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Het belang van vrienden en dating voor de ontwikkeling van
intieme relaties bij jongern met cerebrale parese (CP)
Diana Wiegerink, Marij Roebroeck, Wilma van der Slot, Peggy
Cohen-Kettenis, Henk Stam.
JKF/KFA, NRF, FWOS
Tijdens de transitie naar volwassenheid maken de meeste
jongeren een grote ontwikkeling door op het gebied van
relatievorming en seksualiteit. Het is bekend dat meestal vanuit
vriendengroepen de eerste meer intieme relaties ontstaan bij
jongeren. Er is weinig bekend welke activiteiten voor jongeren
met CP belangrijk zijn voor de ontwikkeling van intieme relaties.
Welke activiteiten bevorderen het succes van sociale naar
romantische en seksuele relaties bij jongeren met CP?
Bij het CP Transitieondezoek hebben bij de tweede meting 87
deelnemers tussen 18 en 22 jaar en met normale intelligentie
een schriftelijke vragenlijst ingevuld over sociale, romantische en
seksuele relaties.We hebben onderzocht welke welke activiteiten
met vrienden avn invloed zijn op uitgaan, dating, verkering en
seksuele ervaringen. Vervolgens hebben we bekeken welke
factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van sociale naar
intieme relaties (verkering en seksuele relatie),
• Uitgaan met vrienden: jongeren met een grotere
vriendengroep (meer dan 5) of die sporten of een hoger
opleidingsniveau hebben gaan vaker uit.
• Dating: jongeren met een grotere vriendengroep hebben 4x
meer kans op ervaring met daten.
• Voor ervaring met verkering zijn contacten met een
gemengde(jongens en meisjes) vriendengroep van belang.
Ook sporten vergroot de kans op verkering.
• Jongeren die iets ouder zijn (binnen de leeftijd van 18-22
jaar) hebben meer kans op seksuele ervaringen.
• Zowel voor verkering als seksuele ontwikkeling zijn uitgaan,
vrienden en dating van belang.
Het is van belang om de omgang met leeftijdgenoten (zonder
aanwezigheid van ouders) te stumuleren. Activiteiten als uitgaan
en sporten kunnen dit bevorderen.
Importance of peers and dating in deevlopment of romantic
relationships and sexual activity of young adults with cerebral
palsy.
Wiegerink DJ, Roebroeck ME, van der Slot WM, Stam HJ,
Cohen-Kettenis PT; South West Netherlands Transition
Research Group. Dev Med Child Neurol. 2010 Jun;52(6):576-82.
Voor meer informatie over het PERRIN 16-25 onderzoek of als u
vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met
Diana Wiegerink d.wiegerink@erasmusmc.nl of met
Marij Roebroeck (projectleider) m.roebroeck@erasmusmc.nl

