd onderzocht aan de hand van de Female Sexual 

Subjectivity Inventory (FSSI) van Horne en Zimmer-Gembeck (2006). De FSSI bestaat uit 20 stellingen 

die telkens op een Likertschaal van 1 (helemaal niet van toepassing) tot 5 (helemaal van toepassing) 

beoordeeld moeten worden. Zij bevragen de volgende vijf dimensies van seksuele subjectiviteit:  

• Seksueel lichaamsbeeld (5 items): bv. ‘Het stoort mij dat ik er niet beter uitzie.’  

• Het gevoel recht te hebben op seksueel plezier door masturbatie (3 items): bv. ‘Ik vind het oké 

om mijn eigen seksuele behoeften te bevredigen door masturbatie.’ 
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• Het gevoel recht te hebben op seksueel plezier gegeven door de partner (4 items): bv. ‘Ik denk 

dat het belangrijk is dat mijn seksuele partner rekening houdt met mijn seksueel plezier.’ 

• Zelfdoeltreffendheid in het bereiken van seksueel plezier (3 items): bv. ‘Ik ben in staat om aan 

mijn partner te vragen om te zorgen voor de seksuele stimulatie die ik nodig heb.’ 

• Seksuele zelfreflectie (5 items): ‘Ik besteed tijd aan nadenken en reflecteren over mijn seksuele 

ervaringen.’ 

Zes items werden omgescoord alvorens een totaalscore berekend werd. Hoe hoger de score 

op deze vragenlijst, hoe meer de vrouw zich bewust is van de eigen aspecten van haar seksualiteit 

(seksuele gevoelens, motivaties, verlangens en voorkeuren) en durft op te komen voor haar eigen 

seksuele behoeften (Horne & Zimmer-Gembeck, 2006). De FSSI vertoont in de huidige studie een 

goede interne consistentie (α = .782). Seksuele subjectiviteit bij mannen werd onderzocht aan de hand 

van de Male Sexual Subjectivity Inventory (MSSI) van Zimmer-Gembeck en French (2014). De MSSI 

bestaat ook uit 20 stellingen die telkens op een Likertschaal van 1 (helemaal niet van toepassing) tot 5 

(helemaal van toepassing) beoordeeld moeten worden. Zij bevragen de volgende vijf dimensies van 

seksuele subjectiviteit: 

• Seksueel lichaamsbeeld (4 items): bv. ‘Ik maak me zorgen dat ik niet seksueel begeerlijk ben 

voor anderen.’  

• Het gevoel recht te hebben op seksueel plezier door masturbatie (4 items): bv. ‘Ik geloof dat 

masturbatie een opwindende ervaring kan zijn.’ 

• Het gevoel recht te hebben op seksueel plezier gegeven door de partner (4 items): bv. ‘Het zou 

me storen als mijn seksuele partner mijn seksuele behoeften en verlangens zou verwaarlozen.’ 

• Zelfdoeltreffendheid in het bereiken van seksueel plezier (4 items): bv. ‘Ik zou in staat zijn om 

aan mijn partner te vragen om te zorgen voor de seksuele stimulatie die ik nodig heb.’ 

• Seksuele zelfreflectie (4 items): ‘Ik denk zelden na over de seksuele aspecten van mijn leven.’ 

Zes items werden omgescoord alvorens een totaalscore berekend werd. Hoe hoger de score, 

hoe meer seksuele subjectiviteit de man heeft. De MSSI vertoont in de huidige studie een sterke 

interne consistentie (α = .810). De mate waarin de partners gemotiveerd zijn om aan elkaars seksuele 

behoeften te voldoen, werd gemeten aan de hand van zes Sexual Communal Strength Items van Muise 

et al. (2012). Een voorbeelditem is ‘Hoever zou je bereid zijn om te gaan om aan de seksuele behoeften 

van je partner tegemoet te komen?’. Antwoordmogelijkheden lopen van 0 (helemaal niet) tot 4 

(extreem). Twee items werden omgescoord alvorens een totaalscore berekend werd. Hoe hoger deze 

score, hoe meer men bereid is om aan elkaars seksuele behoeften te voldoen. De interne consistentie 

van de vragenlijst binnen de huidige studie is twijfelachtig, gezien de Cronbach’s Alpha van .609.   



 

26 
 

Affectief Subject. De interactierol als affectief subject werd aan de hand van twee 

vragenlijsten gemeten: de Miller Social Intimacy Scale en de Communal Strength Measure. De mate 

van emotionele verbondenheid die een persoon ervaart in de relatie met zijn/haar partner werd 

gemeten aan de hand van de Miller Social Intimacy Scale (MSIS) van Miller en Lefcourt (1982) (Miller, 

z.d.). Aan de hand van 17 items wordt bevraagd hoeveel intimiteit iemand in zijn/haar relatie ervaart. 

Zes items worden gescoord op een Likertschaal van 1 (zeer zelden) tot 10 (bijna altijd). Een 

voorbeelditem hiervan is ‘Hoe vaak vertrouw je hem/haar hele persoonlijke informatie toe?’. Elf items 

worden gescoord op een Likertschaal van 1 (niet veel) tot 10 (heel veel). Een voorbeelditem hierbij is 

‘Hoe veel affectie voel je voor hem/haar?’. Twee items werden omgescoord alvorens een totaalscore 

berekend werd. Hoe hoger deze score, hoe hoger de emotionele verbondenheid met de partner. In de 

huidige studie vertoont deze vragenlijst een sterke interne consistentie (α = .888). Communal strength, 

de mate waarin iemand gemotiveerd is om te reageren op de behoeften van een partner, werd aan de 

hand van 10 items gemeten die opgesteld zijn door Mills et al. (2004) in de Communal Strength 

Measure. Een voorbeelditem is ‘Hoever zou je gaan om iets te doen voor je partner?’ dat gescoord 

moet worden op een Likertschaal van 0 (helemaal niet) tot 10 (extreem). Drie items werden 

omgescoord alvorens een totaalscore berekend werd. Hoe hoger deze score, hoe meer responsiviteit 

op de behoeften van de partner. In de huidige studie is de interne consistentie van deze vragenlijst 

acceptabel (α = .700). 

Cognitief Subject. De interactierol als cognitief subject werd aan de hand van de Self-

Expansion Questionnaire gemeten. De mate waarin een romantische relatie beleefd wordt als een bron 

van zelfexpansie werd gemeten met de Self-Expansion Questionnaire (SEQ) van Lewandowski en Aron 

(2002). Deze vragenlijst bestaat uit 14 items met als voorbeelditem: ‘In hoeverre resulteert het zijn 

met je partner in het hebben van nieuwe ervaringen?’ dat gescoord wordt op een Likertschaal van 1 

(helemaal niet van toepassing) tot 7 (helemaal van toepassing). Hoe hoger de score van een deelnemer 

op deze vragenlijst, hoe meer mogelijkheden zijn/haar romantische partner biedt voor zelfexpansie. In 

de huidige studie vertoont deze vragenlijst een sterke interne consistentie (α = .893).  

Seksueel, Affectief en Cognitief Object. De interactierollen als seksueel, affectief en 

cognitief object werden aan de hand van één overkoepelende vragenlijst gemeten. Dit is een niet-

gevalideerde adaptatie van de gevalideerde vragenlijst Perceived Partner Responsiveness Scale (PPRS) 

van Reis et al. (2017) door Prekatsounaki et al. (2021). In deze vragenlijst worden 32 stellingen 

voorgelegd die de participant moet scoren op een Likertschaal van 1 (helemaal niet waar) tot 9 

(helemaal waar). De stellingen hebben betrekking tot de volgende vier aspecten van partner 

responsiviteit:  
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• Sexual Perceived Partner Responsiveness (Sexual PPR - 7 items) heeft te maken met het 

ervaren van seksuele responsiviteit: bv. ‘Mijn partner is zich bewust van mijn seksuele 

gevoelens en verlangens.’ (α = .929) 

• Affective Perceived Partner Responsiveness (Affective PPR - 7 items) heeft te maken met het 

ervaren van affectieve responsiviteit: bv. ‘Mijn partner reageert welwillend op mijn 

emotionele behoeften.’ (α = .927) 

• Cognitive Perceived Partner Responsiveness (Cognitive PPR - 7 items) heeft te maken met het 

ervaren van cognitieve responsiviteit: bv. ‘Mijn partner ondersteunt en bevordert het 

verkennen en nastreven van mijn persoonlijke doelen.’ (α = .903) 

• General Perceived Partner Responsiveness (General PPR - 11 items) heeft te maken met 

algemene responsiviteit van de partner: bv. ‘Mijn partner luistert echt naar mij.’ (α = .918) 

Hoe hoger de scores, hoe meer responsiviteit iemand ervaart van zijn/haar partner. In de 

huidige studie vertoont deze vragenlijst in zijn geheel een zeer sterke interne consistentie (α = .971). 

In de verdere tekst zal Perceived Partner Responsiveness afgekort worden als PPR.  

Afhankelijke Variabelen  

De afhankelijke variabelen binnen deze studie zijn relationele tevredenheid en seksuele 

tevredenheid die aan de hand van de gevalideerde vragenlijsten Global Measure of Relationship 

Satisfaction respectievelijk Global Measure of Sexual Satisfaction gemeten werden. Relationele 

tevredenheid werd gemeten met de Global Measure of Relationship Satisfaction (GMREL) van 

Lawrance en Byers (1995). Deze bipolaire 7-puntenschaal stelt de volgende vraag: ‘Over het algemeen, 

hoe zou je je relatie met je partner beschrijven?’. Deze schaal heeft de volgende uitersten die van 1 

tot 7 gescoord kunnen worden: goed-slecht, aangenaam-onaangenaam, positief-negatief, 

bevredigend-onbevredigend, waardevol-waardeloos. Deze vijf items werden omgescoord zodat het 

volgende geldt: hoe hoger de totaalscore, hoe meer tevreden deze persoon is over zijn/haar relatie. In 

de huidige studie vertoont deze vragenlijst een zeer sterke interne consistentie (α = .939). Seksuele 

tevredenheid werd gemeten met de Global Measure of Sexual Satisfaction (GMSEX) van Lawrance en 

Byers (1995). Deze bipolaire 7-puntenschaal stelt de volgende vraag: ‘Over het algemeen, hoe zou je 

je seksuele relatie met je partner beschrijven?’. Deze schaal heeft de volgende uitersten die van 1 tot 

7 gescoord kunnen worden: goed-slecht, aangenaam-onaangenaam, positief-negatief, bevredigend-

onbevredigend, waardevol-waardeloos. Deze vijf items werden omgescoord zodat het volgende geldt: 

hoe hoger de totaalscore, hoe meer seksueel tevreden deze persoon is. In de huidige studie vertoont 

deze vragenlijst een zeer sterke interne consistentie (α = .960). In Bijlage A bevindt zich de volledige 

versie van alle gebruikte vragenlijsten. 
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Procedure 

Deze studie vond plaats in het kader van een breder onderzoeksproject ‘Seksualiteit in 

Partnerrelaties’ (SiP) dat als doel heeft om beter te begrijpen hoe seksualiteit binnen partnerrelaties 

werkt. In de periode van 28 juli 2020 tot 9 november 2020 werden ouders met een baby van drie tot 

twaalf maanden oud via online en offline kanalen benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. 

Potentiële deelnemers werden op meerdere manieren bereikt. Via sociale media-kanalen (Facebook, 

Instagram) werd er een folder (Bijlage B) en een promotiefilmpje verspreid met een link naar een 

webpagina (www.seksualiteitinpartnerrelaties.be/ouders) waar geïnteresseerden meer uitleg over de 

studie konden vinden, alsook een link naar het online survey platform Qualtrics. Op de folder stond 

een QR-code waarmee men meteen naar Qualtrics verwezen werd. Daarnaast werd de folder online 

naar het professionele netwerk van de onderzoeker gestuurd, dat bestond uit zelfstandige 

vroedvrouwen, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), Expertisecentra 

Kraamzorg, sportorganisaties met een aanbod voor jonge moeders en baby-slaapcoaches. De folder 

werd ook offline verspreid, namelijk in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) op de 

kinderafdeling, op verschillende kinderopvanglocaties en bij Kind&Gezin/Huis van het Kind in 

Antwerpen. Op Instagram werd de pagina ‘oudersenseksualiteit’ opgericht met laagdrempelige 

informatie over het verloop en de resultaten van het onderzoek. Tenslotte werd op radiozender 

Qmusic een interview gegeven over het onderzoek waarin ouders ook aangespoord werden om deel 

te nemen.   

De vragenlijst werd met behulp van het online survey platform Qualtrics afgenomen. 

Geïnteresseerden die op de survey-pagina aankwamen, kregen eerst een informatiebrief te zien. 

Daarna werden deelnemers gevraagd om een identificatiecode in te vullen. Deze code, bestaande uit 

vijf letters en vijf cijfers, spraken de partners onderling af met elkaar en moesten ze allebei invullen bij 

het begin van de vragenlijst. Op deze manier werden de data van de ouders op een anonieme manier 

aan elkaar gekoppeld. Deze methode wordt vaak gebruikt bij onderzoek over gevoelige onderwerpen 

zoals seksualiteit waarbij deelnemers op een anonieme manier geïdentificeerd moeten worden 

(Schnell et al., 2010). Vervolgens werden aan de participanten enkele zelf-opgestelde demografische 

vragen gesteld (geslacht, leeftijd, diploma, relatieduur, aantal kinderen en leeftijd van de kinderen). 

Daarnaast werd bij de vrouwelijke deelnemers obstetrische informatie verzameld over hun laatste 

bevalling (de wijze van bevalling, de toestand van het perineum, borstvoedingsstatus). Daarna werden 

de 12 (gevalideerde) vragenlijsten afgenomen die de onafhankelijke en afhankelijke variabelen van de 

studie hebben gemeten. Dit onderzoek werd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven 

goedgekeurd (MP014722).  
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Data-analyse  

Nadat de geplande periode van data-verzameling afgelopen was, werden de data geëxporteerd 

naar het programma Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS – versie 27). Hiermee werden 

verschillende analyses uitgevoerd: een descriptieve analyse om de demografische kenmerken van de 

deelnemers in kaart te brengen en deze te vergelijken met elkaar aan de hand van een t-toets; een 

analyse om de interne consistentie van de gebruikte vragenlijsten te bepalen; een correlatieanalyse 

om na te gaan in welke mate de onderzochte variabelen met elkaar samenhangen en een multipele 

regressieanalyse om de relatieve voorspellende waarde van de onafhankelijke variabelen te toetsen 

op persoonsniveau. Voor het uitvoeren van deze multipele analyse werd gebruik gemaakt van 

stapsgewijze regressie, een combinatie van voorwaartse en achterwaartse regressie. Hierbij wordt in 

iedere stap van de statistische analyse gecontroleerd of alle onafhankelijke variabelen in het 

regressiemodel nog steeds significant zijn. Op die manier wordt er ook rekening gehouden met de 

onderlinge afhankelijkheden tussen de verklarende variabelen. Voor deze analyses werd een p-waarde 

van p < .05 gehanteerd.  

Na deze analyses op persoonsniveau, werden de data van de koppels geanalyseerd volgens het 

Actor-Partner Interdependence Model (APIM) van Kashy en Kenny (1999). Het APIM krijgt de voorkeur 

bij het analyseren van dyadische data. “Het APIM biedt een manier om te testen of [een] individuele 

[eigenschap] van een partner naast intrapersoonlijke gevolgen (de eigenschap voorspelt het eigen 

gedrag) ook interpersoonlijke gevolgen heeft (de eigenschap voorspelt het gedrag van de partner)” 

(Kashy & Donnellan, 2012, geciteerd in Janssen et al., 2019, p. 45). Deze effecten worden actor- en 

partner-effecten genoemd. Een actor-effect is een verband tussen de voorspellende variabele van een 

persoon en diens eigen uitkomstvariabele. Een partner-effect is een verband tussen de voorspellende 

variabele van een persoon en de uitkomstvariabele van diens partner (Kashy & Donellan, 2018). 

Wanneer er gesproken wordt over een partnereffect voor de vader dan wordt hiermee bedoeld dat 

een voorspellende variabele bij de moeder (bijvoorbeeld intimiteit) een effect heeft op een 

uitkomstvariabele bij de vader (bijvoorbeeld relationele tevredenheid). “De basis van het APIM is dat 

uitkomsten zowel worden beïnvloed door de kenmerken van het individu als door de kenmerken van 

de partner van het individu” (Kashy & Donnellan, 2018, p. 21). Deze analyse kan in drie verschillende 

dyadische patronen resulteren die afgeleid kunnen worden uit de parameter k. Parameter k is de 

verhouding van het partner-effect ten opzichte van het actor-effect en geeft aan van welk dyadisch 

patroon er sprake is. Als k = 1 dan is er een koppelpatroon gedetecteerd waarbij de uitkomstvariabele 

in gelijke mate beïnvloed wordt door de eigen voorspellende variabele en de voorspellende variabele 

van de partner. Als k = 0 dan is er een actor-only patroon waarbij het partnereffect gelijk is aan 0. Als 

k = -1 dan is er sprake van een contrastpatroon waarbij actor- en partnereffecten even groot zijn maar 
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verschillend in teken (+/-). Parameter k en het betrouwbaarheidsinterval (95%) ervan werden 

berekend met behulp van de Monte Carlo Sampling methode (Stas et al., 2018). De dyadische data-

analyse is uitgevoerd met behulp van de ‘APIM_SEM’ webapplicatie van Stas et al. (2018). In deze 

applicatie worden dyadische data geanalyseerd met gebruik van het lavaan-pakket (Rosseel, 2012) 

voor structurele vergelijkingsmodellen (SEM) in R (R Core Team, 2016). Het verschil met de correlatie- 

en multipele regressieanalyse is dat de data door het APIM op zo’n manier geanalyseerd worden dat 

de dyade van moeder en vader als één unit fungeert. Hierdoor wordt er in de statistische analyses 

gecontroleerd voor de partner-effecten bij het berekenen van de actor-effecten en gecontroleerd voor 

de actor-effecten bij het berekenen van partner-effecten. De actor-effecten nemen daarom soms 

andere waarden aan dan de waarden die in de analyses op persoonsniveau worden gerapporteerd. 

Uitbijters die 4 SD afwijkend waren, werden uitgesloten bij de dyadische data-analyse. In de resultaten 

van de dyadische analyses zullen gestandaardiseerde bèta-coëfficiënten (ẞ) weergegeven worden die 

geïnterpreteerd moeten worden als de verandering in de uitkomstvariabele wanneer de voorspellende 

variabele met een waarde van één toeneemt.  Bij de berekening van deze bèta- of regressie-coëfficiënt 

werd de standaarddeviatie van de moeders en vaders apart in rekening gebracht.  

Stas et al. (2018) stellen dat “als het theoretisch verantwoord is, dan kunnen alle analyses 

uitgevoerd worden met de leden als niet te onderscheiden [indistinguishable] van elkaar” (p. 111). Als 

onderzoekers vonden we het theoretisch niet verantwoord om vaders en moeders als 

indistinguishable te behandelen in de analyses. In de distinguishability test werd nagegaan of de 

variabele ‘Geslacht’ een statistisch significant verschil bepaalt tussen de data van vaders en moeders 

door twee modellen met elkaar te vergelijken: het model waarin vader en moeder verschillend van 

elkaar zijn op basis van hun geslacht (distinguishable) versus een model waarin vader en moeder niet 

te onderscheiden zijn van elkaar op basis van hun geslacht (indistuinguishable). Aan de hand van een 

Chi-kwadraattoets werd dit berekend (Bijlage C). Deze distinguishability test gaf voor enkele variabelen 

aan dat de vaders en moeders wel te onderscheiden zijn. De distinguishability test was significant voor 

sexual communal strength en relationele tevredenheid enerzijds (X2 = 27.22, df (6), p < .001), en voor 

sexual communal strength en seksuele tevredenheid anderzijds (X2 = 28.13, df (6), p < .001). Daarnaast 

was de test ook significant voor sexual PPR en relationele tevredenheid (X2 = 16.27, df (6), p = .012). 

Daarom zullen de resultaten van de analyses waarin de vader en moeder als verschillend van elkaar 

(distinguishable) zijn behandeld, weergegeven worden.  

De analyse volgens het APIM heeft als doel om zowel naar actor- als partner-effecten te kijken 

van partnerinteracties op de relationele en seksuele tevredenheid in het postpartum. Door gegevens 

van beide partners van een koppel te verzamelen en die gegevens aan elkaar te koppelen, werd een 

vollediger beeld verkregen van de relationele context en de interpersoonlijke processen.    
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Resultaten 

De resultatensectie bevat twee hoofdstukken, onderverdeeld volgens de onderzoeksvragen 

die voor deze masterproef werden opgesteld. In het eerste deel worden de interactierollen van vaders 

en moeders apart besproken in relatie tot hun relationele en seksuele tevredenheid. Hierbij zullen ook 

de resultaten beschreven worden van een exploratieve analyse van de relatieve voorspellende waarde 

van elke interactierol voor de relationele en seksuele tevredenheid. In het tweede deel wordt de 

dyadische data-analyse volgens het APIM weergegeven. Hierbij wordt beschreven in welke mate de 

interactierollen van de ene partner de relationele en seksuele tevredenheid van de andere partner 

beïnvloeden. In elk onderdeel worden de vooraf opgestelde hypothesen getoetst en geëvalueerd.  

Wat is de Samenhang Tussen Partnerinteracties en Relationele en Seksuele 

Tevredenheid op Persoonsniveau?  

Beschrijvende Resultaten  

De gemiddelde scores op de onafhankelijke en afhankelijke variabelen van deze studie kunnen 

overzichtelijk teruggevonden worden in Tabel 2. Om verschillen tussen de scores van vaders en 

moeders te onderzoeken, werden een aantal t-toetsen uitgevoerd. Wat betreft de onafhankelijke 

variabelen, kwam hieruit naar voren dat het verschil in sexual communal strength tussen vaders en 

moeders significant was (t (106) = 4.12, p < .001). Vaders rapporteerden een hogere mate van sexual 

communal strength dan moeders. De verschillen tussen vaders en moeders in seksuele subjectiviteit 

(t (106) = 1.49, p = .138), sexual PPR (t (106) = -1.96, p = .053), intimiteit (t (106) = -1.47, p = .144), 

communal strength (t (106) = 1.75, p = .083), affective PPR (t (106) = 0.65, p = .519), zelfexpansie (t 

(106) = 0.38, p = .702), cognitive PPR (t (106) = 0.73, p = .468) en general PPR (t (106) = 0.03, p = .976) 

waren niet significant. Wat betreft de afhankelijke variabelen van onze studie, rapporteerden de 

vaders en de moeders uit de steekproef een gelijkaardige score op relationele tevredenheid en 

seksuele tevredenheid. Het verschil in gemiddelde relationele tevredenheid tussen vaders en moeders 

was niet significant (t (106) = -0.06, p = .949). Hetzelfde was het geval voor het verschil in gemiddelde 

seksuele tevredenheid (t (106) = -0.21, p = .835). 

Samenhang tussen Interactierollen en Satisfactie 

De samenhang tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen wordt hieronder 

beschreven met behulp van de Pearson correlatiecoëfficiënt (r). Alle correlaties worden weergegeven 

in Tabel 2. 
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Binnen de drie onderzochte domeinen (seksualiteit, affectiviteit en cognitie) werden er 

verbanden gevonden tussen de interactierollen van vaders en hun eigen relationele en seksuele 

tevredenheid. In lijn met onze hypothesen, vertoonden alle negen interactierollen significante 

positieve correlaties met relationele tevredenheid. De sterkste associaties met relationele 

tevredenheid zijn gevonden voor cognitive PPR (r = .55, p < .001) en intimiteit (r = .52, p < .001). De 

zwakste correlatie bestond tussen relationele tevredenheid en sexual communal strength (r = .29, p = 

.035). Kijkend naar de correlaties tussen interactierollen en seksuele tevredenheid, waren acht van de 

negen significant. Het sterkst geassocieerd met seksuele tevredenheid waren sexual PPR (r = .57, p < 

.001) en affective PPR (r = .39, p = .004). Seksuele tevredenheid bleek niet significant gecorreleerd met 

sexual communal strength bij vaders (r = .20, p = .141). De afhankelijke variabelen, relationele en 

seksuele tevredenheid, waren bij vaders sterk met elkaar gecorreleerd (r = .71, p < .001).  

Binnen de drie onderzochte domeinen werden er verbanden gevonden tussen de 

interactierollen van moeders en hun eigen relationele en seksuele tevredenheid. Bij moeders lieten 

zeven van de negen interactierollen een significante correlatie zien met relationele tevredenheid. De 

sterkste associaties met relationele tevredenheid zijn gevonden voor sexual PPR (r = .73, p < .001), 

general PPR (r = .65, p < .001) en intimiteit (r = .64, p < .001). De associaties van relationele 

tevredenheid met sexual communal strength (r = .20, p = .138) en seksuele subjectiviteit (r = .25, p = 

.074) waren niet significant en bijgevolg dus niet in lijn met de vooropgestelde hypothesen. Bij 

moeders waren zes van de negen interactierollen significant gecorreleerd met seksuele tevredenheid. 

De sterkste associaties met seksuele tevredenheid zijn gevonden voor sexual PPR (r = .52, p < .001), 

affective PPR (r = .47, p < .001) en general PPR (r = .43, p < .001). De associaties van seksuele 

tevredenheid met sexual communal strength (r = .15, p = .293), seksuele subjectiviteit (r = .04, p = .773) 

en communal strength (r = .13, p = .338) waren niet significant en bijgevolg dus niet in lijn met de 

vooropgestelde hypothesen. De afhankelijke variabelen, relationele en seksuele tevredenheid, waren 

bij moeders matig sterk met elkaar gecorreleerd (r = .55, p < .001). 
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Tabel 2  

Beschrijvende Resultaten en Correlaties tussen Partnerinteracties, Relationele en Seksuele Tevredenheid voor Mannen (n = 54) en Vrouwen (n = 54) 

Variabelen M SD SCS SS PPR_S INT CS PPR_A ZE PPR_C PPR_G RELSAT SEXSAT M SD 

SCS 22.4 2.3 - -.13 .25 .22 .64*** .15 .41** .21 .15 .20 .15 20.2 3.3 

SS 73.7 8.9 .04 - .23 .29* -.14 .12 .18 .14 .19 .25 .04 71.0 9.9 

PPR_S 46.9 11.3 .26 .29* - .66*** .31* .76*** .40** .73*** .68*** .73*** .52*** 50.8 9.4 

INT 138.3 16.8 .40** .32* .41** - .40** .68*** .37** .63*** .68*** .64*** .50*** 143.0 16.9 

CS 86.5 8.0 .44** .13 .24 .53*** - .34* .33* .37** .34* .37** .13 83.8 8.4 

PPR_A 49.3 8.6 .23 .31* .80*** .66*** .40** - .54*** .92*** .87*** .64*** .47*** 48.1 10.4 

ZE 65.6 12.0 .34* .21 .64*** .54*** .23 .63*** - .63*** .54*** .35* .28* 64.6 14.0 

PPR_C 49.5 8.1 .27* .27 .72*** .66*** .42** .95*** .58*** - .90*** .62*** .40** 48.3 8.5 

PPR_G 80.1 12.2 .20 .24 .64*** .69*** .40** .85*** .53*** .86*** - .65*** .43** 80.0 13.2 

RELSAT 30.5 6.0 .29* .37** .44** .52*** .35** .50*** .49*** .55*** .52*** - .55*** 30.6 6.1 

SEXSAT 27.2 7.8 .20 .28* .57*** .29* .34* .39** .30* .37** .29* .71*** - 27.5 7.9 

Noot: Links van de diagonaal  bevinden zich de resultaten van de mannen, rechts van de diagonaal bevinden zich de resultaten van de vrouwen. 

Onafhankelijke variabelen: SCS = sexual communal strength, SS = seksuele subjectiviteit, PPR_S = sexual perceived partner responsiveness, INT = intimiteit, 

CS = communal strength, PPR_A = affective perceived partner responsiveness, ZE = zelfexpansie, PPR_C = cognitive perceived partner responsiveness, PPR_G 

= general perceived partner responsiveness. 

Afhankelijke variabelen: RELSAT = relationele satisfactie, SEXSAT = seksuele satisfactie. 

* p < .05; ** p < .01; p < .001. 
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Voorspellende Waarde van Interactierollen  

Om een uitspraak te kunnen doen over een voorspellende waarde van de onafhankelijke 

variabelen op de afhankelijke variabelen werd een multipele regressieanalyse uitgevoerd. Vooraf aan 

deze analyse werd eerst nagegaan of de onderzoeksdata aan de statistische voorwaarden voldeden 

om een multipele regressieanalyse te mogen uitvoeren. De dataset voldoet aan de aanname van 

lineariteit en normaliteit, bevat continue data die op één meetmoment zijn afgenomen en werd 

gecontroleerd op multicollineariteit. De multipele stapsgewijze regressieanalyse werd gebruikt om 

relationele en seksuele tevredenheid te voorspellen, bij vaders en moeders apart. In Tabel 3 en Tabel 

4 worden de resultaten overzichtelijk weergegeven.  

Cognitive PPR en seksuele subjectiviteit werden door de multipele regressieanalyse aangeduid 

als significante voorspellers van relationele tevredenheid bij vaders. Cognitive PPR was de sterkste 

voorspeller van relationele tevredenheid (ẞ = .49, t (51) = 4.16, p < .001). Seksuele subjectiviteit was 

ook een significante voorspeller van relationele tevredenheid (ẞ = .24, t (51) = 2.10, p = .041). Samen 

verklaren ze 33.3% van de variantie in relationele tevredenheid bij vaders (R2 = .33, F(2, 51) = 14.21, p 

< .001). Sexual PPR werd door de multipele regressieanalyse aangeduid als een significante voorspeller 

van seksuele tevredenheid bij vaders (ẞ = .57, t (52) = 5.00, p < .001). Deze variabele verklaart 31% van 

de variantie in hun seksuele tevredenheid (R2 = .31, F(1, 52) = 24.86, p < .001).  

Tabel 3 

Voorspellers van Relationele en Seksuele Tevredenheid bij Mannen (n = 54) 

Interactierollen Relationele tevredenheid  Seksuele tevredenheid 

 ẞ t(df) p ẞ t(df) p 

SCS .16 1.38 (51) .174 .06 0.51 (52) .615 

SS .24 (.08)a 2.10 (51) .041 .12 1.03 (52) .308 

PPR_S .05 0.32 (51) .750 .57 (.08)a 4.99 (52) <.001 

INT .23 1.51 (51) .137 .07 0.54 (52) .593 

CS .15 1.19 (51) .242 .21 1.84 (52) .072 

PPR_A -.30 -0.85 (51) .400 -.19 -1.01 (52) .319 

ZE .24 1.78 (51) .082 -.11 -0.74 (52) .460 

PPR_C .49 (.09)a 4.16 (51) <.001 -.08 -0.50 (52) .623 

PPR_G .16 0.72 (51) .473 -.13 -0.89 (52) .378 

Noot: Resultaten van multipele stapsgewijze regressieanalyse met in het vetgedrukt de significante 

voorspellers van relationele en seksuele tevredenheid bij mannen. 
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SCS = sexual communal strength, SS = seksuele subjectiviteit, PPR_S = sexual perceived partner responsiveness, 

INT = intimiteit, CS = communal strength, PPR_A = affective perceived partner responsiveness, ZE = zelfexpansie, 

PPR_C = cognitive perceived partner responsiveness, PPR_G = general perceived partner responsiveness, RELSAT 

= relationele satisfactie, SEXSAT = seksuele satisfactie. 

* p < .05; *** p < .001; a = standard error (SE) 

Sexual PPR en intimiteit werden door de multipele regressieanalyse aangeduid als significante 

voorspellers van relationele tevredenheid bij moeders. Sexual PPR was de sterkste voorspeller van 

relationele tevredenheid (ẞ = .55, t (51) = 4.53, p < .001). Intimiteit was ook een significante voorspeller 

van relationele tevredenheid (ẞ = .28, t (51) = 2.34, p = .023). Samen verklaren ze 56.4% van de 

variantie in relationele tevredenheid bij moeders (R2 = .56, F(2, 51) = 35.31, p < .001). Sexual PPR werd 

door de multipele regressieanalyse aangeduid als een significante voorspeller van seksuele 

tevredenheid bij moeders (ẞ = .52, t (52) = 4.43, p < .001). Deze variabele verklaart 26% van de variantie 

in hun seksuele tevredenheid (R2 = .26, F(1, 52) = 19.60, p < .001).  

Tabel 4 

Voorspellers van Relationele en Seksuele Tevredenheid bij Vrouwen (n = 54) 

Interactierollen Relationele tevredenheid  Seksuele tevredenheid 

 ẞ t(df) p ẞ t(df) p 

SCS .01 0.07 (51) .945 .02 0.13 (52) .894 

SS .05 0.47 (51) .641 -.08 -0.67 (52) .504 

PPR_S .55 (.08)a 4.53 (51) <.001 .52 (.10)a 4.43 (52) <.001 

INT .28 (.04)a 2.34 (51) .023 .28 1.82 (52) .075 

CS .10 1.00 (51) .322 -.03 -0.27 (52) .788 

PPR_A .08 0.52 (51) .604 .16 0.85 (52) .397 

ZE .03 0.32 (51) .750 .08 0.64 (52) .528 

PPR_C .09 0.64 (51) .523 .04 0.25 (52) .803 

PPR_G .20 1.48 (51) .146 .13 0.82 (52) .416 

Noot: Resultaten van multipele stapsgewijze regressieanalyse met in het vetgedrukt de significante 

voorspellers van relationele en seksuele tevredenheid bij vrouwen. 

SCS = sexual communal strength, SS = seksuele subjectiviteit, PPR_S = sexual perceived partner responsiveness, 

INT = intimiteit, CS = communal strength, PPR_A = affective perceived partner responsiveness, ZE = zelfexpansie, 

PPR_C = cognitive perceived partner responsiveness, PPR_G = general perceived partner responsiveness, RELSAT 

= relationele satisfactie, SEXSAT = seksuele satisfactie. 

* p < .05; *** p < .001; a = standard error (SE)  
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Hoe Hangen Interactierollen van de Ene Partner Samen met de Relationele en 

Seksuele Tevredenheid van de Andere Partner?  

Een overzicht van alle resultaten van de dyadische analyses volgens het APIM wordt 

weergegeven in Tabel 5, Tabel 6 en Tabel 7. Daarna volgt er in Tabel 8 een overzicht van alle dyadische 

patronen aan de hand van parameter k. De mogelijke invloed van de covariaat ‘relatieduur’ werd 

nagegaan, maar die had op geen van de uitkomstvariabelen een significant effect. In Bijlage D staan de 

resultaten van deze analyses. In deze uiteenzetting van de resultaten van de dyadische analyses zal er 

telkens gesproken worden over interactierollen die een ‘effect’ of ‘invloed’ hebben op de relationele 

en seksuele tevredenheid van ouders. Het is belangrijk om te benadrukken dat er in dit cross-sectioneel 

onderzoek geen conclusies over causale verbanden genomen kunnen worden. De termen ‘effect’ en 

‘invloed’ duiden dus eerder op een correlatie of samenhang en moeten met deze nuancering in het 

achterhoofd geïnterpreteerd worden.  

Domein van Seksualiteit  

In Figuur 2 is een overzicht te vinden van de actor- en partnereffecten van interacties binnen 

het domein van seksualiteit op de relationele en seksuele tevredenheid.  

Allereerst werd hypothese 1 getest die stelt dat hoe hoger iemand scoort op seksuele 

subjectiviteit, hoe hoger zijn/haar relationele en seksuele tevredenheid zal zijn. Deze hypothese werd 

bevestigd bij vaders voor relationele tevredenheid (ẞ = .43, p < .001) en seksuele tevredenheid (ẞ = 

.28, p = .034). Bij moeders waren deze actor-effecten niet significant. Hypothese 2 die een 

partnereffect van seksuele subjectiviteit op tevredenheid veronderstelt, werd bevestigd voor 

relationele tevredenheid bij vaders. Hoe meer seksuele subjectiviteit de moeder ervaart en uit, hoe 

hoger de relationele tevredenheid van de vader binnen hetzelfde koppel (ẞ = .27, p = .023). Ondanks 

dat seksuele subjectiviteit een significante actor- en partner-effect had op de relationele tevredenheid 

van vaders, gaf parameter k geen significant dyadisch patroon aan (k = .58, 95% CI [-.02, 1.17], p = 

.057).  Voor moeders werden er geen significante partner-effecten gevonden.   

Voor het toetsen van hypothese 3 werd nagegaan of sexual communal strength een effect 

heeft op iemands relationele en seksuele tevredenheid. In lijn met deze hypothese, werd gevonden 

dat hoe hoger een vader zijn motivatie om aan de seksuele noden van zijn partner te voldoen, hoe 

hoger zijn relationele tevredenheid (ẞ = .28, p = .037). Voor moeders werden er geen significante actor-

effecten gevonden. Hypothese 4 die een partnereffect van sexual communal strength op tevredenheid 

veronderstelt, werd bevestigd voor seksuele tevredenheid bij vaders. Hoe meer een vrouw binnen een 

ouderkoppel gemotiveerd is om aan de seksuele noden van haar partner te voldoen, hoe hoger de 
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seksuele tevredenheid bij de mannelijke ouder (ẞ = .38, p = .002). Voor moeders werden er geen 

significante partner-effecten gevonden.  

Voor het toetsen van het actor-effect van hypothese 5 werd nagegaan of de mate waarin 

iemand responsiviteit op seksueel vlak van zijn/haar partner ervaart, een effect heeft op zijn/haar 

relationele en seksuele tevredenheid. Deze hypothese werd bij zowel vaders als bij moeders bevestigd 

voor relationele en seksuele tevredenheid. Hoe hoger een vader zijn sexual PPR, hoe hoger zijn 

relationele tevredenheid (ẞ = .56, p < .001) en seksuele tevredenheid (ẞ = .57, p < .001). Bij moeders 

geldt hetzelfde voor relationele tevredenheid (ẞ = .72, p < .001) en seksuele tevredenheid (ẞ = .45, p < 

.001). Het verschil tussen de actor-effecten van moeders en vaders was significant voor relationele 

tevredenheid (p = .015), wat betekent dat het actor-effect bij moeders significant sterker is dan bij 

vaders. Hypothese 6, die veronderstelt dat de mate waarin iemand zijn/haar partner als seksueel 

responsief ervaart, een effect heeft op de relationele en seksuele tevredenheid van die partner, werd 

bevestigd voor de seksuele tevredenheid van moeders (ẞ = .31, p = .005). Hoe meer seksuele 

responsiviteit de vader ervaart van zijn vrouw, hoe hoger de seksuele tevredenheid van deze vrouw. 

Er was hierbij sprake van een significant dyadisch patroon voor vrouwen waarbij hun seksuele 

tevredenheid verklaard wordt door hun eigen sexual PPR en de sexual PPR van hun partner. Het effect 

van de vrouw haar eigen sexual PPR op haar seksuele tevredenheid was ongeveer twee keer zo groot 

als het effect van de sexual PPR van haar partner op haar seksuele tevredenheid (k = .58, 95% CI [.04, 

1.11], p = .035). Voor vaders werden er geen significante partner-effecten gevonden.  
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Figuur 2 

Actor-Partner Interdependence Model voor Interactierollen binnen het Domein van Seksualiteit 

 

 

 

Noot: Het APIM geeft de relatie weer tussen interactierollen binnen het domein van seksualiteit 

(seksuele subjectiviteit, sexual communal strength en sexual PPR) en de uitkomstvariabelen 

(relationele en seksuele tevredenheid) aan de hand van gestandaardiseerde bèta-coëfficiënten (ẞ) met 

de standard error (SE) tussen haakjes. Actor-effecten worden weergegeven door horizontale pijlen, 

partnereffecten door diagonale pijlen. De dubbele pijl aan de linkerkant van het model is de correlatie 

tussen de voorspellende variabelen van beide partners. De dubbele pijl aan de rechterkant van het 

model is de correlatie tussen de foutterm van beide partners (residual nonindependence). Deze 

foutterm is de variantie in de uitkomstvariabele die niet verklaard kan worden door het model. 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 
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Tabel 5 

Actor- en Partnereffecten binnen het Domein van Seksualiteit (n = 54) 

 Relationele tevredenheida  Seksuele tevredenheid 

 B ẞ SE z p B ẞ SE z p 

Seksuele subjectiviteita          

   Actor effect           

      Vrouw .14 .22 .08 1.68 .093 .03 .04 .11 0.28 .780 

      Man .26 .43 .07 3.68 <.001 .24 .28 .11 2.12 .034 

   Partner effect           

      Vrouw  .15 .22 .09 1.66 .097 .04 .04 .12 0.33 .744 

      Man  .15 .27 .07 2.28 .023 -.04 -.05 .10 -0.37 .713 

Sexual Communal Strength        

   Actor effect           

      Vrouw .32 .17 .25 1.28 .200 .30 .13 .33 0.92 .356 

      Man .73 .28 .35 2.09 .037 .44 .13 .43 1.02 .308 

   Partner effect           

      Vrouw  .45 .17 .36 1.25 .213 .35 .10 .48 0.73 .464 

      Man  .10 .06 .24 0.44 .663 .90 .38 .29 3.05 .002 

Sexual PPRa           

   Actor effect           

      Vrouw .47 .72 .06 7.49 <.001 .38 .45 .09 4.09 <.001 

      Man .26 .56 .05 5.10 <.001 .39 .57 .08 4.96 <.001 

   Partner effect           

      Vrouw  .03 .05 .05 0.55 .581 .22 .31 .08 2.82 .005 

      Man .12 .20 .06 1.87 .062 0 0 .10 -0.03 .980 

Noot: In het vetgedrukt staan de significante actor- en partnereffecten.  

B = ongestandaardiseerde bèta-coëfficiënt; ẞ = gestandaardiseerde bèta-coëfficiënt; SE = standard 

error 

a Uitbijters groter dan 4SD werden van de analyses weerhouden waardoor n = 53 voor de berekening 

van het effect van seksuele subjectiviteit en sexual PPR op relationele tevredenheid 
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Domein van Affectiviteit 

In Figuur 3 is een overzicht te vinden van de actor- en partnereffecten van interacties binnen 

het domein van affectiviteit op relationele en seksuele tevredenheid. 

Binnen het affectieve domein werd in hypothese 7 het actor-effect van intimiteit getoetst. 

Deze hypothese werd bevestigd voor relationele tevredenheid bij vaders (ẞ = .41, p = .001) en voor 

relationele (ẞ =.42, p < .001) en seksuele (ẞ = .48, p < .001) tevredenheid bij moeders. Hoe meer 

intimiteit de vader binnen zijn relatie ervaart, hoe hoger zijn relationele tevredenheid. Hoe meer 

intimiteit de moeder binnen haar relatie ervaart, hoe hoger haar relationele en seksuele tevredenheid. 

Voor vaders werd er geen significant actor-effect op hun seksuele tevredenheid gevonden. Voor het 

partnereffect van intimiteit op tevredenheid (hypothese 8) werd een significant resultaat gevonden bij 

zowel moeders als vaders voor relationele tevredenheid. Hoe meer intimiteit de vader binnen zijn 

relatie ervaart, hoe hoger de relationele tevredenheid van de moeder (ẞ = .42, p < .001) en hoe meer 

intimiteit de moeder binnen haar relatie ervaart, hoe hoger de relationele tevredenheid van de vader 

(ẞ = .31, p = .013). Voor seksuele tevredenheid waren er geen significante partnereffecten. Er was 

sprake van een significant koppelpatroon voor vrouwen waarbij hun relationele tevredenheid in gelijke 

mate verklaard wordt door de intimiteit die zij zelf ervaren en door de intimiteit die hun partner ervaart 

(k = .99, 95% CI [.09, 1.9], p = .032). Ondanks dat intimiteit ook een significant actor- en partner-effect 

had op de relationele tevredenheid van vaders, gaf parameter k geen significant dyadisch patroon aan 

(k = .76, 95% CI [-.17, 1.69], p = .108).  

De mate waarin communal strength een effect heeft op de relationele en seksuele 

tevredenheid van moeders en vaders werd getoetst in hypothese 9. Het actor-effect van communal 

strength was significant voor de relationele tevredenheid van vaders (ẞ = .33, p = .010) en voor de 

relationele (ẞ = .33, p = .008) en seksuele (ẞ = .10, p = .018) tevredenheid van moeders. Hoe groter de 

motivatie om voor de andere partner te zorgen, hoe hoger de eigen relationele tevredenheid bij vaders 

en de eigen relationele en seksuele tevredenheid bij moeders. Voor vaders werd er geen significant 

actor-effect op hun seksuele tevredenheid gevonden. Daarnaast werden er geen significante 

partnereffecten van communal strength op relationele of seksuele tevredenheid gevonden. Hypothese 

10 werd daarom verworpen.  

De mate waarin iemand affectieve responsiviteit van zijn partner ervaart, heeft een effect op 

de relationele en seksuele tevredenheid van die persoon. Dit actor-effect werd in hypothese 11 

getoetst en was significant bij zowel vaders als moeders voor zowel relationele als seksuele 

tevredenheid. Hoe meer affectieve responsiviteit een vader van zijn partner ervaart, hoe hoger zijn 

relationele tevredenheid (ẞ = .54, p < .001) en seksuele tevredenheid (ẞ = .34, p = .010). Voor moeders 
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geldt hetzelfde: hoe meer affectieve responsiviteit een moeder van haar partner ervaart, hoe hoger 

haar relationele tevredenheid (ẞ = .60, p < .001) en seksuele tevredenheid (ẞ = .40, p = .002). De mate 

van affectieve responsiviteit die iemand ervaart, heeft ook een effect op de relationele tevredenheid 

van zijn/haar partner. Dit partnereffect werd getoetst in hypothese 12. Er werd bij zowel moeders als 

vaders een significant partnereffect voor relationele tevredenheid gevonden. Hoe meer affectieve 

responsiviteit de vader ervaart, hoe hoger de relationele tevredenheid van de moeder (ẞ = .28, p = 

.005) en andersom, hoe meer affectieve responsiviteit de moeder ervaart, hoe hoger de relationele 

tevredenheid van de vader (ẞ = .27, p = .011). Voor seksuele tevredenheid werden er geen significante 

partnereffecten gevonden. Er was hierbij sprake van een significant dyadisch patroon voor vrouwen 

én mannen waarbij hun relationele tevredenheid verklaard wordt door hun eigen affective PPR en de 

affective PPR van hun partner. Het effect van de vrouw haar eigen affective PPR op haar relationele 

tevredenheid was ongeveer twee keer zo groot als het effect van de affective PPR van haar partner op 

haar relationele tevredenheid (k = .58, 95% CI [.08, 1.07], p = .024). Hetzelfde gold voor mannen (k = 

.41, 95% CI [.01, .82], p = .046). Er was geen significant verschil tussen deze twee parameters k bij 

mannen en vrouwen (p = .625). 
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Figuur 3 

Actor-Partner Interdependence Model voor Interactierollen binnen het Domein van Affectiviteit 

 

 

 

Noot: Het APIM geeft de relatie weer tussen interactierollen binnen het domein van affectiviteit 

(intimiteit, communal strength en affective PPR) en de uitkomstvariabelen (relationele en seksuele 

tevredenheid) aan de hand van gestandaardiseerde bèta-coëfficiënten (ẞ) met standard error (SE) 

tussen haakjes. Actor-effecten worden weergegeven door de horizontale pijlen, partnereffecten door 

diagonale pijlen. De dubbele pijl aan de linkerkant van het model is de correlatie tussen de 

voorspellende variabelen van beide partners. De dubbele pijl aan de rechterkant van het model is de 

correlatie tussen de foutterm van beide partners (residual nonindependence). Deze foutterm is de 

variantie in de uitkomstvariabele die niet verklaard kan worden door het model. 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 
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Tabel 6 

Actor- en Partnereffecten binnen het Domein van Affectiviteit (n = 54) 

 Relationele tevredenheida  Seksuele tevredenheid 

 B ẞ SE z p B ẞ SE z p 

Intimiteita           

   Actor effect           

      Vrouw .15 .42 .04 3.76 <.001 .23 .48 .06 3.53 <.001 

      Man .13 .41 .04 3.28 .001 .09 .19 .07 1.28 .200 

   Partner effect           

      Vrouw  .15 .42 .04 3.77 <.001 .02 .04 .07 0.27 .789 

      Man  .10 .31 .04 2.47 .013 .09 .18 .07 1.23 .221 

Communal Strength          

   Actor effect           

      Vrouw .24 .33 .09 2.65 .008 .10 .10 .13 0.75 .018 

      Man .25 .33 .10 2.58 .010 .29 .30 .12 2.37 .451 

   Partner effect           

      Vrouw  .15 .19 .10 1.53 .127 .18 .18 .13 1.33 .184 

      Man  .10 .14 .09 1.09 .278 .18 .20 .12 1.57 .117 

Affective PPRaa          

   Actor effect           

      Vrouw .32 .60 .05 6.03 <.001 .31 .40 .10 3.16 .002 

      Man .34 .54 .07 5.02 <.001 .31 .34 .12 2.57 .010 

   Partner effect           

      Vrouw  .18 .28 .07 2.83 .005 .16 .17 .12 1.37 .172 

      Man  .14 .27 .06 2.55 .011 .09 .11 .10 0.85 .396 

Noot: In het vetgedrukt staan de significante actor- en partnereffecten.  

B = ongestandaardiseerde bèta-coëfficiënt; ẞ = gestandaardiseerde bèta-coëfficiënt; SE = standard 

error 

a Uitbijters groter dan 4SD werden van de analyses weerhouden waardoor n = 53 voor de berekening 

van het effect van intimiteit op relationele tevredenheid en waardoor aa  n = 52 voor de berekening van 

het effect van affective PPR op relationele tevredenheid 
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Domein van Cognitie  

In Figuur 4  is een overzicht te vinden van de actor- en partnereffecten van interacties binnen 

het domein van cognitie op relationele en seksuele tevredenheid. 

Het effect van de mate van zelfexpansie op de eigen relationele en seksuele tevredenheid was 

significant bij vaders en moeders. Dit actor-effect werd in hypothese 13 getoetst. Hoe hoger een vader 

zijn mate van zelfexpansie, hoe hoger zijn relationele tevredenheid (ẞ = .59, p < .001) en seksuele 

tevredenheid (ẞ = .28, p = .027). Hoe hoger een moeder haar mate van zelfexpansie, hoe hoger haar 

relationele tevredenheid (ẞ = .32, p = .009) en seksuele tevredenheid (ẞ = .26, p = .041). Hypothese 14 

toetste of de zelfexpansie van de partner een effect heeft op de eigen relationele en seksuele 

tevredenheid. Dit partnereffect was significant voor relationele en seksuele tevredenheid bij zowel 

vaders als moeders. Hoe hoger de zelfexpansie van de moeder, hoe hoger de relationele tevredenheid 

(ẞ = .28, p = .006) en seksuele tevredenheid (ẞ = .27, p = .029) bij de vader. Daarnaast, hoe hoger de 

zelfexpansie van de vader, hoe hoger de relationele tevredenheid (ẞ = .31, p = .011) en seksuele 

tevredenheid (ẞ = .27, p = .029) bij de moeder. Er was hierbij sprake van een significant dyadisch 

patroon voor mannen waarbij hun relationele tevredenheid verklaard wordt door hun eigen 

zelfexpansie en de zelfexpansie van hun partner. Het effect van de man zijn eigen zelfexpansie op zijn 

relationele tevredenheid was bijna twee keer zo groot als het effect van de zelfexpansie van zijn 

partner op zijn relationele tevredenheid (k = .42, 95% CI [.08, .76], p = .014). Voor seksuele 

tevredenheid bij vaders werd er geen significant dyadisch patroon gevonden (k = .85, 95% CI [-.25, 

1.95], p = .132). Ondanks dat zelfexpansie ook bij vrouwen een significant actor- en partner-effect had 

op hun relationele en seksuele tevredenheid, gaf parameter k geen significant dyadisch patroon aan 

(RELSAT: k = 1.12, 95% CI [-.11, 2.35], p = .075; SEXSAT: k = 1.24, 95% CI [-.44, 2.93], p = .149). 

De mate waarin iemand cognitieve responsiviteit van zijn partner ervaart, heeft een effect op 

de relationele en seksuele tevredenheid van die persoon. Dit actor-effect werd in hypothese 15 

getoetst en was significant bij zowel vaders als moeders voor zowel relationele als seksuele 

tevredenheid. Hoe meer cognitieve responsiviteit een vader van zijn partner ervaart, hoe hoger zijn 

relationele tevredenheid (ẞ = .51, p < .001) en seksuele tevredenheid (ẞ = .34, p = .013). Voor moeders 

werd hetzelfde gevonden: hoe meer cognitieve responsiviteit een moeder van haar partner ervaart, 

hoe hoger haar relationele tevredenheid (ẞ = .56, p < .001) en seksuele tevredenheid (ẞ = .32, p = .017). 

Hypothese 16 veronderstelt dat de mate waarin iemand zijn partner als cognitief responsief ervaart, 

een effect heeft op de relationele en seksuele tevredenheid van die partner. Dit partnereffect was 

significant voor de relationele tevredenheid van vaders (ẞ = .25, p = .030) en moeders (ẞ = .25, p = 

.023). Hoe meer cognitieve responsiviteit de vader ervaart van zijn vrouw, hoe hoger de relationele 

tevredenheid van de moeder en andersom, hoe meer cognitieve responsiviteit de moeder ervaart van 
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haar man, hoe hoger de relationele tevredenheid van de vader. Voor seksuele tevredenheid waren er 

geen significante partnereffecten. Ondanks dat cognitive PPR bij mannen en vrouwen een significant 

actor- en partner-effect had op hun relationele en seksuele tevredenheid, gaf parameter k geen 

significante dyadische patronen aan (mannen RELSAT: k = .46, 95% CI [-.07, 1], p = .091; mannen 

SEXSAT: k = .18, 95% CI [-.64, 1], p = .661; vrouwen RELSAT: k = .47, 95% CI [-.03, .97], p = .068; vrouwen 

SEXSAT: k = .72, 95% CI [-.52, 1.96], p = .254).  

De mate waarin iemand in het algemeen responsiviteit van zijn partner ervaart, heeft een 

effect op de relationele en seksuele tevredenheid van die persoon. Dit actor-effect werd in hypothese 

17 getoetst en was significant bij zowel vaders als moeders. Hoe meer responsiviteit een vader van zijn 

partner ervaart, hoe hoger zijn relationele tevredenheid (ẞ = .55, p < .001). Er was geen significant 

actor-effect van algemene responsiviteit op de seksuele tevredenheid bij vaders. Voor moeders gold 

dat hoe meer algemene responsiviteit een moeder van haar partner ervaart, hoe hoger haar 

relationele tevredenheid (ẞ = .65, p < .001) en seksuele tevredenheid (ẞ = .42, p = .003). Er werden 

geen significante partnereffecten van general PPR op relationele en seksuele tevredenheid gevonden 

bij vaders en moeders. Hypothese 18 werd daarom verworpen. 
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Figuur 4 

Actor-Partner Interdependence Model voor Interactierollen binnen het Domein van Cognitie

 

 

 

Noot: Het APIM geeft de relatie weer tussen interactierollen binnen het domein van affectiviteit 

(zelfexpansie, cognitive PPR en general PPR) en de uitkomstvariabelen (relationele en seksuele 

tevredenheid) aan de hand van gestandaardiseerde bèta-coëfficiënten (ẞ) met standaard error (SE) 

tussen haakjes. Actor-effecten worden weergegeven door de horizontale pijlen, partnereffecten door 

diagonale pijlen. De dubbele pijl aan de linkerkant van het model is de correlatie tussen de 

voorspellende variabelen van beide partners. De dubbele pijl aan de rechterkant van het model is de 

correlatie tussen de foutterm van beide partners (residual nonindependence). Deze foutterm is de 

variantie in de uitkomstvariabele die niet verklaard kan worden door het model. 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 
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Tabel 7 

Actor- en Partnereffecten binnen het Domein van Cognitie (n = 54) 

 Relationele tevredenheida  Seksuele tevredenheid 

 B ẞ SE z p B ẞ SE z p 

Zelfexpansiea           

   Actor effect           

      Vrouw .14 .32 .05 2.61 .009 .15 .26 .07 2.05 .041 

      Man .26 .59 .05 5.76 <.001 .18 .28 .08 2.21 .027 

   Partner effect           

      Vrouw  .16 .31 .06 2.55 .011 .18 .27 .08 2.18 .029 

      Man  .11 .28 .04 2.77 .006 .15 .27 .07 2.19 .029 

Cognitive PPRaa          

   Actor effect           

      Vrouw .37 .56 .07 5.20 <.001 .29 .32 .12 2.38 .017 

      Man .34 .51 .08 4.43 <.001 .33 .34 .13 2.47 .013 

   Partner effect           

      Vrouw  .17 .25 .08 2.28 .023 .21 .22 .13 1.62 .105 

      Man  .16 .25 .07 2.17 .030 .06 .07 .13 0.48 .632 

General PPRa           

   Actor effect           

      Vrouw .31 .65 .06 5.35 <.001 .25 .42 .09 2.94 .003 

      Man .24 .55 .05 4.58 <.001 .17 .26 .10 1.73 .084 

   Partner effect           

      Vrouw  -.01 -.01 .06 -0.11 .913 0 0 .09 0.03 .973 

      Man  .07 .18 .05 1.51 .131 .03 .04 .09 0.28 .780 

Noot: In het vetgedrukt staan de significante actor- en partnereffecten.  

B = ongestandaardiseerde bèta-coëfficiënt; ẞ = gestandaardiseerde bèta-coëfficiënt; SE = standard 

error 

a Uitbijters groter dan 4SD werden van de analyses weerhouden waardoor n = 53 voor de berekening 

van het effect van zelfexpansie en general PPR op relationele tevredenheid en waardoor aa n = 52 voor 

de berekening van het effect van cognitive PPR op relationele tevredenheid 
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Tabel 8 

Dyadische Patronen volgens APIM-analyse (n = 54) 

 Mannen  Vrouwen 

 RELSAT SEXSAT RELSAT SEXSAT 

SS .58 (-.02, 1.17) -.16 (-.99, .68) 1.06 (-.74, 2.85) 1.29 (-10.95, 13.53) 

SCS .14 (-.54, .82) 2.04 (-2.33, 6.41) 1.42 (-1.99, 4.84) 1.16 (-3.17, 5.49) 

PPR_S .43 (-.08, .95) -.01 (-.48, .47) .06 (-.16, .29) .58 (.04, 1.11) * 

     

INT .76 (-.17, 1.69) .95 (-1.64, 3.54) .99 (.09, 1.9) * .08 (-.51, .66) 

CM .4 (-.43, 1.23) .63 (-.39, 1.64) .61 (-.36, 1.57) 1.85 (-4.09, 7.8) 

PPR_A .41 (.01, .82) * .27 (-.46, 1.01) .58 (.08, 1.07) * .52 (-.39, 1.44) 

     

ZE .42 (.08, .76) * .85 (-.26, 1.95) 1.12 (-.11, 2.35) 1.24 (-.44, 2.93) 

PPR_C .46 (-.07, 1) .18 (-.64, 1) .47 (-.03, .97) .72 (-.52, 1.96) 

PPR_G .31 (-.17, .79) .15 (-.99, 1.29) -.02 (-.41, .37) .01 (-.71, .74) 

Noot: Parameter k is de verhouding van het partner-effect ten opzichte van het actor-effect. Tussen 

haakjes bevindt zich het betrouwbaarheidsinterval van k (95%) en het significantieniveau (* p < .05) In 

het vetgedrukt staan de significante parameters k.  

SS = seksuele subjectiviteit, SCS = sexual communal strength, PPR_S = sexual perceived partner 

responsiveness, INT = intimiteit, CS = communal strength, PPR_A = affective perceived partner 

responsiveness, ZE = zelfexpansie, PPR_C = cognitive perceived partner responsiveness, PPR_G = 

general perceived partner responsiveness, RELSAT = relationele satisfactie, SEXSAT = seksuele 

satisfactie. 
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Discussie  

Het doel van deze masterproef was om seksuele, affectieve en cognitieve partnerinteracties 

bij koppels met een baby van drie tot twaalf maanden oud te onderzoeken en in verband te brengen 

met hun relationele en seksuele tevredenheid. Door middel van een dyadische analyse volgens het 

APIM werden verschillende actor- en partnereffecten bij ouders vastgesteld. In lijn met onze 

hypotheses, geven de resultaten aan dat de relationele en seksuele tevredenheid van vaders en 

moeders door zowel de eigen rol in de interacties met hun partner (actor-effecten) als de bijdrage van 

hun partner aan deze interacties (partner-effecten) kunnen worden beïnvloed.  

Bespreking en Interpretatie van de Resultaten  

In het eerste deel van deze discussie zullen de – in het vorige hoofdstuk beschreven – 

onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd en in het licht van de huidige literatuur worden 

besproken. In Figuur 5 en Figuur 6 wordt een samenvatting weergegeven van de partnerinteracties 

met een significant actor- en partner-effect op de relationele en seksuele tevredenheid van ouders. 

Onze onderzoeksresultaten schuiven in het algemeen steeds drie belangrijke partnerinteracties naar 

voren in de verschillende analyses. Intimiteit is een eerste partnerinteractie die vooral op de 

relationele tevredenheid een belangrijk effect heeft. Ten tweede worden de vier verschillende vormen 

van perceived partner responsiveness zowel met relationele als seksuele tevredenheid in verband 

gebracht. Ten slotte is zelfexpansie ook van groot belang voor zowel de relationele als seksuele 

tevredenheid van ouders in het postpartum. Daarnaast hebben communal strength, sexual communal 

strength en seksuele subjectiviteit ook een significant effect op de relationele en seksuele 

tevredenheid van ouders.  
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Figuur 5 

Significante Actor- en Partner-Effecten op Relationele Tevredenheid bij Mannen en Vrouwen (n = 54) 
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Figuur 6 

Significante Actor- en Partner-Effecten op Seksuele Tevredenheid bij Mannen en Vrouwen (n = 54) 

 

 

Relationele en seksuele tevredenheid zijn de twee uitkomstvariabelen die in dit onderzoek in 

verband gebracht werden met verschillende partnerinteracties. In deze studie vertoonden deze 

variabelen ook onderling een positief verband, met een sterkere associatie bij vaders dan bij moeders. 
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positieve correlatie vond tussen relationele en seksuele tevredenheid, die ook bij mannen sterker was 
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de associatie van seksuele subjectiviteit en seksueel welzijn verschillend was tussen mannen en 

vrouwen. De distinguishability test, die in ons onderzoek werd gebruikt om te toetsen of vaders en 

moeders op basis van hun geslacht statistisch van elkaar te onderscheiden zijn, was niet significant 

voor seksuele subjectiviteit. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de discrepantie tussen onze 

resultaten en die van voorgaand onderzoek. Deze test toont dat we in feite geen onderscheid kunnen 

maken tussen de resultaten van vaders en moeders, waardoor het zou kunnen dat seksuele 

subjectiviteit voor zowel vaders als moeders een rol kan spelen in hun tevredenheid. Kohlberger et al. 

(2019) deden een eerste dyadische studie over seksuele subjectiviteit en seksuele tevredenheid waarin 

ze, net zoals wij, geen significante partner-effecten tussen seksuele subjectiviteit en seksuele 

tevredenheid vonden. Naast seksuele subjectiviteit, had de interactierol van sexual communal strength 

ook een significant effect op de tevredenheid van vaders. Muise et al. (2017) onderzochten eveneens 

het concept sexual communal strength bij ouders in de transitie naar het ouderschap en kwamen tot 

dezelfde bevinding als wij: “alleen mannen hadden een hogere seksuele tevredenheid wanneer hun 

partner hoog was in SCS” (p. 2002). Daarnaast vonden zij in hun studie dat sexual communal strength 

bij de ene partner een effect heeft op de relationele tevredenheid van de andere partner. Dit 

partnereffect was in onze studie niet significant. Het is belangrijk om bij onze resultaten omtrent dit 

concept enkele specifieke limitaties te vermelden. In de analyse op persoonsniveau was de correlatie 

tussen sexual communal strength en seksuele tevredenheid bij beide partners niet significant. De 

distinguishability test daarentegen was wel significant voor sexual communal strength. Deze twee 

bevindingen zijn tegenstrijdig met elkaar en kunnen mogelijks verklaard worden doordat de interne 

consistentie van de vragenlijst waarmee sexual communal strength werd gemeten aan de lage kant 

was. Met deze opmerkingen in het achterhoofd moeten deze resultaten met voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd.  

Responsiviteit op seksueel vlak is een sterke voorspeller voor de relationele en seksuele 

tevredenheid van ouders op persoonsniveau. Deze vorm van responsiviteit wordt besproken in 

onderzoek over sexual communal strength, omdat dit de objectpositie van het concept belicht. Onze 

onderzoeksresultaten zijn in lijn met die van Muise et al. (2017) die stellen dat wanneer je het gevoel 

hebt dat jouw partner responsief is voor jouw seksuele noden, jouw relationele en seksuele 

tevredenheid zal stijgen.  

Domein van Affectiviteit 

In ons onderzoek is intimiteit de belangrijkste voorspeller van relationele tevredenheid op 

koppelniveau. Ook op persoonsniveau is intimiteit van belang voor de relationele tevredenheid. Het 

ervaren van intimiteit in de relatie gaat dus gepaard met een hogere relationele tevredenheid voor 

beide partners. Onze resultaten zijn in lijn met de dyadische studie van Yoo et al. (2013) waarin 
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gelijkaardige effecten tussen emotionele intimiteit en relationele tevredenheid gevonden werden, 

zowel op persoonsniveau als op koppelniveau. Opvallend is dat intimiteit enkel bij moeders een 

significant effect heeft op hun seksuele tevredenheid. Dit verschil tussen vaders en moeders kan 

mogelijk verklaard worden door onderzoek van Kohler-Riessman (1990, in Ahlborg et al., 2005) die 

stelt dat voor mannen seksualiteit een weg is naar intimiteit, terwijl voor vrouwen intimiteit een weg 

is naar seksualiteit. Hieruit kan afgeleid worden dat voor vrouwen intimiteit een belangrijke 

voorwaarde is om van seksualiteit te kunnen genieten en seksueel tevreden te zijn. Bij mannen staan 

intimiteit en seksualiteit losser van elkaar. Daarnaast geven onze resultaten aan dat communal 

strength ook een belangrijk effect heeft op de relationele tevredenheid van ouders op persoonsniveau. 

Deze bevinding komt overeen met de resultaten uit de meta-analyse van Le et al. (2018) waarin 

aangegeven werd dat communal strength samenhangt met een hogere relationele tevredenheid voor 

beide partners. Opvallend is dat er in ons onderzoek geen significante partner-effecten gevonden 

werden, terwijl Le et al. (2018) deze wel beschrijven. Een mogelijke verklaring voor dit verschil, die Le 

et al. (2018) in hun studie aangeven, is dat er een grote heterogeniteit is in de onderzoeksresultaten 

over deze associatie tussen communal strength en relationele tevredenheid.  

Het ervaren van affectieve responsiviteit is één van de belangrijkste voorspellers voor 

relationele tevredenheid, zowel op persoonsniveau als op koppelniveau. Onze resultaten zijn in lijn 

met het onderzoek van Shapiro et al. (2000) waarin het belang van het tonen van genegenheid voor 

de relationele tevredenheid werd aangetoond. Ze illustreerden dit aan de hand van een voorbeeld: als 

de vader zich bewust is van de stress die zijn vrouw ervaart, zal hij proberen die stress bij haar te 

verminderen door genegenheid (een vorm van affective PPR) te tonen. Als de moeder zich bewust is 

van de moeite die haar partner voor haar doet, resulteert dit in een toegenomen relationele 

tevredenheid bij haar. De onderzoekers beschreven dat deze responsiviteit een soort van buffer is die 

de relatie beschermt tegen stressvolle gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind. Deze vorm van 

responsiviteit is ook geassocieerd met de seksuele tevredenheid van de ouders, wat in lijn is met de 

resultaten van Nakić et al. (2015, in Schwenck et al., 2020). Zij vonden dat wanneer iemand van 

zijn/haar partner gevoelens van intimiteit, ondersteuning en wederzijds begrip ervaart, dit een 

belangrijke bijdrage levert aan de seksuele tevredenheid van deze persoon. Affective PPR hangt samen 

met het hierboven beschreven concept van communal strength: hoe hoger de motivatie om aan een 

partner zijn/haar behoeften te voldoen (communal strength), hoe hoger de responsiviteit die een 

partner ervaart (perceived partner responsiveness) en hoe hoger zijn/haar relationele tevredenheid 

(Mills et al., 2004).  
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Domein van Cognitie 

Zelfexpansie is in ons onderzoek de enige variabele die bij zowel vaders als moeders een 

significant partner-effect voorspelt voor beide uitkomstvariabelen. Muise et al. (2019) beschrijven in 

hun driedelig onderzoek een mogelijke verklaring voor deze bevinding. Door samen met je partner 

grensverleggende activiteiten te ondernemen en aan zelfexpansie te doen, zal het seksueel verlangen 

bij beide partners toenemen en is de kans groter dat het koppel seksueel actief zal zijn. Door deze 

seksuele activiteit zal hun seksuele tevredenheid stijgen en zullen beide partners ook een hogere 

relationele tevredenheid ervaren. Seksueel verlangen is hierbij dus de mediator tussen zelfexpansie en 

satisfactie. Door deze bevinding kunnen de significante actor-effecten van zelfexpansie op de 

relationele en seksuele tevredenheid van vaders en moeders ook verklaard worden. De reden waarom 

deze actor- en partnereffecten niet significant verschillen tussen vaders en moeders, wordt eveneens 

gezocht in een observatie van Muise et al. (2019): de mate van zelfexpansie bij de ene partner is 

geassocieerd met de andere partner zijn/haar mate van zelfexpansie, waardoor partners vaak dezelfde 

mate van zelfexpansie ervaren.  

Naast zelfexpansie speelt responsiviteit op cognitief vlak ook een belangrijke rol voor de 

relationele en seksuele tevredenheid van vaders en moeders, zowel op persoonsniveau als op 

koppelniveau. Onze resultaten zijn in lijn met wat Ahlborg en Strandmark (2006) in hun onderzoek 

beschrijven. Wanneer ouders allebei de behoefte hebben om elkaar te begrijpen en aan elkaars noden 

te beantwoorden, zal de relatie sterker worden. Wanneer je je daarentegen niet begrepen voelt door 

jouw partner, bestaat de kans dat het moeilijk wordt om aan de noden van je partner te 

beantwoorden, waardoor respect binnen de relatie zal afnemen en de relationele tevredenheid zal 

dalen (Ahlborg & Strandmark, 2006). Daarnaast zorgt algemene responsiviteit (general PPR) voor een 

toename van de relationele en seksuele tevredenheid op persoonsniveau. Deze resultaten zijn in lijn 

met het onderzoek van Shapiro et al. (2000) waarin volgende bevinding naar voren komt: Ouders die 

in het eerste jaar postpartum actief inspanning leveren om zich – ondanks de veranderingen die de 

geboorte van hun kind met zich meebrengt – van elkaar en van hun relatie bewust te blijven, ervaren 

hierdoor een positieve invloed op hun relatie wat zich uit in een stabiele relationele tevredenheid. 

Cognitieve en algemene responsiviteit blijken vooral op persoonsniveau belangrijk voor de seksuele 

tevredenheid van ouders, wat in lijn is met de resultaten van Reis et al. (2004, in Gadassi et al., 2015) 

die een positieve associatie tussen ervaren responsiviteit en seksuele tevredenheid beschrijven.  

In het verdere vervolg van deze discussie zal de focus liggen op intimiteit, zelfexpansie en 

ervaren responsiviteit voor het bespreken van de implicaties van dit onderzoek. 
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Implicaties  

Op basis van onze onderzoeksresultaten en de bestaande literatuur kunnen er enkele 

aanbevelingen gedaan worden voor het counselen van koppels met een baby (op komst) omtrent 

relationele en seksuele veranderingen in het postpartum en de manier om hiermee om te gaan.  

Allereerst bleek uit ons onderzoek dat het ervaren van intimiteit in de relatie tijdens het 

postpartum erg belangrijk is, zowel voor de eigen relationele tevredenheid als voor de relationele 

tevredenheid van de partner. Intimiteit heeft een invloed op de manier waarop ouders met de 

levensingrijpende gebeurtenis van de geboorte van hun kind omgaan (Ahlborg & Strandmark, 2006). 

Door middel van intimiteit zijn ouders in staat om op een goede manier met elkaar te communiceren 

(Ahlborg & Strandmark, 2006) en het is die communicatie die een essentiële rol speelt in het 

onderhouden van de relationele tevredenheid (Putney, 2017). Intimiteit kan ervaren worden door 

middel van seksualiteit met de partner. Maar in het postpartum neemt de seksuele frequentie af ten 

gevolge van o.a. vermoeidheid en een discrepantie in seksueel verlangen. Als koppels op voorhand 

geïnformeerd worden over de mogelijke impact van de geboorte van een kind op hun seksueel leven, 

kunnen ze zich erop voorbereiden om intimiteit op een andere manier (bijvoorbeeld door te kussen, 

knuffelen en te strelen) naar elkaar te uiten (Fischman et al., 1986). Sensualiteit kan tijdelijk in de plaats 

van seksualiteit komen te staan (Shapiro et al., 2000). Door alternatieven te bieden om sensualiteit in 

plaats van seksualiteit te beleven, verdwijnt intimiteit niet uit de relatie en blijft er een positieve 

communicatie behouden die op haar beurt de relationele tevredenheid positief beïnvloedt (Ahlborg & 

Strandmark, 2006). Tijdens deze periode van sensualiteit krijgen beide partners de tijd om zich aan de 

nieuwe situatie aan te passen alvorens ze terug hun seksueel leven heropstarten (Shapiro et al., 2000). 

Onze onderzoeksresultaten voegen daaraan toe dat men binnen de relatie op veel verschillende 

manieren intimiteit kan bevorderen: door persoonlijke gevoelens met de partner te delen, door open 

en aandachtig te luisteren naar de gedachten van de partner en door elkaar te ondersteunen in 

moeilijke momenten. Ook door het tonen van affectie aan elkaar en door seksualiteit kan intimiteit 

ontstaan. Maar het gevaar bestaat dat, wanneer ouders intimiteit gelijkstellen aan seksualiteit en één 

van de partners hier nog niet klaar voor is, er helemaal geen intimiteits-bevorderend initiatief meer zal 

zijn tussen de partners uit angst om afgewezen te worden. Daarom is het voor nieuwe ouders van 

essentieel belang om te leren hierover open te communiceren om de eigen grenzen aan te geven en 

elkaars grenzen te leren kennen in het herontdekken en onderhouden van intimiteit.  

Naast intimiteit, kwam in onze onderzoeksresultaten het belang van zelfexpansie voor de 

relationele en seksuele tevredenheid naar voren. Muise et al. (2019) beschreven in hun onderzoek dat 

“seksueel verlangen het sleutelmechanisme is dat de link tussen zelfexpansie en relationele en 

seksuele tevredenheid verklaart” (p. 253). Doordat we weten dat zelfexpansie samenhangt met 
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seksueel verlangen kunnen we koppels stimuleren om samen grensverleggende activiteiten te 

ondernemen om zo hun seksueel verlangen te doen toenemen en hun relationeel en seksueel 

functioneren te verbeteren. Door aan koppels dit proces uit te leggen, kan het belang van tijd te maken 

voor elkaar gerechtvaardigd worden. Zo kunnen ouders aangemoedigd worden om bijvoorbeeld één 

of twee keer per maand samen als koppel iets nieuws, leuks of spannends te doen terwijl iemand voor 

hun baby zorgt. Dit lijkt een vrij makkelijke manier om de kwaliteit van de relatie te verhogen, maar 

vaak vormt zelfexpansie voor nieuwe ouders een grote uitdaging. Ten eerste moeten ouders, om aan 

zelfexpansie te doen, zichzelf op de eerste plaats durven zetten. Dit past soms moeilijk binnen de 

nieuwe rol die ouders opnemen waarin de zorg voor hun baby prioritair is (Muise et al., 2017). 

Daarnaast moeten de ouders ook in staat zijn om de zorg voor hun baby uit handen te geven op het 

moment dat ze samen een activiteit zullen ondernemen (Cowan & Cowan, 1995). Dit kan vooral voor 

moeders in het begin een hele uitdaging zijn (Phulman & Pasley, 2013). Tenslotte kan vermoeidheid 

ervoor zorgen dat de ouders op momenten zonder de baby liever willen rusten dan samen iets nieuw 

uit te proberen (Muise et al., 2017).    

Ten derde, werd in ons onderzoek ook perceived partner responsiveness aangeduid als een 

belangrijke variabele met een significant effect op de relationele en seksuele tevredenheid van koppels 

in het postpartum. Onze resultaten zijn in lijn met het onderzoek van Debrot et al. (2012) die stellen 

dat “perceived partner responsiveness een belangrijk ingrediënt is voor een bevredigende romantische 

relatie omdat het de ontwikkeling van intimiteit bevordert” (p. 617). Wanneer ouders 24/24 uur 

instaan voor de zorg voor hun baby bestaat het risico dat ze minder responsief worden voor elkaars 

noden. Dit kan ervoor zorgen dat de emotionele afstand tussen hen toeneemt waardoor hun relatie 

negatief kan worden beïnvloed (Kluwer, 2010). Door ouders informatie te geven over het belang van 

responsiviteit voor elkaars noden in deze hectische periode, kunnen we ze helpen in het onderhouden 

van een kwaliteitsvolle romantische relatie waarin er, naast de baby, ook ruimte is voor elkaar.  

Onze studie bevestigt de bevinding van Yoo et al. (2013) dat relationele tevredenheid het 

resultaat is van verschillende complexe interpersoonlijke relatie-processen. Onze 

onderzoeksresultaten voegen hieraan toe dat ook seksuele tevredenheid door interacties tussen 

partners kan worden beïnvloed. Het is dus belangrijk om ouders tijdens de zwangerschap en het 

postpartum te informeren over de veranderingen in hun relationeel en seksueel leven na de geboorte 

van hun kind. Door hen voor te bereiden en te leren hoe ze hiermee als koppel kunnen omgaan, zullen 

ze minder stress ervaren. Deze informatie helpt ook om bij koppels realistische verwachtingen te 

scheppen over de veranderingen tijdens het prille ouderschap (Schwenck et al., 2020). Ouders moeten 

het gevoel hebben dat de bezorgdheden waarmee ze worden geconfronteerd, door hun hulpverlener 
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herkend en erkend worden. Als ze het gevoel hebben in dit proces niet alleen te staan, dan krijgen ze 

de kans om te groeien, niet alleen als ouders maar ook als koppel.   

 

Limitaties  

Ondanks dat 176 personen de vragenlijst volledig invulden (58 mannen en 118 vrouwen), 

bestond de uiteindelijke steekproef voor deze studie uit 54 heteroseksuele koppels. Omwille van het 

dyadische onderzoeksdesign konden enkel de data van koppels weerhouden worden waarvan beide 

partners de vragenlijst volledig hadden ingevuld. Hierdoor was de steekproef relatief klein. Een 

bijkomende reden voor de kleine steekproef kan het gebrek aan tijd zijn bij kersverse ouders om de 

vragenlijst volledig in te vullen. De vragenlijst was redelijk lang waardoor het invullen ervan ongeveer 

een halfuur in beslag nam (526 personen vulden de vragenlijst niet volledig in). Daarnaast kan het zo 

zijn dat het persoonlijke en gevoelige karakter van het onderzoek voor sommige koppels een drempel 

vormde om deel te nemen. Omdat ouders vrijwillig konden deelnemen aan dit onderzoek, zou er 

sprake kunnen zijn van zelf-selectiebias onder de deelnemers. Ouders die zich aangetrokken voelen 

tot dit thema omdat ze zelf vragen, bezorgdheden of problemen hebben op relationeel of seksueel 

vlak, zullen wellicht meer geneigd zijn geweest om zich aan te melden. Het was ook opvallend dat er 

veel meer vrouwen dan mannen de vragenlijst volledig invulden. Pastore et al. (2007) beschrijven in 

hun onderzoek dat moeders in het postpartum meer bezorgdheden hebben omtrent seksualiteit dan 

vaders. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor deze genderdiscrepantie in respons. Zelf-selectiebias 

vergroot de kans op een niet-representatieve steekproef waardoor voorzichtigheid geboden is bij het 

generaliseren van onze onderzoeksresultaten naar de gehele populatie van ouders in het postpartum. 

Een potentiële aanvullende bedreiging voor de generaliseerbaarheid van onze onderzoeksresultaten 

is gerelateerd aan de participantkarakteristieken. Afkomst en burgerlijke staat werden niet bevraagd, 

waardoor het moeilijk is om een conclusie te trekken over de representativiteit van de steekproef naar 

de populatie van ouders toe. In totaal participeerden er 43 koppels (79.6%) die ouder waren van één 

kind en 11 koppels (20.4%) die ouder waren van twee of drie kinderen. Een mogelijke verklaring voor 

dit verschil kan zijn dat ouders met meerdere kinderen moeilijker de tijd vonden om allebei de 

volledige vragenlijst in te vullen. De samenstelling van deze steekproef kan een invloed hebben op de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek. Onze onderzoeksresultaten beperken zich eerder tot de 

populatie van ouders met slechts één kind. Anderzijds was er op vlak van leeftijd sprake van een goede 

representativiteit van de steekproef. De gemiddelde leeftijd van de moeders in onze studie was 30 

jaar, wat overeenkomt met de gemiddelde leeftijd van 29.3 jaar waarop moeders in Vlaanderen hun 

eerste kind krijgen (Devlieger et al., 2019). 
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Vooraf aan het eigenlijke onderzoek werd er geen pilootstudie uitgevoerd. De gebruikte 

vragenlijsten werden dus niet op voorhand uitgetest in de betrokken onderzoekspopulatie. De 

vragenlijst voor het meten van sexual communal strength had een vrij lage Cronbach’s Alpha (α = .609). 

Zoals in de interpretatie van de resultaten aangegeven werd, moeten de significante actor- en partner-

effecten voor sexual communal strength met voorzichtigheid bekeken worden. Een andere limitatie 

van ons onderzoek is dat de resultaten verkregen werden door middel van zelfrapportage bij de 

participanten. Deze onderzoeksmethode is onderhevig aan bias doordat sociale wenselijkheid de 

participanten hun antwoorden kan beïnvloeden. Dat betekent dat de deelnemers de neiging hebben 

om te antwoorden zoals van hen wordt verwacht in plaats van eerlijk te antwoorden. Zeker bij delicate 

onderwerpen zoals seksualiteit komt dit vaker voor (King & Bruner, 2000). Orth (2013) geeft aan dat 

wanneer voor het meten van de onafhankelijke en afhankelijke variabelen dezelfde meetmethode 

wordt gebruikt (in dit geval zelfrapportage), de grootte van de actor- en partner-effecten gebiast kan 

zijn. Daarnaast gaven de vastgelegde antwoordschalen de deelnemers weinig mogelijkheden om hun 

antwoorden te nuanceren. Wat betreft mogelijke confounders, werd er wel gecontroleerd voor de 

relatieduur van het koppel, maar niet voor andere confounders zoals de leeftijd van de baby en de 

zwangerschapsduur. Bovendien werd de zwangerschapsduur niet bevraagd, ondanks dat de 

stressvolle gebeurtenis van een premature geboorte een mogelijke impact kan hebben op de relatie 

van de ouders (Müller-Nix & Ansermet, 2009). Doordat we deze twee verstorende variabelen niet in 

rekening hebben gebracht, bestaat het gevaar dat de gevonden verbanden tussen partnerinteracties 

en tevredenheid verzwakt of versterkt zullen zijn.  

In deze paragraaf zal dieper ingegaan worden op de limitaties van de data-analyse. De 

statistische dyadische data-analyse in dit onderzoek werd gedaan aan de hand van structurele 

vergelijkingsmodellen (SEM). Volgens Kline (2005, in Tambling et al., 2011) is er voor het gebruik van 

deze SEM-techniek een steekproef van minstens 100 dyaden nodig. Doordat onze steekproef slechts 

uit 54 dyaden bestond en er toch SEM toegepast werd, kan dit mogelijks een verstorend effect op onze 

resultaten hebben gehad. Een andere limitatie van ons onderzoek heeft te maken met de beslissing 

om vaders en moeders in de analyses als verschillend van elkaar te zien. In de dyadische analyses werd 

ervoor gekozen om de vader en de moeder als verschillend (distinguishable) van elkaar te behandelen. 

Maar de distinguishability test was enkel significant voor de variabele sexual communal strength in 

combinatie met relationele en seksuele tevredenheid enerzijds, en voor de variabele sexual PPR in 

combinatie met relationele tevredenheid anderzijds. Deze test toonde aan dat vaders en moeders op 

sommige vlakken wel degelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Maar voor alle andere onafhankelijke 

variabelen was deze test niet significant, wat betekent dat de ouders op basis van hun geslacht volgens 

de data niet van elkaar te onderscheiden zijn. Ook de t-test die uitgevoerd werd om verschillen tussen 
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de scores van vaders en moeders te onderzoeken, was enkel significant voor sexual communal 

strength. Uit deze resultaten blijkt dat vaders en moeders niet veel van elkaar verschillen in hoe zij hun 

interactierollen invullen. Daarom moeten enkele significante resultaten met voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden omdat de vader en de moeder voor deze interactierollen statistisch niet van 

elkaar te onderscheiden zijn. Er kan dus niet met voldoende evidentie aangetoond worden dat dit 

resultaat voor de ene partner wel significant is en voor de andere partner niet. Het partnereffect van 

seksuele subjectiviteit op de relationele tevredenheid van de man, het partnereffect van sexual PPR 

op de seksuele tevredenheid van de vrouw en ook de actor-effecten die bij de ene partner significant 

zijn maar bij de andere partner niet, moeten met deze limitatie in het achterhoofd worden 

geïnterpreteerd.   

Tenslotte heeft een laatste limitatie van ons onderzoek betrekking tot de corona-pandemie. 

De online vragenlijst voor dit onderzoek werd afgenomen tussen juli en november 2020 waarin het 

dagelijkse leven er volledig anders uitzag door de maatregelen die omwille van de corona-pandemie 

werden genomen. De overheid maande iedereen aan om zoveel mogelijk binnen te blijven en contact 

met anderen te vermijden. Ouders moesten thuis werken indien mogelijk, scholen waren gesloten of 

slechts gedeeltelijk open en kinderopvang was beperkt beschikbaar. Door deze abrupte omschakeling 

van levensstijl werden vele ouders geconfronteerd met roloverbelasting: ze moesten thuis niet alleen 

werken, maar tegelijkertijd ook hun kinderen opvoeden en het huishouden draaiende houden. Door 

de verplichte quarantaine konden ouders weinig hulp krijgen van familieleden in de zorg voor hun 

kinderen. Deze roloverbelasting zorgde bij ouders voor verhoogde stress-levels (Van Tilburg et al., 

2020). Ook de bijkomende stress door een verminderd inkomen, tijdelijke werkloosheid of dreigend 

ontslag hadden allemaal een effect op de mentale gezondheid van de ouders. Bijgevolg was de 

prevalentie van angst en depressie bij hen hoog tijdens deze periode (44.6% resp. 42.2%) (Van Tilburg 

et al., 2020). De gevolgen van de corona-pandemie kunnen in deze periode een mogelijke invloed 

hebben gehad op de onderzochte partnerinteracties, relationele en seksuele tevredenheid bij ouders. 
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Aanbevelingen voor Toekomstig Onderzoek  

Bij de opzet van dit onderzoek werden enkele gevalideerde vragenlijsten opgenomen in het 

onderzoeksdesign die uiteindelijk niet geïncludeerd zijn in de data-analyse van deze masterproef. 

Concreet werd bij de ouders seksueel functioneren bevraagd aan de hand van de Short Sexual 

Functioning Scale (Enzlin et al., 2012) en de Sexual Frequency past 4 weeks (Hogue et al., 2019). Het 

seksueel verlangen bij ouders werd met de Sexual Desire Inventory (Spector et al., 1996) gemeten. De 

bij ouders reeds afgenomen data zijn direct beschikbaar voor verdere analyses binnen dit 

onderzoeksdomein. De vaak genoemde discrepantie in seksueel verlangen tussen ouders kan daarmee 

verder onderzocht worden en in verband gebracht worden met de partnerinteracties. Ook kan 

beschreven worden in welke mate binnen deze onderzoekspopulatie seksuele problemen en 

dysfuncties voorkomen en of hierbij een verband gevonden wordt met de partnerinteracties van het 

koppel.  

Het ouderschap wordt de laatste decennia steeds minder automatisch gekenmerkt door het 

stereotiepe beeld van een vader en een moeder. Meer en meer lesbische moeders doorlopen 

hetzelfde traject van zwangerschap, bevalling en postpartum, net zoals heteroseksuele ouders. 

Onderzoek over de verschillen tussen heteroseksuele en lesbische ouders is populair, vooral op vlak 

van opvoeding (Bos et al., 2007). Maar het zou ook interessant zijn om na te gaan welke 

partnerinteracties bij lesbische koppels samenhangen met hun relationele en seksuele tevredenheid, 

en of hier een verschil in wordt gevonden met heteroseksuele ouders. Op deze manier kan dit 

onderzoek een meerwaarde bieden bij het counselen van lesbische koppels over de impact van 

relationele en seksuele veranderingen in het postpartum. Homoseksuele vaders die een kind 

adopteren, vertrekken van een heel ander startpunt dan heteroseksuele en lesbische ouders omdat ze 

de zwangerschap en bevalling minder actief of niet meemaken. Desalniettemin krijgen zij ook een kind 

waar ze samen een ouderschapsrol voor zullen opnemen. Het zou dus interessant zijn om ook bij hen 

partnerinteracties, relationele en seksuele tevredenheid te onderzoeken. 

Vaak wordt in voorgaand onderzoek gewezen op het belang van een controlegroep bij het 

onderzoeken van relationeel en seksueel functioneren bij ouders. Het is belangrijk om een onderscheid 

te kunnen maken tussen veranderingen die sowieso in een relatie plaatsvinden (los van het feit of er 

kinderen zijn) en veranderingen op relationeel vlak die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van 

de kinderen (McHale & Huston, 1985). Daarom kan het boeiend zijn om in vervolgonderzoek een 

controlegroep te betrekken die bestaat uit koppels van ongeveer dezelfde leeftijd zonder kinderen. De 

gebruikte vragenlijsten kunnen makkelijk toegepast worden op deze controlegroep omdat ze zeer 

algemeen de relatie bevragen, los van het ouderschap. Zo kunnen de partnerinteracties en hun invloed 

op het relationeel en seksueel functioneren vergeleken worden tussen koppels met en koppels zonder 
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kinderen. Daarnaast kan het ook interessant zijn om twee andere groepen te vergelijken: ouders met 

één kind versus ouders met meerdere kinderen. Bij koppels die van hun eerste kind bevallen, 

veroorzaakt de overgang naar het ouderschap een totale omschakeling ten opzichte van hun oude 

leven. Alles is voor hen nieuw en ze moeten zich op alle vlakken leren aanpassen. Ouders met 

meerdere kinderen hebben meer ervaring en zijn beter voorbereid op wat er voor hen zal veranderen 

(Cowan & Cowan, 1995; Whiteman et al., 2003). Een mogelijk gevolg van deze ervaring is dat er bij 

ouders na de geboorte van een tweede kind andere partnerinteracties op de voorgrond zullen staan 

in vergelijking met de eerste keer. Het vergelijken van deze interacties en hun effect op de 

tevredenheid tussen ouders met één kind versus ouders met meerdere kinderen zou interessante 

resultaten kunnen opleveren die meegenomen kunnen worden in het counselen van toekomstige 

ouders.  

Tenslotte zou longitudinaal onderzoek ons meer kunnen vertellen over de ontwikkeling van 

het relationeel en seksueel functioneren bij ouders doorheen het eerste jaar postpartum. Hierbij kan 

de manier waarop de partnerinteracties evolueren ook worden onderzocht. Door verschillende 

meetmomenten te analyseren, kunnen causale verbanden beter worden bestudeerd en kan gekeken 

worden welke partnerinteracties wanneer belangrijk zijn voor de relationele en seksuele tevredenheid. 
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Conclusie  

De relationele en seksuele tevredenheid van ouders in het eerste jaar postpartum wordt 

beïnvloed door de interacties die binnen het koppel plaatsvinden. Met behulp van een dyadische 

analyse volgens het Actor-Partner-Interdependence Model werd het DIADICS-model van Prekatsounaki 

et al. (2021) toegepast op deze onderzoekspopulatie. De onderzoeksresultaten geven aan dat zowel 

interactierollen van de ouder zelf als interactierollen van de partner een effect hebben op hun 

relationele en seksuele tevredenheid. Intimiteit, zelfexpansie en perceived partner responsiveness zijn 

de belangrijkste variabelen die een invloed hebben op deze tevredenheid bij ouders. Longitudinaal 

onderzoek kan onze bevindingen verder uitbouwen door de voorspellende variabelen op verschillende 

meetmomenten te onderzoeken. Ouders prenataal en postnataal informeren over het belang van 

intimiteit, zelfexpansie en responsiviteit in hun relatie en ze begeleiden in het omgaan met deze 

stressvolle levensgebeurtenis, kan hen beschermen tegen de relationele uitdagingen die het 

ouderschap met zich meebrengt.  
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Bijlagen 

Bijlage A: Vragenlijsten 

Male Sexual Subjectivity Questionnaire (Zimmer-Gembeck & French, 2016)  

Antwoorden op een schaal van 1 (‘helemaal niet van toepassing’) tot 5 (‘helemaal van toepassing’) 

1. Als ik seks met iemand zou hebben, zou ik die partner laten zien wat ik wil. 

2. Ik zou in staat zijn om aan mijn partner te vragen om te zorgen voor de seksuele stimulatie die ik 

nodig heb  

3. Als het zou voorkomen, weet ik dat ik in staat zou zijn om duidelijk te zijn over mijn seksuele 

verlangens met mijn partner 

4. Ik zou niet aarzelen om te vragen om wat ik op seksueel gebied wil van mijn romantische partner. 

5. Ik maak me zorgen dat ik niet seksueel begeerlijk ben voor anderen. 

6. Ik maak me zorgen over mijn seksuele aantrekkelijkheid 

7. Ik heb er vertrouwen in dat een romantische partner mij seksueel aantrekkelijk zou vinden 

8. Ik ben niet bezorgd over hoe ik eruitzie wanneer ik naakt ben 

9. Ik geloof dat masturbatie een positieve ervaring kan zijn 

10. Ik geloof dat masturbatie een opwindende ervaring kan zijn 

11. Het is oké om van masturbatie te genieten 

12. Ik vind het oké om mijn eigen seksuele behoeften te bevredigen door masturbatie 

13. Ik denk zelden na over de seksuele aspecten van mijn leven 

14. Mijn seksueel gedrag en ervaringen zijn geen zaken waar ik over nadenk. 

15. Ik probeer om niet over mij seksuele ervaringen na te denken 

16. Ik denk niet heel veel na over mijn seksueel gedrag 

17. Ik zou bezorgd zijn als mijn partner niet zou geven om mijn seksuele behoeften en gevoelens 

18. Het zou me storen als mijn seksuele partner mijn seksuele behoeften en verlangens zou 

verwaarlozen. 

19. Als mijn partner mijn seksuele behoeften en verlangens zou negeren, zou ik mij gekwetst voelen. 

20. Ik zou verwachten van mijn seksuele partner om responsief te zijn ten aanzien van mijn seksuele 

behoeften en gevoelens 

Female Sexual Subjectivity Questionnaire (Horne & Zimmer-Gembeck, 2006) 

Antwoorden op een schaal van 1 (‘helemaal niet van toepassing’) tot 5 (‘helemaal van toepassing’) 

Factor 1: Seksueel lichaamsbeeld 

1. Het stoort mij dat ik er niet beter uitzie. 

6. Ik maak me zorgen dat ik niet seksueel begeerlijk ben voor anderen. 

11. Fysiek gezien, ben ik een aantrekkelijke persoon. 

16. Ik heb er vertrouwen in dat een romantische partner mij seksueel aantrekkelijk zou vinden. 

19. Ik heb er vertrouwen in dat anderen mij seksueel begeerlijk zullen vinden. 

Factor 2: Het gevoel recht te hebben op seksueel plezier door masturbatie 

2. Ik vind het oké om mijn eigen seksuele behoeften te bevredigen door masturbatie. 

7. Ik geloof dat masturbatie een opwindende ervaring kan zijn. 

12. Ik geloof dat masturbatie verkeerd is.     
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Factor 3: Het gevoel recht te hebben op seksueel plezier van partner 

3. Als mijn partner mijn seksuele behoeften en verlangens zou negeren, zou ik mij gekwetst voelen. 

8. Het zou mij storen als mijn seksuele partner mijn seksuele behoeften en verlangens zou 

verwaarlozen. 

13. Ik zou verwachten dat mijn seksuele partner responsief is ten aanzien van mijn seksuele 

behoeften en gevoelens. 

17. Ik denk dat het belangrijk is dat mijn seksuele partner rekening houdt met mijn seksueel plezier. 

Factor 4: Zelfdoeltreffendheid in het bereiken van seksueel plezier  

4. Ik zou niet aarzelen om te vragen om wat ik op seksueel gebied wil van mijn romantische partner. 

9. Ik ben in staat om aan mijn partner te vragen om te zorgen voor de seksuele stimulatie die ik nodig 

heb 

14. Als ik seks met iemand zou hebben, zou ik die partner laten zien wat ik wil. 

Factor 5: Seksuele zelfreflectie 

5. Ik besteed tijd aan nadenken en reflecteren over mijn seksuele ervaringen. 

10. Ik denk zelden na over de seksuele aspecten van mijn leven. 

15. Ik denk over mijn seksualiteit na. 

18. Ik denk niet veel na over mijn seksualiteit.  

20. Mijn seksueel gedrag en ervaringen zijn geen zaken waar ik over nadenk. 

Sexual Communal Strength items (Muise, Impett, Kogan, & Desmarais, 2013)  

Antwoorden op een schaal van 0 (‘helemaal niet’) tot 4 (‘extreem’) 

1. Hoe ver zou je bereid zijn om te gaan om aan de seksuele behoeften van je partner tegenmoet te 

komen? 

2. Hoe gemakkelijk kan je de seksuele behoeften/noden van je partner uit je hoofd zetten?  

3. Hoe hoge prioriteit heeft het voor jou om aan de seksuele behoeften van je partner tegemoet te 

komen? 

4. Hoe gemakkelijk zou je kunnen accepteren om aan de seksuele behoeften van je partner niet 

tegemoet te komen? 

5. Hoe waarschijnlijk is het dat je je eigen behoeften opoffert om aan de seksuele behoeften van je 

partner tegemoet te komen? 

6. Hoe gelukkig voel je je wanneer je aan de seksuele behoeften van je partner tegemoetkomt? 

The Miller Social Intimacy Scale (Miller & Lefcourt, 1982) 

1. Wanneer je vrije tijd hebt, hoe vaak kies je er dan voor om die alleen met hem/haar door te 

brengen?  

2. Hoe vaak houd je hele persoonlijke informatie voor jezelf en deel je dit niet met hem/haar? (-) 

3. Hoe vaak toon je hem/haar affectie? 

4. Hoe vaak vertrouw je hem/haar hele persoonlijke informatie toe?  

5. Hoe vaak ben je in staat om zijn/haar gevoelens te begrijpen? 

6. Hoe vaak voel je je dicht bij hem/haar? 

→ vraag 1-6: antwoorden op een schaal van 1 (‘zeer zelden’) tot 10 (‘bijna altijd’) 



 

76 
 

7. Hoe graag breng je tijd alleen met hem/haar door? 

8. Hoe graag bemoedig en ondersteun je hem/haar als hij/zij ongelukkig is?  

9. Hoe dicht bij hem/haar voel je je het grootste deel van de tijd?  

10.Hoe belangrijk is het voor je om te luisteren als hij/zij hele persoonlijke informatie deelt  

11.Hoe bevredigend is je relatie met hem/haar? 

12.Hoe veel affectie voel je voor hem/haar? 

13.Hoe belangrijk is het voor je dat hij/zij je gevoelens begrijpt?  

14.Hoeveel schade wordt veroorzaakt door een typische onenigheid in je relatie met hem/haar? (-)  

15.Hoe belangrijk is het voor je dat hij/zij je bemoedigt en ondersteunt als jij ongelukkig bent?  

16.Hoe belangrijk is het voor je dat hij/zij je affectie toont? 

17.Hoe belangrijk is je relatie met hem/haar in je leven? 

→ vraag 7-17: antwoorden op een schaal van 1 (‘niet veel’) tot 10 (‘heel veel’) 

Communal Motivation (Mills, Clark, Ford, & Johnson, 2004) 

Antwoorden op een schaal van 0 (‘helemaal niet’) tot 10 (‘extreem’) 

1. Hoe ver zou je bereid zijn om te gaan om je partner te bezoeken? 

2. Hoe gelukkig voel je je wanneer je iets doet dat jouw partner helpt? 

3. Hoe veel voordeel zou je waarschijnlijk geven aan je partner? 

4. Hoeveel zou je ervoor over hebben om een behoeften van je partner tegemoet te komen? 

5. Hoe gemakkelijk kan je de behoeften van je partner uit je hoofd zetten? 

6. Hoe hoge prioriteit heeft het voor jou om aan de behoeften van je partner tegemoet te komen? 

7. Hoe terughoudend zou je zijn om je op te offeren voor je partner? 

8. Hoe veel zou je bereid zijn om op te geven om je partner te bevoordelen? 

9. Hoe ver zou je gaan om iets te doen voor je partner? 

10. Hoe gemakkelijk zou je kunnen accepteren dat je je partner niet helpt? 

 

Self-Expansion Questionnaire (Lewandowski & Aron, 2002)  

Antwoorden op een schaal van 1 (‘helemaal niet van toepassing’) tot 7 (‘helemaal van toepassing’)  

1. In hoeverre resulteert het zijn met je partner in het hebben van nieuwe ervaringen? 

2. Wanneer je met jouw partner bent, voel je je meer bewust van dingen door hem/haar? 

3. In hoeverre vergroot jouw partner jouw vermogen om nieuwe dingen te bereiken? 

4. In hoeverre maakt het zijn met jouw partner jou aantrekkelijker voor potentiele toekomstige 

partners?  

5. In hoeverre helpt jouw partner jou om jouw zelfbesef te vergroten? 

6. In hoeverre zie je je partner als een manier om jouw eigen capaciteiten te vergroten? 

7. Leer je vaak nieuwe dingen over je partner? 

8. In hoeverre biedt jouw partner een bron van spannende ervaringen? 

9. In hoeverre compenseren de sterktes van jouw partner (vaardigheden, capaciteiten) voor 

sommige van jouw eigen zwaktes als persoon? 

10. In hoeverre heb je het gevoel dat je een betere kijk op dingen hebt door jouw partner? 

11. In hoeverre heeft het zijn met jouw partner geresulteerd in het leren van nieuwe dingen?  

12. In hoeverre heeft het kennen van jouw partner jou een beter mens gemaakt? 
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13. In hoeverre vergroot het zijn met jouw partner het respect dat andere mensen hebben voor 

jou? 

14. In hoeverre vergroot jouw partner jouw kennis? 

 

Perceived Partner Responsiveness Scale 

Er werd een niet-gevalideerde adaptatie van een gevalideerde vragenlijst afgenomen, namelijk van 

de Perceived Partner Responsiveness Scale (Reis, Crasta, Rogge, Maniaci, & Carmichael, 2017). Deze 

nog niet gevalideerde versie ziet eruit als volgt:  

Antwoorden op een schaal van 1 (‘helemaal niet waar’) tot 9 (‘helemaal waar’) 

Over het algemeen, mijn partner… 

1. luistert echt naar mij (PPR_G) 

2. reageert welwillend op mijn seksuele behoeften (PPR_S) 

3. reageert welwillend op mijn emotionele behoeften (PPR_A) 

4. ondersteunt en bevordert het verkennen en nastreven van mijn persoonlijke doelen (PPR_C) 

5. is een uitstekende kenner van mijn karakter (PPR_G) 

6. ziet wie ik echt ben (PPR_G) 

7. ziet dezelfde deugden en tekortkomingen in mij als ik in mezelf zie (PPR_G) 

8. kent mij door en door (PPR_G) 

9. is zich bewust van mijn seksuele gevoelens en verlangens (PPR_S) 

10. is zich bewust van wat ik voel (PPR_A) 

11. is zich bewust van wat ik denk (PPR_C) 

12. begrijpt mijn gevoelens (PPR_A) 

13. begrijpt mijn seksuele gevoelens en verlangens (PPR_S) 

14. begrijpt mijn gedachten (PPR_C) 

15. zit op dezelfde golflengte als ik (PPR_G) 

16. kent mij goed (PPR_G) 

17. heeft mij hoog zitten, met tekortkomingen en al (PPR_G) 

18. waardeert en respecteert het geheel van wie ik ‘echt’ ben (PPR_G) 

19. lijkt zich te focussen op mijn beste kanten (PPR_G) 

20. uit seksueel verlangen voor mij (PPR_S) 

21. uit dat hij/zij mij graag heeft en toont affectie voor mij (PPR_A) 

22. moedigt mij aan en uit zijn/haar trots voor mij (PPR_C) 

23. lijkt geïnteresseerd in mijn seksuele gevoelens en verlangens (PPR_S) 

24. lijkt geïnteresseerd in wat ik voel (PPR_A) 

25. lijkt geïnteresseerd in wat ik denk (PPR_C) 

26. lijkt geïnteresseerd om dingen samen met mij te doen (PPR_G) 

27. waardeert mijn capaciteiten en meningen (PPR_C) 

28. waardeert mij als seksuele partner (PPR_S) 

29. waardeert mij als romantische partner (PPR_A) 

30. respecteert mijn seksuele gevoelens en verlangens (PPR_S) 

31. respecteert mijn gevoelens (PPR_A) 

32. respecteert mijn gedachten (PPR_C) 
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Global measure of relationship satisfaction (GMREL; Lawrance & Byers, 1995) 

Over het algemeen, hoe zou je je relatie met je partner beschrijven? 

Antwoordschaal: bipolaire 7-puntsschaal met de volgende uitersten:   

Goed-Slecht 

Aangenaam-Onaangenaam 

Positief-Negatief 

Bevredigend-Onbevredigend 

Waardevol-Waardeloos 

 

Global measure of sexual satisfaction (GMSEX; Lawrance & Byers, 1995) 

Over het algemeen, hoe zou je je seksuele relatie met je partner beschrijven? 

Antwoordschaal: bipolaire 7-puntsschaal met de volgende uitersten:   

Goed-Slecht 

Aangenaam-Onaangenaam 

Positief-Negatief 

Bevredigend-Onbevredigend 

Waardevol-Waardeloos 
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Bijlage B: Folder 
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Bijlage C: Distinguishability Test 

Tabel A 

Distinguishability Test voor Mannen en Vrouwen volgens hun Geslacht (N = 54) 

 Relationele tevredenheid  Seksuele tevredenheid 

 X2 p X2 p 

SS 7.81 .252 5.14 .527 

SCS 27.22 <.001 28.13 <.001 

PPR_S 16.27 .012 10.39 .109 

     

INT 5.60 .470 6.69 .350 

CM 4.13 .659 5.71 .456 

PPR_A 3.36 .762 3.37 .761 

     

ZE 9.49 .148 1.67 .948 

PPR_C 1.37 .968 2.06 .914 

PPR_G 2.91 .820 1.17 .978 

Noot: Chi-kwadraat (X2), degrees of freedom = 6. 

SCS = sexual communal strength, SS = seksuele subjectiviteit, PPR_S = sexual perceived partner 

responsiveness, INT = intimiteit, CS = communal strength, PPR_A = affective perceived partner 

responsiveness, ZE = zelfexpansie, PPR_C = cognitive perceived partner responsiveness, PPR_G = 

general perceived partner responsiveness, RELSAT = relationele satisfactie, SEXSAT = seksuele 

satisfactie. 
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Bijlage D: Covariaat ‘Relatieduur’  

Tabel B 

Effect van de Covariaat ‘Relatieduur’ op Relationele en Seksuele Tevredenheid (n = 54) 

 Relationele tevredenheid  Seksuele tevredenheid 

 B p B p 

Intimiteit     

   Vrouw 0 .999 .06 .818 

   Man .05 .749 -.16 .554 

Zelfexpansie     

   Vrouw .20 .309 .23 .385 

   Man .14 .340 -.09 .716 

Affective PPR     

   Vrouw .05 .714 .17 .505 

   Man .14 .328 -.09 .722 

Cognitive PPR     

   Vrouw .04 .764 .17 .518 

   Man .10 .495 -.12 .659 

Sexual PPR     

   Vrouw .23 .118 .21 .355 

   Man .16 .293 -.14 .554 

Sexual communal strength    

   Vrouw .28 .183 .32 .250 

   Man .13 .524 .01 .966 

Noot: Voor de interactierollen met een significant partner-effect op relationele of seksuele 

tevredenheid werd het effect van de covariaat ‘Relatieduur’ nagegaan. Er werd geen significant effect 

gevonden van de covariaat ‘Relatieduur’ op de uitkomstvariabelen. 

B = ongestandaardiseerde bèta-coëfficiënt 
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