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Van de 3.961 mensen die in de eerste ronde van
het onderzoek gehuwd of ongehuwd samen-
woonden was in de tweede ronde ruim vier
procent uit elkaar door een scheiding. De ana-
lyses zijn gebaseerd op mensen die gehuwd of
ongehuwd samenwoonden in ronde 1 en die in
beide rondes hebben meegedaan. Responden-
ten wier partner overleed zijn buiten beschou-
wing gelaten. De oversample van allochtonen
is niet gebruikt. 
Hierbij moet worden bedacht dat de tweede ron-
de gemiddeld 31/2 jaar na de eerste ronde was en
dat het mogelijk is dat er mensen zijn gescheiden
die in de tweede ronde niet meer meededen. On-
gehuwd samenwonenden hadden een 5,2 keer
zo hoog scheidingsrisico als gehuwd samenwo-
nenden. Een belangrijke oorzaak is dat onge-
huwd samenwonenden in vergelijking met ge-
huwden minder vaak de kerk bezoeken, vaker in
de grote steden wonen, en korter bij elkaar zijn.

Scheiding in de NKPS 
Risico’s, initiatieven, motieven en gevolgen 

MATTHIJS KALMIJN

Mensen die ongehuwd samenwonen hebben een grotere kans om te scheiden dan gehuwden. Dat blijkt uit het

NKPS-onderzoek.Verder laat het onderzoek zien dat vrouwen in hogere mate het initiatief nemen om te

scheiden dan mannen. Aan scheiding liggen in de meeste gevallen relationele problemen, zoals gebrek aan

liefde, maar ook dikwijls  persoonlijke problemen zoals verslavingsproblemen, ten grondslag. Scheiden gaat

met conflictsituaties gepaard en die gaan vaak nog lang na de scheiding door. Gescheidenen zijn na de

scheiding minder tevreden met het leven dan gehuwden, maar ook vóór de scheiding was er minder

welbevinden, zo blijkt uit het onderzoek.

Figuur 1.  Wie nam initiatief volgens de respondent
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Als met deze factoren rekening wordt gehouden
is het risico op scheiding 2,2 keer zo hoog voor
ongehuwd samenwonenden. 

Initiatief

Vrouwen namen veel vaker het initiatief om te
scheiden dan mannen (figuur 1). In bijna de
helft van de gevallen was het de vrouw die de
eerste stap zette, bij iets meer dan 30 procent
van de samenwoonrelaties was het de man en
bij één op de vijf was het een gezamenlijk initia-
tief. Opvallend is dat mensen geneigd zijn om
het initiatief aan zichzelf toe te schrijven. Zo
zeggen vrouwen vaker dan mannen dat de
vrouw het initiatief had en zeggen mannen va-
ker dan vrouwen dat de man het initiatief had.
Mensen zeggen blijkbaar niet graag dat het initi-
atief bij de ander lag. Ander onderzoek laat zien
dat het controle hebben over de situatie – zelfs
als iemand dat alleen maar achteraf zegt – een
positief effect heeft op het welbevinden. 

Motieven

Welke redenen geven mensen aan om te schei-
den? Voor elf mogelijke redenen is aan mensen
gevraagd om aan te geven of deze een rol speel-
den. Zelf gerapporteerde redenen om te schei-
den worden in de literatuur ook wel motieven
genoemd. Omdat alles wel in enige mate een rol
speelt bij een scheiding wordt hier alleen geke-
ken naar redenen die volgens de respondent
een ‘grote rol’ hebben gespeeld. Deze kunnen
worden ingedeeld in relationele problemen,
problemen met huishouden en gezin, en per-
soonlijke problemen. De motieven verschillen
in zwaarte. Relationele problemen (zoals een
tekort aan liefde) zouden lichtere motieven
kunnen worden genoemd dan persoonlijke pro-
blemen (zoals geweld of verslavingsproblemen).
Uit eerder onderzoek bleek een verschuiving in
de tijd van zware naar lichte motieven – de
scheidingsdrempel is lager geworden.
Relationele problemen worden het vaakst ge-
noemd. Uit elkaar groeien en tekort aan liefde
speelden voor bijna 60 procent van de mensen
een grote rol bij de beslissing om te scheiden.
Grote persoonlijke problemen worden zelden
genoemd en geweld en verslaving worden wei-
nig genoemd. Psychische problemen van res-
pondent en/of partner vormen daarop een uit-
zondering. Deze speelden volgens maar liefst
een kwart van de mensen een belangrijke rol.
Dat relationele en psychische problemen de be-
langrijkste motieven zijn wijst wellicht op een
psychologisering van de echtscheiding.
Problemen rond huishouden en gezin vormen
een tussengroep. Deze worden vaker genoemd
dan persoonlijke problemen maar minder vaak
dan relationele problemen. Opvallend is dat
conflicten over de opvoeding van de kinderen
hierbij het belangrijkst zijn, en niet bijvoorbeeld
problemen rond werk en huishouden.
De onderzoeksresultaten bevestigen ander
onderzoek waaruit blijkt dat er bij scheiding
vaak een andere partner in het geding is. In 41
procent van de gevallen wordt in dit onderzoek
aangegeven dat er iemand anders in het spel
was. Dit kan zowel op de respondent als op de
partner betrekking hebben. Anders dan soms

wordt gedacht lijken alternatieve partners echter
geen belangrijke oorzaak van scheiding te zijn.
Als de andere motieven worden uitgesplitst voor
paren waarbij er wel of geen nieuwe partner in
het spel was zijn weinig verschillen te zien (tabel
1). Met andere woorden, wanneer er iemand an-
ders in het spel was speelden min of meer dezelf-
de problemen in de relatie als wanneer er geen
alternatieve partner was. Een alternatieve part-
ner lijkt meer een katalysator dan een oorzaak.

Conflicten na de scheiding

Een scheiding is niet alleen een probleem, het is
ook een oplossing. Immers, veel huwelijken
worden geplaagd door conflicten en deze heb-
ben een negatieve invloed, niet alleen op het
welbevinden van de partners maar ook op dat
van de kinderen. Als een scheiding een einde
maakt aan deze conflicten, zou deze kunnen
worden gezien als iets positiefs. De vraag is ech-

Tabel 1. Motieven om te scheiden: percentage ‘speelde een grote rol’

Relationele problemen

uit elkaar groeien 58 58 57

tekort aan liefde en begrip 58 53 64

verschillen in opvattingen 38 45 28

Huishouden en familie

opvoeding 29 34 24

problemen met familie 13 11 15

conflicten over huishouden en werk 17 14 21

geldproblemen 11 13 8

Persoonlijke problemen

gezondheidsproblemen 11 11 13

psychische problemen 25 28 19

verslaving 9 12 6

lichamelijk geweld 6 8 4

N 175 103 72

Percentage 100 59 41

Andere partner in het spelGeen andere partner in het spelAllen

%

Tabel 2. Conflictgedrag partner na de scheiding: percentage ‘wel gebeurd sinds scheiding’

Stalking

Ongewenst opgebeld 23 17 27

Ongewenst langsgekomen 17 4 27

Verbaal

Sterke verwijten gemaakt 50 40 58

Valse beschuldigingen gedaan 34 24 41

Het verleden zwartgemaakt 30 24 34

Nare dingen gezegd tegen anderen 41 29 49

Agressie

Gescholden, flink ruzie gemaakt 38 28 45

Gedreigd met geweld tegen respondent 16 5 24

Gedreigd met geweld tegen zichzelf 12 7 16

Geweld gebruikt 10 5 14

Kinderen

Kinderen tegen u opgezet* 25

Gedreigd bezoek te belemmeren** 19

N 175 75 100

Percentage 100 43 57

*) Indien van toepassing.

**) Indien van toepassing (kan op gedrag van zowel man als vrouw betrekking hebben).

Wel thuiswonende 

kinderen voor scheiding

Geen thuiswonende kinderen

voor scheidingAllen

%
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ter of de conflicten na een scheiding ophouden.
De onderzoeksresultaten laten zien dat de ex-
partners in de eerste paar jaar na de scheiding
(nog) veel conflicten hebben (tabel 2).
In de eerste plaats is er veel verbaal conflict. De
helft van de ex-partners maakte de respondent
sterke verwijten, één op de drie uitte valse be-
schuldigingen en 41 procent zei tegen anderen
nare dingen over de respondent. Mogelijk zijn
deze rapportages overschat – het gaat immers
om wat mensen over de ex-partner zeggen. Ook
dient te worden bedacht dat het hier om de eer-
ste paar jaar na de scheiding gaat. Het is zeker
niet vreemd dat er in die tijd verwijten over en
weer worden gemaakt en dat de eerder ervaren
conflicten tijdens het huwelijk nog doorspelen.
Ongewenst contact opnemen met de respon-
dent – een voorstadium van stalking – komt
ook bij veel mensen voor. In één op de vier ge-
vallen belde de ex-partner ongewenst op en in
ongeveer één op de zes gevallen kwam de ex-
partner ongewenst langs. 
Daarnaast wordt relatief vaak melding gemaakt
van geweld. De meest voorkomende vorm is
schelden en het maken van een flinke ruzie (38
procent). Verder dreigde één op de zes ex-part-
ners met geweld tegen de respondent en dreigde
één op de tien geweld tegen zichzelf te gebrui-
ken. Feitelijk geweld werd gebruikt in één op de
tien gevallen.
Al met al zijn er na de scheiding nogal wat con-
flicten tussen de ex-partners. Dit is eigenlijk op-
vallend als wordt bedacht dat, zoals hiervoor
bleek, lichte ‘relationele’ motieven bij een schei-
ding het belangrijkst zijn. De drempel om te
scheiden is misschien niet hoog, maar de schei-
dingen zelf zijn nog tamelijk hevig.
Wat betreft het vóórkomen van conflicten zijn
er grote verschillen tussen mannen en vrou-
wen. Als de verschillende vormen van geweld
worden gecombineerd dan blijkt dat 28 pro-
cent van de mannen met geweld dreigde of ge-
weld gebruikte, tegenover 13 procent van de
vrouwen. Het gaat hier overigens steeds om
wat de respondent zegt over de partner. We
hadden ook aan de respondent zelf kunnen
vragen of hij/zij geweld gebruikte maar we 
menen dat dergelijke rapportages minder be-
trouwbaar zijn. Bij stalking is het sekseverschil
kleiner: 52 procent van de mannen maakte zich
schuldig aan enige vorm van stalking tegenover
41 procent van de vrouwen, maar dit verschil is
niet significant.
Omdat conflicten na de scheiding nadelig zijn
voor het welbevinden van het kind, zoals uit
eerder onderzoek bekend is, is het interessant
om na te gaan of conflicten vaker voorkomen
bij gescheiden paren met (voorheen) thuiswo-
nende kinderen. Opmerkelijk is dat bijna alle
soorten conflicten beduidend vaker voorkomen
als er nog thuiswonende kinderen zijn. Deels
zal het hier gaan om conflicten over de kinde-
ren zelf, maar niet altijd. Een verklaring hier-
voor is dat de noodzaak tot contact in geval er
kinderen zijn de gelegenheid creëert voor een
zich voortslepend conflict. Daarnaast kan het
zo zijn dat paren met kinderen ongelukkiger
zijn met de scheiding en daarom na de schei-
ding meer conflicten hebben.

Gevolgen voor welbevinden

Uit eerder onderzoek blijkt dat een scheiding op
de korte termijn meestal tot een daling van het
welbevinden van de partners leidt. In Neder-
land is een dergelijke verandering nog weinig
aangetoond met gegevens waarbij mensen over
de tijd worden gevolgd. Met de NKPS-gegevens
is dat wel mogelijk: het welbevinden van men-
sen voor en na de scheiding kan worden verge-
leken. In figuur 2 is dat voor verschillende uit-
komsten gedaan: de algemene tevredenheid met
het leven, het hebben van depressieve sympto-
men en het ervaren van eenzaamheid. Daar-
naast werd gekeken hoe het de mensen is ver-
gaan die op beide tijdstippen met hun partner
woonden. Mensen die binnen zes maanden na
het eerste interview zijn gescheiden zijn daarbij
buiten beschouwing gelaten.
Gescheidenen blijken na de scheiding minder
tevreden met hun leven te zijn dan ze waren
voor de scheiding. Ook rapporteren zij meer de-
pressieve symptomen en ervaren zij meer een-
zaamheid dan voor de scheiding. De verschillen
zijn statistisch significant maar niet erg groot.
Zij bevestigen wel het beeld van negatieve effec-
ten op de korte termijn.
Opvallender wellicht is dat het welbevinden
van gescheidenen er ook al voor het huwelijk
op alle terreinen minder goed voorstond dan
dat van mensen die gehuwd waren en bleven.
Continu gehuwden waren in de eerste ronde al
meer tevreden, minder depressief en minder
eenzaam dan de gehuwden die later zouden
scheiden. Een reden hiervoor is dat gescheide-
nen in de eerste ronde minder gelukkig waren
getrouwd. De scheiding was wellicht ook al ‘in
de maak’. Tot slot kan het zo zijn dat depressie
en eenzaamheid oorzaken zijn van scheiding.
In die zin is de gescheiden groep natuurlijk niet
representatief. Niettemin wijzen de cijfers er
wel op dat de gevolgen van scheiding niet los
moeten worden gezien van de effecten die een
slecht huwelijk kan hebben op het welbevinden.
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