
 Krijgt u uw eerste kind? 
Heeft u daarvoor gebruik gemaakt van een 

draagmoeder of donorinseminatie? 
Lees dan verder! 

 
Wie zijn wij?  
 
Wij zijn een team van onderzoekers dat wordt 
geleid door Dr. Henny Bos. Zij is werkzaam bij het 
onderzoeksinstituut Child Development and 
Education, Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen, Universiteit van 
Amsterdam.  
 
Henny is de eerste onderzoeker die in Nederland 
onderzoek heeft gedaan naar lesbische moeders 
die samen hun jonge kinderen opvoeden. Haar 
onderzoek richtte zich voornamelijk op de 
opvoedingservaringen van deze moeders en de 
ontwikkeling van de kinderen.  
 
Dr. Loes van Gelderen werkt ook voor dit 
onderzoek. Zij is recentelijke gepromoveerd op 
een onderzoek naar de ontwikkeling en 
ervaringen van Amerikaanse en Nederlandse 
tieners die sinds hun geboorte bij twee lesbische 
moeders opgroeien.  
 
Daarnaast werken we samen met diverse 
onderzoekers in Engeland en Frankrijk, 
waaronder Professor Michael Lamb (Cambridge 
University, Cambridge, UK), Professor Susan 
Golombok (Cambridge University, Cambridge, 
UK), Dr. Oliver Vecho (Université Paris Quest-
Nanterre La Défense, Paris, France) en Dr. 
Martine Gross (Centre d’Etudes 
interdisciplinaires, Paris, France). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem contact met ons op!  
 
Email: L.vanGelderen@uva.nl  
 
Telefoon: 020-525 1545  
 
Adres: Nieuwe Prinsengracht 130, 1018 
VZ Amsterdam  
 
Website: www.onderzoeknieuweouders.nl 

 
Kunt u met deze studie mee doen?  
We zijn op zoek naar gezinnen die deel willen nemen aan deze nieuwe studie 
over de ontwikkeling van relaties tussen ouders en hun baby gedurende het 
eerste levensjaar. We horen in het bijzonder graag van homoseksuele, 
heteroseksuele en lesbische ouders die met behulp van een draagster of 
donorinseminatie een baby hebben gekregen. De baby’s mogen maximaal 4 
maanden oud zijn en tweelingen zijn ook welkom.  
 
Waarom doen we deze studie?  
Tot op heden zijn er geen studies naar gezinnen met jonge baby’s die zijn 
ontstaan door middel van draagmoeders en/of donorinseminatie. We zouden 
graag meer informatie verzamelen over de wegen die deze nieuwe gezinnen 
bewandelen in het eerste levensjaar van hun kind zodat we toekomstige 
ouders in dezelfde situatie beter kunnen helpen. Ook willen we de publieke en 
professionele kennis van de verscheidenheid in gezinsvorming verbreden. Tot 
slot hopen we dat dit onderzoek politici en beleidsmakers over de hele wereld 
bewust zal maken van de opvoeding in gezinnen die zijn ontstaan met behulp 
van een draagster of donorinseminatie.  
 
Wat houdt deelname aan de studie in?  
Wanneer u besluit deel te nemen dan zullen wij u bellen om een afspraak te 
maken voor een huisbezoek. We zullen daarbij rekening houden met wat voor 
u het beste uitkomt. Voorafgaand aan dit huisbezoek sturen we u en uw 
partner een korte vragenlijst. Tijdens het bezoek stellen we u en uw partner 
een aantal vragen. Ook vragen we u en uw partner om samen met uw baby 
vier taakjes te doen. Na 8 maanden zullen we wederom contact op nemen om 
een afspraak te maken voor een bezoek aan ons onderzoekslab.  
 
Wordt deelname geheim gehouden?  
Ja. Deelname aan de studie en alles wat u in de vragenlijst aangeeft en tijdens 
de interviews vertelt, blijft volstrekt vertrouwelijk. Uw gezin zal enkel bekend 
zijn bij de onderzoeker die u bezoekt. De resultaten zullen anoniem worden 
gerapporteerd. Geen enkele informatie zal worden verstrekt aan derde 
partijen. Geen enkele informatie waaruit uw gezin is af te leiden zal worden 
gepubliceerd. 
  
Met wie kan ik contact opnemen als ik meer informatie wil?  
Indien u wilt deelnemen aan of geïnteresseerd bent in het onderzoek, email, 
bel of schrijf ons door de gegevens aan de linkerkant te gebruiken.  
Onthoud dat u onder geen geval verplicht bent deel te nemen aan deze studie 
en dat u zich altijd kan terugtrekken.  

 
 
 

Bedankt voor uw interesse en we hopen snel van u te horen! 
 
 

Dit project is bekeken door de Ethische Commissie van de Universiteit van Amsterdam en is goedgekeurd. 

 

http://www.onderzoeknieuweouders.nl/

