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HOOFSTUK 1 

 

INLEIDENDE ORIëNTERING 

 

1.1 INLEIDING  

 

Postnatale depressie is ‘n realiteit vir veral nuwe moeders (Najman, Andersen, Bor, O’Callaghan & 

Williams 2000:19; Gair 1999:55) en word selfs as ‘n normale en verwagte fase waardeur ‘n moeder 

gaan, bestempe l (Ketler 1998:4327). Vir ongeveer 20 % van nuwe moeders, duur postnatale 

depressie vir ten minste twee weke, terwyl omtrent die helfte hiervan na ‘n jaar of meer steeds 

depressief is (Mercer 1998:397). 

 

Najman et al (2000:27) sê dat kinders wat deur depressiewe moeders grootgemaak word, swakker 

kognitief en emosioneel ontwikkel. Hierdie navorsers (Najman et al 2000:27) meen dat wanneer 

daar aan depressiewe moeders se geestesgesondheid in die postnatale fase aandag geskenk word, dit 

nie net die moeder tot voordeel strek nie, maar ook lei tot die fisiese en emosionele gesondheid van 

die kind.  

 

Van die oorsake van postnatale stres blyk ‘n gebrek aan ervaring te wees, sowel as ‘n gevoel van 

sosiale isolasie of ‘n gebrek aan sosiale steun (Davidson 2001:74; Locicero, Weiss & Issokson 

1997:169). Daar gaan in hierdie navorsingsverslag gepoog word om ondersoek in te stel na wat die 

moeders se belewing van steungewing (in groepsverband) is. 

 

In die volgende afdeling gaan die probleem ontleed word, deur te fokus op die navorser se 

bewuswording van die probleem en ‘n kortlikse beligting van literatuur ten opsigte van hierdie 

probleem. Die literatuurstudie word dan opgevolg deur die verskaffing van die probleemstelling. 

 

1.2 ONTLEDING VAN DIE PROBLEEM 

 

1.2.1 Bewuswording van die probleem 

 

In haar hoedanigheid as nuwe moeder het die navorser daarvan bewus geword dat daar ‘n leemte by 

haar plaaslike kliniek bestaan betreffende steungewing aan nuwe moeders. Die klinieksuster is 

behulpsaam met mediese raad, maar verdere steun en inligting ten opsigte van baba-stimulering is 
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onvoldoende. Met baby blues, postnatale depressie en depressie wat algemeen voorkom by nuwe 

moeders, heers ‘n behoefte aan steungroepe waar nuwe moeders veilig voel om hul 

aanpassingsprobleme te bespreek en inligting oor onsekerhede te bekom. Kennis oor die normale 

verloop van die baba se ontwikkeling en die wyse waarop die babas gestimuleer kan word, behoort 

verskaf te word. 

 

Vervolgens handel die literatuurstudie wat onderneem is op fasette wat ‘n impak het op die nuwe 

moeder se belewenis van die aanpassing by haar nuwe omstandighede en die invloed wat dit op 

haar baba uitoefen. Die moontlikheid van die verskaffing van steungroepe word ook kortliks belig. 

 

1.2.2 Verkenning van die probleem 

 

Die aanvang van moederskap bied vele uitdagings aan vrouens, aangesien dit veroorsaak dat 

verhoudings geherdefinieer word. Hul liggame verander, sowel as hul gedrag en 

toekomsvooruitsigte (Nicolson 1998:1). Hormonale veranderings en moegheid kan die nuwe 

moeder se buie beïnvloed en/of sy kan ‘n teleurstellende geboorte-ervaring meegemaak het (Pace 

1998:92). Verder kan nuwe moeders, veral in die begin van moederskap, dit moeilik vind om hulle 

ideale te bereik. Hulle kan hul gevoel jeens hulle babas as ‘n liefde/haat-verhouding beskryf. Dit 

spruit moontlik vanuit probleme wat ervaar word om hulself nog outonoom te handhaaf in hul 

omgewings waar die res onveranderd gebly het, maar hulle verantwoordelikhede toegeneem het. 

Aan hulle is die primêre verantwoordelikheid van kindersorg toegesê (Lupton 2000:50).  

 

Priel en Besser (1999:249) is van mening dat die geboorte van eerste kinders vir moeders wat 

geneig is om self-krities te wees en gepreokkupeerd is met hul eiewaarde en identiteit, gebeure  

stresvol maak. Om na ‘n baba om te sien, kan beteken dat outonome funksionering bemoeilik word 

en dit kan ook as ‘n verlaging in status beskou word, veral as daar van ‘n beroep afstand gedoen 

word en die huisvrourol aangeneem word (Priel & Besser 1999:250).  

 

Al die veranderinge in die nuwe moeder se lewe kan vir haar verwarrend en vreesaanjaend wees en 

gevolglik negatief inwerk op haar eiewaarde. Moeders wat onkundig is betreffende hul negatiewe 

gevoelens, ervaar skuldgevoelens en dink dat hulle slegte moeders is (Pace 1998:92). Verder word 

daar van vrouens verwag om by hul rol as moeder sonder protes aan te pas, met positiewe emosies 

en met weinige ontwrigting met betrekking tot hul eie lewens en dié rondom hulle. Daar word 

aangeneem dat die vrou behoort te weet hoe om vir kinders te sorg en hulle groot te maak (Nicolson 

1998:1).  
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Die teendeel is egter waar. Tussen 30% en 90% van moeders in die Westerse gemeenskap ervaar 

emosionele versteurings, angs en depressie in die dae, weke en maande na hul eersteling se  

geboorte (Nicolson 1998:1-2). Levy-Shiff, Dimitrovsky, Shulman en Har-Even (1998:1417-1426) 

het gevind dat moeders meer stres en bedreiging ten opsigte van hul lewensomstandighede direk na 

hul eerste kind se geboorte ervaar.  

 

Die vraag ontstaan: op watter wyse word die vader geraak deur die geboorte van sy eersteling? 

Gesinstake, kindersorg, emosionele ondersteuning en negatiewe emosionele interaksies en houdings 

met betrekking tot geslagsrolle is by vaders en moeders wat vir die eerste keer ouers geword het, 

nagevors deur Henne (1996:7094). Daar is bevind dat die moeders minder tevredenheid ten opsigte 

van hul nuwe lewensituasie ondervind as wat dit die geval by die vaders is. Aansluitend hierby het 

Wicki (1999:451) ook ouers van eerstelinge genader en gevind dat moeders meer geneig is om 

bekommerd te wees en depressief te raak. Moeders is ook meer geneig om  konflik in die gesin op 

te merk as wat dit die geval by vaders is (Wicki 1999:451). Verder het Wicki (1999:451) gevind dat 

rolverdeling na die eerste kind se geboorte spanning veroorsaak tussen die moeder en die vader. 

 

Soos vroeër reeds genoem is, ontwikkel 20 % van nuwe moeders postnatale depressie, wat dan vir 

ten minste twee weke duur, terwyl omtrent die helfte hiervan na ‘n jaar of meer steeds depressief is 

(Mercer 1998:397). Daar behoort in ag geneem te word dat babas van depressiewe moeders meer 

negatiewe emosies ervaar as babas van moeders wat nie depressief is nie (Dawson, Panagiotides,  

Klinger & Spieker  1997:650). Swak sorg met ontoereikende interaksie in die eerste jare het 

negatiewe gevolge vir die res van die kind se lewe (Berger 1999:267). Gevolglik behoort moeders 

met depressiewe gevoelens gehelp te word.  

 

Dikwels is hul depressiewe gevoelens gekoppel aan ‘n gevoel van onbevoegdheid om hul babas op 

te voed (Davidson 2001:74). Gevolglik behoort dit raadsaam te wees om moeders te help deur hulle 

in te lig oor kwessies rondom opvoeding en dat vroegtydige ingryping hul sensitiewe reaksies met 

betrekking tot hul babas verhoog (Wendland-Carro, Piccinini & Millar 1999:713).  

  

Moeders behoort te weet dat die grondslag vir ‘n kind se kognitiewe, sosiale en emosionele 

ontwikkeling in sy eerste drie jaar gelê word (Buell, Hallam, Adams & Wilson 2000:262). 

Aansluitend hierby sê Berger (1999:267)  dat die eerste drie jaar van ‘n kind se lewe van kardinale 

belang is, aangesien leer reeds begin het. Verder verbind Gorski (2001:188) vroeë 

breinontwikkeling met die kind se sosiale ondervinding  met betrekking tot primêre verhoudings. 
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Moeders kan ook ingelig word oor die invloed van taktiele stimulasie, aangesien taktiele stimulasie 

belangrik is vir vroeë fisiese, kognitiewe en emosionele ontwikkeling (Caulfield 2000:255). 

Aansluitend by die gee van verskeie opvoedkundige inligting aan nuwe moeders, is Buell et al 

(2000:265) van mening dat kennis en steun belangrik is om ‘n hoër kwaliteitsorg aan babas te kan 

bied, sodat daar in hierdie babas se behoeftes voorsien kan word.  

  

Ntombela (1995:20) fokus ook op steungewing aan nuwe moeders. Haar bevinding is dat nuwe 

moeders spesiale steun nodig het gedure nde die eerste paar weke, nadat hulle geboorte geskenk het. 

Hulle het ‘n behoefte aan ‘n ondersteunende omgewing waar hulle sonder vrese en vernederings 

kan vra vir onderskraging, informasie en morele steun en dit dan verkry (Ntombela 1995:20). 

Volgens Levy-Shiff et al (1998:1426) stel sosiale steun moeders in staat om hulself as effektiewer 

te sien en het sensitiewer opgetree ten opsigte van hul babas se behoeftes. Aansluitend sê De Wolff 

en Van IJzendoorn (1997:571) dat die moeder se sensitiwiteit ‘n bela ngrike faktor is vir die 

sekuriteit en band wat by haar baba gevestig word. 

 

1.2.3 Probleemstelling  

 

Die navorsingsprobleem waaroor dit in hierdie studie gaan, is: Wat is die belewenis van nuwe 

moeders as opvoeders ten opsigte van steungroepe? 

 

Uit hierdie navorsingsprobleem vloei daar die volgende newe-probleemstellings voort: 

••  Het nuwe moeders ‘n behoefte aan steun en voorligting met betrekking tot hul hantering van 

hulle babas? 

••  Wat is nuwe moeders se ander behoeftes? 

••  Kan nuwe moeders by steungroepe baatvind ten opsigte van hulle behoeftes ? 

••  Wat impliseer steungroepe? 

••  Hoe behoort so ‘n steungroep daar uit te sien, met betrekking tot die struktuur, aard van 

aktiwiteite, die leiding, steun en inligting wat gegee word?  

••  Watter effek het hierdie steun aan die nuwe moe ders op hul babas se opvoeding? 

••  Hoe kan die nuwe moeder effektief as opvoeder funksioneer? 

 

Die doelstellings van hierdie navorsing word vervolgens belig. 
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1.3 NAVORSINGSDOELSTELLINGS 

 

1.3.1 Algemene doelstelling  

 

In hierdie studie wil die navorser nuwe moeders se belewing van steungroepe ondersoek. 

 

1.3.2 Spesifieke doelstelling  

 

Die doel met hierdie studie is: 

••  Om ’n literatuurstudie te doen om vas te stel:  

* wat met die terme “nuwe moeder” en “belewing” bedoel word; 

* wat die behoeftes en belewings van nuwe moeders is; 

* in watter mate daar ‘n behoefte bestaan ten opsigte van steungewing aan nuwe moeders; 

* wat steungroepe behels; 

* watter inligting vir die moeder van nut kan wees om haar te steun in haar rol as opvoeder. 

 

••  Om ‘n empiriese ondersoek te onderneem deur: 

* ‘n steungroep op die been te bring en te bepaal wat nuwe moeders se belewing hiervan is en 

* as deel van die steun word inligting (soos byvoorbeeld oor die ontwikkeling van babas  

gedurende die eerste drie maande) verskaf soos die behoefte daarna ontstaan.  

 

Vervolgens word daar verwys na die navorsingsmetode van hierdie studie. 

 

1.4 NAVORSINGSMETODE 

 

Eerstens gaan ‘n literatuurstudie onderneem word om vas te stel: 

••  wat met die terme “nuwe moeder” en “belewing” bedoel word; 

••  wat die behoeftes en belewings van nuwe moeders is; 

••  in watter mate daar ‘n behoefte bestaan ten opsigte van steungewing aan nuwe moeders; 

••  wat steungroepe behels; 

••  watter inligting vir die moeder van nut kan wees om haar te steun in haar rol as opvoeder. 

 

Tweedens gaan ‘n empiriese ondersoek gedoen word om te bepaal hoe nuwe moeders steungroepe 

beleef. Die navorsing gaan kwalitatief van aard wees en daar sal spesifiek van die beskrywende 

navorsingsmetode gebruik gemaak word. 
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 Tydens die eerste steungroepbyeenkoms gaan die nuwe moeders se behoeftes vasgestel word met 

behulp van fokusgroeponderhoude (wat in hoofstuk 3 volledig bespreek word). Daarna sal steun 

ten opsigte van hierdie betrokke behoeftes in groepsverband verskaf word. Die groep sal uit sowat 

sewe lede bestaan. Waar dit nodig geag word, sal daar  individuele onderhoude met die lede gehou 

word. Elke lid word gevra om hul gevoelens en gedagtes daagliks kortliks in ‘n verskafte dagboek 

op te teken, sodat ‘n vollediger beeld van hul gevoelens en belewings verkry kan word. Solank as 

wat die nuwe moeders se behoeftes en probleme dit vereis, sal die steungroepe weekliks vergader. 

Tydens elke byeenkoms word die lede se verbale en nie-verbale uitinge deur die navorser 

geobserveer.  

 

Die laaste byeenkoms sal die funksie van ‘n fokusgroep aanneem deur te fokus op die nuwe 

moeders se belewing van die steungroepe. Die dagboekinskrywings sal tydens hierdie byeenkoms 

ingeneem word om vir navorsingsdoeleindes te fotostateer en dan weer terug te besorg.  

 

In die volgende afdeling word inligting verskaf ten opsigte van die afbakening van die navorsing. 

 

1.5 AFBAKENING VAN DIE NAVORSING 

 

Die hoofbegrippe wat deurlopend in die navorsingsverslag voorkom is: 

••  Nuwe moeders 

••  Belewing 

••  Steungroepe 

••  Nuwe moeders as opvoeders. 

 

Hierdie begrippe sal later in die afdeling oor begripsverklarings van nader beskryf word, maar word 

nou genoem ter wille van die afbakening van die terrein. Albei geslagte word geïmpliseer wanneer 

daar na die baba in die manlike vorm verwys word. 

 

In die literatuurstudie gaan daar gefokus word op: 

••  die behoeftes en belewinge van nuwe moeders;  

••  wat met belewing bedoel word; 

••  wat steungroepe behels en hoe nuwe moeders daarby baat kan vind.  

 

Tydens die empiriese ondersoek sal daar vasgestel word wat die nuwe moeders se behoeftes en 
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belewinge gedurende die eerste drie maande is. Daarvolgens sal in groepsverband aan hulle steun 

verskaf word. Dit sal met individuele onderhoude aangevul word waar dit nodig mag wees. 

Tegnieke soos fokusgroeponderhoude en dagboekinskrywings sal bydra tot ‘n vollediger beeld van 

die nuwe moeders se belewing van hul situasies. Tydens die laaste byeenkoms sal daar vasgestel 

word wat die moeders se belewing van die steungroepbyeenkomste was. Hul mening ten opsigte 

van leemtes en aanbevelings sal terselfdertyd ook ingewin word.  

 

Hierdie inligting wat aan die nuwe moeders rakende die baba-ontwikkeling gegee word, word 

beperk tot die eerste drie maande na die baba se geboorte, aangesien die navorsing andersins te wyd 

raak. Die eerste drie maande is gekies, aangesien hierdie tydperk tydens die aanpassingsfase is en 

die meeste moeders tuis by hul babas is, voordat hulle teruggaan na die arbeidsmark. Nog ‘n 

motivering vir steun en die gee van inligting in die eerste drie maande is dat Goldberg (1997:xvi) 

gevind het dat ouers wat van vroeg af intensief by hul kind se opvoeding betrokke is, daarby 

betrokke bly.  

 

1.6 BEGRIPSVERKLARING 

 

Vervolgens word die hoofbegrippe van hierdie navorsingsverslag kortliks toegelig – ‘n vollediger 

omskrywing van die begrippe word in hoofstuk 2 verskaf. Die begrippe “nuwe moeder”, 

“opvoeder”, “opvoeding”, “belewing” en “steungroep” word vervolgens beskryf. 

 

Vir hierdie studie se doeleindes is die “nuwe moeder” `n vrou wat in die afgelope drie maande 

geboorte aan haar eersteling geskenk het of haar eersteling aangeneem het. In hierdie tydperk word 

die nuwe moeder genoop om aanpassings te maak en by nuwe rolle aan te pas.  

 

Die nuwe moeder as “opvoeder” is een van haar nuwe rolle waarby sy behoort aan te pas. Volgens 

die HAT (1985:805) is ‘n “opvoeder” `n persoon wat ‘n ander persoon geestelik vorm tot 

volwassenheid. Die opvoeder se taak is opvoeding en volgens Plug, Meyer, Louw en Gouws 

(1997:259) is “opvoeding” die ontwikkeling van kennis, houdings, gewoontes en 

persoonlikheidseienskappe deur middel van formele onderrig. Opvoeding kan egter ook dui op 

informele leiding en voorbeeld deur ouers soos weerspieël word in hulle gedrag en gewoontes (Plug 

et al 1997b:259). Om die moeder as opvoeder te steun, gaan daar in hierdie studie aan haar inligting 

verskaf word in ‘n poging om haar opvoeding in die eerste drie maande te vergemaklik en met meer 

selfvertroue aan te pak. 
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Hierdie verskaffing van inligting word aan die moeder gegee om haar moontlike gevoel van 

onkunde te verlig en op hierdie wyse steun te verskaf. Verdere steun met betrekking tot behoeftes 

en probleme wat die nuwe moeder ervaar, word ook aangespreek met behulp van ‘n steungroep.  

Volgens Ntombela (1995:20) bied ‘n “steungroep” ‘n steungewende omgewing waar die moeder 

sonder vrees of vernedering vra vir bystand en dit, sowel as inligting en morele ondersteuning, 

verkry.  

 

Die navorser wil vasstel wat die aard van die nuwe moeder se belewing van die steungroepe is. 

“Belewing” dui aan hoe ‘n persoon ‘n situasie ervaar en evalueer –  aangenaam of onaangenaam 

(Jacobs & Vrey 1982:12).  

 

1.7 NAVORSINGSPROGRAM 

 

In hoofstuk 2 sal ‘n literatuurstudie onderneem word met betrekking tot die belewinge en behoeftes 

van nuwe moeders. Die begrip “belewenis” sal ook onder die loep geneem word. Gevalle waar 

steungroepe reeds aangewend is en wat dit behels, geniet ook aandag.  

 

Inligting wat die nuwe moeder moontlik gedurende die eerste drie maande sal benodig, word vanuit 

die literatuur verkry. Hierdie inligting word in Bylaes vervat, aangesien dit stof is wat buite die 

bestek van die titel is, maar tog wel relevant is. 

 

Die literatuurstudie in hoofstuk 2 en in die Bylaes sal as agtergrond dien vir die empiriese studie 

wat in hoofstuk 3 volg. Die metodes van handeling wat gevolg gaan word tydens die empiriese 

ondersoek, behels: 

••  die aanwending van steungroepe,  

••  die aanwending van fokusgroeponderhoude; 

••  dagboekinskrywings wat deur die lede op datum gehou word ten einde ontleed te word en 

••   die moontlikheid van individuele onderhoude waar dit vereis word.  

 

In hoofstuk 4 word die bevindinge vanuit die literatuurstudie en die empiriese ondersoek 

weergegee. Gevolgtrekkings en aanbevelings word gemaak en die leemtes van hierdie studie word 

verskaf. 

 

1.8 TEN SLOTTE 

 



 9 

In hierdie hoofstuk is gepoog om breë agtergrondinligting te gee aangaande die onderwerp, “die 

nuwe moeder as opvoeder se belewing van ‘n steungroep”. Vervolgens gaan daar in die volgende 

hoofstuk gefokus word op ‘n literatuurstudie betreffende: 

••  die nuwe moeders se belewenisse en behoeftes; 

••  die begrip “belewenis”; 

••  die omvang van steungroepe en gevalle waar dit reeds aangewend is. 
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HOOFSTUK 2 

 

DIE BELEWINGE VAN DIE NUWE MOEDER 

 

2.1 INLEIDING 

 

Watter faktore het ’n invloed op hoe ’n nuwe moeder kindersorg op drie maande baasraak?   Uit ’n 

ondersoek deur Tarkka, Paunonen en Laippala (1999:114) blyk dit dat daar positiewe korrelasies is 

tussen die moeder se werklike bevoegdheid in hierdie verband, hoe sterk sy met die kind gebind 

het, haar gesondheidstoestand, of sy depressief is, haar verhouding met haar huweliksmaat, haar 

gevoelens van isolasie en rolbeperking, en hoe sy die versorging van haar baba baasraak. Die 

sterkste korrelasie is gevind tussen die moeder se bevoegdheid en die mate waarin sy kindersorg 

kon baasraak. ’n Positiewe korrelasie is ook gevind tussen die baba se buie, die aandag wat die baba 

verg, die mate waarin die moeder die baba aanvaar, en haar vermoë om die versorging van haar 

baba baas te raak.  Die aandag wat die baba verg, was die faktor wat die sterkste korrelasie getoon 

het met die moeder se vermoë om die versorging van haar baba baas te raak. Tarkka et al 

(1999:118) het bevind dat die nuwe moeder se vermoë om haar kind se versorging wanneer hy/sy 

drie maande oud is baas te raak, beïnvloed word deur eienskappe van beide die ma en die baba, 

sowel as deur die sosiale steun wat aan die moeder verleen word.  

 

Met bogenoemde in gedagte, gaan die soeklig in hierdie hoofstuk val op kwessies met betrekking 

tot die behoeftes en belewinge van nuwe moeders. Die begrip “belewing”, wat vir die doel van 

hierdie studie as ’n sinoniem vir "ervaring" gesien kan word, sal eers toegelig word, aangesien dié 

term die kern van hierdie navorsing vorm. Ter afsluiting sal die omvang van steungroepe en gevalle 

waar steungroepe reeds geïmplementeer is, bespreek word.   

 

2.2 OMSKRYWING VAN DIE BEGRIP “BELEWING” 

 

Alvorens die begrip “belewing” duideliker belig gaan word, word daar eers vlugtig na die begrippe  

“betekenisgewing” en “betrokkenheid” verwys, aangesien die drie hand aan hand gaan. Aan die 

einde van hierdie afdeling sal dié begrippe (betekenisgewing, betrokkenheid en belewing) aan die 

hand van die huidige navorsing verklaar word. 

 

“Betekenisgewing” gaan gepaard met die kognitiewe vermoë om te ken, te herken, te verstaan en te 
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weet. Dit stel ’n persoon in staat om hom/haar in sy/haar wêreld te oriënteer en is in totaliteit uniek. 

Betekenisse word ontdek of toegeken en bestaan in die gedagtes van die persoon wat verstaan. 

Indien die persoon nie daarin slaag om te verstaan nie, kan dit lei tot gedrags - en 

persoonlikheidsprobleme (Jacobs & Vrey 1982:11-12). 

 

Om kennis in verband met ’n saak te bekom, vereis dat 'n persoon fisies of psigies met 

daadwerklike handeling daarby betrokke moet raak. Die wil om te handel moet aanwesig wees. 

Verder impliseer “betrokkenheid” doelgerigtheid, volharding, ywer en toewyding. “Belewing” 

geskied vanweë ’n persoon se “betrokkenheid” by “betekenisgewing” (Jacobs & Vrey 1982:12). 

 

Vervolgens val die soeklig op die begrip “belewing”. Volgens Jacobs en Vrey (1982:12) dui 

“belewing” op die wyse waarop ’n persoon ’n situasie ervaar of evalueer. Gevolglik kan belewing 

in die breë kategorieë van aangenaam en onaangenaam ingedeel word. So kan ’n persoon 

byvoorbeeld frustrasie, mislukking of sukses beleef na aanleiding van ’n situasie waarin hy/sy 

hom/haar bevind. Die  kwaliteit van relasies word deur belewing bepaal, want dit is gevoelsmatig 

van aard en beklemtoon die unieke en eie aard van die relasies wat ’n persoon stig.  Die intensiteit 

daarvan bepaal die bestendigheid en duidelikheid van die betekenisse wa t gevorm word.  

 

Belewing word beperk tot die gevoelsmatige bewussynstoestand; derhalwe bly dit altyd die 

meeganger van ’n toestand of aktiwiteit soos betekenisgewing en betrokkenheid. ’n 

Belewingstoestand soos frustrasie dui aan hoe ’n persoon die situasie wat hy/sy ervaar, evalueer. 

Belewing bepaal die kwaliteit van betrokkenheid en betekenis. Gebrekkige begrip, trae 

betrokkenheid en onaangename belewinge vereis gespesialiseerde steun om te bepaal wat vir die 

persoon onaangenaam is, en om hom/haar te help om relasies te vorm wat vir die persoon 

aangenaam is (Jacobs & Vrey 1982:12-13). 

 

Die moeder behoort daarom aandag te skenk aan haar betrokkenheid by haar baba en haar 

betekenisgewing wat sy aan hierdie baba se opvoeding gee. Indien sy haar betrokkenheid as 

onaangenaam beleef, kan dit haar aansporing tot betekenisgewing, sowel as haar relasie met die 

baba, strem. Gespesialiseerde steun behoort dan verleen te word.  

 

Volgens Vrey (1979:24) is dit as gevolg van gevoel (belewing) en kennis (betekenisgewing) van 

mekaar dat affektiwiteit tot uiting kom in toenadering en aanvaarding. Waar daar ’n gebrek aan 

gevoel en kennis bestaan, heers verwerping en verwydering tussen persone.  
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Vervolgens word daar gekonsentreer op die behoeftes en belewinge van die nuwe moeder. In 

Bylaes A, B en C val die klem op die kennis van die moeder in ’n poging om verwerping en 

verwydering te bekamp. 

 

2.3 DIE NUWE MOEDER  

 

Volgens Richter (1997:95) beïnvloed sosiale en psigososiale faktore die begin, tydperk, hewigheid 

en prognose van kinders se siektes en verskeie noodtoestande. Daarom behoort kinders versorg te 

word met affeksie en sosiale steun binne ’n atmosfeer van stabiliteit en sekuriteit. Dit is ’n 

verantwoordelikheid wat elke nuwe moeder raak en wat haar baba se tevredenheid beïnvloed.  

 

Maar wat van die nuwe moeder se ouerlike tevredenheid? Ouerlike tevredenheid is, volgens 

Hudson, Elek en Fleck (2001:32), uiters belangrik, aangesien vroeë patrone van ouerlike sorg 

dikwels vasgelê word, en die wyse waarop ouers met hul kinders kommunikeer, so beïnvloed word.  

 

Vervolgens sal daar eerstens gefokus word op die geval waar die moeder nie ouerlike tevredenheid 

ervaar nie, maar eerder postnatale depressie.  Die voorkoms, simptome, oorsake en invloed van 

postnatale depressie word bespreek. Daarna val die soeklig op die nuwe moeder se belewing van 

verskeie faktore soos haar en die vader se verhouding en die rolverdeling tussen die ouerpaar. 

Daarna word die band tussen die moeder en haar baba, sowel as die invloed van die baba se 

eienskappe en geslag op die moeder se belewing van ouerlike tevredenheid, onder die loep geneem.  

Ander faktore, naamlik die kwessie van hertoetrede tot die arbeidsmark, die moeder se ideale en 

verwagtings, jonger teenoor ouer moeders se belewing van moederskap en nuwe moeders se 

bestaande steun, word ondersoek, sodat die invloed op haar ouerlike tevredenheid beter belig kan 

word.  

 

2.3.1 Postnatale depressie  

 

In hierdie afdeling word die voorkoms, simptome, oorsake en die invloed van postnatale depressie 

bespreek. 

 

2.3.1.1 Die voorkoms van postnatale depressie 

 

Na haar baba se geboorte kan ’n moeder voel dat sy nie haar lewensomstandighede kan hanteer nie 

(Salzwedel 2002:18). Postnatale depressie kan dan straks aanwesig wees. Mercer (1998:397) 
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beskryf postnatale depressie  as ’n emosionele reaksie van die moeder kort na die geboorte van haar 

baba. Dit is, volgens haar, ’n toestand wat ’n jaar of meer na die baba se geboorte steeds kan 

voortduur (Mercer 1998:397).  Postnatale depressie  volg egter, soos ander vorms van depressie, nie 

’n vaste patroon nie en kan gevolglik ook eers maande na die baba se geboorte die moeder  

oorweldig, aldus Salzwedel (2002:18). Trouens, enige gedrag wat nie tipies van die moeder se aard 

is nie, behoort aandag te ontvang, aangesien dit op depressie kan dui (Salzwedel 2002:18). 

 

Mercer (1998:397) voer aan dat postnatale depressie baie algemeen voorkom. Dit word bevestig 

deur Najman, Andersen, Bor, O’Callaghan en Williams (2000:19), asook Gair (1999:55) en Horan-

Smith en Gullone (1998:140), wat verklaar dat postnatale depressie by die meeste nuwe moeders 

voorkom. 

 

Ketler (1998:4327) beskou postnatale depressie as ’n normale en verwagte fase waardeur ’n moeder  

gaan. Al die moeders se depressiewe gemoedstoestande is nie ernstig nie en duur gewoonlik nie 

langer as enkele weke nie (Najman et al 2000:19). Postnatale depressie kan egter nadelige gevolge 

inhou vir die moeder, baba en die res van die gesin. Vir ongeveer 20 persent van nuwe moeders 

duur postnatale depressie vir ten minste twee weke, terwyl omtrent die helfte van hierdie moeders 

na ’n jaar of meer steeds depressief is (Mercer 1998:397). 

 

Volgens Salzwedel (2002:18) behoort postnatale depressie (of nageboortelike depressie soos sy dit 

noem) van baby blues onderskei te word. Baby blues word deur ongeveer 80 persent van nuwe 

moeders ondervind en moeders kry dit gewoonlik op die derde of vierde dag na hul baba se 

geboorte. Dit kan wees weens die skielike afname van hormoonvlakke en val gewoonlik saam met 

die ontslag uit die hospitaal, en die hantering van die nuwe verantwoordelikheid en dikwels pynlike 

wond. Gewoonlik verdwyn die tranerigheid en gevoelens van weerloosheid binne een tot drie weke 

wanneer die hormoonvlakke begin stabiliseer en die baba se roetine vestig. Sowat 20 persent van 

moeders wat baby blues ondervind, kry postnatale depressie. Mediese behandeling, wat gewoonlik 

uit ’n kursus antidepressante bestaan, kan dan ondergaan word (Salzwedel 2002:18). 

 

Salzwedel (2002:18) beweer dat een uit 500 gevalle van baby blues ’n psigotiese depressie kan 

ontwikkel. Hospitaalbehandeling en intensiewe sielkundige hulp word dan vereis, aangesien sulke 

moeders in hierdie stadium hul eie lewens en dié van hul baba kan neem. Volgens Salzwedel 

(2002:18) is kindermishandeling ook nie uitgesluit nie. Geen vorm van postnatale depressie behoort  

ligtelik opgeneem te word nie (Salzwedel 2002:18).  
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Noudat die voorkoms van postnatale depressie behandel is, sal daar oorgegaan word na ’n 

bespreking van die simptome van postnatale depressie. 

 

2.3.1.2 Simptome van postnatale depressie 

 

Volgens Locicero, Weiss en Issokson (1997:169) is daar nie ’n universeel aanvaarde definisie vir 

postnatale depressie  nie.  Hierdie navorsers (Locicero et al 1997:169) steun op Dunnewold en 

Sanford (1994), Harberger (1992) en Kendall-Tackett en Kantor (1993) se beskrywings van 

simptome van postnatale depressie. Hierdie simptome kan wissel van matig tot erg en kan soos volg 

uiteengesit word (Gair 1999:56; Salzwedel 2002:18; Dunnewold en Sanford 1994, Harberger 1992 

en Kendall-Tackett en Kantor 1993): 

 

••  Matige depressie 

••  Ontroosbare hartseer 

••  Selfmoordgedagtes 

••  Oorsensitiwiteit 

••  Slaap- en/of eetversteurings 

••  Fisiese simptome, bv. 

uitputting 

••  Verlies aan belangstelling in 

aktiwiteite wat gewoonlik 

geniet word 

 

••  Oormatige 

bekommernis en vrese 

in verband met die 

moeder self of haar 

baba 

••  Gevoelens van 

ontoereikendheid 

••  Angs  

••  Nagmerries 

 

 

••  Haatdraendheid 

••  Skuldgevoelens  

••  Onvermoë om te 

konsentreer 

••  Seksuele koudheid 

••  Vyandigheid teenoor die 

baba of die baba se 

vader 

••  Obsessiewe gedrag 

  

 

Davidson (2001:74) meen elkeen van hierdie simptome in isolasie is normaal, maar sodra hulle in 

kombinasie voorkom, word postnatale depressie vermoed.  

 

In hierdie afdeling is die simptome van postnatale depressie genoem. Maar wat is die oorsake van 

hierdie toestand? 

 

2.3.1.3 Oorsake van postnatale depressie 

 

Gewoonlik is daar nie net ’n enkele faktor wat aanleiding gee tot depressie  nie (Leathers, Kelley & 

Richman 1997:139). Verske ie navorsers (soos telkens aangedui sal word) identifiseer die volgende: 

 

••  Fisiese uitputting, dikwels vanweë onderbroke en te min slaap (Leathers et al 1997:139, 
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Salzwedel 2002:19; Gair 1999:56) 

••  Hormonale veranderinge (Leathers et al 1997:139; Gair 1999:56) 

••  Angs as gevolg van nuwe verantwoordelikhede (Leathers et al 1997:139; Gair 1999:64)  

••  Bekommernis  oor veranderinge in hul huweliksverhouding (Leathers et al 1997:139) 

••  Ontoereikende sosiale ondersteuning en interaksie (Lee 1997:93; Locicero, Weiss & Issoks on 

1997:169; Hudson, Elek & Campbell-Grossman 2000:450; Gair 1999:64) 

••  Hoë of toenemende werkladings (Lee 1997:93; Gair 1999:63)  

••  Onrealistiese verwagtings (Lee 1997:93; Gair 1999:63) 

••  Huweliks- en emosionele probleme (Mercer 1998:397; Davidson 2001:74) 

••  Spanningsvolle lewensomstandighede (Mercer 1998:397; Davidson 2001:74) 

••  Gesondheidsprobleme (Mercer 1998:397; Davidson 2001:74) 

••  Gebrek aan ervaring (Mercer 1998:397; Davidson 2001:74) 

••  Aanhoudende aanspraak van die baba op die moeder se tyd (Mercer 1998:397; Davidson 

2001:74) 

••  Familielede wat inmeng (Mercer 1998:397; Davidson 2001:74) 

••  ’n Baba met ’n moeilike temperament (Mercer 1998:397; Davidson 2001:74) 

••  ’n Moeder se geneigdheid tot selfevaluering (Luthar, Doyle, Suchman & Mayes 2001:165) 

••  ’n Hoë ontwikkelingsvlak by die moeder (Luthar et al 2001:165) 

••  Bykomende finansiële verpligtings (Locicero et al 1997:169) 

••  Die moeder se persepsie van die geboorteproses as traumaties (Locicero et al 1997:169) 

••  Gevoelens van hulpeloosheid tydens die geboorteproses (Locicero et al 1997:169) 

••  Onbeplande keisersnitte (Salzwedel 2002:19; Durik, Hyde & Clark 2000:259) 

••  Die moeder se verlies aan vryheid (Gair 1999:64) 

••  Onvoldoende voorbereiding op moederskap (Gair 1999:64) 

••  Die moeder se probleme om by haar rol as moeder aan te pas (Gair 1999:64; Lee 1997:93) 

••  Die verlies van die moeder se rol as beroepsvrou (Gair 1999:64) 

••  Die moeder se identiteitskrisis (Salzwedel 2002:19) 

 

Hudson et al (2000:450) het bevind dat depressiewe gevoelens algemeen voorkom by 

tienermoeders, vanweë gevoelens van eensaamheid en verminderde sosiale steun. Met die nuwe 

verpligtinge wat moederskap meebring, is daar gewoonlik min tyd en energie wat sy in ander 

verhoudings stort en voel sy dikwels vervreem van haar portuurgroep.  
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2.3.1.4 Die invloed van postnatale depressie en depressie  

 

Trevarthen en Aitken (2001:27) se navorsing toon dat depressiewe moeders se babas versteurde 

gedragskenmerke openbaar. Hierdie navorsers het bevind dat moeders wat aan postnatale stres ly, 

traag is om op leidrade van hul babas te reageer. Hierdie moeders reageer ook stadiger op geluide 

van hul babas en toon minder oordrewe, herhalende vokalisasiepatrone wat tipies voorkom wanne er 

moeders met hul babas praat. Verder het Mercer (1998:397) bevind dat depressiewe moeders 

minder oogkontak met hul babas maak. Reid (1997:98) bevestig dat die moeder se stem en haar 

oogkontak, veral in die eerste maande, belangrik is, aangesien dit help om die emosionele 

verhouding tussen moeder en baba te ontwikkel en te handhaaf. 

 

Volgens Roth-Hanania, Busch-Rossnagel en Higgins-D’Alessandro (2000:1) kan babas vanaf 

geboorte empatie toon. Empatie is ’n unieke manier waarop relasies gevorm word en babas maak 

van verskeie gedragsvorme gebruik om hul empatie teenoor ander in nood te kommunikeer. 

Gevolglik kan depressiewe moeders ’n effek op hul babas se gemoedstoestand hê. Aansluitend 

hierby is Dawson et al (1997:650) van mening dat babas van depressiewe moeders meer negatiewe 

emosies ervaar as babas van moeders wat nie depressief is nie. 

 

Najman, Andersen, Bor, O’Callaghan, en Williams (2000:27) is van mening dat kinders wat deur 

depressiewe moeders grootgemaak word, kognitief en emosioneel swakker ontwikkel. Hierdie 

navorsers meen dat wanneer daar aan depressiewe moeders se geestesgesondheid in die postnatale 

fase aandag geskenk word, dit nie net die moeder tot voordeel strek nie, maar ook lei tot beter 

fisiese en emosionele gesondheid van die kind.  

 

Dit is belangrik dat die baba ook positiewe emosionele belewinge sal ervaar, aangesien dit die baba 

in staat stel om te waag om nuwighede te bemeester (Trawick-Smith 2000:174). Aansluitend hierby 

meen Panksepp (2001:132) dat positiewe emosionele toestande die baba meer ontvanklik maak vir 

kognitiewe ontwikkeling. 

 

Watson, Watson en Cam Wilson (1999:267) beweer dat ’n baba tydens die eerste maand sy/haar 

basiese gevoel vir sekuriteit ontwikkel. Indien dit nie in die eerste maand ontwikkel nie, is dit 

moeilik om later volkome te ontwikkel (Watson, Watson & Wilson 1999:267). Dit is dus  belangrik 

dat die moeder opgewasse moet wees vir haar moederrol. Hierbenewens moet die moeder, om 

effektief te kan funksioneer, besef dat dit in hierdie stadium van kritieke belang is dat die baba 

vertroue moet aanleer  (Erikson 1963:17). Sy behoort daarom nie in hierdie stadium die baba se 
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vertroue te skok nie, en in staat te wees om sensitief teenoor hom/haar op te tree. 

 

Om vertroue aan te leer, het babas, volgens Gonzalez-Mena en Widmeyer Eyer (2001:21), 

betroubare volwassenes nodig. Dan behoort hulle die wêreld as ’n veilige en voorspelbare hawe te 

beleef. Hierdie vertrouensverhouding met hul versorgers kring dan later na ander uit (Trawick-

Smith 2000:174; Swim & Muza 1999:3).  Papalia, Olds en Feldman (1999:148-150) sê dat babas na 

aanleiding van die wyse waarop daar teenoor hulle opgetree word, reageer en dat dit gevolglik 

bepalend is vir die tipe persoon wat hulle eendag gaan word. Verder word babas beïnvloed deur hoe 

hul ouers voel oor die ouerskap − dit raak ook gewoonlik die huweliksgeluk (Papalia et al  

1999:148-150). 

 

Vervolgens word die ouerpaar (getroud of nie) se funksionering van nader beskou ten einde te 

bepaal of dit ’n invloed kan uitoefen op die nuwe moeder se gemoedstoestand.  

 

2.3.2 Die nuwe moeder en die baba se vader 

 

Die nuwe ouerpaar se verhouding en hul rolverdeling word vervolgens belig. 

 

2.3.2.1 Die nuwe moeder se verhouding met die vader 

 

’n Baba in die huis is gewoonlik vir beide ouers ’n aanpassing. Volgens Mercer (1998:124) word 

die ouers se seksuele omgang na die baba se geboorte dikwels uitgestel, aangesien die moeder nog 

fisies wil herstel. Daarna kan dit steeds gebeur dat die moeder voel dat sy nie energie vir ’n seksuele 

verhouding het nie. Sy kan gepreokkupeerd wees met die baba, wat kan veroorsaak dat sy nie 

aandag aan die seksuele sy van haar verhouding met die vader skenk nie. Dit gebeur dan ook 

dikwels dat die vader as gevolg hiervan nie weet waar hy in die nuwe situasie inpas nie, en hom 

emosioneel onttrek (Mercer 1998:124).  

 

Die baba vereis heelwat aandag en gevolglik verminder die tye wat die ouers gewoonlik  saam 

deurgebring het. Verder vermeerder die werkslading in die huishouding, terwyl die energievlakke 

van een of beide ouers verlaag en een of albei ook minder slaap. Al dié faktore kan die ouerpaar laat 

voel dat hulle hierdie aanpassing as ’n krisis beleef (Mercer 1998:124). 

 

In Italië en Frankryk het Romito, Saurel-Cubizolles en Lelong (1999:1651) bevind dat onbevre-

digende verhoudings tussen paartjies bydra tot die psigologiese nood van nuwe moeders na hul 
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eerste baba se geboorte.  Matthey, Barnett, Ungerer en Waters (2000:75) stem ook saam dat die 

ouerpaar se verhouding ’n rol speel by die moeder se depressiewe gevoelens. 

 

Vervolgens word daar aandag geskenk aan die rolverdeling by die ouerpaar om te sien of dit 

aanleiding kan gee tot depressiewe gevoelens by ’n nuwe moeder en sodoende haar ouerlike 

tevredenheid negatief kan beïnvloed. 

 

2.3.2.2 Die rolverdeling 

 

Nuwe moeders se tevredenheid met hul rolverdeling is deur Cappuccini en Cochrane (2000:189) 

nagevors. Volgens hulle beïnvloed emosionele ondersteuning wat die moeders van die vaders kry 

grootliks die moeders se tevredenheid met hul rolverdeling (tradisioneel of nie). Verder het Wicki 

(1999:451) bevind dat rolverdeling na die eerste kind se geboorte spanning veroorsaak, aangesien 

dit gewoonlik heelwat veranderinge en aanpassings verg. Hudson, Elek en Campbell-Grossman 

(2000:450) beskou rolverwagtings as ’n bydraende faktor tot depressie by nuwe moeders. Moeders 

besef nie altyd vooraf dat daar na die baba se geboorte minder tyd, minder energie en meer 

verantwoordelikhede is nie. 

 

Die ouerpaar se funksionering is so pas onder die loep geneem. Sou die baba self ook ’n invloed 

kan uitoefen, al is hy/sy nog so klein? 

 

2.3.3 Die moeder en haar baba 

 

Vervolgens word op die band tussen die moeder en haar baba, asook die baba se eienskappe en die 

baba se geslag gefokus. 

 

2.3.3.1 Die band tussen die moeder en haar baba 

 

Babas word gebore met ’n sterk biologiese neiging om met ’n klein aantal versorgers wat voldoende 

tyd met hulle deurbring, ’n band te vorm (Boris, Aoki & Zeanah 1999:2). Volgens De Lange 

(2002:37) word ’n sterk en gesonde band tussen moeder en baba gevorm wanneer die moeder haar 

baba vashou en wanneer sy reageer op sy/haar gehuil. In hierdie stadium kan die baba nie bederf 

word deur heelwat vasgehou te word nie, maar skep dit eerder vir die baba ’n warm en liefdevolle 

omgewing waarin die baba die beste reageer.  
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Posada, Jacobs, Richmond, Carbonell, Alzate, Bustamante en Quiceno (2002:76) plaas klem op die  

vroeë stadium van babasorg wat volgens hulle bepalend is vir die sekuriteitsband wat tussen moeder 

en baba vorm. Schore (2001:7) het bevind dat hierdie sekuriteitsband tussen die primêre versorger 

en die baba die wyse waarop die baba situasies later in sy/haar lewe sal hanteer, beïnvloed. 

Letourneau (1997:36) sluit hierby aan met haar bevinding dat ouer/baba -interaksie van hoë 

kwaliteit die baba en later die ouer kind se vermoë om stres te hanteer, bevorder. Thompson 

(2000:145) meen egter dat daar nie veralgemeen kan word nie, aangesien die invloed wat vroeë 

binding later uitoefen op ’n kind, van kind tot kind verskil. 

 

In ’n studie deur De Wolff en Van IJzendoorn (1997:571-591), het hulle bevind dat die moeder se 

sensitiwiteit teenoor haar baba ’n belangrike faktor is vir die sekuriteit en band wat by haar baba 

gevestig word.  Dit is egter nie die enigste bepalende faktor in hierdie verband nie. ’n Ongunstige 

huweliksklimaat kan byvoorbeeld ’n negatiewe effek hê op die baba se emosionele sekuriteit, al is 

daar ’n goeie band met die moeder en al is haar interaksiestyl teenoor haar baba sensitief.  

 

McKim, Cramer, Stuart en O’Connor (1999:92) en die NICHD (National Institute of Child Health  

and Human Development) (1997b:860) het bevind dat onsensitiewe moeders se kinders minder 

sekuriteit ervaar as die kinders van sensitiewe moeders wanneer die kinders buitenshuise sorg 

ondergaan. Hierdie navorsers is van mening dat babas se temperament hul sekuriteitsband met hul 

moeders grootliks beïnvloed.  ’n Baba met ’n  moeilike temperament sal byvoorbeeld  geneig wees 

om ’n swakker sekuriteitsband met sy/haar moeder te vorm.  

 

Vervolgens word verdere eienskappe van die baba belig. 

 

2.3.3.2 Eienskappe van die baba  

 

Die manier waarop die baba se persoonlikheidseienskappe gevorm word en sommige van die baba 

se eienskappe sowel as die invloed daarvan (soos koliek, ’n gedurige gehuil, gesondheidsprobleme 

en probleme wat premature babas kan ondervind), word vervolgens toegelig.  

 

Sommige persoonlikheidseienskappe van ’n baba ontwikkel weens sy/haar positiewe en negatiewe 

interaksie met sy/haar omgewing en die mense daarin. Hierdie gebeure laat die baba sy/haar 

omgewing as vriendelik of bedreigend beleef (Panksepp 2001:132). Honig (1997:21) voeg in 

hierdie verband by dat ’n baba se persoonlikheid vanuit ’n komplekse interaksie van genetiese 

faktore, daaglikse intieme interaksie en sosiale impakte ontwikkel.  
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Die baba met gesondheidsprobleme is vir die nuwe moeder ’n faktor wat psigologies negatief op 

haar inwerk (Romito et al 1999:1651). Premature babas se gesondheid is ook meer riskant as dié 

van babas wat naby die verwagte datum gebore is. Gevolglik is premature babas se moeders oor die 

algemeen geneig om hul babas meer negatief te beoordeel en is hulle ook meer bekommerd oor 

hulle versorging (May 2000:274). 

 

In ’n studie deur Gair (1999:63,64), het sy bevind dat koliek en die gehuil en geskree van ’n baba en 

die baba se slaappatrone by kan dra tot depressiewe gevoelens by sowel biologiese moeders as by 

moeders wat hul babas aangeneem het. Dit wil derhalwe voorkom asof die baba se temperament en 

gedrag die moeder depressief kan laat voel. 

 

Indien daar van die veronderstelling uitgegaan word dat die baba se eienskappe ’n effek op die 

moeder se gemoedstoestand het, sou dit die baba se geslag insluit? Vervolgens word daar op hierdie 

onderwerp ingegaan. 

 

2.3.3.3 Die baba se geslag 

 

Volgens Hirose en Barnard (1997:93) is babaseuntjies van depressiewe moeders meer geneig om 

negatiewe effekte te ervaar as wat die geval by babadogtertjies is. Moeders van seuntjies wend in 

die algemeen meer pogings aan om met hul seuntjies interaksie te hê, aangesien daar geglo word dat 

seuntjies meer kwesbaar is en moeiliker grootmaak. Wanneer die moeder dan depressief is, 

verhinder dit haar kommunikasie met haar seuntjie en he t dit ’n negatiewe impak op sy kognitiewe 

ontwikkeling (Hirose & Barnard 1997:93). 

 

Verder is Hirose en Barnard (1997:93) ook van mening dat daar al vanaf hul geboorte ingebore 

verskille in die gedrag van seuntjies en dogtertjies is. Dogtertjies is meer geneig om objekte in hul 

monde te sit, suig meer ritmies aan hul vingers en seuntjies is meer geneig om groter fisiese 

bewegings te maak. Al die verskillende vroeë gedragspatrone kan moeders se interaksies beïnvloed 

(Hirose & Barnard 1997:93). 

 

Die eienskappe van die baba, en veral die geslag van die baba, is ondersoek om die invloed daarvan 

op die moeder se gemoedstoestand te bepaal. Die vader se invloed is ook reeds bespreek. In die 

volgende afdeling word ander faktore behandel, ten einde die invloed daarva n op die nuwe moeder 

se belewing uit te lig. 
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2.3.4 Ander faktore  

 

Die faktore waarop daar in hierdie afdeling gekonsentreer gaan word is: die kwessie van hertoetrede 

tot die arbeidsmark, die moeder se ideale en verwagtings, jonger teenoor ouer moeders se belewing 

van moederskap en die bestaande steun wat tot die nuwe moeder se beskikking is. 

 

Terwyl sommige moeders net tuis ’n moederrol vervul, is daar ander wat weer terugkeer na die 

arbeidsmark. In die volgende afdeling val die kollig hierop. 

 

2.3.4.1 Die kwessie van hertoetrede tot die arbeidsmark 

 

Volgens Vandenheuvel (1997:365) kan vroue al vanaf hul kinderdae besluit of hulle die tradisionele 

rol wil aanneem en tuis by hul kinders bly of eerder beroepsvroue wil word. ’n Diskrepansie tussen 

werklike en begeerde werkstatus is, volgens Romito, Saurel-Cubizolles en Lelong (1999:1651), ’n 

probleem wat voorkom by nuwe moeders. Om na die baba om te sien, kan beteken dat outonome 

funksionering bemoeilik word.  Verder kan dit ook as ’n verlaging in status beskou word, veral as  

daar van beroepe afstand gedoen word en die huisvrourol aangeneem word (Priel & Besser 

1999:250).  

 

McKim, Cramer, Stuart en O’Connor (1999:92) het bevind dat moeders wat beroepsvroue is en 

besluit om eerder tuis te bly by hul kinders, die meeste depressief is.  Hul kinders is meer geneig om 

onstabiele sorg te ervaar as wat die geval is by moeders wat besluit om voort te gaan met hul beroep 

(McKim et al 1999:92).  

 

Verder is daar bevind dat meer swart moeders as blanke moeders in die arbeidsmark bly. Van die 

blanke moeders tree eers na ’n aantal jare na hul eerste kind se geboorte terug na die arbeidsmark. 

Finansiële bekommernisse is vir nuwe moeders ’n krisis en kan bydra tot die besluit om weer na die 

arbeidsmark terug te keer (Romito et al 1999:1651; Wic ki 1999:431; Locicero et al 1997:169; 

Vandenheuvel 1997:365; NICHD 1997a:402).  

 

Die volgende faktore beïnvloed die besluit van ’n moeder om terug te keer na die arbeidsmark: 

••  Die invloed van die gemeenskap (Vandenheuvel 1997:364,365) 

••  Gesinsomstandighede (Vandenheuvel 1997:364,365) 

••  Die moeder se persoonlikheid (NICHD 1997a:398) 
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••  Die moeder se oortuigings met betrekking tot haar kind wat elders versorg word (NICHD 

1997a:398) 

••  Die baba se persoonlikheidseienskappe (soos sy/haar temperament) (Pungello & Kurtz-Costes 

1999:91) 

••  Beskikbaarheid van kwaliteit sorg (Pungello & Kurtz-Costes 1999:91) 

••  Die moeder se demografiese kenmerke (Pungello & Kurtz-Costes 1999:91) 

••  Sommige moeders voel dat hul loopbane benadeel word as hulle nie na hul beroep terugkeer nie 

(Pungello & Kurtz-Costes 2000:252). 

 

Met die terugkeer na die arbeidsmark na die baba se geboorte, is daar dikwels nie geskikte 

kindersorg beskikbaar met dieselfde tye as die werksure van die moeder nie.  Dit kan 

omstandighede vir die moeder bemoeilik (Lindjord 1997:7). Alhoewel sy bevrediging uit haar 

beroep put en ’n inkomste verdien wat belangrik is vir die gesin se versorging, kan ’n nuwe moeder 

dit stresvol beleef om haar moederrol en haar beroep saam te akkommodeer (Pungello & Kurtz-

Costes 1999:88). 

 

Vir Gallagher Ross (1997:5359) is die moeder se kultuur ’n faktor wat sy in ag neem wanneer sy 

besluit om buitenshuis te gaan werk of nie. In sommige kulture is sy ’n goeie moeder indien sy tuis 

bly by haar kinders (veral as hulle baie klein is) en in ander weer nie. 

 

Die skeiding van die moeders en hul babas, die aanpassing vir beide en die buigsaamheid van die 

werkgewer kan kommer bewerkstellig vir die moeders wat na die arbeidsmark terugkeer. Vir die 

moeders wat tuis bly (wat in die minderheid is), bestaan daar ’n behoefte aan steun en bevestiging 

dat hul besluit tog sinvol kan wees (Ross 1997:5359). Vir Leach (1997:47) blyk dit sinvol te wees 

vir moeders om tuis te bly by hul kinders, aangesien sy in haar navorsing bevind het dat 

professionele persone (d.w.s. kundiges op die gebied van kinderontwikkeling) dit as die wenslike 

opsie verkies. Haar navorsing het verder getoon dat sorg deur ’n familielid bo ander buitenshuise 

sorg gestel word, individuele sorg bo groepsorg verkies word en dat tot en met tweejarige leeftyd 

eerder halfdagsorg as voldagsorg voorkeur behoort te geniet. 

 

Soms is moeders bekommerd dat die band tussen moeder en baba belemmer sal word wanneer die 

moeder die baba in iemand anders se sorg laat. In hierdie verband het die NICHD (1997b:877) 

bevind dat sorg deur iemand anders as die moeder nie ’n risiko vir die moeder/baba-band behoort te 

wees nie − dit hang egter af van die wyse waarop die moeder en baba hul interaksie volhou.  
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Die NICHD (2000:960, 977) het die kognitiewe en taalontwikkeling van kinders vanaf geboorte tot  

en met driejarige ouderdom nagevors. Hulle het bevind dat daar nie ’n verskil is tussen die babas en 

kinders wat heeldag tuis deur hul moeders versorg word en dié wat elders in dagsorg is nie. Wat wel 

deurslaggewend is vir goeie kognitiewe en taalontwikkeling, is dat die interaksie tussen die 

versorger en die baba (of kind) ondersteunend en verbaal stimulerend behoort te wees. 

 

Dit is dan ’n kort weergawe van die navorsingsbevindinge oor die kwessie of die nuwe moeder na 

die beroepswêreld moet terugkeer of  tuis by die baba moet bly. Vervolgens word daar gefokus op 

die moeder se ideale en verwagtings. 

 

2.3.4.2 Die moeder se ideale en verwagtings 

 

’n Nuwe moeder se ideale en verwagtings kan al in die kraamsaal ’n knou kry, indien die 

kraamproses anders verloop as waarop sy haarself voorberei het (Locicero et al 1997:169).  So is 

daar verskeie gebeure wat daartoe kan aanleiding gee dat ’n moeder teleurgestel kan word indien 

haar lewensituasie nie na verwagting verloop nie. Moeders wat in die vroeë stadium van hul 

moederskap is, vind dit dikwels moeilik om hul ideale ten opsigte van hul rol as moeder te 

verwesenlik (Lupton 2000:50). Scott en Hill (2001:105-118), sowel as Coleman, Nelson en Sundre 

(1999:27-39), het bevind dat moeders se verwagtings en oortuigings met betrekking tot hul 

moederskap na hul eerste baba se geboorte verander. 

 

O’Callaghan, Borkowski, Whitman, Maxwell en Keogh (1999:221) het bevind dat moeders wat 

meer realistiese verwagtings van hul babas se ontwikkeling gehad het, meer geneig is om hul babas 

se intellektuele en emosionele funksionering te verhoog en te stimuleer. 

 

In ’n vorige afdeling is die oorsake van postnatale depressie uitgelig. Byna elkeen van daardie 

oorsake kan deurgetrek word na situasies waarop die moeder haarself nie kon voorberei het nie. 

Gebeure het moontlik anders verloop as wat sy verwag het. Voorbeelde daarvan is 

gesondheidsprobleme of die baba wat ’n moeilike temperament het.  In die volgende afdeling gaan 

die soeklig val op die verskil tussen die belewing van moederskap van jonger moeders teenoor dié 

van ouer moeders. 

 

2.3.4.3 Jonger teenoor ouer moeders se belewing van moederskap 

 
O’Callaghan et al (1999:219) meen dat tienermoeders moeders kap as ’n groot aanpassing beleef,  
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aangesien hulle dit saam met hul aanpassing as volwassene moet hanteer (wat hul ouer eweknieë 

reeds oorbrug het). Verder veroorsaak ’n baba ook dat die tienermoeder aanpassings moet maak wat 

betref haar toekomsideale (Camarena, Minor, Melmer & Ferrie 1998:129).  

 

Volgens De Jong en Cottrell (1999:37) behoort tienermoeders deur die gemeenskap gehelp te word 

om ouervaardighede aan te leer sodat hul babas emosioneel en fisies gesond kan ontwikkel. Hulle 

behoort ook aangemoe dig te word om hul kwalifikasies te voltooi en om verdere swangerskappe te 

voorkom. 

 

Romito et al (1999:1651) se studie het aangetoon dat ouer moeders meer geneig is tot psigologiese 

nood na die geboorte van hul eerste baba. Ouer vroue (wat as 35 jaar en ouer gereken word), blyk ’n 

jaar na hul eersteling se geboorte meer negatief oor hul huwelik te wees. Hul houding teenoor die 

seksuele sy van hul verhouding met die baba se vader is ook meer negatief as dié van hul jonger 

eweknieë (wat in hul twintigerjare is) (Windridge & Berryman 1996:45).  

 

Daarteenoor is in Noord-Amerika navorsing gedoen oor nuwe moeders in hul dertigerjare en hul 

kinders wat onder 18 maande is. Daar is bevind dat hulle dit as ’n ryk psigologiese verandering 

ervaar. Die konflik tussen hulself en hul omgewing, wat begin met die aanvang van moederskap, 

het vir hulle groei bevorder. By hierdie vroue is die manier waarop hulle oor hulself, intimiteit, 

liefde, verhoudings, doelwitte en geestelikheid gedink het, positief verander (Madaras 1999:273). 

 

Ketler (1998:4327) se navorsing toon dat ouer moeders nog voor hul swangerskap vanuit hul 

sosiale verhoudings kennis oor moederskap opgebou het. Gevolglik het moederskap vir hulle deel 

van hul daaglikse aktiwiteite gevorm. Daarteenoor het jonger moe ders gevoel dat hul moederskap 

gelei is deur professionele kennis en dit het vir hulle hul daaglikse aktiwiteite en die kennis 

aangaande moederskap van mekaar geskei laat voel. Vir die jonger moeders het dit nie, soos vir die 

ouer moeders, gevoel asof moederskap ’n gebeurtenis is wat ’n normale uitvloeisel van hul lewe is 

nie. Dit blyk die rede te wees waarom postnatale depressie meer dikwels voorkom by jonger 

moeders as by ouer moeders (Ketler 1998:4327). 

 

Of die moeders nou as oud of jonk bestempel word − watter rol speel bestaande steun tydens hierdie 

aanpassingsfase? 
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2.3.4.4 Bestaande steun aan die nuwe moeder 

 

Logsdon, Davis, Birkimer en Wilkerson (1997:73) het bevind dat steun vir moeders na hul babas se 

geboorte belangriker is as wat die moeders vooraf verwag het dit sou wees, en dat die steun wat 

hulle ontvang het minder was as wat hulle verwag het. Die afwesigheid van boesemvriendinne dra 

by tot die psigologiese nood van die nuwe moeder. Die familie- en sosiale steun speel ook ’n 

definitiewe rol in die moeder se gemoedstoestand (Romito et al 1999:1651). 

 

Volgens Camarena, Minor, Melmer en Ferrie (1998:129) se navorsing is steun aan tienermoeders 

karig en nie konsekwent nie. In ’n studie deur Flowers, Schneiders en Ludtke (1996:69-83), blyk 

getroude moeders met klein kindertjies groter sosiale steunnetwerke te hê en meer steun te ontvang 

as wat die geval by geskeide en enkellopende moeders is. Minder angs en depressie kom gevolglik 

by getroude moeders voor.  

 

Priel en Besser (2000:437-450) het bevind dat die man se ondersteuning in die geval waar moeders 

geneig is tot selfkritiek en ook by moeders wat geneig is om van ander afhanklik te wees, negatiewe 

gevoelens verminder. Aansluitend hierby beweer Lee (1997:93) dat groter betrokkenheid van 

vaders depressie teenwerk.  

 

Steun blyk nie net depressie teen te werk nie, maar dit het klaarblyklik ’n invloed op die manier 

waarop die moeder teenoor haar baba optree. Volgens Keim (1999:388) is verhoogde moederlike 

sosiale steun ’n moontlike meganisme om ouerskapsbevoegdheid te bevorder. Farel en Hooper 

(1998:173) toon dat moeders met ’n groter mate van sosiale steun hul voorskoolse kinders beter 

stimuleer. Daarom blyk dit duidelik te wees dat dit in die belang van die baba en later in die kind se 

lewe is dat sy/haar moeder steun gedurende sy/haar grootwordjare sal ontvang. 

 

Die fokus in bogenoemde bespreking het geval op aspekte wat ’n invloed kan uitoefen op ’n nuwe 

moeder se ouerlike tevredenheid. Daar is bevind dat sekere omstandighede aanleiding kan gee tot 

postnatale depressie of depressie wat aangespreek behoort te word. Die volgende blyk uit die vorige 

paragrawe faktore te wees wat die nuwe moeder se belewing van moederskap kan beïnvloed: 

 

••  Die vader se verhouding met die moeder en die rolverdeling tussen die ouerpaar 

••  Die band tussen die moeder en haar baba, sowel as die invloed wat die baba se eienskappe en 

geslag het op die moeder se belewing van ouerlike tevredenheid 

••  Ander faktore, naamlik die kwessie van hertoetrede tot die arbeidsmark, die moeder se ideale en 
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verwagtings, jonger teenoor ouer moeders se belewing van moederskap, en nuwe moeders se 

bestaande steun  

 

Wat gebeur egter wanneer die nuwe moeder nie voldoende steun ontvang nie of aan ander steun 

behoefte het? Kan steungroepe in hierdie behoefte voorsien?  

 

2.4 STEUNGROEPE 

 

In die volgende afdeling word gevalle waar steungroepe aangebied is, voorgehou. Daarna sal ’n 

voorbeeld van so ’n steungroep vir nuwe moeders in die VSA voorgehou word. Daaropvolgend sal 

daar meer in diepte op steungroepe gefokus word. Gevolglik word die rasionaal van steungroepe, 

hoe om steungroepe te begin, elemente van steungroepe, voordele en slaggate van steungroepe, die 

fasiliteerder en gr oepslede se rolle, probleme en die beëindiging van steungroepe volledig bespreek.  

 

2.4.1 Gevalle waar steungroepe aangewend is  

 

Miller-Loncar, Landry, Smith en Swank (1997:357) het na aanleiding van hul navorsing tot die 

gevolgtrekking gekom dat steun wat ander verleen, moeders se eiewaarde verhoog. Moeders 

ontwikkel meer selfvertroue, is meer optimisties en emosioneel  meer volwasse. Hierdie moeders is 

meer geneig om buigsaam teenoor hul babas se behoeftes te wees. Hulle toon die geneigdheid om 

die babas as individue te sien, aangesien hulle voel dat hulle self ook individuele waarde het. 

  

In ’n studie van Amphlett (1998:1838) word uitgelig dat moeders ’n behoefte het aan groepe wat 

steun verleen. Moeders het by speelgroepe aangesluit om isolasie en eensaamheid te bekamp. Dit 

het hulle laat voel dat hulle en hul kinders gemeenskaplike raakpunte met ander het. Hulle het ook 

daardeur geleentheid  vir sosiale kontak gekry. In hierdie studie het die moeders ook steun ontvang 

rakende kwessies soos borsvoeding en moeders se terugkeer  na die arbeidsmark. 

 

Ntombela (1995:20) sluit aan by hierdie gedagte van steun. Aangesien nuwe moeders baie kwesbaar 

is, benodig hulle spesiale sorg en steun gedurende die eerste paar weke nadat hulle geboorte 

geskenk het. Hulle het behoefte aan ’n ondersteunende omgewing waar hulle sonder vrese en 

vernederings onderskraging, inligting en morele ondersteuning kan vra. Volgens Bregman en 

Kalma (1997:273) is steungroepe ideaal geskik vir die ondersteuning van nuwe moeders. Die 

moeders kan identifiseer met mekaar se aanpassingsfase en kan mekaar se nuwe gevoelens en 

emosies meemaak (Bregman & Kalma 1997:273). 
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Nuwe moeders baat meer by steungroepe as by individuele verplegingsteun. Alhoewel moeders wat 

reeds kinders het, geneig is om meer stres te ervaar, baat hulle nie soveel soos nuwe moeders by 

steungroepe nie (Bregman & Kalma 1997:273). 

 

In ’n studie in die VSA is die behoefte aan steun aangespreek deur ’n rekenaarnetwerk wat op die 

been gebring is om aan jong, enkellopende moeders sosiale steun te verleen. Hierdie studie het 

getoon dat so ’n stelsel wel steun aan nuwe ouers verleen en spanning help verlig (Dunham, 

Gusella, Ellsworth & Dodd 1998:281-282). Dit bevestig die doeltreffendheid van steungroepe, 

hoewel so ’n steungroep slegs beperk is tot persone wat toegang het tot die spesifieke 

rekenaarnetwerk.  

  

Volgens Locicero et al (1997:173-176) behoort daar ’n geïntegreerde netwerk vir sorg en steun vir 

moeders te bestaan wat ten doel het om depressie te verhoed. Hierdie netwerk behoort in al die 

behoeftes van ouers te voorsien en al voor die baba se geboorte ouers by te staan met hul formele en 

informele dienste.  Voorbeelde van sulke dienste is: gesondheidsorg, prenatale en postnatale 

oefeninge, borsvoedingsteun, om ouers op te lei en om gesinne te help om aan mekaar steun te bied. 

Daar behoort goeie samewerking tussen die verskaffers van die dienste te wees en toegang tot die 

steunnetwerk behoort maklik verkry te word.  

 

2.4.2 ’n Voorbeeld van ’n steungroep vir nuwe moeders 

 

In die VSA het Reinhardt (2002:2) twintig jaar gelede ’n steungroep vir nuwe moeders op die been 

gebring na aanleiding van haar eie behoefte aan so ’n steungroep. Sy vind dat die meeste nuwe 

moeders isolasie as die grootste knelpunt ervaar na hul baba se geboorte. Volgens Reinhardt 

(2002:2) is ander moeders in dieselfde situasie die ideale persone om die talle vrae en emosies van 

’n nuwe moeder te deel. Ouer moeders vergeet gou die impak van daardie eerste paar maande. Die 

nuwe moeders ervaar dit positief om byeenkomste van hierdie steungroepe by te woon waar ander 

vroue ook in dieselfde mate gefassineer is deur babas, en waar hulle veilig voel om te oefen om hul 

babas te voed en hul huilende babas in ’n openbare plek te hanteer. Die bywoning van die 

steungroep help nuwe moeders om hul lewens te struktureer en verskaf aan hulle intellektuele 

stimulering. Addisionele uitstappies en wandelinge, alleen of saam as gesinne, volg dikwels as ’n 

natuurlike uitvloeisel hiervan (Reinhardt 2002:3).  

 

Reinhardt (2002:3) selekteer haar steungroepe op grond van hul geografiese ligging en die babas se 

ouderdomme. Sodoende ontmoet gesinne wat naby mekaar woon mekaar en maak dit 
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omstandighede makliker om langtermyn-vriendskappe te sluit. Reinhardt (2002:2) hou agt 

byeenkomste. Gedurende die laaste sessie word beplanning gedoen vir die groep om op hul eie te 

funksioneer. Van die groepe van 18 jaar gelede kom steeds van tyd tot tyd bymekaar. Positiewe 

voortvloeisels van hierdie steungroepe is die ontstaan van speelgroepies, om vir mekaar baba-

oppassers te wees en die ontwikkeling van vriendskappe vir vroue, kinders en gesinne. 

Nuwe moeders begin hierdie groepe twee tot drie weke na die baba se geboorte bywoon, terwyl die 

gemiddelde bywoning begin tydens die babas se vie rde tot agste week. Enige nuwe moeder  word 

verwelkom, ongeag of die baba aangeneem is,  prematuur was, en of die moeder enkellopend of 

lesbies is (Reinhardt 2002:2,3). 

 

Nuwe moeders word tydens die eerste byeenkoms aangemoedig om weer te kom, ten spyte van ’n 

gevoel van verwydering teenoor ander volwassenes.  So ’n gevoel bestaan dikwels weens al die 

aandag van die moeder wat deurentyd na die baba gekanaliseer word en die min slaap wat haar 

oordeel kan aantas. Daar is ook bevind dat die nuwe moeders ’n paar weke neem om geheg te voel 

aan die ander moeders in die groep. Finansiële verbintenis tot die groep help ook nuwe moeders om 

te volhard in hul bywoning van die groepe; daarom is ’n fooi betaalbaar vir bywoning van die groep 

(Reinhardt 2002:3). 

 

Die doel van die byeenkomste is nie om ’n regte manier van ouerskap aan moeders voor te skryf 

nie, aangesien elke gesin uniek is. Die nuwe moeder word ook daarop attent gemaak dat elke soort 

hantering van die baba kritiek kan uitlok. Sy behoort na afloop van die byeenkomste meer 

selfvertroue te hê met betrekking tot die keuses wat sy maak en haar baba te geniet (Reinhardt  

2002:4). 

 

2.4.3 Die rasionaal van steungroepe 

 

Steungroepe het ten doel om emosionele steun en inligting te verskaf aan mense met ’n 

gemeenskaplike probleem (Kurtz 1997:4). Tydens steungroepbyeenkomste kan inligting aan 

moeders verskaf word. Deur hul gevoelens met mekaar te deel, kan hierdie moeders tot die besef 

kom dat hul probleme nie uniek is nie. Gedurende  swangerskap en kort na die geboorte kan ouers ’n 

behoefte hê aan ander wat dieselfde ervarings meemaak. In sulke tye is hul gewone sosiale netwerk 

nie altyd vir hulle voldoende nie (Mercer 1998:402-403). 

 

2.4.4 Die begin van steungroepe  

 
Daar behoort ’n behoefte aan ’n steungroep by nuwe moeders in ’n gemeenskap te bestaan voordat 
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so ’n steungroep op die been gebring word. Dit is dus raadsaam om eers ’n opname te maak om vas 

te stel hoeveel mense belangstel. Dan behoort daar besluit te word oor die groepsgrootte, wat 

gewoonlik wissel van agt tot 12 lede. Kleiner groepe kan ook met sukses gevestig word (Kurtz 

1997:93). 

 

Die fasiliteerder moet kennis oor die groepslede se probleme hê en besluit waar en wanneer die 

byeenkomste gehou gaan word, wat die formaat daarvan sal wees, wat die doelwitte is en watter 

tegnieke toegepas gaan word. Verder moet hy/sy ook besluit of dit ’n geslote groep gaan wees en of 

daar maar deurlopend nuwe lede by die groep mag aansluit. Indien ’n geslote groep gekies word, 

behoort daar met meer lede begin te word as wat werklik beplan word, aangesien almal nie altyd 

opdaag nie. Daar behoort in gedagte gehou te word dat steungroepslede vir ’n beperkte tyd  die 

byeenkomste sal bywoon (Kurtz 1997:93-94).  

 

Vooraf kan daar byvoorbeeld strooibiljette, aankondigings oor die radio of ’n berig in ’n koerant 

geplaas word, wat die doel van en inligting oor die steungroep verskaf. Belangstellendes kan die 

fasiliteerder dan vooraf skakel, sodat dit sy/haar voorbereidings kan vergemaklik (Kurtz 1997:93-

94). 

 

2.4.5 Elemente van ’n steungroep 

 

’n Professionele persoon tree gewoonlik by steungroepe as fasiliteerder op. Gedrags - en sosiale 

verandering is ondergeskik aan die doelwitte van emosionele steun en opvoeding. Byeenkomste is 

relatief ongestruktureerd en die program hang nie noodwendig ’n sekere ideologie aan nie. 

Aansluitend hierby sê Ntombela (1995:20) dat daar nie vaste reëls is oor die wyse waarop ’n 

moeder-steungroep behoort te funksioneer nie, solank die verrigtinge net volgens ’n geordende 

formaat verloop. 

 

Gewoonlik is daar nie ledegeld of enige fooie wat deur die lede betaalbaar is nie (Kurtz 1997:4-5).  

Dit is teenstellend met die steungroepe wat Reinhardt (2002:3) tot stand gebring het, waar die 

voorstel was dat ’n bedrag wat gehef word die moeders help om te volhard met hul bywoning van 

die steungroepbyeenkomste. 

 

Daar is bevind dat hoe langer steungroepe bygewoon word en hoe meer intens die interaksie in die 

groep is, hoe beter die uitkomste is wat daaruit voortvloei (Kurtz 1997:13). Gedurende 

byeenkomste vind sosiale leer plaas waarby instruksies, versterkings en modellering geïdentifiseer 
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kan word. Sommige groepe het gassprekers wat oor ’n bepaalde kundigheid beskik en wat die lede 

toespreek oor ’n spesifieke onderwerp. Interaksie tussen groepslede verskaf ’n natuurlike versterker 

vir gewenste gedrag. Verder deel hulle literatuur in verband met die gemeenskaplike probleem met 

mekaar en die veteraanlede dien as rolmodelle vir nuwe lede. 

 

By die aanbieding van steungroepbyeenkomste behoort daar in gedagte gehou te word dat steun die 

hoofdoel van die byeenkomste is, maar wat behels steun eintlik? Dit is ’n kombinasie van woorde 

en aandaggee sonder om iets te sê, sowel as empatie en selfopenbarings (Kurtz 1997:21). 

Steungroepe plaas nie die klem op insig en verandering nie, maar eerder op funksionering en die 

verligting van laste (Kurtz 1997:102). 

 

Ntombela (1995:20) is van mening dat in ’n steungroep volledige inligting oor borsvoeding en oor 

hoe om na die baba om te sien aan nuwe moeders ve rskaf behoort te word. Verder behoort mediese 

dienste en inligting oor babavoedsel ook beskikbaar te wees. Informele besprekingsgroepe oor 

verskeie temas vanuit die moeders se ervaringsveld en aspekte van moederskap wat hulle angstig 

maak en hul probleme verskaf, behoort gehou te word. Moeders behoort ook aangemoedig te word 

om mekaar te onderskraag deur te vertel op watter wyse hulle soortgelyke probleme oplos. Steun 

kan ook verleen word deur net te luister na moeders se probleme en/of die  moeder net ’n uur of so 

te laat rus deur in daardie tyd na haar baba om te sien (Ntombela 1995:21). 

 

2.4.6 Voordele van steungroepe  

 

Volgens Kurz (1997:13, 14, 21-29) hou steungroepe onder andere die volgende voordele in: 

 

••  Dit vergroot die lede se sosiale netwerk. 

••  Dit help lede om nuwe hanteringstrategieë aan te leer 

••  Steungroepbyeenkomste laat hul deel voel van ’n groep – dat hulle iewers behoort. 

••  Dit help hulle om openbare houdings te hanteer. 

••  Hulle ontvang feitelike inligting oor probleemareas in hul lewens. 

••  Hulle kry hoop en selfvertroue. 

••  Hulle ontmoet mense met dieselfde probleme as hulle. 

••  Ander se selfopenbarings help die steungroepslede om nie uniek te voel nie. 

••  Sosiale steun versterk die immuunstelsel. 

••  Dit kan die lede se gevoel van eiewaarde verhoog.  
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2.4.7 Slaggate wat by steungroepe aangetref kan word 

 

Kritiek en opdringerigheid werk negatief in op die resultate van steungroepe (Kurtz 1997:21). 

Verdere gevare waarteen gewaak behoort te word, is, volgens Kurtz (1997:30-31), die volgende: 

 

••  Groepe wat deur onprofessionele persone gelei word kan misleidende inligting ontvang.  

••  Soms kan die uitdrukking van intense gevoelens ander lede wat pyn en vrees ervaar, oorweldig. 

Dit sal eerder depressiwiteit as hoop bewerkstellig. 

••  Ongereelde bywoning is onaangenaam vir die fasiliteerder en die ander lede, maar die lede kan 

nie verplig word om elke sessie by te woon nie. 

••  Onopgeleide fasiliteerders behoort nie terapie te gee nie. Steungroepe behoort terapeuties te 

wees, maar terapie hoort nie in die groepsessie tuis nie.      

••  Dit kan gebeur dat sommiges voel dat daar ’n stigma daaraan kleef om lid van so ’n groep te 

wees. 

 

2.4.8 Die fasiliteerder se rol 

 

“It was the group that were the most important and satisfying. The group leader was OK but wasn’t 

as important as the group. We helped one another because we understood our mutual problems and 

feelings.” 

 

Hierdie uitspraak deur ’n lid van ’n steungroep laat, volgens Kurtz (1997:93), die rol van die 

fasiliteerder nie belangrik klink nie. Dit weerspieël egter nie die werklikheid nie, hoewel dit die 

ideaal is wat die fasiliteerder behoort te bereik (Kurtz 1997:93). Aanvanklik kan hy/sy meer steun 

verleen en geleidelik terugtree namate die groep op dreef kom (Kurtz 1997:102). 

 

Die fasiliteerder behoort elke lid by die regte groep te plaas en die veiligheid van die lede te 

verseker.  Hy/sy moet die groepe so struktureer dat stabiele prosedures en verwagtings 

bewerkstellig word en norms daarstel wat positiewe bespreking verseker. In die groep behoort daar 

nie op intense gevoelens gefokus te word nie. Steun kan bevorder word deur reëls daar te stel, soos 

om nie ander lede te kritiseer nie, nie persoonlike vrae te vra nie en vertroulikheid te handhaaf 

(Kurtz 1997:21, 30-32). 

 

Kurtz (1997:31) verskaf die volgende riglyne aan fasiliteerders: 

 



 32 

••  Kohesie tussen lede kan bevorder word wanneer die fasiliteerder geleenthede skep vir die lede 

om mekaar beter te leer ken. So kan daar voor of na die sessie saam sosiaal verkeer word, 

byvoorbeeld oor ’n koppie tee. 

••  Indien nuwelinge positiewe veranderings in die ander lede sien, maak dit hulle hoopvol. 

Daarom behoort die fasiliteerder ’n geleentheid te skep dat suksesverhale vertel word. 

Universaliteit kan deur selfopenbarings en die herkenning van gemeenskaplikhede tussen lede 

bereik word. Dit behoort gevolglik deel van die sessie te vorm. Die fasiliteerder kan 

byvoorbeeld elkeen in die groep geleentheid gee om haar situasie te skets. Deur net te luister, 

kan die ander lede raakpunte identifiseer. 

••  Inligting kan óf didakties deur die fasiliteerder óf deur ’n gasspreker oorgedra word.  

Waardevolle inligting kom ook soms uit die ervaringsveld van die lede. Die fasiliteerder 

behoort deur sy/haar voorbeeld groepslede te lei om te luister sodat daar geleer en nie 

veroordeel word nie. Klem kan op hanteringstrategieë geplaas word. Die lede behoort daarop 

bedag gemaak te word dat hulle daar is om hul ervarings met mekaar te deel en nie om 

instruksies van die fasiliteerder te kry om na te volg nie. 

••  Altruïsme kom voor in die proses van gemeenskaplike hulp. Geleenthede behoort voor te kom 

waarin lede mekaar kan help en hulle behoort te besef dat die hulp nie die verantwoordelikheid 

van die fasiliteerder is nie. 

••  Sosiale leer vind deur instruksie, versterking en modellering plaas. Daarom behoort die 

fasiliteerder van hierdie tegnieke  (wat hierna verduidelik sal word), gebruik te maak. Instruksie 

vind plaas wanneer die fasiliteerder eenvoudige verduidelikings en feitelike inligting verskaf. 

Versterking kan deur erkenning van verbeterings en pogings gegee word. Dit is belangrik om te 

fokus op die groepslede se suksesse en nie op hul klagtes en mislukkings nie. Modellering bring 

hoop, maar is ook daar om verandering te demonstreer (Kurtz 1997:31-33). 

 

2.4.9 Die groepslede  

 

Kurtz (1997:43-84) skryf die volgende oor groepslede: 

 

Die groepslede behoort ’n warm klimaat in die groep te ervaar − hulle moet welkom voel. Die 

mikpunt is om hulle te laat voel dat hulle met die ander lede identifiseer. Dit behoort dan daartoe 

aanleiding te gee dat hulle hul tot die groep verbind en gereeld die byeenkomste  bywoon. Hierdie 

verbintenis lei gewoonlik daartoe dat die moeders die behoefte voel om selfs tussen byeenkomste 

met mekaar kontak te maak. Hulle voel dan gewoonlik dat hulle iets wil doen aan hul situasie en dat 

hulle ook die ander groepslede wil help (Kurtz 1997:43-84). 
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2.4.10 Probleme wat kan voorkom 

 

Kurtz (1997:105-109) noem die volgende probleme wat kan voorkom: 

 

••  Te min lede of gedurige afwesigheid van lede. Dit is gewoonlik moeilik om op te los en kom 

algemeen voor. Die fasiliteerder moet vasstel wat die probleem kan wees. Dit kan byvoorbeeld 

wees dat die plek of die tyd nie geleë is nie. 

 

••  Dominerende lede. Die fasiliteerder behoort so ’n persoon alleen te spreek en daarop te wys dat 

sy belangrike bydraes van ander lede mis, aangesien hulle nie geleentheid kry om deel te neem 

aan die besprekings nie. Die dominerende persoon kan gehelp word (sonder die ander lede se 

medewete) om vas te stel waarom sy wil domineer en daaraan werk. ’n Ander opsie is om elke 

lid ’n sekere tyd te gee om te praat en dan byvoorbeeld  met die ry af te gaan, alhoewel niemand 

gedwing mag word om te praat nie.  

 

••  Dilemmas betreffende die groepsamestelling. In ’n homogene groep kan steeds baie 

heterogeniteit voorkom. ’n Onderverdeling kan plaasvind, alhoewel dit nie wenslik is nie, 

aangesie n die geleentheid om waardevolle bydraes te hoor, dan vir sommiges verlore gaan.  

 

••  Wanneer onwelkome gaste na die byeenkomste genooi word. Lede se kinders is voorbeelde 

hiervan. Hulle kan dalk steurend wees of verhoed dat die moeder werklik haar eerlike gevoelens 

weergee. Kinderoppassers kan hiervoor as oplossing dien. Vriende, familie of selfs troeteldiere 

kan ook onder hierdie onwelkome gaste gereken word; gevolglik behoort duidelike reëls hieroor 

by die aanvang van die byeenkomste neergelê te word.  

 

••  Woede en konflik wat in die groep uitgedruk word. In ’n steungroep behoort woede en aggressie 

beperk en harmonieuse interaksie bevorder te word. Woedegevoelens behoort privaat met die 

fasiliteerder (wat ’n sielkundige is) deurgewerk te word. 

 

••  Om na die byeenkoms ontsteld te wees. Emosionele intensiteit behoort in die steungroep laag 

gehou te word. Gebeure buite die groep kan ’n lid dalk so ontstel dat sy dit privaat met ’n 

medegroeplid of die fasiliteerder wil bespreek. Indien hierdie ontstelde lid egter te vee l privaat 

sessies benodig, behoort sy eerder terapie te ontvang. 
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••  Te min lede van die minderheidsgroep word verteenwoordig. Dit kan wees dat ’n etniese groep 

in die minderheid in ’n groep is en dit daardie lede verhinder om ten volle deel te neem. Daar 

kan dan gepoog word om nog lede van daardie etniese groep by die steungroep te betrek. 

 

••  Wanneer intense gevoelens nie in die groep tot uiting gekom het nie. Dit mag in die minimum 

gevalle toegelaat word, maar die groep behoort eerder te fokus op positiewe oplossings en 

herformulering van stellings. 

 

••  Onwilligheid om risiko’s te neem. Die groep behoort daarteen te waak om ’n te oppervlakkige 

toon in te slaan of om net oor die probleme en nie ook oor die oplossings nie te praat. Indien dit 

wel gebeur, behoort die fasiliteerder die groep te herinner aan die oplossings en die 

hanteringstrategieë wat die doelwit van die byeenkoms is (Kurtz 1997:105-109). 

 

2.4.11 Die beëindiging van ’n steungroep 

 

In hierdie fase behoort die fasiliteerder meer aktief betrokke te raak. Hy/sy kan die groep hier 

bystaan om mekaar te groet, vordering te evalueer of verdere dienste aan te beveel. Dit kan gebeur 

dat groepslede nie-amptelik na die afsluiting van die oorspronklike steungroep voortgaan om 

gereeld byeen te kom, of om in vriendskapsverband verder van mekaar steun te ontvang (Kurtz 

1997:103). 

 

2.5 TEN SLOTTE  

 

In hierdie hoofstuk is daar ’n literatuurstudie oor die behoeftes en die belewinge van nuwe moeders 

gedoen. Die definisie van die begrip “belewing” is uitgelig en met voorbeelde toegelig.  Daar is 

gekonsentreer op die aanwending van steungroepe en wat steungroepe behels. 

 

Aangesien oormatige bekommernis en vrese met betrekking tot die moeder self of haar baba, sowel 

as gevoelens van ontoereikendheid en onbevoegdheid, simptome van posnatale depressie kan wees 

(Gair 1999:56; Salzwedel 2002:18), word inligting wat die nuwe moeders moontlik kan verlang in 

Bylae A, B, C en D gevind. Dit het onderskeidelik op die volgende betrekking: 

 

••  Borsvoeding 

••  Die ontwikkeling en stimulering van babas gedurende die eerste drie maande  

••  Wiegiedood 
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••  Oefeninge 

Die empiriese ondersoek wat onderneem is, sal in hoofstuk 3 bespreek word. Die tegnieke wat 

gebruik is, sowel as die implementering van steungroepe en fokusgroepe sal  kortliks belig word.  
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HOOFSTUK 3 

 

DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

 

3.1 INLEIDING 

 

In hoofstuk 2 is daar ’n literatuurstudie gedoen oor: 

••  die nuwe moeders se belewenisse en behoeftes; 

••  die begrip “belewenis”; en 

••  die omvang van steungroepe en gevalle waar dit reeds geïmplementeer is. 

 

In Bylae A, B en C is die volgende onderwerpe as toevoeging tot hoofstuk 2 belig: 

••  Borsvoeding 

••  Die ontwikkeling en stimulering van babas gedurende die eerste drie maande 

••  Wiegiedood 

 

Hierdie aspekte wat bespreek is, dien as ’n teoretiese raamwerk vir die empiriese ondersoek van die 

onderhawige studie. Vervolgens word die navorsingsdoel en die navorsingsmetodes weergegee. Die 

tegnieke wat tydens die empiriese ondersoek gebruik is, word onder die loep geneem. Daarna vind 

’n bespreking van die selektering van die proefpersone plaas, waarna die resultate van die 

ondersoek uiteengesit word.  

 

3.2 DIE NAVORSINGSDOEL 

 

Die doel van die navorsing is om nuwe moeders as opvoeders se belewing van steungroepe te 

ondersoek. Die empiriese ondersoek se doel is om ’n fokusgroep van sewe nuwe moeders saam te 

stel, wat later in ’n steungroep omgeskakel word. (Wat met fokusgroepe bedoel word, word in 

afdeling 3.4.1 beter belig.) Tydens steungroepbyeenkomste sal die bespreking van die behoeftes en 

belewinge van die moeders inligting oplewer wat as riglyne sal dien vir die steun wat verleen moet 

word. Die navorser sal die gebeure observeer, individuele onderhoude voer, waar nodig, en 

dagboekinskrywings van die moeders inwin om ’n volledige beeld van hul belewing van die 

steungroep te bekom. Na afloop van die steungroepbyeenkomste sal ’n fokusgroeponderhoud gehou 

word om die moeders se belewing van die steungroep te ondersoek. Tydens hierdie onderhoud sal 
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die moeders ook gevra word om leemtes van die steungroep uit te wys en verdere aanbevelings 

daaroor te maak. 

 

3.3 DIE NAVORSINGSMETODES 

 

In hierdie studie word daar van beskrywende navorsing gebruik gemaak, aangesien data, feite en 

verhale van gebeure verskaf word om ware beskrywings van die situasies weer te gee. Bewerings 

word gemaak oor die wyse waarop gebeure plaasvind (Mouton 1996:102).  Creswell (1994:145) 

beskou kwalitatiewe navorsing van hierdie aard as beskrywend, aangesien die navorser 

geïnteresseerd is in die proses, betekenis en begrip wat gevorm word met behulp van woorde. In 

kwalitatiewe navors ing word daar ook op die uitkomste gefokus (Fraekel & Wallen in Creswell 

1994:162). Die navorser gebruik tydens die navorsingsproses detail om konsepte, hipoteses en 

teorieë te formuleer en uittreksels te maak (Creswell 1994:145). 

 

Daar is idiografies gewerk deurdat slegs sewe individue by die ondersoek betrek en hul belewing in 

diepte bepaal is. Volgens Plug et al (1997a:151) word die idiografiese metode beskryf as ’n metode 

wat gebruik word by die bestudering van enkele, onherhaalbare en derhalwe unieke verskynsels. De 

Vos, Strydom, Fouchè, Poggenpoel, Schurink & Schurink (1998:133) beskryf idiografiese 

navorsing as aandag wat gefokus word op ’n enkele gebeurtenis of situasie en dit wat daarmee 

verband hou. Aandag word met idiografiese interpretasies geskenk aan besonderhede. Data word 

geïnterpreteer met betrekking tot besonderhede en nie na aanleiding van veralgemenings nie 

(Creswell 1994:162).  

 

Tydens hierdie beskrywende navorsing word gebruik gemaak van kwalitatiewe navorsingstegnieke, 

naamlik die samestelling van ’n fokusgroep en steungroep, sowel as  dagboekinskrywings. Waar 

nodig, word individuele onderhoude gevoer. By die laaste byeenkoms, wat die funksie van ’n 

fokusgroep sal aanneem, sal skriftelike verslae deur die nuwe moeders oor hul belewing va n die 

steungroep, sowel as hul menings oor die leemtes en aanbevelings ten opsigte van die steungroep, 

versamel word. Vervolgens word daar uit die literatuur agtergrond  oor hierdie tegnieke gegee. 

 

3.4 AGTERGROND VAN DIE TEGNIEKE WAT TYDENS DIE EMPIRIESE 

ONDERSOEK AANGEWEND IS 
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Tydens die empiriese ondersoek is daar van fokusgroepe, steungroepe, dagboekinskrywings en 

individuele onderhoude as tegnieke gebruik gemaak. Tydens elke kommunikasiegeleentheid het 

informele observering so volledig moontlik plaasgevind. Hierdie tegnieke word vervolgens belig. 

 

3.4.1 Fokusgroepe  

 

Volgens Bellenger, Bernard en Goldstucker (in Kingry, Tiedje en Friedman 1990:124) en Gibbs 

(1997:2) word fokusgroepe in die sosiale wetenskap gebruik om konstrukte, hipoteses en inligting 

te genereer om vraelyste te ontwikkel, of as ’n hulpmiddel om resultate van ’n kwantitatiewe studie 

te interpreteer. Folch-Lyon en Trost (1981:443) is van mening dat fokusgroepe gebruik kan word 

om insig te verkry aangaande die dinamiese verhoudings tussen houdings, opinies, motiverings, 

bekommernisse en probleme wat betrekking het op huidige menslike gedrag. 

 

Fokusgroepe het ten doel om verskeie perspektiewe oor ’n tema te verkry op grond van die lede se 

bespreking van hul persoonlike ervarings (Gibbs 1997:1,2). Krueger (1994:7), asook Kingry et al 

(1990:124), definieer ’n fokusgroep as ’n spesiale tipe groep betreffende sy doel, grootte, 

samestelling en prosedures. Fokusgroepe kom byeen in ’n niebedreigende omgewing en in die vorm 

van ’n groepbespreking wat verskeie kere met soortgelyke persone gehou word om kenmerke en 

patrone in persepsies te identifiseer. ’n Deeglike en sistematiese analise van die besprekings dien as 

leidrade en verleen insig oor  hoe ’n produk, diens of geleentheid beoordeel word.  

 

Met ’n fokusgroep word daar gepoog om inligting (wat selfopenbarend is) van ’n kwalitatiewe aard 

in te win by individue wat vooraf geselekteer is (Krueger 1994:21; Folch-Lyon & Trost 1981:443; 

Lewis 1995:3). In die volgende afdeling volg ’n bespreking oor enkele ander aspekte van 

fokusgroepe. 

 

3.4.1.1 Kenmerke van ’n  fokusgroep 

 

• Fokusgroepe betrek mense. ’n Fokusgroep bestaan gewoonlik uit ses tot tien lede, alhoewel 

vier tot twaalf ook aanvaarbaar is.  Die aantal lede wat die groepsbyeenkoms bywoon, word 

bepaal deur twee faktore: die groep behoort klein genoeg te wees om almal die geleentheid 

te gee om hul insigte te deel en groot genoeg om ’n verskeidenheid van persepsies te verkry.  

Groeplede het gemeenskaplike kenmerke wat verband hou met die onderwerp van die 

fokusgroep (Krueger 1994:7,17,78, Kingry et al 1990:124; Folch-Lyon & Trost 1981:444; 
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Gibbs 1997:1,4; Lewis 1995:3). Vir Silverman en Zukergood (2000:6) is sewe of agt lede 

die ideale getal om mee te werk.  

 

• Byeenkomste van fokusgroepe vind in ’n reeks plaas. ’n Fokusgroepbyeenkoms word by 

verskeie geleenthede (met ’n minimum van drie keer) herhaal - telkens met verskillende 

lede. Verskeie groepbyeenkomste word gehou, aangesien interne en eksterne faktore op ’n 

bepaalde groep kan inwerk, wat ’n skewe beeld van die werklikheid kan weerspieël 

(Krueger 1994:7,17; Folch-Lyon & Trost 1981:444,446). Vir spesiale situasies kan ’n 

fokusgroep wel uit dieselfde lede bestaan, wat dan twee of meer keer met verloop van tyd 

byeenkom. Die rede hiervoor kan wees dat die navorser wil navolg watter effek gebeure met 

verloop van tyd op die lede se sienings het en of daar in hierdie tydperk verandering by hulle 

ingetree het (Krueger 1994:221; Gibbs 1997:4). Elke fokusgroepbyeenkoms kan ongeveer 

een tot drie uur duur (Kingry et al 1990:124). 

 

• Groeplede is so homogeen moontlik en ken mekaar nie. Die groep word saamgestel na 

aanleiding van dit wat nagevors gaan word, sodat die lede hierdie gemeenskaplike raakpunt 

het, wat ook help om lede nader aan mekaar te laat voel. Indien lede mekaar ken, ka n dit 

hulle selfopenbarings inhibeer. In ’n betrokke gemeenskap is dit egter moeilik om hierdie 

ideaal te bereik waar al die lede nie mekaar vooraf ken nie (Krueger 1994:7,17,18; Folch-

Lyon & Trost 1981:446).  

 

• Fokusgroepbyeenkomste word gehou om data te bekom.  Fokusgroepe verskil van ander 

groepe in die sin dat die navorser belangstel in die data wat die groep verskaf, waar ander 

groepe ten doel kan hê om konsensus te bereik, aanbevelings te verkry of besluite te neem 

(Krueger 1994:20; De Vos et al 1998:315). 

 

• Kwalitatiewe data word in ’n fokusgroep gebruik. Fokusgroepe lewer kwalitatiewe data wat 

insig gee in die houdings, persepsies en opinies van die groeplede. Oop vrae moedig lede 

aan om breedvoeriger inligting te verskaf en voort te borduur op gedagtes (Krueger 

1994:11,14,15,19).  Dit skakel subjektiewe leiding deur die navorser uit (soos wat by 

individuele onderhoude die geval kan wees), trek die aandag van die navorser af en fokus dit 

op die lid (Krueger 1994:7). Verder verteenwoordig ’n fokusgroep ’n natuurlike omgewing. 

Individue is die produk van hul omgewings en word beïnvloed deur mense rondom hulle. 

Lede van ’n fokusgroep beïnvloed mekaar eweneens, wat beteken dat hul opinies, soos in 

enige normale situasie, met verloop van tyd verander. Die navorser modereer, luister, 
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observeer en analiseer uiteindelik gebeure deur ’n induktiewe proses (Krueger 1994:10,11, 

19). 

 

• ’n Fokusgroep het ’n gefokusde bespreking. Die tema van die bespreking behoort vooraf 

noukeurig vasgestel te word, na aanleiding van die analisering van die geleentheid. Die 

analise sluit ’n grondige studie van die gebeurtenis of ervaring in. Oop vrae word gestel, wat 

oënskynlik spontaan is, alhoewel hulle noukeurig gekies is. Die groep hoef glad nie 

konsensus te bereik nie. Daar word eerder gepoog om die denkprosesse van die lede te 

verstaan (Krueger 1994:20). 

 

3.4.1.2 Die geldigheid van fokusgroepresultate 

 

Die kern van kwalitatiewe navorsing lê in die intensiewe betrokkenheid tussen die navorser 

en die objek wat ondersoek word. Fokusgroepe is geldig indien hulle aangewend word vir ’n 

probleem wat gepas is vir ondersoek deur ’n fokusgroep. Met geldigheid word bedoel dat 

die proses wat plaasvind meet wat dit veronderstel is om te meet (Krueger 1994:31).  

 

3.4.1.3 Die veralgemening van die resultate wat verkry is uit ’n fokusgroep 

 

Die resultate wat uit fokusgroepe verkry word, kan beskryf word as eksplorerend, 

verduidelikend en nie geskik om na die populasie te projekteer nie (Krueger 1994:32), 

aangesien die steekproef van mense wat aangewend word te klein is om na die groter 

populasie te veralgemeen (Folch-Lyon & Trost 1981:444; Gibbs 1997:2). Indien 

veralgemening van die inligting wat met die resultate verkry is, ’n groot impak sou hê, 

behoort ander metodes ter bevestiging ingewin te word. Die doel met die gebruik van 

fokusgroepe is om die realiteit te verstaan (Krueger 1994:32-34). 

 

Waarom word daar van fokusgroepe gebruik gemaak indien die inligting nie veralgemeen 

kan word nie? Die antwoord is dat meer diepgaande inligting met behulp van hierdie 

kwalitatiewe navorsing verkry kan word. Die agtergrond van ’n antwoord kan verskaf word 

en dit is makliker vir die navorser om agter te kom of die respondent die vraag verstaan as 

wat die geval by kwantitatiewe navorsing is. Indien die fokusgroep noukeurig gelei en 

toepaslik geanaliseer is, kan die gebruiker die resultate veralgemeen vir ander individue met 

dieselfde kenmerke (Krueger 1994:33,34).  
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3.4.1.4 Voordele van fokusgroepe 

 

Fokusgroepe bied die volgende voordele: 

 

• Fokusgroepe is sosiaal georiënteerd. In fokusgroepe word die individue in natuurlike 

omstandighede geplaas en nie in gekontroleerde eksperimentele situasies, wat tipies van 

kwantitatiewe studies is nie. Individue kan in fokusgroepe beïnvloed word deur ander se 

sienings (soos dit ook elke dag in die werklike lewe plaasvind). Groepinteraksie kan 

geobserveer word en individue is geneig om minder geïnhibeerd te wees as by individuele 

onderhoude (Krueger 1994:34; Kingry et al 1990:125; Folch-Lyon & Trost 1981:445; Lewis 

1995:2; Silverman 2000:6). 

 

• Met fokusgroepbesprekings kan die modereerder (navorser of fasiliteerder) noukeurige 

navorsing doen. Onvoorsiene kwessies bied groter buigsaamheid vir eksplorasie as in die 

geval van  gestruktureerde vrae (wat byvoorbeeld skriftelik uitgedeel word) (Krueger 

1994:35; Kingry et al 1990:125; Folch-Lyon & Trost 1981:444).  

 

• Op die oog af is fokusgroepe se geldigheid van hoogstaande gehalte en is dit ’n goedkoper 

wyse om navorsing te doen (Krueger 1994:35). 

 

• Resultate word vinnig verkry. ’n Navorser kan binne ’n week drie fokusgroepe modereer en 

die resultate analiseer, sodat daar verslag gelewer kan word daaroor (Krueger 1994:35). 

 

• Gewoonlik kan ’n steekproef vir kwalitatiewe navorsing slegs uit ’n beperkte aantal 

individue saamgestel word, aangesien meer individue meer tyd en hoër koste vir individuele 

onderhoude impliseer. Met fokusgroepe is dit nie die geval nie, aangesien die navorser die 

aantal lede kan vermeerder, sonder tyd- en koste-implikasies  (Krueger 1994:36; Folch-

Lyon & Trost 1981:444). 

 

3.4.1.5 Beperkinge van fokusgroepe 

 

Voordat daar besluit word om van fokusgroepe gebruik te maak, moet die volgende 

beperkinge in ag geneem word: 
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• Die navorser het minder beheer by groeponderhoude as by individuele onderhoude. 

Wanneer die groeplede met mekaar gesels, kan hulle die rigting van die gesprek in ’n ander 

rigting stuur, wat die navorser dan weer behoort reg te stel (Krueger 1994:36; Gibbs 

1997:4). 

 

• Die data is moeiliker om te ontleed. Groepinteraksie verskaf ’n sosiale omgewing en die  

kommentaar behoort binne konteks ontleed te word (Krueger 1994:36). 

 

• Die tegniek behoort deur ’n deeglik opgeleide navorser toegepas te word, aangesien die 

tegnieke wat gebruik word kundigheid vereis (Krueger 1994:36; Kingry et al 1990:125). 

 

• Inligting oor ’n groot populasie kan nie met behulp va n hierdie tegniek verkry word nie 

(Kingry et al 1990:125). 

 

• Dit kan gebeur dat ’n lid eerder ‘n ander persoon se mening ondersteun as om sy/haar eie 

ware gevoelens weer te gee (Gibbs 1997:4). 

 

• Groepe kan wesenlik van mekaar verskil. Elke groep het unieke kenmerke (Krueger 

1994:36). 

 

• Dit is moeilik om fokusgroepe byeen te bring. Daar word vereis dat individue op ’n 

vasgestelde tyd en plek hul opinies met ander moet deel (Krueger 1994:37; Gibbs 1997:4). 

 

3.4.1.6 Die proses wat by fokusgroepbyeenkomste gevolg word 

 

By die aanwending van fokusgroepe word drie fases onderskei, naamlik die beplanning van 

die navorsing, onderhoudvoering en die analisering van terugrapportering oor die 

onderhoude. Daar gaan vervolgens gefokus word op hierdie drie fases, sowel as ander 

tersaaklike elemente (Krueger 1994:39). 

 

• Die beplanning van ’n fokusgroep 

 

Eerstens moet die doel van die navorsing op skrif gestel word. Daarna volg die identifikasie 

van die vrae of kwessies wat bestudeer gaan word. Dan word die teikengroep wat die 
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antwoorde behoort te verstrek, geïdentifiseer. Wanneer hierdie inligting op skrif is, kan die 

navorser organiseer en terugvoer van kollegas daaroor vra (Krueger 1994:52). 

 

Gedurende die beplanningsfase behoort die navorser die meriete van fokusgroeponderhoude 

teen ander navorsingstegnieke op te weeg om te besluit of die verlangde inligting die beste 

uit fokusgroeponderhoude ingewin sal kan word. Fokusgroepe behoort in die volgende 

situasies gebruik te word: 

 

• Min bronne oor die betrokke onderwerp is beskikbaar en die studie is die voorloper van 

navorsing wat ’n wyer veld sal dek. Die doel kan wees om reaksie te verkry oor ’n 

gebied waar verbetering nodig is of waar daar ’n behoefte aan algemene riglyne oor die 

wyse van intervensie  bestaan (Krueger 1994:44). 

 

• Daar bestaan ’n kommunikasiegaping of ’n misverstand tussen groepe en sekere 

kategorieë individue. Gewoonlik het die groep mag, wat die individue nie het nie 

(Krueger 1994:44,45; Gibbs 1997:2). 

 

• Die doel kan wees om komplekse gedrag of motivering te ontrafel (Krueger 1994:45). 

 

• Die navorser benodig idees afkomstig van ’n groep, wat individue op hul eie nie kan 

verskaf nie (Krueger 1994:45; Gibbs 1997:2). 

 

• Die navorser benodig inligting om voor te berei om die navorsing op groot skaal te doen 

(Krueger 1994:45). 

 

• Die kliënte of beoogde gehoor heg baie waarde aan die uitgebreide kommentaar van die 

teikengroep (Krueger 1994:45). 

 

Fokusgroepe behoort nie in die volgende situasies gebruik te word nie: 

 

• Die omgewing is emosioneel gelaai en meer inligting van enige aard kan konflik 

vererger (Krueger 1994:45). 

 

• Die navorser het beheer verloor oor kritieke aspekte van die navorsing (Krueger  
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1994:45). 

 

• Statistiese projeksie word benodig (Krueger 1994:45). 

 

• Ander metodologie kan ’n beter kwaliteit inligting verskaf of dieselfde kwaliteit 

inligting, maar wat meer ekonomies is (Krueger 1994:45). 

 

• Die navorser kan nie die vertroulikheid van sensitiewe inligting waarborg nie (Krueger 

1994:45). 

 

Tydens hierdie fase moet daar ook besluit word oor die plek waar die fokusgroep bymekaar 

gaan kom. Die plek moet toeganklik wees; versteurings moet uitgeskakel word en dit moet 

moontlik wees om  die gesprekke op oudioband op te neem.  Les bes moet groeplede daar 

op hul gemak voel. Om rondom ’n tafel te sit is wenslik, aangesien dit persone minder 

selfbewus laat voel oor hul liggame; hulle kan voldoende oogkontak maak; hulle is eweredig 

versprei en kan met gemak vooroor leun (Krueger 1994:48,49; Folch-Lyon & Trost 

1981:447).  

 

Die aantal fokusgroepsessies wat gehou word, behoort ook vooraf beplan te word. Dit is 

raadsaam om altyd drie fokusgroepbyeenkomste te beplan en met verloop van tyd te besluit 

hoeveel nodig is. Indien niks nuuts tydens die derde sessie na vore kom nie, blyk verdere 

sessies onnodig te wees, maar wanneer nuwe insigte en opinies uitgespreek word, behoort ’n 

verdere sessie plaas te vind (Krueger 1994:96). 

 

• Vraagstelling in die fokusgroepbyeenkoms 

 

Die sukses van ’n fokusgroepbyeenkoms hang grotendeels af van die kwaliteit van die vrae 

wat gevra word. Dit vereis dat vrae vooraf beplan en in die regte volgorde gevra moet word. 

Vrae met antwoorde waarop daar uitgebrei moet word en wat nie net kort, enkelwoord-

antwoorde genereer nie, is ’n vereiste. Vrae wat met “hoekom” begin moet vermy word en 

eerder na vrae omgeskakel  word wat met “hoe” of “wat” begin (Krueger 1994:59,69; Lewis 

1995:4). Vrae moet op literatuur gebaseer wees en behoort van die algemene na die 

spesifieke te lei. Daar kan byvoorbeeld eers vrae gevra word oor hoe ander mense ’n 

spesifieke saak beleef en later kan daar gevra word hoe ’n  spesifieke persoon gebeure 

beleef (Kingry et al 1990:124; Lewis 1995:4).   
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Navorsers verskil oor die aantal vrae wat gestel word. Volgens Krueger (1994:54) word 

ongeveer ’n dosyn vrae gestel en volgens Lewis (1995:4) so vyf of ses. Die volgende tipes 

vrae kan ingesluit word: 

 

••  Openingsvraag. Hier kan die lede elkeen hulself voorstel en vertel waarom hulle by die 

groep betrokke is, sodat gemeenskaplikhede daaruit kan voortvloei. Die openingsvraag 

neem min tyd in beslag en vereis feitelike antwoorde, eerder as houdings- of 

opiniegebaseerde antwoorde (Krueger 1994:54). ’n Openingsvraag wat so  algemeen van 

aard is dat dit moeilik is om te beantwoord of uitbreiding veroorsaak, behoort nie gevra 

te word nie. Die doel van hierdie openingsvraag behoort te wees om elkeen ’n 

spreekbeurt te gee (Kingry et al 1990:124). 

 

••  Inleidende vrae. Met hierdie vrae word die algemene tema bekendgestel. Dit help die 

lede om hul ervaring met ander te deel en die gesprek te ontlont, eerder as wat dit vir die 

analiseerder kritiese waarde het (Krueger 1994:54). 

 

••  Oorgangsvrae.  Hierdie vrae help die lede om breër na die tema te kyk. Gedurende 

hierdie fase kom die lede agter wat die ander lede se standpunt oor die tema is (Krueger 

1994:54). 

 

••  Sleutelvrae. Hierdie twee tot vyf vrae dryf gewoonlik die studie. Hulle word gewoonlik 

eerste ontwikkel en verg die meeste van die analiseerder se aandag (Krueger 1994:55).  

Een manier om te werk te gaan, is om bevindinge van ander groepe op die tafel te plaas 

en dieper daarop in te gaan (Silverman 2000:8). 

 

• Slotvrae. Hiermee word ’n einde aan die bespreking gebring. In hierdie fase, wat van 

kritieke belang vir die analiseerder is, kan lede in retrospeksie terugkyk na die 

kommentaar wat gelewer is (Krueger 1994:55). 

 

• Die lede van die fokusgroep 

 

Soos reeds genoem, bestaan fokusgroepe gewoonlik uit vier tot twaalf lede (Kingry et al 

1990:124; Krueger 1994:7). Effektiewe fokusgroepe het geskikte lede, daarom kan lede nie 

lukraak gekies word nie. Homogeniteit is die riglyn wat in ag geneem behoort te word.  
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Verskeie maniere kan aangewend word om lede te kry, soos om ’n lys vanaf ’n  direksie te 

verkry, om blindweg telefonies uit ’n  telefoongids ’n steekproef te neem, of om lede van ’n 

bestaande groep as lede te neem. Om bestaande groepe te gebruik, bemoeilik egter die 

verloop van sake. Dit is verkieslik dat die lede mekaar nie vooraf ken nie (Kingry et al 

1990:124; Krueger 1994:89). Lede moet vriendelik en entoesiasties na die fokusgroep 

genooi word. Elke lid behoort te voel dat sy/haar bydrae in die groep nodig is (Krueger 

1994:89). Verder behoort elke lid ook te voel dat bywoning van die fokusgroepbyeenkomste 

vir hom/haar van waarde is (Krueger 1994:791).   

 

Die navorser moet die lede vertroulikheid waarborg en hulle verseker dat hul name nie in 

verslae gebruik sal word nie (Krueger 1994:88; Gibbs 1997:5). Individue is dikwels skepties 

om byeenkomste by te woon waarvan die doel onbekend is, daarom moet hulle op ’n 

vriendelike en sensitiewe wyse onderskraag word (Krueger 1994:96). Moontlik is dit ook 

wenslik om aan lede geld of ’n geskenk te oorhandig vir hul bywoning (Kingry et al 

1990:124; Gibbs 1997:5). Die lede behoort te weet waarom die ondersoek van belang is 

(Krueger 1994:91) en dat elkeen se eerlike mening van onskatbare waarde is (Kingry et al 

1990:124; Folch-Lyon & Trost 1981:446,447).  

 

• Die fasiliteerder se vaardighede 

 

Die term “modereerder” word dikwels in die literatuur gebruik wanneer daar na die 

fasiliteerder verwys word, aangesien die doel van die navorser hier is om die groep in hul 

gesprekvoering te lei (Krueger 1994:100). Die modereerder (of fasiliteerder) en navorser is 

dieselfde persoon en het die taak om die groep te ontwikkel, te fasiliteer, gebeure te 

dokumenteer en die resultate te analiseer en te interpreteer (Kingry et al 1990:124).  

 

Die fasiliteerder behoort die groep subtiel te lei, sodat hulle voel dat hulle met mekaar gesels 

en dat die fasiliteerder nie die hoofrol speel of ’n gesaghebbende is nie. Hy/sy behoort ook 

so objektief moontlik te bly (Folch-Lyon & Trost 1981:447). Silverman (2000:12) is van 

mening dat die fasiliteerder informeel, maar steeds professioneel moet optree, aangesien dit 

lede meer op hul gemak stel en hulle gevolglik tydens die gesprekke openliker is. 

 

Die fasiliteerder moet die logistieke reëlings en die toerusting vooraf nagaan, sodat 

onnodige bekommernis vooraf vermy word en die fasiliteerder nie die byeenkoms met ’n 

hoë angsvlak begin nie. Dit is moeilik om te voorspel hoe ’n fokusgroep se byeenkomste sal 
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verloop. Groepe varieer grootliks en dit is essensieel dat die fasiliteerder buigsaam moet 

wees (Krueger 1994:120,121).  

 

By die aanvang van die byeenkoms moet die fasiliteerder die doel van die projek uiteensit, 

reëls neerlê en die groep meedeel dat alles op band geneem word, sodat hy/sy weer later 

daarna kan luister en detail nie verlore kan gaan nie. Hy/sy moet ook die lede verseker dat 

die bandopname nie daar is om later teen hulle te gebruik nie (Thomas 2001:1; Kingry et al 

1990:124; Folch-Lyon & Trost 1981:446,447; Lewis 1995:5). Silverman (2000:10) verklaar 

dat daar ook by die aanvang van die byeenkoms aan die lede verduidelik moet word waarom 

dit in hulle belang is om oop en eerlik te wees. 

 

Onverwagte vrae kan gevra word, maar daar moet  nie te veel van die tema afgewyk word 

nie. Die fasiliteerder moet sensitief optree en aandagtig na elkeen luister. ’n Glimlag en ’n 

goeie sin vir humor is verdere aanwinste vir ’n fasiliteerder. Hy/sy kan tegnieke gebruik 

soos reflektering van gevoel, asook inhoud en opsomming van gevoelens en gebeure en 

behoort lede te vra om uit te brei op hul antwoorde waar onduidelikheid kan voorkom.  

Verskeie strategieë behoort in gedagte gehou te word om die byeenkoms af te sluit (Krueger 

1994:101-103,121; Thomas 2001:1).  

 

’n Assistentfasiliteerder kan nuttig wees om laatkommers en die bandspeler te hanteer, notas 

te maak, nie-verbale gedrag tydens die byeenkoms dop te hou en versnaperinge te bedien. 

Gesprekvoering kan bevorder word as groeplede vooraf saam eet. Indien versnaperinge na 

afloop van ’n fokusgroeponde rhoud genuttig word, kan die fasiliteerder verdere waardevolle 

inligting deur middel van observasie inwin (Krueger 1994:104,109,110). Onervare 

fasiliteerders behoort so min moontlik te praat, soveel moontlik te luister en nie hul eie 

ervarings met die groep te deel nie (Krueger 1994:107). 

 

Wat die stel van vrae betref, kan die volgorde van die voorafopgestelde vrae verander word 

om aan te pas by die vloei van gebeure. Die vrae moet nooit afgelees word nie; oogkontak 

moet met die lede behou word (Krueger 1994:107). Kopknikke behoort vermy te word, 

sowel as uitlatings soos “reg”, “goed”, en “uitstekend”, aangesien dit as beoordelings 

verstaan kan word (Krueger 1994:117). 

 

Voor die aanvang van ’n byeenkoms moet die fasiliteerder die lede op hul gemak laat voel 

en oor minder belangrike sake gesels (soos die weer of ’n sportsoort).  Die sleutelkwessies 
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van die byeenkoms moet glad nie vooraf bespreek word nie. Politiek, godsdiens, die 

groeplede se verskillende beroepe, inkomste en opleiding is ook onderwerpe wat vermy 

behoort te word (Krueger 1994:108). 

 

Gedurende die voorafgesprek kan die fasiliteerder dikwels reeds opmerk wie tydens die 

byeenkoms dominerend of skaam gaan wees. Dominerende persone kan dan gedurende die 

byeenkoms langs die fasiliteerder sit, sodat die fasiliteerder soms sy/haar rug effens op die 

persoon kan keer en sodoende deur nieverbale gedrag sy/haar insette beperk. Folch-Lyon en 

Trost (1981:447) beaam hierdie gebruik van nieverbale gedrag om ’n demper op die 

dominerende lid te plaas. Die skaam lid kan direk voor die fasiliteerder sit, waar die 

fasiliteerder maksimum oogkontak met hom/haar kan maak. Indien ’n lid vir ’n geruime tyd 

onsamehangend bly praat, kan oogkontak verbreek word, op ’n horlosie gekyk word, of ’n 

verveelde uitdrukking aan hom/haar gekommunikeer word. Om sitplekke aan te dui, kan 

plekkaartjies met die individue se voorname daarop vooraf op die plekke geplaas word 

(Krueger 1994:109,118). 

 

• Die analiseringsproses van die fokusgroepbyeenkoms se resultate  

 

Die navorser spoor eienska ppe en patrone na wat in die verskillende groepe voorkom. Die 

analiseringsproses begin met die versameling van onverwerkte materiaal en het ten doel om 

’n oorsigtelike idee van die hele proses te kry. Die navorser se rol met betrekking tot die 

analisering dek ’n kontinuum, met die versameling van onverwerkte data op die een punt en 

die interpretering daarvan op die ander punt. Die analiseringsproses behels onder andere 

oorweging van woorde, toonhoogtes, die konteks, nieverbale gedrag, interne 

konsekwenthede en herhalings, die intensiteit van uitlatings en uitbreidings op uitlatings wat 

voorkom (Krueger 1994:156; Lewis 1995:5,6). 

 

Volgens Johnson en Christensen (2000:444) word die getranskribeerde onderhoud 

deurgelees totdat dit verstaan word. Daarna word die inligting in segmente verdeel en 

gekodeer. So kan ’n  gedeelte wat byvoorbeeld oor die behoeftes van moeders handel as BM 

en dié wat oor postnatale depressie handel met die letters PD gemerk word. Die woorde en 

kodes wat herhaal word, word getel om te bepaal watter temas die meeste voorkom. 

Verhoudings tussen temas word nagespoor en diagramme word opgestel om te help om die 

inligting te interpreteer. Die doel van die data-analise is om inligting op te som en teorieë te 

ontwikkel wat op die inligting gebaseer is (Johnson & Christensen 2000:444). 
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• Rapportering van die fokusgroep se resultate  

 

’n  Skriftelike verslag word voorgelê en begin met die aanbieding van ’n raamwerk wat die 

onverwerkte data insluit, sowel as ’n beskrywende opsomming of ’n interpreterende 

benadering. Die verslag kan in ’n verhalende formaat of puntsgewys uiteengesit word. Meer 

as een verslag kan nodig wees. Die styl van die verslag behoort by die analiseerder en die 

gehoor se vermoëns te pas (Krueger 1994:72).  

 

Die struktuur van mondelingse verslae verskil van dié van ’n skriftelike verslag, aangesien 

die belangrikste punt eerste weergegee word. Dit kan ook wees dat die gehoor leidrade 

nodig het oor hoe hulle op die verslag gaan reageer en dat die verslaggewer sal verduidelik 

waarom die verslag opgestel is (Krueger 1994:172). 

 

3.4.2 Steungroepe  

 

In hoofstuk 2 kan ’n volledige bespreking van steungroepe gevind word.  

 

3.4.3 Dagboekinskrywings 

 

Die nuwe moeders word gevra om so ver moontlik dagboekinskrywings te maak. 

Dagboekinskrywings vorm deel van dokumentanalise. Volgens Creswell (1994:150,151) 

verteenwoordig dokumente weldeurdagte data in die sin dat informante tyd en aandag aan die opstel 

daarvan gewy het.  

 

Die rede vir die keuse van hierdie tegniek vir die navorser is dus tweeledig: 

••  Dit kan terapeuties vir die nuwe moeder wees om haar gevoelens te deurdink en neer te skryf. 

••  Dit is nog ’n bron waaruit analisering gedoen kan word om ’n vollediger beeld van die nuwe 

moeder se belewenis te verkry. 

 

3.4.4 Individuele onderhoude  

 

Plug et al (1997:241) beskou ’n onderhoud as ’n gesprek tussen ’n voorligter, terapeut of ander 

professionele persoon en ’n pasiënt, kliënt of voornemende werknemer, wat daarop gemik is om 

inligting in te win vir die doeleindes van diagnose, behandeling, die vasstelling van vermoëns, 
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voorligting of navorsing. Afhangende van die doel van die onderhoud kan van ’n direktiewe of 

niedirektiewe benadering gebruik gemaak word. Vir die doeleindes van hierdie studie sal ’n gesprek 

tussen die navorser en die nuwe moeder plaasvind om inligting in te win, sodat voldoende steun aan 

die moeder verleen kan word. Die niedirektiewe benadering sal gebruik word.  

 

3.4.5 Observasie  

 

Observasie word deur Plug et al (1997:241) verklaar as die doelgerigte waarneming van ’n 

verskynsel of situasie ten einde kennis daaroor in te win. Volgens De Vos et al (1998:279) maak ’n 

navorser gebruik van observasie om die deelnemers van ’n situasie se perspektiewe dop te hou soos 

wat hul in die situasie daaraan betekenis gee. Gevolglik is die woorde en uitdrukkings van hierdie 

deelnemers vir die navorser belangrik. 

 

Hoe nader die situasie aan die natuurlike omstandighede van die persoon is, hoe nader is gebeure 

aan die ware toedrag van sake en hoe beter kan die handelinge van die persoon verstaan word. Met 

observasie is die proses eerder as die uitkoms die fokuspunt (De Vos et al 1998:280,281). Met 

behulp van observasie word insig en empatie bewerkstellig, aangesien die navorser deel van die 

wêreld van die persoon en situasie onder observasie word (De Vos et al 1998:282). 

 

Aangesien die navorser nie voldoende ure met die moeders kan deurbring nie, word daar net 

gedeeltelik van observasie as tegniek gebruik gemaak. Daar is in hierdie navorsing by elke 

kommunikasiegeleentheid van beperkte observasie gebruik gemaak ten einde ’n vollediger beeld te 

verkry van die nuwe moeders as opvoeders se belewing van steungroepe. 

 

Bogenoemde vorm dan die tegnieke wat gedurende die empiriese ondersoek gebruik is. Vervolgens 

word aandag geskenk aan die selektering van die proefpersone en daarna word die resultate van die 

empiriese ondersoek weergegee. 

 

3.5 DIE SELEKTERING VAN DIE PROEFPERSONE 

  

In hierdie navorsing word nuwe moeders betrek. ’n Nuwe moeder word vir die doel van hierdie 

navorsing beskou as ’n moeder wat in die afge lope drie maande aan haar eersteling geboorte 

geskenk of haar eersteling aangeneem het. 

 

By die plaaslike hospitaal se kliniek word ’n lys met die nuwe moeder se besonderhede verkry.  
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Daar word dan telefonies met elke moeder in verbinding getree en sy wor d genooi om op ’n 

betrokke dag deel te begin vorm van ’n fokusgroep, wat later omskakel na ’n  steungroep.  

 

3.6 ETIESE OORWEGINGS 

 

Die respondente het vrywillig tot hierdie studie toegetree. Hulle is volledig ingelig oor die aard van 

die navorsing en het hul aandeel daarin begryp. Alle probleme is as waardevol vir die navorsing 

beskou en met empatie hanteer. Die groeplede is verseker dat hulle regte, behoeftes, waardes en 

wense ten alle tye gerespekteer word.  

 

Die vertroulikheid van die inligting word verseker deur van skuilname gebruik te maak. Die data 

wat ingesamel is, word alleenlik vir navorsingsdoeleindes deur die navorser gebruik. Indien die data 

nodig sou wees vir die doel van navrae na afloop van die navorsing, sal dit ter insae beskikbaar 

gestel word, met dien verstande dat alle inligting vertroulik hanteer word. 

 

3.7 BETROUBAARHEID 

 

Betroubaarheid word verseker deurdat die navorser telkens die data nagaan en waarneem of die 

kategorieë, verduidelikings en interpretasie sinvol is en of dit werklik die fenomeen onder 

bespreking reflekteer. Alle onderhoude is op band opgeneem en getranskribeer. Veldnotas is 

afgeneem en literatuur is bestudeer.  

 

3.8 DIE RESULTATE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

 

Vervolgens word agtergrondinligting oor die nuwe moeders wat as proefpersone gebruik is, 

verstrek.  Daarna word die temas wat bespreek is kortliks weergegee. 

 

3.8.1 Agtergrond van die moeders  

 

Die moeders en hul babas sal as moeders A, B, C, D, E, F en G  en babas A, B, C, D, E, F en G 

bekend staan. So is baba A moeder A se baba, baba B moeder B se baba, ensovoorts. 
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3.8.1.1 Moeder A 

 

Moeder A (’n administratiewe beampte) is 37 jaar oud en is drie jaar getroud. Dit is moeder A se 

eerste huwelik, terwyl dit haar man se tweede huwelik is. Uit sy eerste huwelik het haar man twee 

dogtertjies. Volgens moeder A was haar man se eerste vrou ’n afwesige moeder. Dit het moeder A 

se man genoodsaak om meer by sy kinders betrokke te wees en gevolglik help hy moeder A 

deurentyd met al sy kennis oor babas. Moeder A het probleme ondervind om swanger te raak.  Hul 

dogtertjie, baba A, is op 39 weke met behulp van ’n noodkeisersnee gebore. Gedurende die 

byeenkomste kom moeder A as introvert voor en praat sy nie maklik uit haar eie nie. Sy bly ver uit 

die stad en haar man wil nie hê dat sy alleen moet ry nie. Tydens ons byeenkomste wag hy vir haar 

in sy motor en dit maak dit vir moeder A moeilik om altyd die byeenkomste by te woon. Sy sê egter 

dat sy die geleentheid om uit te kom, geniet. 

 

3.8.1.2 Moeder B 

 

Moeder B (’n tekenaar) en haar man se dogtertjie, baba B, is prematuur op 31 weke deur middel van 

’n keisersnee gebore.  Die ouerpaar is ses jaar getroud en moeder B het drie mislukte inseminasies 

ondergaan. Sy is 33 jaar oud en haar swangerskap was vir haar moeilik. Sy het deurentyd 

blaasinfeksie en pyn in haar buik gehad.  Na die bywoning van die eerste fokusgroep het moeder B 

ervaar dat sy die aanpassing meer negatief as die ander moeders in die groep beleef en dat sy graag 

vir individuele sessies sou wou kom. Sy het erken dat sy depressief voel en hulp nodig het. Sy bly 

egter die onderhoudgeleenthede uitstel en onderhoude vind hoofsaaklik telefonies plaas.  

 

3.8.1.3 Moeder C 

 

Moeder C (’n radiografis) is 31 jaar oud en haar seuntjie, baba C, is prematuur op 34 weke gebore. 

Moeder C het drie miskrame gehad. Die egpaar is 18 maande getroud. Alhoewel moeder C haarself 

voorberei het op ’n keisersnee, het sy op normale wyse en met behulp van ’n epiduraal geboorte 

geskenk. 

 

3.8.1.4 Moeder D 

 

Na ses jaar se getroude lewe en vier jaar se pogings om swanger te raak, het moeder D (’n 

maatskaplike werkster) aan baba D (’n seun) geboorte geskenk. Moeder D is 29 jaar oud. Haar baba 
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is op 39 weke met behulp van ’n keisersnee gebore. Tydens haar swangerskap was daar geen 

probleme nie. 

 

3.8.1.5 Moeder E 

 

Moeder E (’n tuisteskepper) en haar man is twee en ’n half  jaar getroud. Die 25-jarige moeder E  

het onverwags ’n keisersnee op 38 weke ontvang, nadat sy haar voorberei het om op normale wyse  

geboorte te skenk. Daar was nie probleme om swanger te raak nie en bevrugting het volgens plan  

geskied. Hulle het ’n babaseun. 

 

3.8.1.6 Moeder F 

 

Na 18 maande se getroude lewe het moeder F (’n onderwyseres) en haar man ’n seuntjie ryker 

geword. Moeder F het grootgeword met die gedagte dat sy kinderloos sou wees, aangesien sy 

ginekologiese probleme gehad het en ’n epilepsielyer is. Gevolglik het die 24-jarige moeder F 

onverhoeds swanger geraak. As gevolg van die medikasie wat sy vir haar epilepsie gebruik het, was 

daar komplikasies met baba F se niere. Hy is op 38 weke gebore met behulp van ’n keisersnee. 

Tydens haar swangerskap was moeder F bewus daarvan dat daar ’n probleem met haar baba se niere 

was. Toe hy agt dae oud was, het baba F ’n nierpypoperasie ondergaan en het sy hart drie maal gaan 

staan. 

 

3.8.1.7 Moeder G 

 

Die 28-jarige moeder G (’n sekretaresse) het eers tydens die vierde byeenkoms by die steungroep 

aangesluit. Sy en haar man is twee jaar getroud. Op 32 weke het sy op natuurlike wyse geboorte 

geskenk aan hulle seuntjie. Toe sy by die groep aangesluit het, het haar seuntjie reeds ’n liesbreuk-

operasie en sy self twee baarmoederskrapings ondergaan. Haar man en hulle familie in die dorp het 

haar deurentyd bygestaan, maar in die week voordat sy die steungroepe begin bywoon het, het sy 

depressief begin voel. 

 

3.8.2  Temas wat bespreek is 

 

Die volgende temas kom gedurende die byeenkomste na vore: steungewing (soos verleen deur die 

vader, ander familielede, vriende en steungroeplede), postnatale depressie, toenemende 

verantwoordelikheid van die moeder, babastimulering, gevoelens van onbevoegdheid, die moeder 
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en die baba se gesondheid, die moeder se dieet, die baba se voeding, die moeder se liggaamsbeeld, 

seks, moegheid, die baba wat baie aandag verg, premature babas, mislukte verwagtings, 

eensaamheid, immunisasie van die baba, terugkeer na die arbeidsmark en die nuwe moeders se 

belewing van die steungroep. 

 

Vervolgens gaan ’n bespreking van die resultate met betrekking tot hierdie temas belig word.  

Deurgaans word aanhalings verskaf ter stawing van die moeders se belewing ten opsigte van hierdie 

temas. 

 

3.8.2.1 Steungewing 

 

Die steun wat die moeders met die babas ontvang het van die vader, hul vriende, familie en die 

steungroeplede word belig. 

 

• Steungewing deur die vader 

 

Uit hierdie afdeling kan gesien word dat die moeders se belewenis van hul mans se steun van 

individu tot individu verskil. Oor die algemeen is die moeders geneig om die vaders se steun te sien 

as take wat hulle verrig om die lewe vir hulle as moeders ligter te maak. Dit gaan dikwels hand-aan-

hand met die rolverdeling tuis. Wanneer daar na die rolverdeling na die baba se geboorte gekyk 

word, verskil die samelewing en die ouerpare se idees dikwels. Moeder E sê byvoorbeeld: “Die 

naweek was ons by my skoonfamilie. Toe my man baba E se doek gaan ruil, het die res van die 

familie gesê dat dit ’n vrou se werk is. Ek was nogal depressief daaroor, maar ek voel tog dat dit 

hulle bonding-tyd is en tog ’n nuwe era.” 

 

Daarteenoor sê moeder C: “Ek kry die idee die mans voel dis maar deel van die lewe. Jy is ’n vrou, 

jy moet maar alles doen. Dis jou werk. My man glo mos vrouens kry neusklappe. Hy ruil nie ’n vuil 

doek om nie. Hy kan mos nie.”  

 

Moeders A, F en G beleef hul mans se steungewing deurgaans as positief.  Vaders A en G is lief vir 

kosmaak en gevolglik neem hulle hierdie taak oor. Moeder A vertel: “Ek maak nie kos nie. My man 

doen dit as hy by die huis kom. Hy bederf my baie, maar nog vandat ons getroud is maak hy kos. 
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Hy is lief vir kosmaak. Ek los hom.” Verder vertel moeder A: “En hy is wonderlik met haar. Hy vat 

haar altyd. Toe haar magie so hard was, vat hy haar en druk haar beentjies teen haar magie om te 

kyk of iets nie wil gebeur nie.” Behalwe om kos te maak help moeder G se man haar ook wanneer 

hy tussen 24:00 en 06:00 aan hul seuntjie uitgemelkte borsmelk gee wanneer die baba die behoefte 

daaraan het. Sy maak ’n verdere opmerking: “Hy help my met alles nog die heeltyd. Hy is ’n ster.” 

 

Moeder B se belewenis van haar man se steun is tydens die eerste byeenkoms gunstig: “My man is  

ook actually baie oulik. I panic very easily, then he says do this, do this and then it works.  He’s  

such a logical thinker.” Later kla sy oor sy gebrek aan betrokkenheid. 

 

Moeder D sê dat haar man voel dat hy meer betrokke sal raak wanneer sy teruggaan werk toe. Tot 

dan help hy net waar sy dit van hom verlang en is die baba haar primêre verantwoordelikheid. 

“Maar vanoggend 03:00 het ek my man wakker gemaak en die baba vir hom gegee, anders sou ek 

vir baba D van die bed afgerol het.”  Later opper sy: “Ek geniet dit om ’n baba te hê, maar as my 

man by die huis kom het ek die behoefte dat hy hom vat en ek net alleen uitgaan, soos bv. Mall 

toe.”  

 

• Steungewing deur familie en vriende  

 

Gedurende die tydperk nadat die moeders met hul babas uit die hospitaal ontslaan is, is hulle deur 

hul eie moeders en/of skoonmoeders gehelp. Moeder F se man het ’n week verlof geneem om te 

help. Al die moeders is van mening dat dit ’n goeie begin was en dat hulle dit ’n volgende keer weer 

so sou wou hê. 

 

In die eerste dae tuis saam met die nuwe babas het nuuskierige en siek mense moeders C, D, E en F 

gefrustreer. Sommiges het gekom om te help en dit was welkom, maar ander was minder welkom. 

“Mense kom met hulle siek kinders na jou toe. Dan moet ek soos ’n heks op ’n besem wees en sê 

my kind het nog nie ’n immuniteitstelsel nie, sal julle omgee om nie julle griepkinders hier aan te 

bring nie?  En dit is vriende!  Ek kon dit nie kleinkry nie! ... Mense was vir my onkonsiderend, 

selfsugtig.” 
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Daarteenoor het moeder A die volgende beleef: “Weet jy, ek het mense gekry, maar hulle het net 

gou na die kleintjie kom kyk en gegaan. My boetie en my sussie het ook kom kuier, want hulle het 

net so lank vir die babatjie gewag soos ek. Hulle het my die heeltyd onderskraag en ondersteun. Dit 

was eintlik vir my lekker om hulle te sien.” Haar skoonmoeder het haar ook baie gehelp deur die 

kuiergaste te ontvang. 

 

In die eerste dae tuis het moeders C en E hul selfone afgeskakel en die deur vir niemand oopgemaak 

nie. Moeders B en G se ouers en skoonouers woon naby hulle en was deurgaans bedagsaam en 

hulpvaardig. Moeder B vertel byvoorbeeld: “Luckily my family is very considerate. They will 

phone first and then I say either yes or no. When I’m busy with her I don’t answer the phone.”  

 

Moeder D het self hulp gevra en “my vriendin was so dierbaar om net my baba ’n bietjie vas te kom 

hou, sodat ek net ’n paar dinge kan doen. Dit was toe sommer lekker geselskap ook.” Geselskap 

word waardeer, maar nie raad nie. Op ’n keer skryf moeder D: “Almal se alewige raad en beter weet 

irriteer die wit waks uit my uit.” Moeder C kan ook hiervan getuig: “Nou die dag het my ma se 

vriendinne die heeltyd net raad gegee. Die een wou net opsluit die heeltyd sy penis se vel terugdruk, 

terwyl die pediater uitdruklik gesê het jy los dit uit!” 

 

Moeders C, D, E en F voel dat hulle nie met hul ouers of skoonouers in verbinding sal tree in geval 

van nood nie. Moeder C sê hieroor: “Glo my, die laaste mense wat ek sal bel is my ma-hulle of my 

skoonma-hulle. Glo vir my, hulle sal as ek hulle bel net vir my sê, ek het jou mos gesê!” 

 

• Skoonfamilies 

 

Moeders A en G praat nooit negatief oor hul skoonfamilies nie. Vir hulle is hul skoonfamilies 

ondersteunend. Moeder A se skoonma het die eerste maand na die baba se geboorte by hulle gebly. 

Dit was vir moeder A van groot hulp, alhoewel sy tog ’n behoefte daaraan het om net alleen met 

haar man en baba te wees. Vir moeder B is haar skoonma ’n groot steunpilaar. Sy help so baie met 

die baba dat sy soms minderwaardig teenoor haar voel indien sy lyk asof sy die baba se winde beter 

uitvryf. Sy het haar ook al in ’n uur van nood bygestaan: “… I even phoned her 01:00 when I was in 

hospital. I was in early labour and the sisters kept on giving me sleeping pills and medicine for pain 

and didn’t tell me I was in labour ... So she got to hospital and got them to phone my doctor. Then 

they did an emergency Caesar 02:00 in the morning. So she was a star.” 
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Die res van die groep moeders se skoonfamilies is ’n groot bron van frustrasie. Moeder F opper die 

volgende: “My man se familie vra wat gaan ons nou doen om te verhoed dat ek weer swanger raak 

oor alles wat baba F moes deurgaan. Ek wil graag nog ’n kind hê. Dit is nie te sê dinge gaan ook so 

werk met ’n tweede een nie. My man begin nou ook al voel dat ons dalk nie nog een moet hê nie.” 

Verder voel moeder F nie dat sy kan reken op haar skoonmoeder vir steun nie. Sy sê: “My skoonma 

sê ook my man is te behep met sy vrou en kind … Wat my verder pla is in die tyd wat ons baba F 

amper drie keer verloor het, het sy my maar een keer gebel.” 

 

Moeder E kla oor haar skoonma:  “Sy ma wou in die begin nie iets met die swangerskap te doen  

gehad het nie, ook nie met die sonars nie. Sy het tot baba E se naam verkeerd gesê en gespel en dis  

tog nie so ’n vreemde naam nie. Dit was asof sy jaloers was op die kleintjie, terwyl my ma-hulle die 

heeltyd baie betrokke was. Vandat hy gebore is, is sy nou meer betrokke.” Verder voel moeder E 

sensitief oor kommentaar wat haar skoonma oor die baba en haar hantering van hom lewer. 

 

Moeder C is gedurig bekommerd dat sy te min melk vir haar baba produseer. Sy glo vas dat dit ’n 

rede kon wees vir haar baba se slaapapnee. Haar skoonfamilie bly haar aan hierdie onderwerp 

herinner. Wanneer haar skoonfamilie met haar praat wil “hulle die heeltyd weet of my melk nog 

voldoende is. As dit ook nie is nie, sal ek ook nie vir hulle sê nie.”  

 

Moeder D se skoonma het by hulle gekuier toe baba D tien weke oud was. Moeder D was baie 

geïrriteerd. Sy het gevoel dat sy haar afsloof. “My skoonma gryp skielik na die baba as daar gewerk 

word. Sy sal nie ’n koppie uitspoel nie. My ma en pa sal weer kyk waar hulle ons kan help.” Later 

het sy die volgende te sê: “My skoonsuster se baba is ’n dag jonger as myne en noudat my skoonma 

daar kuier sê sy niks van myne nie –  net van hoe oulik is P, hoe oulik sy lag. Dan dink ek, my hel, 

hierdie is ook joune!” 

 

• Steun van die steungroeplede  

 

Tydens ’n steunsessie het moeder C die volgende gesê: “Hier kom jy agter jy is nie uniek nie. 

Ander het ook dieselfde probleme. Almal gaan daardeur. Ons ma’s het waarskynlik ook maar net al 

daarvan vergeet.” 
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Na die tweede byeenkoms het die moeders saam in ’n koffiewinkel gaan kuier en hulle was gretig 

om dit meer kere te doen. Moeder D brei daarop uit: “Dit het my die wêreld se goed gedoen. Toe ek 

sien dat die ander met ’n doek oor die baba en hul bors in die koffiewinkel voed, was dit vir my 

makliker om dit ook te doen. Niemand kon iets sien nie.” Moeders D, E en F het ook gedurende 

daardie week begin om by mekaar te gaan kuier. 

 

Na die vierde byeenkoms het die navorser aan die moeders gevra of hulle voel dat hulle steeds wil 

voortgaan met die steungroepbyeenkomste. Almal praat byna gelyk en is baie positief oor hul 

belewenis van die steungroep. Moeder D brei uit: “Ja, asseblief! Al is dit net om raad by die ander 

te kry en te sien en te hoor wat sê hulle en om net te gesels. Voor elke groepie maak ek omtrent ’n 

lys van wat ek wil vra, want vir wie vra jy dit? Al die ander ou tannies is hiervoor nie meer 

voldoende nie. Tye het beslis verander.” 

 

’n Ander keer sê moeder D: “Weet jy wat, ek het gedink ek gaan baie beter cope, as wat ek cope, 

want ek cope met alles goed en ewe skielik toe kom hierdie dingetjie …  En weet jy ek is so 

dankbaar vir hierdie groep, want ek sal dit nooit vir iemand anders sê nie. Nooit! Ek sal dit regtig 

nie sê nie. Ek dink nie eers my man weet nie.” 

 

3.8.2.2 Postnatale depressie 

 

Moeder E het die derde week depressief gevoel. “Ek het baie depressief gevoel. My huis het so sleg 

gelyk. Gister was ek tot 17:00 in my nagklere en het nie eers my tande geborsel nie. Ons het begin 

dink dat ek moet ophou borsvoed of net van die voedings formulemelk gee, maar ek voel nog 

onseker. Ek wil borsvoed.” Daardie aand het haar man haar gevra of sy nie weer vriendeliker kan 

wees nie, maar sy voel hy kan meer begrip hê dat sy op hierdie stadium sommer “siek en gatvol” 

voel. “As ek so voel, wil ek niemand sien nie en met niemand praat nie. Ek sit dan sommer my foon 

af.” 

 

Moeder D het ook gedurende die derde week na hulle baba se geboorte depressief gevoel. “My kind 

het ’n swaminfeksie ontwikkel. Ek het gedog dit is brandboude en het soos ’n slegte ma gevoel. Ek 

het die hele week depressief gevoel, maar ek wil dit nie depressief noem nie. Dis so ’n lelike woord. 
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Ek is bang ander dink ek wil my polse sny as ek sê ek is depressief. Sondag het ons gaan uiteet, 

want ek het verjaar. Dit was aaklig. Ek moes die heeltyd eenkant sit en borsvoed. Dit voel vir my 

niks is meer dieselfde nie. Ek voel om op te gee met borsvoeding en ek wou so graag daarmee 

volhou. Ek is sommer mislik met my man en ons was nooit so met mekaar nie … Soms huil ek en 

ek weet nie eers hoekom nie. Voel julle ook soms so?” Die ander moeders bevestig dit en moeder E 

brei uit: “Soms huil ek net omdat hy vir my mooi is.”  

 

Later sê moeder D weer: “As hulle dit net nie depressie sal noem nie, sal almal dit herken. Daar 

kleef ’n stigma aan depressie.” Vir moeder C kan mens dit eerder stres of blues noem. Hierdie twee 

terme vind by die ander groeplede ook byval. 

 

Moeder C erken: “Verlede Donderdag en Vrydag was ek die heeltyd net by die huis. Ek moet eerlik 

wees; ek het op ’n stadium lus gevoel om hom te laat val.” “Om uit te gaan” (volgens moeder D) en 

“om jou mooi aan te trek en te grimeer –  al bly jy net by die huis” (volgens moeder G) help om 

mens beter te laat voel. Dagboekinskrywings help moeder E om beter te voel: “Die naweek het dit 

my baie gehelp om in my dagboek te skryf toe ek alleen by die huis was. Ek het ’n kolom gemaak 

van dit wat vir my positief was en van dit wat vir my negatief was. Dit het my gehelp toe ek sien dat 

die positiewe punte meer was.” 

 

Met tye het moeder B gevoel: “Vat hierdie ding van my af weg; ek kan dit nie hanteer nie! Met tye 

is ek sommer bang vir my kind. Ek voel nie ek cope nie. Sometimes I think that’s why we’ve gone 

through so much trouble to get her –  maybe I am not meant to be a mother.” Moeder B het 

deurentyd depressief gevoel en is na ’n algemene praktisyn verwys, terwyl die ander moeders se 

depressiewe gevoelens net tydelik was.  

 

3.8.2.3 Toenemende verantwoordelikheid van die moeder 

 

`n Groot verantwoordelikheidsbesef het moeder D beetgepak tydens haar ontslag uit die hospitaal: 

“Ek het so gehuil toe ek uit die hospitaal loop. Ek het gevoel ek vat my kind nou alleen in die 

werklikheid in.” Later skryf sy ook: “Dit is ’n groter verantwoordelikheid as wat ek besef het. Die 

verantwoordelikheid is vir my amper te groot.” 
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Moeder F  voel: “Ek moet die baba die heeltyd vir die slegte dele vat – as sy doek vuil is of hy huil. 

Die ander kry al die lekker van my baba.” Moeder E beaam dit as sy sê: “Ek kry nie tyd om met 

hom te speel nie. My man soen en druk hom en speel. Ek voel ek is net die een wat borsvoed.” 

Moeder D erken dat sy jaloers is op haar man, omdat “hy al die lekker kry van die baba en ek al die 

verantwoordelikheid.” 

 

3.8.2.4 Babastimulering 

 

“Ek is bang ek laat waardevolle tyd verby gaan waarin ek hom nie stimuleer nie. Maar ek weet ook 

nie wat om met hom te doen nie,” is moeder D se bekommernis wat deur die ander moeders  

bevestig word.  

 

Moeder F en die navorser het die daaropvolgende week inligting oor die baba se ontwikkeling en 

stimulering tydens die  eerste drie maande na die byeenkoms gebring. Daarop sê moeder C: “Baie 

dankie. Dit was nou baie handige inligting. Ons sien eintlik ook ons doen instinktief die meeste van 

die goed. Dit doen nogal iets vir ’n ou as jy dit nou hoor, as jy hoor jy doen eintlik OK.” 

 

In die weke wat daarop volg, is die moeders meer gerus oor die wyse waarop hulle hul babas 

stimuleer. Hulle vertel wat hulle met hul babas doen en ruil idees uit. Moeder F sê byvoorbeeld: 

“Ek maak ’n klokkie aan sy een voetjie vas wanneer ek sy doek omruil en raak met verskillende 

teksture aan hom. Ons gesels ook baie met hom. As ek in die kar ry, vertel ek hom sommer alles 

wat ek sien.” 

 

Moeders van premature babas is nie altyd seker oor die ontwikkelingsvlak waarop hul babas 

behoort te wees nie. Moeder C sê: “Ek dink ek behoort hom meer te stimuleer, omdat hy met ’n 

agterstand gebore is.” Moeder B skryf : “Because she is prem, I’m not always sure I am doing the 

right things.” Die premature babas is gevolglik vir evaluering en raad na die spraakterapeut by die 

kliniek verwys.  

 

3.8.2.5 Gevoelens van onbevoegdheid  
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Elkeen van die moeders het met gevoelens van onbevoegdheid geworstel. Enkele van die moeders 

se gevoelens word as voorbeelde voorgehou: 

 

Tydens die eerste byeenkoms kla moeder B dat sy nie altyd weet wat om met haar baba te doen as 

sy huil nie. Vir vier agtereenvolgende nagte het haar baba krampe gehad. Sy vertel: “You can walk, 

you can sit, you can rub, you can do what – nothing works! Later on I said to her I don’t know what 

to do for you and she was crying and her legs were up and she was curling her body. I think she 

could feel that I was tensed and between the two of us it was a disaster. So I phoned my mother-in-

law and she came and took her and within half an hour she was calm and slept for four and a half 

hours.”  

 

Moeder E voel: “My man vryf die dummy teen sy wang om hom lus te maak daarvoor. Dan voel ek 

so incompetent omdat hy met sulke goed vorendag kom en ek nie.”  

 

Eendag skryf moeder D: “… Dis ook net wanneer ek dink ek begin hom verstaan, dan verander hy. 

Dit maak my onseker … Ek is so bang ek doen iets verkeerd wat hom kan benadeel.” 

 

3.8.2.6 Die moeder se gesondheid 

 

Moeders E, G en B het na hul babas se geboortes las gehad van gesondheidsprobleme. Moeder E 

het aan bloedarmoede gelei en tyde ns die kraamproses baie bloed verloor. Dit laat haar vir lank nog 

energieloos voel. Verder wou sy tydens die laaste sessie weet: “… het een van julle nog seer na 

julle keiser? As ek hier (en sy druk op haar buik) druk, dan is dit hier binne seer. Dis nie my wond 

nie. Die dokter sê dit gaan nog lank seer wees. Hy sê my ander spiere het baie gerek. Ek moet nou 

oefeninge doen vir my spiere om te krimp.” Die ander moeders het egter nie las gehad van enige 

pyn nie. 

 

Behalwe dat baba G gesondheidsprobleme ervaar het, het moeder G die volgende probleme 

ondervind: “… my plasenta het mos vasgesit. Toe het ek mos ’n skraap gekry en drie weke daarna 

het ek nog nie ophou bloei nie. Toe ek by die ginekoloog kom, toe hy so druk toe sê hy nee, iets lyk 

nie vir hom reg nie. Toe’t ek nou weer ’n skraap gekry.” Vyf weke na hierdie gesprek is moeder G 

weer opgeneem in die hospitaal. ’n Gewas in haar uterus is verwyder. Die operasie was 

gelykstaande aan dié van ’n keisersnee. Daarna het daar infeksie in die wond gekom. 



 62 

 

Moeder B het al van haar tienerdae af gesukkel met hormonale probleme. Sy is ingelig dat haar 

probleme beter sou wees na haar baba se geboorte. Dit was egter nie die geval nie. Die ginekoloog 

het ’n sist op haar eierstok ontdek, nadat sy drie weke gemenstrueer en geweldige pyn ervaar het. 

 

3.8.2.7 Die baba se gesondheid 

 
 
Moeders F, G en C se babas is vir gesondheidsprobleme in die hospitaal opgeneem. Hierop word 

uitgebrei: 

Baba F is met nierprobleme gebore. “Hy het nie ’n kleppie tussen sy blaas en sy niere gehad nie, so  

alles het dan teruggehol niere toe. Sy nierpypies moes 1,5 mm dik wees op die X-straal en hulle  

moes dit rek tot so dik soos my duim. Dit was óf nou opereer, óf soek later ’n ander nier.” Tydens 

’n later geleentheid vertel sy:  “Dit was  ’n spanningsvolle tyd. Jy ry elke dag jou sat hospitaal toe. 

Hy lê net daar en jy kan niks vir hom doen nie. Ek mag nie aan hom vat nie en hy kry melk deur ’n 

buis in sy neus. Hy kon nie eers huil met die pyp in sy keel nie. Hy het net so ha-ha gemaak as hy 

probeer huil.” (Toe moeder F dit vertel, begin moeder C sommer huil uit empatie). “In dié tydperk 

het ek baie gehuil, by die hospitaal en by die huis. My man het probeer sterk wees, maar het een 

aand ook net gebreek en gehuil dat die trane spuit.” Verder sê sy op ’n meer positiewe noot: “Maar 

joeg, as ek elke keer by die hospitaal kom en hy lewe nog, dan wou ek ook sommer net huil.” 

 

Nadat baba G op 32 weke gebore is, was hy vir tien dae in die intensiewesorg-eenheid en na drie 

weke het hy ’n liesbreukoperasie ondergaan.  “Ek het net siek gevoel. Dit wil nie ophou nie … en 

die gebloei. (Moeder G was self ook drie maal na die geboorte in die hospitaal met ginekologiese 

probleme). Verder voeg sy by: “Van al die druk en skree het sy naeltjie uitgepop.” Later toe die 

navorser haar skakel om te verneem hoe dit gaan, sê sy: “Ons voel so sleg. Ons kon sy geskree net 

nie meer uithou nie. Toe maak ek en my man die deur net toe en loop. Nou voel ons baie skuldig, 

want siestog, hy het nie lekker gevoel nie.” 

 

Toe baba C twee weke oud was het hy ophou asemhaal. Dit was ’n traumatiese tyd vir die gesin. 

Die moeder vertel: “Op twee weke het hy 100g verloor vanaf geboorte. Hulle sê toe dit is OK. Maar 

toe ek na drie weke hom gaan weeg, toe sien ek hy tel nog glad nie gewig op nie.” Moeder C ervaar 

skuldgevoelens hieroor. Sy het gelees dat babas van wanvoeding kan ophou asemhaal. Gevolglik is 

sy gedurig tydens die byeenkomste bekommerd dat sy nie genoeg melk het vir haar baba nie. 



 63 

Wanneer sy hom verder weekliks weeg en hy gewig optel, kan mens die verligting by haar 

waarneem. 

 

3.8.2.8 Die moeder se dieet 

 

Die babas verg heelwat van die moeders se tyd en dit blyk die hoofrede te wees waarom hulle dieet 

daaronder ly. Die volgende is ’n illustrasie daarvan: 

 

Moeder D vertel: “Ek eet nie ordentlik nie. Ek eet net ’n stukkie toast  dan huil hy. Ek dink dit is 

hoekom ek so pap voel en ek voel so skuldig teenoor my man wat so swak eet en ook nog moet 

werk.” Drie weke daarna vertel sy dat dit al beter gaan. “Ons eet beter. Ek maak nou vir twee dae 

kos, dan hoef ek nie elke dag kos te maak nie. Ons voel sommer beter, vandat ons ten minste vleis 

ook inkry. Ek eet net die regte goed. Nie eers tamaties waarvan ek so baie hou nie.” 

 

Moeder E sê: “Ek eet net as my man of die bediende vir my iets bring om te eet. Dit gebeur baie dat 

ek nie eers ontbyt eet nie.” Tydens ’n ander geleentheid sê moeder E dat sy “’n appel en water gryp, 

want dit is vinnig beskikbaar.”  

 

Moeder C drink multivitamienes en sukkel ook om altyd tyd te kry om kos te maak. Moeders A, G, 

B en F se kos word vir hulle gemaak, wat hierdie situasie vergemaklik. 

 

3.8.2.9 Die baba se voeding 

 

In die begin het al die moeders hul babas geborsvoed. Geleidelik het moeders A, B, E, F en G 

formulemelk begin gebruik. Moeder B het na die eerste byeenkoms haar baba formulemelk begin 

gee. Haar gevoel op daardie stadium (nadat sy vir agt weke haar baba geborsvoed het), was: “I can’t 

take it any longer. I feel guilty that I’m not going to breastfeed her any longer, because everyone 

tells you how good breastmilk is. But I hate it to breastfeed.”  
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Op ’n stadium wou moeder A weet: “Wanneer gaan julle hulle begin pap gee?” Daarop antwoord 

moeder F: “Hulle sê jy moet pap begin gee as hy sy geboortegewig verdubbel het of 6 kg weeg – 

watter een ook al eerste is. Dit staan ook op die papbokse.” 

Aangesien al die moeders aanvanklik hul babas geborsvoed het, word hul borsvoeding-ervarings 

voorts toegelig. 

 

• Borsvoeding 

 

In die hospitaal was die borsvoedinghantering (veral deur die nagpersoneel) vir al die moeders 

teleurstellend. Moeders D en E voel verder dat daar by die voorgeboorteklas meer voorbereiding 

behoort te wees met betrekking tot al die aspekte van borsvoeding. Daar behoort onder andere vir 

die moeders vertel te word dat borsvoeding seer kan wees. Volgens die moeders fokus die 

borsvoedingvoorbereiding meer op die voor - en nadele van borsvoeding. So vertel moeder D: “Ek 

het so ’n slegte ervaring gehad. Ek was so bang in die hospitaal dat ek nie sal melk kry nie, want ek 

wou so graag borsvoed en toe dit kom, toe moes hulle in die hospitaal my uitmelk. Dit was 

verskriklik. Ek sê, hulle berei jou nie genoeg voor vir borsvoeding nie. Vir ’n feit nie. ”  Later voeg 

sy by: “Die personeel (en ek het dit geskryf in die evalueringskaarte) trek jou borste so en dan druk 

hulle hierdie kind … Ek het dat my dokter my ’n ekstra dag in die hospitaal hou, want ek kon nie 

met borsvoeding regkom nie. En ek het besef as ek alleen by die huis is en dit nie regkry nie gaan 

ek dit nie aanhou doen nie, nie ek nie. Toe kry ek ’n dagpersoneellid en sê ek, asseblief kom sit by 

my. Kom help my. Dis nog seer. Dis nog vrek seer. Ek sê weer, hulle berei jou vir ’n feit nie genoeg 

voor nie.” 

 

Borsvoeding kan die moeder wat nie in die openbaar borsvoed nie, eensaam laat voel. Moeder C 

stel dit so: “Hy (haar pa wat nie daarvan hou dat sy voor ander borsvoed nie) sê nou niks meer 

daaroor nie, maar ek kan sien dit pla hom nog. Hy sal dit maar net moet gewoond raak, want ’n ou 

sal gek raak as jy elke tweede uur vir ’n uur in die kamer sit en borsvoed, terwyl die ander lekker 

kuier. Dis regtig sleg. Dan gaan ’n mens sommer ophou borsvoed.” ’n Paar weke daarna sê moeder 

D: “Sondag het ons gaan uiteet, want ek het verjaar. Dit was aaklig. Ek moes die heeltyd eenkant sit 

en borsvoed. Dit voel vir my niks is meer dieselfde nie.” 

 

Die moeders het mekaar allerhande raad gegee oor hoe borsvoeding vergemaklik kan word. Hulle 

het ook aan mekaar borsvoedingvriendelike plekke in die inkopiesentrum uitgewys waar hulle hul 

babas kon gaan borsvoed. 
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Tydens die vyfde byeenkoms sê moeder D: “Borsvoeding word al hoe beter, al hoe makliker. In die 

begin was dit vir my erg. Mens moet net aanhou.”  

 

Tydens die laaste byeenkoms was dit nog net moeders C en D wat geborsvoed het. Hulle was 

gedetermineerd om vir so lank moontlik te borsvoed. Hulle  het mekaar raad gegee oor die 

bevriesing van borsmelk vir die tye dat hulle teruggaan werk toe.  

 

3.8.2.10 Die moeder se liggaamsbeeld 

 

Al die moeders het op een of ander stadium oor hul liggaamsbeeld gekla. So sê moeder D 

byvoorbeeld: “Ek voel onaantreklik. Ek het myself probeer mooi oppas toe ek swanger was, maar 

het baie rekmerke gekry. Ek is skaam dat my man my so moet sien. Ek weet ook nie wat om aan te 

trek nie.”  

 

Moeder B sê dat haar man gevra het wanneer gaan sy weer na die gimnasium begin gaan. Sy sê dat 

sy besef dat sy oorgewig is, maar nie weet waar om oefening ook nog in te pas nie. Sy was nooit 

oorgewig nie, maar na haar bevalling is sy 15 kg oorgewig. Die ginekoloog het ook voorgestel dat 

sy gewig verloor. 

 

Moeders C en E is oorgewig en kla dikwels daaroor. Gevolglik het die navorser aan elke groepslid 

afdrukke van postnatale oefeninge verskaf, (wat in Bylae D gesien kan word). Veral wanneer 

moeders borsvoed, behoort hulle gesond te eet en nie ’n verslankingsdieet te volg nie.  

 

Toe moeder F ophou borsvoed, het sy begin dieet. Tydens ons laaste byeenkoms het die navorser 

opgemerk dat sy gewig verloor het en haar daarna uitgevra. “Ja, ek het nou amper 5 kg verloor. Dit 

voel al beter, maar al my klere wil steeds nie pas nie.” 

 

3.8.2.11 Seks 
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Daar was uiteenlopende beskouings oor hierdie onderwerp. Op drie weke sien die twee jongste 

moeders uit na seksuele verkeer wat na die sesde week weer kan plaasvind. Almal is bang dat seks 

na die geboorteproses pynlik sal wees. Moeder C (wat  normaal gekraam het) sê dat hulle al na die 

baba se geboorte seksuele omgang gehad het en dat dit vir haar pynlik was.  

 

Twee van die moeders wat probleme ondervind het om swanger te raak, ervaar seks negatief. 

Voorheen het seksuele omgang op die twaalfde, veertiende en sestiende dag plaasgevind. “Niks 

meer nie. Ons het die dae so afgetel, al is ons doodmoeg. Dan doen ons dit maar, want anders is ons 

nie committed vir die kind nie. Dis terrrible. Jou arme man voel soos ’n objek. Jy het hom nou 

nodig om swanger te raak, nie omdat jy nou so lief is vir hom nie. Dit wil ek nou vir jou sê, het ons 

intieme lewe ’n knak gegee. Verseker, hoor … Dit was vir ons ’n projek en nou het ons dit.” 

Moeder C beaam telkens wat hierdie moeder sê.  

 

Verder voel die moeders oor die algemeen ook meestal te moeg om nog tyd in te ruim vir seksuele 

omgang ook. Moeder C reageer daarop: “Dit is nie eers dat ek moeg voel nie. Ek voel glad nie lus 

nie, niks lus nie.” Dit laat moeder D ook erken dat sy bloot net nie die lus vir seksuele verkeer het 

nie, “maar dit is nie te sê ek is nie meer lief vir my man nie.”  

 

Tydens ’n volgende geleentheid sê moeder C die volgende oor hulle seksuele lewe: “Dis regtig vir  

my ’n probleem. Ons (sy en haar man) het nou die dag daaroor gepraat en ek het agtergekom dat ek 

dit eerste sal moet aanvoer. Hy sê hy is rustig en dis nie vir hom ’n issue op hierdie stadium nie.” 

Later voeg sy by: “Hy sê hy is rustig, maar ek is so bang hy loop rond.” 

 

3.8.2.12 Moegheid 

 

Teen die derde week het die moegheid moeder E begin vang. Dit het haar laat sukkel om al die 

nuwe eise te hanteer. Dit gebeur ook dat sy besig is om te praat en dan vergeet wat sy besig was om 

te sê. Sy noem dat sy dink dat die baie bloed wat sy tydens die kraamproses verloor het, bydra tot 

haar moegheid.  
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Moeder B voel dat al die ongereelde slaaptye en die stres met haar baba se gesondheid haar 

dreineer. “I feel permanently tired and depressed. It worries me that she doesn’t get better. For the 

last two months my life is awful.” 

 

Moeder C voel so moeg dat “ek sit en slaap terwyl ek borsvoed.” Teen die sesde groepsbyeenkoms 

maak moeder C die opmerking: “Ek is nou nie meer so moeg nie. Mens raak dit nou meer 

gewoond.” Die ander beaam dit. 

 

3.8.2.13 Die baba wat baie aandag verg 

 

Moeder A skryf: “Ek kry myself partykeer baie jammer as ek iets wil doen en sy soek die heeltyd 

my aandag. Sy moet jou die heeltyd sien. Dis vir my ’n groot aanpassing. Ek het boonop nog 

ingeskryf vir verdere studies ook. Ek het gedog ek sou genoeg tyd kry, maar ek voel sy vat al my 

tyd.” 

 

Toe baba C veertien weke oud was, sê sy ma: “Ek het gister eers 12:30 kans gekry om ontbyt te eet. 

En dit nou op ’n dag wat ek gou wou bad en aantrek vir goed wat ek moes gaan koop.” Twee weke 

daarna sê sy: “Ek sal iets moet begin voor ek hom dagmoeder toe vat. Hy wil die heeltyd opgetel 

word. Ek kan nie eers toilet toe gaan nie of niks anders doen nie. As ek toilet toe gaan, begin ek 

hom maar in die badkamer neersit en dan bly ek maar net met hom praat tussen sy gehuil deur. Ek 

moet sulke goed doen, anders sal ek nooit klaarkry nie.” 

 

Moeder F voeg by: “Ja, dis regtig frustrerend om niks gedoen te kry nie en dan praat ek nou nie van 

stokperdjies beoefen nie – net die essentials soos huis uitvee een keer ’n week of so. Ek weet nie 

hoe doen enkelmammas dit nie.” 

 

3.8.2.14 Premature babas 

 

Moeders B, C en G se babas is onderskeidelik op 31, 34 en 32 weke gebore. Moeder G vertel: “Dit 

was baie sleg toe hy na sy geboorte in die ICU was. Ek kon net aan sy armpie vat. Ek kon hom nie 

vashou  en genoeg liefde gee nie.”  
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Volgens die spraakterapeut behoort moeder C haar baba meer persoonlike aandag te gee, aangesien 

hy so vroeg gebore is. Daarom soek sy ’n dagmoeder wat net na hom kan kyk of baie min ander 

kinders in haar sorg het. 

 

Moeder B skryf die volgende oor haar premature baba: “I’m not sure what to expect in terms of her 

development.” 

 

3.8.2.15 Mislukte verwagtings 

 

Vir moeder D is die verandering wat haar en haar man se verhouding betref onverwags. Sy het 

gedink dit is na al die lang gewag iets so spesiaals wat hulle nou kan deel – uiteindelik ’n baba! 

“Kyk, ek is lie f vir ons baba en sal hom vir niks verruil nie, maar hy het my verhouding met my 

man kom verander. Voorheen was ons nie van mekaar afhanklik nie en nou is ek van my man 

afhanklik. Die baba het ons wêreld kom verander.”  

 

Veral moeders A, C en D kla oor hul verwagtings rondom kraamverlof. Moeder D sê: “Ag en ek is  

so teleurgesteld in my kraamverlof. Ek het so baie dinge beplan en kom by niks uit nie. Die tyd 

vlieg so. Ek is die heeltyd besig met baba D en kan agterna niks daarvan vertel nie. Mens kry nie 

gerus nie. Dis ’n skok vir ’n ou.”  

 

Moeders D en E vertel dat hulle nie vooraf baie met kinders te doen gekry het nie. Vir hulle is om 

kinders te kry erger as wat hulle verwag het. Moeder D sê: “Ek het nie gedink dit is so taai nie.” 

Moeder E skryf: “As ek geweet het dit is so baie werk en min slaap en min tyd vir myself en my 

man, sou ek dalk nooit kinders wou hê nie.” 

 

Die geboorte van hul babas was vir die meeste moeders anders as waarop hulle hulself voorberei 

het. Babas B, C en G is vroeër gebore as wat daar verwag is. Voor moeder C se baba gebore is, was 

sy vir drie dae in die hospitaal. Sy het haar op ’n keisersnee voorberei en “op die tippie hoor ek toe 

ek moet normaal kraam. Dit was vir my ’n skok, al wou ek aanvanklik normaal gekraam het. Ek het 
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my begin voorberei op ’n keiser … As ek nou terugkyk, is ek bly ek kon normaal kraam, maar 

behalwe dat hy vroeg gebore is, het dinge toe vir my gevoel niks verloop volgens plan nie.” 

 

Die teenoorgestelde het met moeder E gebeur. Sy het haarself voorberei om op die normale wyse 

geboorte te skenk. Aan die einde van haar swangerskap het haar baba gedraai en moes sy 

onverwags ’n keisersnee kry. “Ek het baie gehuil. Nou is ek nie spyt nie, maar toe was dit vir my ’n 

groot skok.”  

 

Moeder A vertel oor haar teleurste lling met borsvoeding: “Dit was my grootste begeerte om te kan 

borsvoed en toe sukkel ek daarmee.” Moeder C het hierdie gevoel met haar gedeel: “Ek het gedink 

dit is so ’n natuurlike ding. Min het ek geweet hoe ’n moeilike proses dit kan wees.” 

 

3.8.2.16 Eensaamheid 

 

Toe die moeders oor al die lastige kuiergaste kla, berei moeder C (wie se baba ’n paar weke ouer is 

as die res s'n) die ander soos volg voor: “Later begin mens eensaam voel en dan kom kuier niemand 

nie. Ek het sommer dan al my koppies met ’n skinkbordlap uitgesit, soos ek nooit doen nie en net 

gehoop iemand daag op. As jy eers ge-settle is, dan is dit lekker as mense kom kuier. Sulke groepe 

is dan ook lekker om net uit te kom en te kan gesels. So by vier, vyf weke dan is dit beter om mense 

te kry.” 

 

Die eerste dag wat moeder G by die groep aansluit, nooi moeder D haar: “Ons is altyd reg vir ’n 

koffie. Bel net as jy lus voel of alleen voel.” Later nooi sy almal: “Sodra ons oor twee weke van 

vakansie afkom, dan hou ons ’n bring-en-braai by ons huis. Dan kan die manne ook mekaar leer 

ken. Ons kan dan almal binne met ons babas sit waar dit warm is. Ek dink dit behoort lekker te 

wees, want almal van ons se omstandighede is nou dieselfde, wat nie meer die geval is met van ons 

ander vriende nie.” 

 

Moeder A bly ver uit die dorp. Haar man wil nie hê dat sy alleen dorp toe ry nie. Sy vertel: “Dit is 

vir my eensaam by die huis en dit doen my so goed om uit te kom en net te hoor wat sê die ander 

ma's wat ook deur dieselfde fase as ek gaan. Anders sit ek dag en nag by die huis! My ander 

vriendinne is ook self besig en kom nie so baie kuier nie. Dit laat my uitsien na die werk. Nie die 
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werk self nie, maar net na die mense. Ek was gister juis by die werk aan om haar te gaan wys en dit 

was so lekker.”  

 

3.8.2.17 Immunisasie van die baba 

 

Wanneer die babas geïmmuniseer word, is dit oor die algemeen vir die moeders ’n 

kommerwekkende tyd. Hulle kry hul babas jammer, wonder watter middels om vir die babas in te 

gee vir byvoorbeeld pyn en/of koors en hoe dikwels, indien wel. Dit ontsenu hulle ook om te dink 

dat die baba moontlik siekerig daarna kan voel en hulle bekommer hulle oor hoe hulle dit behoort te 

hanteer. 

 

Moeder G het haar man, moeder en suster saam met haar geneem toe baba G vir die tweede keer 

geïmmuniseer is. Daarenteen sê moe der F: “As jou baba eers in ICU was met al daardie pype en 

goed, dan is een naald vir my niks.” 

 

3.8.2.18 Terugkeer na die arbeidsmark  

 

Net een van die sewe moeders (moeder E) gaan nie weer terug na die arbeidsmark nie. Moeder F se  

vader gaan bedags na hulle baba kyk en moeder G se skoonma gaan in die voormiddae na hul baba 

omsien, terwyl die res van die moeders van dagmoeders gebruik gaan maak. Tydens die vierde 

byeenkoms word die kwessie van dagmoeders aangeraak.  

 

Moeder D sê: “Ek kan nie dink dat iemand anders na my kind moet kyk nie.” Later sê sy: “Ek het 

gedink om baba D voor die tyd vir tydjies by die dagmoeder te gaan aflaai, sodat hy aan die huis en 

aan haar gewoond kan raak. Dan is dit dalk vir almal van ons makliker die eerste dag as ek weer 

moet begin werk. Ek raak al paniekerig soos die tyd omgaan en die eerste dag naderkom.”   

 

Moeder A skryf: “Dit is vir my erg om te dink dat ek terug moet gaan werk toe en haar by iemand 

anders los.” Drie weke voordat moeder B terugkeer werk toe, skryf sy: “I’m so worried that I won’t 

be able to manage the new schedule –  time is a big factor.” 
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Tydens die sesde groepsbyeenkoms kom die terugkeer na die arbeidsmark weer ter sprake. Moeder 

C gee die volgende raad: “Nou die dag praat ek met ’n vrou wat drie kinders het en werk. Sy sê dit 

was ’n jaar na sy haar eerste kind by die dagmoeder begin los het vir haar steeds erg. Sy sê mens 

moet daai ding uit jou kop kry dat jy nie wil werk nie. Jy maak jouself depressief. Sy sê dit is nie so 

erg nie. Jy’s nie die enigste een nie. Die meeste ma’s moet maar.” 

 

3.8.2.19 Die nuwe moeders se belewing van die steungroep 

 

Die moeders het die steungroep gunstig beleef. Die volgende aanhalings getuig daarvan: 

 

Moeder D maak die opmerking: “Ek is so dankbaar vir hierdie groep, want ek sal nooit, nooit vir 

my man sê ek cope nie. Ek sal hiernatoe kom en sê ek cope nie en daar’s niks met my huwelik 

verkeerd nie.” 

 

Moeder C sê tydens die laaste sessie: “’n Mens het meer inligting nodig soos hier wat oor jou gaan, 

oor wat jy beleef, jou probleme. Mens kon hier praat oor alledaagse goed waarmee almal sukkel, 

soos byvoorbeeld seer nipples.” Later voeg sy by: “Die informaliteit van die groep was vir my reg. 

Almal is in dieselfde bootjie en jy kan raad volg wat prakties is en mens kan nie altyd vir elke vraag 

by K (die spraakterapeut) ’n afspraak maak nie. Sy het in elk geval al die boekekennis, maar nie die 

praktiese kennis nie … Ek is ’n groot voorstander van hierdie soort groepe. Jy het dalk nie nou die 

probleem nie, maar later wel en dan het jy gehoor hoe ander dit hanteer het. Jou algemene kennis 

brei uit.”  

 

Moeder E voel: “Daar is definitief ’n behoefte aan so ’n groep. Ek dink die groep het my gehelp met  

depressie … om nie depressief te raak nie. ” Moeder C voel: “So ’n groep is ’n moet vir elke nuwe 

ma … Weet jy, mens stap hier ontspanne uit, regtig.” Moeder G voel dat “… ’n nuwe moeder 

behoefte daaraan het om gevoelens en idees met mekaar te deel. By hierdie groep kon ek ook nuwe 

vriende met dieselfde omstandighede maak.” 

 

Moeder D het ook die volgende opmerking gemaak: “Soos ons kinders gegroei het, het ons 

behoeftes verander en kon ons daaroor praat. Ek het hier baie issues oorkom. Hier het ek nie alleen 

gevoel nie en het ek die ander se raad en hulp waardeer. Elke week was hierdie ook vir my ’n 
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geleentheid om uit die huis te kom en dit was vir my goed en lekker. Ek het graag gekom. Elke 

sessie was vir my nuut. Elke keer kon ek iets byleer. Die aantal lede was ook vir my lekker – nie te 

groot nie en nie te klein nie. ” Sy skryf: “Ek is bly ek was deel van hierdie groep. Ek dink elke 

nuwe mamma moet kan deel wees van so ’n klein groep. Hier kan jy sê en vra wat jy wil. Dit was 

die hoogtepunt van my kraamverlof.” 

 

Moeder B se belewenis van ons individuele gesprekke was soos volg: “I felt that I wasn’t the only 

one having problems. It was good being able to talk to someone who understands or has been 

through the same thing. I felt a lot better after the conversations. It was nice to interact with 

someone else. Because I’m an introvert I haven’t got involved with other mothers, so it was 

interesting talking to you.” 

 

Die moeders kon geen leemtes uitwys of aanbevelings ter verbetering van die funksionering van ’n 

steungroep maak nie. 

 

3.9 TEN SLOTTE 

 
Hierdie hoofstuk het hoofsaaklik bestaan uit die beskrywing van die verloop van die empiriese 

ondersoek, tesame met die resultate daarvan. In die volgende hoofstuk word hierdie 

navorsingsverslag afgesluit met ’n samevatting, gevolgtrekkings, probleme wat tydens die 

navorsing ondervind is, sowel as aanbevelings ten opsig te van die nuwe moeders as opvoeders se 

belewing van steungroepe. 
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HOOFSTUK 4 

 

SAMEVATTING, BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

 

4.1   INLEIDING 

 

In hoofstuk 1 is die inleidende oriëntering vir hierdie navorsing gegee. Die nuwe moeder se 

belewing, inligting oor steungroepe en ’n bestudering van die term “belewing” is in die tweede 

hoofstuk vanuit die literatuur belig. 

 

Nuttige inligting wat buite die bestek van hoofstuk 2 val, is ter aanvulling in bylae A, B en C 

vervat. Hierdie bylaes handel oor borsvoeding, die ontwikkeling en stimulering van babas 

gedurende die eerste drie maande en wiegiedood. 

 

Die derde hoofstuk handel oor die verloop en resultate van die empiriese ondersoek. In hierdie 

hoofstuk word die doelstellings van die onderhawige navorsing weer genoem; ’n samevatting van 

die literatuurstudie en die empiriese ondersoek en bevindinge en aanbevelings wat uit die navorsing 

voortspruit, word gegee; en die probleme wat tydens die navorsing ondervind is, word uiteengesit. 

 

4.2   DIE DOELSTELLINGS VAN DIE ONDERHAWIGE NAVORSING 

 

Vervolgens word die algemene en spesifieke doelstellings volledigheidshalwe weer genoem. 

 

4.2.1 Algemene doelstelling  

 

In hierdie studie wil die navorser nuwe moeders se belewing van steungroepe ondersoek. 

 

4.2.2 Spesifieke doelstelling 

 

Die doel met hierdie studie is die volgende: 

 

4.2.2.1 Om ’n literatuurstudie te doen om vas te stel:  

• wat met die terme “nuwe moeder” en “belewing” bedoel word; 
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• wat die behoeftes en belewings van nuwe moeders is; 

• in watter mate daar ’n behoefte bestaan ten opsigte van steungewing aan nuwe moeders; 

• wat steungroepe behels; en 

• watter inligting vir die moeder van nut kan wees om haar te steun in haar rol as 

opvoeder. 

 

4.2.2.2 Om ’n empiriese ondersoek te onderneem deur: 

 

• ’n steungroep op die been te bring en te bepaal wat nuwe moeders se belewing hiervan 

is;   en 

• as deel van die steun inligting (soos byvoorbeeld oor die ontwikkeling van babas 

gedurende die eerste drie maande) na gelang van die behoefte daaraan te verskaf. 

 

Vervolgens word ’n samevatting van die literatuurstudie en die empiriese ondersoek afsonderlik 

uiteengesit.  Die bevindinge en aanbevelings wat daaruit voortspruit word ook belig. 

 

4.3   DIE LITERATUURSTUDIE  

 

Hier volg ’n samevatting van die literatuurstudie. Daarna sal daar bevindings en aanbevelings 

daaroor gedoen word. 

 

4.3.1 ’n Samevatting van die literatuurstudie 

 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing is daar op die nuwe moeder as opvoeder se belewing van 

steungroepe gefokus.  Belewing dui op die wyse waarop ’n individu ’n situasie ervaar of evalueer. 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:12) kan ’n belewing in breë kategorieë van aangenaam tot 

onaangenaam ingedeel word. 

 

Om die belewing van die nuwe moeder te begryp, is verskeie faktore nagegaan wat gedurende die 

aanpassingsfase ’n invloed op ’n nuwe moeder se belewing van haar omstandighede kan uitoefen. 

In die volgende afdeling volg ’n samevatting van die kerngedagtes van die literatuurstudie. 

 

4.3.1.1 Postnatale depressie 
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Daar is uit die literatuurstudie afgelei dat ongeveer 20% van nuwe moeders vir ten minste twee 

weke postnatale depressie ondervind, terwyl omtrent die helfte van hierdie moeders na ’n jaar of 

meer steeds depressief is (Mercer 1998:397). Geen vorm van postnatale depressie behoort ligtelik 

opgeneem te word nie (Salzwedel 2002:18). Enige gedrag wat nie tipies van die moeder se aard is 

nie, behoort aandag te ontvang, aangesien dit op depressie kan dui. Postnatale depressie en des te 

meer depressie wat nie met verloop van tyd verdwyn nie, kan egter nadelige gevolge inhou vir die 

moeder , baba en die res van die gesin (Salzwedel 2002:18). 

 

Najman et al (2000:27) voer aan dat kinders wat deur depressiewe moeders grootgemaak word, 

kognitief en emosioneel swakker ontwikkel. Hulle is ook van mening dat wanneer daar aan 

depressiewe moeders se geestesgesondheid in die postnatale fase aandag geskenk word, dit nie net 

die moeder tot voordeel strek nie, maar ook lei tot die fisiese en emosionele gesondheid van die 

kind (Najman et al 2000:27).  

 

In hoofstuk 2 kan die verskeie oorsake en simptome van postnatale depressie meer in diepte 

nagegaan word. 

 

4.3.1.2 Die moeder en die vader 

 

Wicki (1999:451) het bevind dat rolverdeling na die eerste kind se geboorte spanning veroorsaak, 

aangesien dit gewoonlik heelwat veranderinge en aanpassings verg.  Matthey, Barnett, Ungerer en 

Waters (2000:75) meen dat emosionele steun wat die moeders van die vaders kry grootliks die 

moeders se tevredenheid met hul rolverdeling (tradisioneel of nie) bepaal.  

 

4.3.1.3 Die moeder en die baba 

 
Volgens De Lange (2002:37) word ’n sterk en gesonde band tussen moeder en baba gevorm 

wanneer die moeder haar baba vashou en wanneer sy reageer op sy/haar gehuil. In hierdie stadium 

kan die baba nie bederf word deur heelwat vasgehou te word nie, maar skep dit eerder vir die baba 

’n warm en liefdevolle omgewing waarin die baba die beste reageer (De Lange 2002:37).  

 

Twee faktore wat genoem word en wat ’n nadelige invloed op die band tussen moeder en baba het, 

is die volgende: 

••  ’n Ongunstige huweliksklimaat, al is daar ’n goeie band met die moeder en al is haar 

interaksiestyl teenoor haar baba sensitief (De Wolff & Van IJzendoorn 1997:571-591)  
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••  Die baba se temperament beïnvloed  die sekuriteitsband met sy/haar moeder in ’n groot mate.  

’n Baba met ’n moeilike temperament sal byvoorbeeld geneig wees om ’n swakker 

sekuriteitsband met sy/haar moeder te vorm (McKim, Cramer, Stuart & O’Connor 1999:92). 

 

Honig (1997:21) beweer dat ’n baba se persoonlikheid vanuit ’n komplekse interaksie van 

genetiese faktore, daaglikse intieme interaksie en sosiale impakte ontwikkel.  Gair (1999:63,64) 

het bevind dat koliek en die gehuil en geskree van ’n baba en die baba se slaappatrone bydra tot 

depressiewe gevoelens by sowel biologiese moeders as by moeders wat hul babas aangeneem het. 

Dit wil derhalwe voorkom asof die baba se temperament en gedrag die moeder depressief kan laat 

voel. 

 

’n Verdere interessante punt is dat daar gevind is dat babaseuntjies van depressiewe moeders meer 

geneig is om negatiewe effekte te ervaar as wat die geval by babadogtertjies is (Hirose & Barnard 

1997:93). 

 

4.3.1.4 Hertoetrede tot die arbeidsmark 

 

Diskrepansie tussen werklike en begeerde werkstatus is, volgens Romito, Saurel-Cubizolles en 

Lelong (1999:1651), ’n probleem wat voorkom by nuwe moeders. Die volgende faktore beïnvloed 

die besluit van ’n moeder om terug te keer na die arbeidsmark: 

 

••  Die invloed van die gemeenskap (Vandenheuvel 1997:364, 365) 

••  Gesinsomstandighede (Vandenheuvel 1997:364, 365) 

••  Die moeder se persoonlikheid (NICHD 1997a:398) 

••  Die moeder se oortuigings met betrekking tot haar kind wat elders versorg word (NICHD 

1997a:398) 

••  Die baba se persoonlikheidseienskappe (soos sy/haar temperament) (Pungello & Kurtz-Costes 

1999:91) 

••  Beskikbaarheid van kwaliteit sorg (Pungello & Kurtz-Costes 1999:91) 

••  Die moeder se demografiese kenmerke (Pungello & Kurtz-Costes 1999:91) 

••  Finansiële implikasies (Romito et al 1999:1651; Wicki 1999:431; Locicero et al 1997:169; 

Vandenheuvel 1997:365; NICHD 1997a:402) 

••  Sommige moeders voel dat hul loopbane benadeel word as hulle nie na hul beroep terugkeer nie 

(Pungello & Kurtz-Costes 2000:252). 
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Alhoewel die moeder bevrediging uit haar beroep put en ’n inkomste verdien wat belangrik is vir 

die gesin se versorging, kan ’n nuwe moeder dit stresvol beleef om haar moederrol en haar beroep 

saam te akkommodeer (Pungello & Kurtz-Costes 1999:88). Daarenteen kan die moeder wat tuisbly 

by haar baba dit as ’n verlaging in status beskou, veral as daar van ’n professionele beroep afstand 

gedoen word (Priel & Besser 1999:250). By hierdie moeders wat tuisbly (wat in die minderheid is), 

bestaan daar ’n behoefte aan steun en bevestiging dat hul besluit tog sinvol kan wees (Gallagher 

Ross 1997:5359). 

 

4.3.1.5 Die moeder se ideale en verwagtings 

 

Daar is verskeie gebeure wat daartoe kan aanleiding gee dat ’n moeder teleurgestel kan word indien 

haar lewensituasie nie na verwagting verloop nie. Moeders wat in die vroeë stadium van hul 

moederskap is, vind dit dikwels moeilik om hul ideale ten opsigte van hul rol as moeder te 

verwesenlik (Lupton 2000:50).  

 

O’Callaghan, Bor kowski, Whitman, Maxwell en Keogh (1999:221) het bevind dat moeders wat 

meer realistiese verwagtings van hul babas se ontwikkeling gehad het, meer geneig is om hul babas 

se intellektuele en emosionele funksionering te verhoog en te stimuleer. 

 

4.3.1.6 Jonger teenoor ouer moeders 

 

O’Callaghan, Borkowski, Whitman, Maxwell en Keogh (1999:219) meen dat tienermoeders 

moederskap as ’n groot aanpassing beleef, aangesien hulle dit saam met hul aanpassing as 

volwassenes moet hanteer. Ouer moeders (wat as 35 jaar en ouer gereken word), teenoor jonger 

moeders se belewing van hul moederskap verskil van bron tot bron. Sommiges meen dat die jonger 

moeders makliker by moederskap aanpas en ander is van mening dat ouer moeders dit beter 

bemeester (Romito et al 1999:1651; Windridge & Berryman 1996:45; Madaras 1999:273; Ketler 

1998:4327).  

 

4.3.1.7 Die moeder se bestaande steun 

 

Logsdon, Davis, Birkimer en Wilkerson (1997:73) het bevind dat steun vir moeders na hul babas se 

geboorte belangriker is as wat die moeders vooraf verwag het dit sou wees, en dat hul minder steun 

ontvang het as wat hulle verwag het. Die afwesigheid van boesemvriendinne dra by tot die 

psigologiese nood van die nuwe moeder. Die familie - en sosiale steun speel ook ’n definitiewe rol 
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in die moeder se gemoedstoestand (Romito et al 1999:1651). Steun blyk nie net depressie  teen te 

werk nie, maar dit het klaarblyklik ’n positiewe invloed op die manier waarop die moeder teenoor 

haar baba optree (Keim 1999:388). 

 

4.3.1.8 Steungroepe 

 

Steungroepe het ten doel om emosionele steun te verleen en inligting te verskaf aan mense met ’n 

gemeenskaplike probleem (Kurtz 1997:4). Tydens steungroepbyeenkomste kan inligting aan 

moeders verskaf word. Deur hul gevoelens met mekaar te deel, kan hierdie moeders tot die besef 

kom dat hul probleme nie uniek is nie. Gedurende swangerskap en kort na die geboorte kan ouers ’n 

behoefte hê aan ander wat dieselfde ervarings meemaak. In sulke tye is hul gewone sosiale netwerk 

nie altyd vir hulle voldoende nie (Mercer 1998:402-403). Steungroepe plaas nie die klem op insig 

en verandering nie, maar eerder op funksionering en die verligting van laste (Kurtz 1997:102). 

 

Miller-Loncar, Landry, Smith en Swank (1997:357) het na aanleiding van hul navorsing tot die 

gevolgtrekking gekom dat steun wat ander verleen, moeders se eiewaarde verhoog. Moeders 

ontwikkel meer selfvertroue, is meer optimisties en emosioneel  meer volwasse. Hierdie moeders is 

meer geneig om buigsaam teenoor hul babas se behoeftes te wees. Hulle toon die geneigdheid om 

die babas as individue te sien, aangesien hulle voel dat hulle self ook individuele waarde het. Dit is 

maar enkele voordele van steungewing. Verdere voordele kan gevind word in hoofstuk 2. 

 

Volgens Ntombela (1995:20) het nuwe moeders ’n behoefte aan ’n ondersteunende omgewing waar 

hulle sonder vrese en vernederings onderskraging, inligting en morele ondersteuning kan vra. Sulke 

groepe bekamp ook isolasie en eensaamheid, aangesien daar kontak is tussen moeders met 

gemeenskaplike belange (Amphlett 1998:1838). 

 

In die Verenigde State van Amerika het Reinhardt (2002:2) twintig jaar gelede ’n steungroep vir 

nuwe moeders op die been gebring na aanleiding van haar eie behoefte aan so ’n steungroep.  

Positiewe resultate is aangeteken. ’n Verdere uitvloeisel van hierdie steungroepe was die ontstaan 

van speelgroepies, wedersydse oppas van babas en die ontwikkeling van vriendskappe tussen vroue, 

kinders en gesinne.  

 

Wanneer ’n steungroep beplan word, behoort daar, soos in hoofstuk 2 volledig uiteengesit, onder 

andere op die volgende punte ag geslaan te word: hoe om steungroepe te begin, elemente van 
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steungroepe, voordele en slaggate van steungroepe, die fasiliteerder en groepslede se rolle, 

probleme en die beëindiging van steungroepe. 

 

4.3.1.9 Die bylaes 

 

 

Aangesien oormatige bekommernis en vrese met betrekking tot die moeder self of haar baba, sowel 

as gevoelens van ontoereikendheid en onbevoegdheid, simptome van postnatale depressie kan wees 

(Gair 1999:56; Salzwedel 2002:18), word inligting wat die nuwe moeders moontlik kan verlang in 

bylae A, B, C en D gevind. Dit het onderskeidelik op die volgende betrekking: 

 

••  Borsvoeding 

••  Die ontwikkeling en stimulering van babas gedurende die eerste drie maande 

••  Wiegiedood 

••  Oefeninge 

 

4.3.2 Bevindinge ten opsigte van die literatuurstudie 

 

Verskeie faktore bemoeilik die aanpassing van die moeder in haar nuwe rol as moeder en opvoeder. 

Nie alle moeders ontwikkel postnatale depressie nie, maar die voorkoms van postnatale depressie is 

’n realiteit wat nie geïgnoreer kan word nie. Dit is net nie vir die moeder en die res van die gesin 

nadelig nie, maar kan die baba se toekoms negatief raak.  

 

Van die oorsake van postnatale stres blyk ’n gebrek aan ervaring te wees, sowel as ’n gevoel van 

sosiale isolasie of ’n gebrek aan sosiale steun (Davidson 2001:74; Locicero et al 1997:169). 

 

Deur die stigting van ’n steungroep aan moeders kan daar gepoog word om, tot hul eie voordeel en 

dié van hul babas en die res van die gesin, aan hulle steun en kennis te bied.  

 

4.3.3 Aanbevelings oor die literatuurstudie wat vir verdere navorsing in ag geneem kan 

word 
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Nadat die literatuurstudie voltooi is, is gevind dat die volgende aspekte ter verbreding van 

agtergrondskennis meer in diepte bestudeer kan word: 

••  Ontwikkelingsfases van babas ouer as drie maande  

••  Nuwe ouers se verhouding met en verwagtings van die grootouers wanneer die eerste baba 

gebore word 

••  Die aanpassing by skoonouers en die effek daarvan op  die nuwe baba  

 

4.4  DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

 

Vervolgens word ’n samevatting van die empiriese ondersoek gegee. Dit word opgevolg deur 

bevindinge en aanbevelings daaroor. 

 

4.4.1 ’n Samevatting van die empiriese ondersoek 

 

Die doel van die navorsing was om nuwe moeders as opvoeders se belewing van steungroepe te 

ondersoek. Beskrywende navorsing het plaasgevind. Tydens hierdie beskrywende navorsing is 

gebruik gemaak van kwalitatiewe navorsingstegnieke, naamlik die samestelling van ’n fokusgroep 

en steungroep, sowel as  dagboekinskrywings. Waar nodig, is individuele onderhoude gevoer. By 

die laaste byeenkoms, wat die  funksie van ’n fokusgroep aangeneem het, is skriftelike verslae deur 

die nuwe moeders oor hul belewing van die steungroep, sowel as hul menings oor die leemtes en 

aanbevelings oor die steungroep, versamel. Deurentyd het beperkte observasie volledigheidshalwe 

plaasgevind. Vervolgens word die tegnieke wat aangewend is in meer besonderhede bespreek. 

 

Dagboekinskrywings vorm deel van dokumentanalise.  Volgens  Creswell  (1994:150, 151) verteen-

woordig dokumente weldeurdagte data in die sin dat informante tyd en aandag aan die opstel 

daarvan gewy het.  

 

Individuele onderhoude het plaasgevind. Vir die doeleindes van hierdie studie het gesprekke tussen 

die navorser en die nuwe moeders plaasgevind om inligting in te win, sodat voldoende steun aan die 

moeder verleen kan word. Die niedirektiewe benadering is gebruik.  

 

Aangesien die navorser nie voldoende ure met die moeders kon deurbring nie, is daar net 

gedeeltelik van observasie as tegniek gebruik gemaak. Daar is in hierdie navorsing by elke 

kommunikasiegeleentheid van beperkte observasie gebruik gemaak ten einde ’n vollediger beeld te 
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verkry van die nuwe moeders as opvoeders se belewing van steungroepe. Vir die doel van hierdie 

observasie is nieverbale gedrag in konteks waargeneem. 

 

Daar is reeds vroeër in dié hoofstuk op “steungroepe” gefokus. Die laaste tegniek wat nou  

opsommend onder die loep geneem word, is “fokusgroepe”. 

 

Fokusgroepe het ten doel om op grond van die lede se bespreking van hul persoonlike ervarings 

verskeie perspektiewe oor ’n tema te verkry (Gibbs 1997:1,2).  Krueger (1994:7), asook Kingry et 

al (1990:124), definieer ’n fokusgroep as ’n spesiale tipe groep wat doel, grootte, samestelling en 

prosedures betref. Fokusgroepe kom byeen in ’n niebedreigende omgewing en in die vorm van ’n 

groepbespreking wat verskeie kere met soortgelyke persone gehou word om kenmerke en patrone in 

persepsies te identifiseer. ’n Deeglike en sistematiese analise van die besprekings dien as leidrade 

en verleen insig oor hoe ’n produk, diens of geleentheid beoordeel word.  

 

’n Fokusgroep word gekenmerk aan die volgende eienskappe: 

 

••  ’n Fokusgroepe betrek ongeveer ses tot twaalf mense.  

••  Byeenkomste van fokusgroepe vind in ’n reeks plaas. 

••  Groepslede is so homogeen moontlik en ken mekaar nie.  

••  Fokusgroepbyeenkomste word gehou om data te bekom.  

••  Kwalitatiewe data word in ’n fokusgroep versamel. 

••  ’n Fokusgroep het ’n gefokusde bespreking (Krueger 1994:7-20).  

••  Voordat ’n fokusgroep saamgestel word, behoort die volgende punte eers deeglik bestudeer te 

word (Krueger 1994:7, 31-39, 44, 45, 48, 49, 52, 54, 55, 59, 69, 72,79, 88, 89, 91, 96, 100-104, 

107-110, 117, 118, 120, 121, 156, 172; Folch-Lyon & Trost 1981:444, 445, 447; Gibbs 1997:2, 

4, 5; Kingry et al 1990:124, 125; Lewis 1995:2, 4-6; Silverman 2000:6, 8, 10, 12; Thomas 

2001:1; Johnson & Christensen 2000:444): 

 

1.  Die geldigheid van fokusgroepresultate 

2.  Die veralgemening van die resultate wat verkry is uit ’n fokusgroep 

 3. Voordele van fokusgroepe 

 4. Beperkinge van fokusgroepe 

5.  Die proses wat by fokusgroepbyeenkomste gevolg wor d: 
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a. Die beplanning van ’n fokusgroep 

b. Vraagstelling in die fokusgroepbyeenkoms  

c. Die lede van die fokusgroep 

d. Die fasiliteerder se vaardighede 

e. Die analiseringsproses van die fokusgroepbyeenkoms se resultate  

f. Rapportering van die fokusgroep se resultate 

 

In hoof stuk 3 is daar op elk van hierdie punte uitgebrei en ook stilgestaan by die etiese oorwegings 

en betroubaarheid van hierdie navorsing. 

 

4.4.2 Bevindinge op grond van die empiriese ondersoek 

 

Na aanleiding van die empiriese ondersoek kan die volgende gevolgtrekkings oor die sewe moeders 

wat aan die fokus - en steungroepbyeenkomste deelgeneem het, gemaak word: 

••  Dagboekinskrywings kon die nuwe moeders help om onmiddellike emosies wat hulle nie altyd 

met vrymoedigheid tydens die weeklikse byeenkomste kon deel nie , op die tydstip wat hulle dít 

ondervind het, uit te druk. Gevolglik het dit ook ’n terapeutiese waarde gehad. ’n Leemte hier 

was dat van die moeders weens gebrek aan tyd en energie nie altyd volledige inskrywings 

gemaak het nie. 

••  Die vaders se steungewing verskil van gesin tot gesin. Moeders ervaar onder andere dat vaders  

steun verleen as hulle van die tradisionele rolverdeling afsien en in hierdie aanpassingsfase help 

om die baba se doeke om te ruil, etes voor te berei, die baba meer dikwels by die moeder oor te 

neem, of in die nag vir die baba op te staan. 

••  Kuiergaste wat die nuwe moeder en haar baba besoek, behoort daadwerklike hulp te verleen en 

nie slegs uit nuuskierigheid of om onwelkome raad uit te deel, te kom inloer nie. 

••  Tydens die fokusgroep- en steungroepbyeenkomste is ervaar dat die moeders se belewing van 

hul nuwe omstandighede as moeders ’n bevestiging was van dit wat in die literatuurstudie 

voorkom. ’n Aspek wat nie in die literatuur na vore gekom het nie, was die probleme wat 

skoonfamilies, en veral skoonmoeders, kan oplewer. Vir vyf van die sewe moeders was hul 

verhouding met hul skoonfamilies, en met hul skoonmoeders in besonder, ’n knelpunt. Steun 

van die skoonfamilie was nie ter sprake nie, wel inmenging of afwesigheid.  

••  Soos wat die moeders met mekaar ’n pad gestap het, kon hulle agterkom dat hulle probleme nie 

uniek is nie. Drie van die moeders het gesê dat hulle gevoelens met die groep gedeel het wat 
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hulle met niemand anders kon deel nie. Die moeders kon mekaar help met aanpassings soos om 

saam te begin om in ’n restaurant te borsvoed. 

••  Van tyd tot tyd het elkeen van die moeders depressiewe gevoelens ervaar. In die groep kon hulle 

agterkom dat hierdie gevoelens nie uniek was nie. Sommiges het egter meer depressief gevoel 

as ander. Moeder B (wat net die eerste groepsbyeenkoms bygewoon het) het erken dat sy aan 

postnatale depressie ly en het antidepressante en terapie daarvoor ontvang. Vir die moeders het 

die woord “depressie” ’n negatiewe konnotasie wat verhoed dat hulle wil erken dat hulle 

postnatale depressie kan ondervind. 

••  Veral moeders wie se mans min by die babas betrokke is, het hul toenemende 

verantwoordelikheid negatief ervaar. 

••  Aanvanklik het net moeder F nie laat blyk dat sy onseker is oor babastimulering nie. Teen die 

einde van die samekomste was die res van die moeders meer gerus daaroor. 

••  Met verloop van tyd en namate die moeders en hul babas mekaar beter leer ken het, het die 

moeders se gevoelens van bevoegdheid toegeneem. 

••  Gesondheidsprobleme by nuwe moeders en babas het bygedra tot depressiewe gevoelens by die 

nuwe moeders. 

••  In die begin was die moeders se dieet vir hul kommerwekkend. Hulle was onseker oor sekere 

kossoorte wat borsvoedende moeders behoort te vermy. ’n Verdere kwelling was dat die 

moeders nie tyd gekry het om kos voor te berei nie en dan sommige etes oorgeslaan het as ’n 

ander persoon nie daarvoor gesorg het nie. Hierdie saak het mettertyd verbeter. 

••  Borsvoeding is ’n vaardigheid wat al die moeders nie ewe maklik aangeleer het nie. Deurentyd 

het die moeders mekaar onderskraag en wenke oor borsvoeding gegee. Net twee van die 

moeders het tydens die laaste samekoms nog hul babas geborsvoed. Gewoonlik het die 

oorskakeling na formulemelk gepaardgegaan met skuldgevoelens by die moeders en 

hardlywigheid by die babas. Met die babas se hardlywigheid het die moeders mekaar met raad 

bygestaan.   

••  Al die moeders het negatief gevoel oor hul liggaamsbeeld na hul babas se geboortes.  

••  Twee van die moeders het nooit hul menings uitgespreek oor hul seksuele verhoudings nie. 

Daar is egter gevind dat moeders wat gesukkel het om swanger te raak, seks kan begin sien as ’n 

projek om swanger te raak. Na die geboorte van hul babas kan hulle dan voel dat die projek 

afgehandel is. Hul libido het afgeneem. 

••  Min slaap het veroorsaak dat die moeders perma nent moeg voel. Dit kan veroorsaak dat hulle 

hul lewenseise dan moeiliker hanteer. Mettertyd het die moeders egter skynbaar beter daarby 

aangepas en minder daaroor gekla. 
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••  Al die moeders was nie werklik daarop voorberei dat die babas soveel van hul tyd in beslag sou 

neem nie. Hulle was teleurgesteld dat hulle so min tyd vir hulself en gewone sleurtake tuis 

gekry het. 

••  Drie van die babas was premature babas. Dit was vir die moeders traumaties dat hulle hul babas 

nie kon vashou toe hulle in die intensiewesorg-eenheid was nie. Hierdie moeders was oor die 

algemeen meer onseker oor hul babas se stimulering. 

••  Elke moeder het mislukte verwagtings gehad wat verwerk moes word.  Die volgende was van 

hierdie mislukte verwagtings: 

ðð  Daar was sprake van ’n huweliksverhouding wat bo verwagting verander het. Die moeder is 

nou meer afhanklik van haar man as voorheen. 

ðð  As gevolg van die baie aandag wat die babas verg, het die moeders se verwagtings rondom 

hul kraamverlof nie gerealiseer nie. Veral die moeders wat na die arbeidsmark moet 

terugkeer, voel ongelukkig hieroor. 

ðð  Vir drie van die moeders is dit erger om ’n baba te hê as wat hulle verwag het. 

ðð  Vir twee van die moeders het die geboorteproses anders verloop as waarop hulle hulself 

voorberei het. 

ðð  Drie van die geboortes was premature geboortes, waarop die moeders nie hulself voorberei 

het nie. 

ðð  Al die moeders het gedink dat borsvoeding makliker sou wees as wat dit in werklikheid vir 

hulle was. 

• Teen die vierde, vyfde week na die baba se geboorte, wanneer die moeder by haar baba begin 

aanpas, kan sy eensaam begin voel.  Dit is dan juis die tyd dat besoeke van kuiergaste geneig is 

om af te neem. 

••  Wanneer die babas geïmmuniseer word, is dit oor die algemeen vir die moeders ’n 

kommerwekkende tyd. Hulle kry hul babas jammer, voel ontsenu om te dink dat die baba 

moontlik siekerig gaan voel, wonder watter middels om vir die babas te gee en wanneer en hoe 

om hulle te hanteer.  

••  Net een van die moeders tree nie terug na die arbeidsmark nie. Die ander is bang vir die eerste 

werksdag wanneer hulle  hul babas in ’n ander persoon se sorg moet laat en weer by nuwe 

roetines moet aanpas. Hulle sien egter uit na meer stimulasie en minder eensaamheid wanneer 

hulle weer buitenshuis begin werk.  

••  Die moeders het duidelik beleef dat hul steun nodig het. Om alleen ’n baba groot te maak was 

nie vir hulle wenslik nie. Al sewe moeders as opvoeders se belewing van die steungroep was 

positief. Hulle het nuwe vriende gemaak met ander moeders in soortgelyke omstandighede. 

Deurentyd het hulle beleef dat hul probleme nie uniek is nie. Hulle het mekaar met raad en daad 
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bygestaan. Die saamkuier en groepsamekomste het gehelp om die moeders se eensaamheid te 

verlig. In die groep het sekere nuwe moeders gevoelens met mekaar gedeel wat hulle nie met 

ander mense, selfs hul mans, sou bespreek nie. By die steungroep kon die nuwe moeders die 

inligting kry waaraan hulle behoefte gehad het. ’n Verdere voordeel van die samekomste vir 

party van die moeders was dat dit hulle laat ontspan het. 

 

Uit die navorsing blyk dit dat die bywoning van ’n steungroep vir die nuwe moeders ’n leemte 

gevul het. 

 

4.4.3 Aanbevelings oor die empiriese ondersoek wat vir verdere navorsing in ag geneem kan 

word 

 

Die volgende aanbevelings kan gedoen word: 

 

••  Groter en meer verteenwoordigende steekproewe is noodsaa klik, sodat ’n verskeidenheid 

vergelykings moontlik sal wees en om met groter vertroue veralgemenings te maak. 

Respondente uit alle sosio-ekonomiese strata van die samelewing behoort in soortgelyke 

opnamestudies betrek te word.  

••  In hierdie ondersoek is daar hoofsaaklik op die nuwe moeder se belewing van steungroepe 

gedurende die eerste drie maande na die baba se geboorte gefokus. Verdere studie kan na die 

tydperk tydens swangerskap en die tydperk na die eerste drie maande uitgebrei word.  

••  Die steungroepe vir nuwe moeders as opvoeders behoort deur ’n opvoedkundige sielkundige 

gefasiliteer te word, sodat terapie verskaf kan word waar dit vereis word. Dit is wenslik dat die 

opvoedkundige sielkundige nie net boekekennis oor hierdie fase sal hê nie, maar ook ervar ing. 

Dit verhoog die geloofwaardigheid van die fasiliteerder by die steungroep. 

 

Vervolgens word daar stilgestaan by die probleme wat gedurende die ondersoek ondervind is. 

 

4.5  DIE PROBLEME WAT TYDENS DIE ONDERSOEK ONDERVIND IS 

 

Die grootste probleem wat die navorser ondervind het, was die beperkte omvang van die 

navorsingsverslag, wat die weergee van navorsingsinligting uiteraard beperk het. Verder het dit 
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veroorsaak dat van die literatuurstudie in bylaes vervat moes word en dat daar nie op die empiriese 

resultate uitgebrei kon word nie. 

 

Aan die einde van hierdie navorsing kan daar nie veralgemenings gemaak word nie, aangesien daar 

slegs van sewe proefpersone gebruik gemaak is. Derhalwe word die volle populasie van nuwe 

moeders nie verteenwoordig nie. Slegs tendense kan aangedui word. 

 

4.6  TEN SLOTTE 

 

In die laaste hoofstuk het die klem geval op die doelstellings, die samevatting van die 

literatuurstudie en empiriese ondersoek, asook bevindinge en aanbevelings wat hieruit voortspruit. 

Die probleme wat ondervind is tydens die navorsing is ook weergegee. 

 

Met hierdie ondersoek is daar gepoog om ’n werkbare metode te vestig wat gebruik kan word om 

die nuwe moeder as opvoeder te steun in haar belangrike verantwoordelikheid, sodat sy, haar kind, 

haar gesin en die samelewing daarby kan baat. 

 

Die laaste woord wil die navorser aan die proefpersone van hierdie navorsingstuk rig: 

 

“Ek hoop jy kon in hierdie groep ’n lewensvriendin kry wat vir jou daar kan wees in elke mooi en 

elke moeilike oomblik vorentoe. Mag jy voel: 

 

“My definisie van sielsgenote het verander.  Toe ek daaroor begin dink het, het ek naïef gedink, o, 

dit beteken daar is een mens iewers vir my.  En dan was daar ook die misvatting dat wanneer ek 

daardie sielsgenoot gevind het, dit ’n euforiese ervari ng sou wees – geen uitdagings, geen twyfel, 

’n hemel-op-aarde tipe ding. Verkeerd. Ek het geleer dat ek baie, baie sielsgenote hier het, en dat 

hulle op die regte tyd en die regte plek na my toe kom. Hulle kom help my wanneer ek verlore is 

en elkeen kom met ’n stel verskillende lesse vir my.” 

Melody Beattie  
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BYLAE A 

 

BORSVOEDING 

1. Inleiding 

 

Aangesien borsmelk in die media deesdae meer gepromoveer word as byvoorbeeld twee dekades 

terug, probeer die meeste moeders om hul babas suksesvol te borsvoed. Alle moeders slaag egter 

nie sommer vanself daarin nie, maar vind dit eerder ’n  moeilike vaardigheid wat aangeleer moet 

word. Die nuwe moeder het inligting, bystand en begrip in verband met borsvoeding nodig. Die 

volgende inligting is nuttige agtergrond wat al voor geboorte aan die moeder verskaf kan word, of 

andersins so gou  moontlik na die geboorte, tydens praktiese opleiding: 

 

2. Waarom behoort ’n  baba geborsvoed te word?  

 

Borsmelk is die natuurlikste en voordeligste keuse om ’n  baba te bied. Moedersmelk bevat 

voldoende bestanddele om in die voedingsbehoeftes van die baba te voorsien. Teenliggaampies wat 

die baba teen siektes beskerm, word saam met die moedersmelk ingeneem (Bach, Bender, Braga, 

Braga, Early, Grimley, Hannemann, Kottler & Peterson 2000:18; Manning & Thompson 2000:11). 

Namate die baba groter word, word die borsmelk aangepas by die baba se nuwe behoeftes (ANON 

1998:1,2).  

 

Verdere voordele van borsmelk is die volgende: 

 

••  Borsmelk beskerm die baba teen allergiese toestande soos asma (Manning & Thompson 

2000:11). 

••  Dit word maklik verteer en help om diarree en hardlywigheid te voorkom (Manning & 

Thompson 2000:11). 

••  Dit bevat vetsure wat die ontwikkeling van breinselle bevorder (Manning & Thompson 

2000:11). 

••  Daar is studies wat toon dat babas wat geborsvoed is se IK-tellings hoër is as dié van babas wat 

nie geborsvoed is nie (ANON 1998:1). 

••  Beter tandontwikkeling kan bevorder word, aangesien kaakspiere meer intens ingespan word as 

wanneer die baba uit ’n bottel drink (Manning & Thompson 2000:11). 

••  Borsmelk is die korrekte temperatuur en is gratis (Manning & Thompson 2000:11). 
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••  Borsmelk wissel in sterkte na gelang van die baba se behoeftes (Manning & Thompson 

2000:11). 

••  Moeder en baba kry die geleenthe id om ’n  intieme verhouding te ontwikkel (Manning & 

Thompson 2000:11). 

••  Borsvoeding help die moeder  se baarmoeder om vinniger na sy oorspronklike grootte terug te 

keer (Manning & Thompson 2000:11). 

••  Ekstra gewig wat gedurende die swangerskap opgetel is, word verbruik wanneer borsmelk 

geproduseer word (Manning & Thompson 2000:11). 

••  Moeders wat borsvoed se kanse is skraler om borskanker later in hul lewe te ontwikkel as wat 

die geval is by moeders wat alternatiewe voeding aan hul babas verskaf (Manning & Thompson 

2000:11). 

••  Die absorpsie van die elemente in moedersmelk is meer effektief as dié van bees- of 

formulemelk. Navorsing het byvoorbeeld getoon dat 49% van die yster in moedersmelk 

geabsorbeer word, terwyl minder as 10% van die yster in beesmelk en net 4% van die yster in 

formulemelk geabsorbeer word (ANON 1998:2). 

••  Wiegiedood en diabetes kom minder voor by babas wat geborsvoed word (ANON 1998:1). 

 

In die begin kan borsvoeding vir die nuwe moeder ’n moeilike vaardigheid wees wat  bemeester 

moet word. Daar is egter heelwat inligting in hierdie verband beskikbaar, wat ’n  onbeholpe moeder 

met vrug kan gebruik in haar poging om suksesvol te borsvoed.  ’n  Kort bespreking van wat die 

nuwe moeder aangeraai word, volg nou.  

 

3. Borsvoeding in die begin 

 

Aangesien die baba se suigrefleks die sterkste is na die geboorte, is dit raadsaam om die baba so 

gou moontlik te voed (Bach et al 2000:18). Indien die baba nog nie wil suig nie, hoef die moeder   

egter nie bekommerd te raak nie. Vir die eerste drie dae vervaardig die moeder se liggaam 

kolostrum. Kolostrum is ryk aan proteïne en teenliggaampies wat bevorderlik is vir die baba se 

immuunsisteem. Die eerste hoeveelheid melk in elke bors wat die baba drink is waterig om die baba 

se dors te les. Namate die baba dan melk drink, word dit al hoe voedsamer (Manning & Thompson 

2000:12). Gevolglik behoort die baba so lank as wat die behoefte by hom/haar bestaan, aan die 

eerste bors te drink om genoeg voedingstowwe in te neem (Bach et al 2000:18; Manning & 

Thompson 2000:14). ’n  Aanduiding dat ’n  bors leeg is, is wanneer die bors verwerp word of die 

baba daarmee begin speel. Die ander bors kan dan aangebied word (Manning & Thompson 

2000:14). 
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Om borsvoeding te laat slaag, behoort die baba die tepel en so veel moontlik van die areola in 

sy/haar mondjie te hê (Bach et al 2000:18; Manning & Thompson 2000:11). Dit is ’n  proses wat 

die baba sowel as die moeder aanleer. Aanvanklik kan die moeder voel dat sy dit nooit gaan 

bemeester nie. As sy egter gedurende borsvoeding met die baba gesels en vir hom/haar sing, sal dit 

haar help om te ontspan (Manning & Thompson 2000:11,15). 

 

Melkproduksie word gestimuleer deur die aanvraag daarna; daarom sal die melkproduksie toeneem 

namate die baba meer borsmelk dr ink (Bach et al 2000:18; Manning & Thompson 2000:11). 

Wessels (2002:38) sluit hierby aan en is van mening dat borsgroottes nie die hoeveelheid melk wat 

geproduseer word, bepaal nie. Snags rus die moeder se liggaam en behoort sy meer melk te 

produseer (Wessels 2002:38). 

 

Die moeder kan moontlik om verskeie redes borsmelk wil uitmelk. Besonderhede daaroor word in 

die volgende afdeling verskaf. 

 

4. Om borsmelk uit te melk 

 

Borsmelk kan met behulp van borspompe of met die hand uitgemelk word om met ’n  bottel vir die 

baba gevoer te word, indien daar nie geborsvoed word nie (Bach et al 2000:20). Die eerste keer wat 

melk uitgepomp word, behoort die moeder nie baie uit te melk nie. Die hoeveelheid neem toe hoe 

meer gereeld moeders hulself uitmelk (ANON 1998:1).  

 

In die volgende afdeling sal voedingstye aandag geniet. 

  

5. Hoe dikwels behoort ’n  baba gevoed te word? 

 

Babas behoort op aanvraag gevoed te word. Dit kan wissel van tweeuurliks tot vieruurliks. 

Pasgebore babas behoort nie langer as vyf ure sonder melk te wees nie (Wessels 2002:38; Manning 

& Thompson 2000:14). Hoe groter die baba word, hoe langer behoort die tye tussen die voedings te 

word en hoe meer sal ’n  roetine gevestig word. Gewoonlik drink die baba 10 tot 20 minute aan ’n  

bors. Dit wissel van baba tot baba. Die ideaal is dat die baba aan albei borste moet drink tydens ’n 

voeding. Alternatiewe borste behoort aan die begin van elke voeding aangebied te word, sodat albei 

genoeg stimulasie kan ontvang om melk te produseer (Wessels 2002:38). 
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Moeders wonder dikwels oor hul dieet terwyl hulle borsvoed. Sommige moeders wil so gou 

moontlik hul gewig herstel om te lyk soos voor die swangerskap. Wat is wenslik? 

 

6. Die moeder se dieet 

 

Borsvoedende moeders behoort gebalanseerd te eet en nie ’n verslankingsdieet te volg nie 

(Manning & Thompson 2000:15). Wessels (2002:38) is van mening dat die borsvoedende moeder  

500 kalorieë per dag meer behoort in te neem as wat sy voor haar swangerskap ingeneem het. 

Gesonde drankies soos water, vrugtesappe wat nie suur is nie of kruietee kan gedrink word. Die 

moeder behoort haar te laat lei deur haar behoefte aan vloeistof, maar behoort nie minder as twee 

liter per dag te drink nie (Wessels 2002:38). Voordat medikasie aangeskaf word, behoort die 

moeder die dokter in te lig dat sy borsvoed, aangesien sommige medikasie nie geskik is vir die baba 

nie. Alkohol en tabak behoort vermy te word (Manning & Thompson 2000:15).  

 

Vrae soos: “Hoe weet ek my baba drink genoeg?” en “Wanneer behoort ek alternatiewe voeding vir 

my kind te verskaf?” word dikwels gevra. Die volgende afdeling behoort hierdie vrae te 

beantwoord.  

 

7. Wanneer kry ’n  baba nie voldoende voeding nie? 

 

Die baba behoort gereeld geweeg te word om seker te maak dat hy/sy na behore gewig optel. Vir 

die eerste vier tot ses maande is borsmelk alleen voldoende. Daarna begin vaste kos geleidelik al 

hoe belangriker word. Borsvoeding word egter vir die tweede jaar van die baba ook aanbeveel  

(Bach et al 2000:18). 

 

8. Ten slotte  

 

In hierdie bylae is die redes waarom dit voordelig is om te borsvoed, gegee. Die volgende is verder 

behandel: inligting wat vir die aanvang van borsvoeding nuttig behoort te wees, inligting oor die 

uitmelk van borsmelk, hoe dikwels die baba gevoed behoort te word, die moeder se dieet en hoe die 

moeder kan vasstel of haar baba voldoende voeding ontvang. 

 

Uit die inligting wat in hierdie bylae verstrek is, blyk dit duidelik dat borsvoeding as die 

voordeligste beskou word. Daar behoort egter in gedagte gehou te word dat ’n  moeder wat nie 
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borsvoed nie, om welke rede ook al, nie verwerp behoort te word of skuldig behoort te voel nie. Sy 

behoort eerder sensitiewe ondersteuning te ontvang. 



 103 

BYLAE B 

 

LEIDING IN VERBAND MET DIE BABA SE ONTWIKKELING 

 

1. Inleiding 

 

Alhoewel prenatale leiding aan moeders algemeen beskikbaar is, geld die teenoorgestelde vir 

grondige postnatale leiding gedurende die eerste jaar, terwyl daar ’n toenemende nood aan steun 

gedurende hierdie tydperk heers (Brown, Yando & Rainforth 2000:47). Volgens Veddovi, Kenny, 

Gibson, Bowen en Starte (2001:313,321) blyk dit dat depressiewe simptome na die baba se 

geboorte teengewerk word as die moeders van premature babas inligting ontvang oor die 

ontwikkeling van die baba. Hierdie navorsers is van mening dat kennis aangaande hul babas 

moeders se gedrag as ouers beïnvloed, en wél in so ’n mate dat moeders wat meer kennis van babas 

gehad het, geneig was om minder depressief te wees en beter by hul nuwe omstandighede kon 

aanpas.  

 

Die baba se ontwikkeling op fisiese, kognitiewe en emosionele vlak gedurende die eerste drie 

maande na geboorte is die tydperk wanneer die meeste moeders nog tuis is by hul babas, voordat 

hulle moontlik terugkeer na die arbeidsmark. Om die moeder se bevoegdheid vir haar nuwe rol as 

opvoeder aan te spreek, gaan daar vervolgens gefokus word op hierdie stadium, aangesien kennis 

die moeder se belangstelling in die ontwikkeling van haar baba na afloop van die eerste drie maande 

verder kan prikkel. 

 

2. Vroeë ontwikkeling, die brein en stimulasie 

 

Navorsing het getoon dat die meeste persone nie as volwassenes hul volle potensiaal bereik nie. ’n 

Oorsaak hiervan kan gebrekkige stimulasie in die vroeë stadium van ontwikkeling wees. 

Gebrekkige stimulasie veroorsaak dat breinselle nie normaal ontwikkel nie. Die brein het oefening 

nodig om normaal te ontwikkel. Hoe meer die brein gestimuleer word, hoe meer leer vind plaas 

(ANON 2000a:73; Trawick-Smith 2000:127).  

 

Babas leer van hul geboorte af reeds uit hul omgewing (Mercer 1998:12; Slater, Quinn, Brown & 

Hayes 1999:336,337) en uit hul waarneming van die mense in hul omgewing (Trevarthen & Aitken 
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2001:3). In ’n studie deur Bremner, Slater en Butterworth (1997:233) is bevind dat babas ongeveer 

12 uur na geboorte reeds voorkeur aan hul moeder se gesig gee. Dit dui daarop dat babas van 

geboorte af gesigte leer ken.  

 

Ter ondersteuning hiervan meen Swanepoel (1998:83) dat babas se breinselle van geboorte af 

uitbrei. In die brein vind verbindings plaas wat die baba lewenslank beïnvloed. Die verbindings en 

netwerke wat in die brein vorm, vermeerder namate die stimulasie vermeerder. Wanneer breinselle 

nie gebruik word nie, word hulle deur ’n chemiese reaksie opgelos en vir ewig vernietig.  

 

Outeurs verskil oor die kritieke tydperk vir stimulasie. Sommige meen dat die tydperk voor 

geboorte tot op tweejarige leeftyd ’n belangrike stadium is vir ouers om hul babas intellektueel te 

stimuleer (ANON 2000a:73). Volgens Buell, Hallam, Adams en Wilson (2000:262) en Berger 

(1999:267) word die grondslag vir kinders se kognitiewe, sosiale en emosionele ontwikkeling in hul 

eerste drie jaar gelê, aangesien leer reeds begin het. Hierby sluit Balbernie (2001:237) aan wanneer 

hy aanvoer dat die eerste twee of drie jaar die sensitiefste is vir breingroei.  

 

Swanepoel (1998:83) verskil hiervan en sê dat navorsing in die Verenigde State van Amerika toon 

dat die belangrikste groeifase van ’n baba se brein voor sy/haar geboorte en gedurende die eerste 

lewensjaar plaasvind. Reeds 70 persent van die brein ontwikkel in die eerste  jaar, terwyl die eerste 

50 persent ontwikkel voor die baba drie maande oud is. 

 

Aansluitend hierby is Lally (1998:46,47) daarvan oortuig dat ervarings in die babajare van kritieke 

belang is vir breinvorming in latere jare. Daarom behoort babas van vroeg af aan ryke taalgebruik, 

klanke en visuele stimuli blootgestel te word. Hierdie navorser (Lally 1998:46,47) voer voorts aan 

dat vroeë ervarings ook ’n invloed uitoefen op latere sosiale en emosionele breinfunksies. Gevolglik 

kan ’n gebrek aan versorging en volgehoue stres die oorsaak wees van latere depressie , verlies van 

impulsbeheer en verhoogde aggressie by die kind. Balbernie (2001:237) se siening sluit hierby aan 

wanneer hy sê dat ’n baba se neurologiese ontwikkeling deur mishandeling of verwaarlosing 

permanent beskadig kan word.  

 

Ouers is die kind se eerste onderwysers.  Die doel is nie om superkinders te ontwikkel nie, maar 

daar behoort ’n ryk sensoriese omgewing vir die baba geskep te word om hom/haar optimale 

geleentheid vir groei en vir ’n gebalanseerde lewe te bied (ANON 2000a:73). Volgens Spilberg 

(1999:8) het babas ’n omgewing nodig wat interessant is om te eksploreer, wat veilig is en wat 

gevul is met mense wat reageer teenoor hul emosionele en intellektuele behoeftes. Aansluite nd 
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hierby voer Lipari (2000:61) aan dat die emosionele kwaliteit van die moeder se verhouding met die 

baba haar baba se brein optimaal stimuleer vir emosionele en intellektuele groei. Verder meen 

Suppal (1997:26) dat babas eers vertroue in hul omgewing moet hê, voordat hulle in objekte in hul 

omgewing belangstel. Vir Keenan (1998:5) is vertroue tussen ’n baba en sy/haar versorger nodig 

om ’n atmosfeer te skep waarin die baba kan leer en sy/haar wêreld eksploreer. Die sekuriteit van 

die vertroue stel die baba in staat om te waag om te leer.  

 

In ’n artikel van Loubser (2000:18) verklaar Swanepoel (’n opvoedkundige sielkundige) dat 

emosionele warmte belangriker is as stimulasie. Trawick-Smith (2000:127-128) sluit in hierdie 

verband aan en spreek die mening uit dat gehegtheid die grootste invloed op breinontwikkeling het. 

Gehegtheid is die proses waar babas emosioneel met belangrike ander volwassenes bind. Wanneer 

babas warmte en reaksie van daardie belangrike volwassene ontvang, leer hulle die volwassene ken 

en vertrou. Hierdie vertrouensband beskerm die menslike brein teen stres en trauma en is ook 

belangrik vir sekuriteit en geluk.  

 

Vervolgens gaan die fokus verskuif word na interaksies wat babas help om in die aanvangsfase 

optimaal te ontwikke l. Vir Goldberg (1997:25) is daar basies die volgende vier tipes interaksies: 

 

••  Om te reageer op die baba se behoeftes 

••  Om te speel, wat insluit om aan mekaar te raak, vir mekaar terug te glimlag en dieselfde geluide 

terug te maak 

••  Bloot natuurlike optrede deur die moeder, deur liefdevol, warm en net haarself te wees. 

••  Om aan die baba te raak deur natuurlike hantering, vertroeteling en liefdesbetoon, wat die baba 

sekuriteit laat ervaar  

 

Navorsing toon dat positiewe emosionele, fisiese en intellektuele ondervindings van kritieke belang 

is vir ’n gesonde brein se groei. Daarom is aanraking, vashou, wieg en vertroeteling nie net 

kalmerend vir ’n baba nie, maar bevorder dit ook breingroei (Spilberg 1999:15). Verdere navorsing 

het aan die lig gebring dat babas wat baie hanteer en rondgedra word, digter neurologiese 

verbindings in hul breine het as babas wat heeldag in ’n bababedjie lê (Swanepoel 1998:83). 

Aansluitend hierby verklaar Caulfield (2000:255) dat taktiele stimulasie belangrik is vir vroeë 

fisiese, kognitiewe en emosionele ontwikkeling.   

 

Volgens Watson, Watson en Wilson (1999:259) groei babas wat nie aangeraak word nie, nie 

normaal nie. Eliot (1999:138) sluit hierby aan deur te sê dat aanraking ’n belangrike rol speel in 
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jong babas se sensomotoriese ontwikkeling, sowel as in hul fisiese groei, emosionele welstand, 

kognitiewe potensiaal en algemene gesondheid (aangesien laasgenoemde ook die immuunstelsel 

beïnvloed). ’n Verdere opmerking oor aanraking is dat dit babas se sintuie stimuleer (Swanepoel 

1998:83).   

 

Vir Delport (2002:33) lê die grondslag van die moeder en baba se verhouding by die manier waarop 

sy die baba van die oomblik van geboorte hanteer. Volgens hierdie navorser bepaal sodanige 

aanraking die baba se gevoel van sekuriteit en selfvertroue. Caulfield (2001:127) en Swanepoel 

(1998:83) ondersteun hierdie opmerking deur te verwys na hul studies waarin daar bevind is dat 

babas wat min aangeraak is, minder sosiaal is, minder selfvertroue het, mense meer wantrou en 

meer geneig is tot aggressie in hul kleuterjare. Daar kan dus afgelei word dat die waarde van fisiese 

aanraking en hantering nie oorskat kan word nie. 

 

Spilberg (1999:25, 26, 32, 33, 36) verklaar die volgende oor babas se ontwikkeling vanaf geboorte 

tot en met drie maande:  

 

••  Hoe meer daar met ’n baba gesels word, hoe meer verbindings word daar in die baba se brein 

gemaak, wat belangrik is vir taalontwikkeling. 

••  Deur babas aan verskeie visuele velde bloot te stel, behoort oog-handkoördinasie en balans, wat 

dan weer belangrik is vir kruip en loop, te ontwikkel. 

••  Om vir ’n baba te sing, help met die vorming van ’n band tussen die baba en die persoon wat 

sing.  

 

Nog ’n navorser van babas se intellektuele ontwikkeling is Piaget. Volgens Piaget (1952:21) sien ’n 

baba se intelligensie soos volg daar uit: 

 

••  Vanaf geboorte tot een maand neem babas reflekse waar wat eenvoudig en onwillekeurig is. 

••  Babas van een tot vier maande maak sirkelagtige bewegings met hul liggame. ’n Beweging of 

vokalisasie word gemaak, wat ’n interessante sensasie veroorsaak en herhaal word. Oorsaak en 

gevolg word nog glad nie deur die babas van hierdie ouderdom verstaan nie. 

 

Bogenoemde vorm deel van die sensomotoriese stadium wat van geboorte tot en met twee jaar 

strek.  

 

Ouers behoort begrip te hê vir hul eie vermoëns om hul kinders se lewensgehalte te verbeter 
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(Melmed 1997:46). Met die nuwe kurrikulum (Kurrikulum 2005) in gedagte, is dit ooglopend dat 

vandag se babas oor sowat sewe jaar op skool anders gaan leer as die kinders wat nou op skool is. 

Tans word leerlinge beoordeel volgens die kennis wat hulle uit handboeke opdoen. In die toekoms 

gaan hulle kennis klaarblyklik afhang van hul denk-, kreatiewe en redenasievaardighede. Dit blyk 

derhalwe wys te wees om babas van geboorte af vir hul skoolloopbaan voor te berei (Swanepoel 

1998:82).  In hierdie verband moet daar veral kennis geneem word van Goldberg (1997:xvi) se 

opmerking dat ouers wat van jongs af intensief by hul kind se opvoeding betrokke is, daarby 

betrokke bly.  

 

Moeders van premature babas (dit is babas wat voor 38 weke gebore is) en babas met lae 

geboortegewig (laer as 2500 gram) behoort spesiale aandag aan hul kinders te skenk, aangesien 

hierdie kinders ’n groter risiko loop om later ontwikkelingsprobleme te hê. Dikwels word dit dan 

eers op skool agtergekom. Ouers van premature babas en babas met lae geboortegewig behoort 

daarop bedag te wees om hul babas se kognitiewe, motoriese, gedrags - en taalontwikkeling fyn dop 

te hou en te help optimaliseer (Robison & Gonzalez 1999:373-390).  Moeders ka n meer in beheer 

voel indien hulle oor meer kennis in verband met hul babas se ontwikkeling beskik. Inligting oor 

die reflekse wat by babas teenwoordig behoort te wees, word gevolglik weergegee. 

 

3. Reflekse 

 

Vanaf geboorte tot en met sowat drie maande behoort ’n baba oor ’n aantal reflekse te beskik, wat 

’n natuurlike instink is wat ’n baba help om te oorleef. Die reflekse is soos volg: 

 

••  Die gryprefleks of Darwin se refleks word waargeneem indien ’n mens jou vinger in die baba se 

handpalm plaas. Die baba behoort dan die vinger vas te gryp en so vas te klou dat ’n mens 

hom/haar selfs aan die armpies kan optrek.  

 

••  Die soekrefleks vind plaas wanneer ’n mens sag en ritmies met ’n vinger oor die baba se wang 

streel. Dan behoort die baba na die hand te draai en te soek na ’n tepel om gevoed te word. 

 

••  Die looprefleks: Dit lyk of die baba stap indien hy/sy regop gehou word en die voetjies dan ’n 

plat oppervlakte raak. Wanneer die beentjies voor ’n tafel gehou word, behoort hy/sy die voet 

daarop te sit asof  ’n trap bestyg word. 
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••  Die Moro-refleks vind plaas wanneer die baba voel dat hy/sy val of wanneer hy/sy skrik. Die 

baba behoort dan die arms en  bene uit te sprei en daarna weer terug te trek. Die kop word na 

agter geruk en die beentjies word lank uitgestrek. 

 

••  Die swemrefleks word waargeneem wanneer die baba met die gesig in die water gesit word en 

dan swembewegings maak.  

 

••  Die toniese refleks kom voor wanneer die baba op die rug lê en die koppie byvoorbeeld na regs 

draai; die regterarm en –been word dan gestrek en die  linkerledemate gebuig.  

 

••  Die Babinski-refleks vind plaas wanneer die voetsole gekielie word. Dan sprei die toontjies uit 

en word die voetjies na binne gedraai. 

 

••  Die plasingsrefleks kan gesien word wanneer die baba se voetjies teen ’n gladde oppervlakte 

geplaas word. Die baba maak dan trap- of plasingsbewegings deur sy/haar voete weg te trek 

(Papalia et al 1999:137; Watson et al 1999:262; Trawick-Smith 2000:101; Mercer 1998:157; 

Gonzalez-Mena & Widmeyer Eyer 2001:104). 

 

Dit dan wat die reflekse behels. Vervolgens word daar op die mylpale wat die baba van nul tot drie 

maande behoort te bemeester, gefokus.  

 

4. Mylpale 

 

Die mylpale wat babas vanaf geboorte tot en met drie maande behoort te bereik, sien soos volg daar 

uit (Goldberg 1997:125, 144, 164, 183): 

 

Kognitiewe mylpale  Motoriese mylpale  Sosiale mylpale  Mylpale t.o.v. taalontwikkeling  

••  Reageer op klank 

en aanraking. 

••  Kyk na gesigte, 

patrone en voor-

werpe. 

••  Volg ’n bewe-

gende voorwerp 

••  Hou arms en bene 

gebuig en die 

vuisies toe. 

••  Volg ’n voorwerp 

met die oë.  

••  Lig die kop en 

bors terwyl hy/sy 

••  Vat aan die 

persoon wat 

hom/haar 

vashou. 

••  Reageer op 

stemme. 

••  Deel 

••  Toon plesier met vokalisasie. 

••  Vokalisasie kom ook voor na 

aanleiding van klanke wat 

gehoor word, veral harde 

klanke en wanneer stemme 

gehoor word. 

••  Begin glimlag. 
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met die oë.  

••  Eksploreer 

omgewing. 

op die maag lê. 

••  Hou die kop 

stewig, terwyl 

hy/sy regop gehou 

word. 

glimlaggies 

sosiaal uit. 

 

••  Gorrelgeluide word gehoor 

wanneer die baba gelukkig is. 

••  Verskeie klinkers word 

geuiter. 

 

Verder kan 25% van babas op 2.1 maande omrol, terwyl 90% dit eers op 5.4 maande kan doen. 

Teen 2.6 maande kan 25% van babas ’n rammelaar vashou en 90% eers teen 3.9 maande (Papalia et 

al 1999:173). 

 

Volgens die Bayley Scales of Infant Development (wat gebruik word om te bepaal of kinders vanaf 

een maand tot en met drie en ’n half jaar normaal ontwikkel) behoort ’n baba op een maand ’n 

bewegende persoon met sy/haar oë te volg en die koppie te lig indien hy/sy teen ’n skouer gehou 

word. Op drie maande behoort die baba uit te reik na ’n ring wat bokant hom/haar opgehang is en 

behoort die baba ook van sy/haar rug tot op die sy te kan draai (Papalia et al 1999:194). 

 

Vervolgens word die baba se ontwikkeling in die afsonderlike maande (nul tot een maand, een tot 

twee maande en twee tot drie maande) behandel. Daar word op die kognitiewe, motoriese, sosiale 

en taalontwikkeling gefokus. 

 

5. ’n Afsonderlike uiteensetting van die ontwikkelingsterreine gedurende die eerste drie 

maande 

 

Voor daar gefokus word op dit wat die baba behoort te kan doen, behoor t daar, volgens Watson et al 

(1999:258) en De Lange (2002:37), in gedagte gehou te word dat elke baba uniek is.  Dit beteken 

dat moeders sensitief moet wees en nie iets van hul babas verwag waartoe hulle nog nie in staat is 

nie. Vervolgens gaan die eerste drie maande afsonderlik, soos uiteengesit deur Stoppard (2000:15-

25), belig word. Daar sal ook van tyd tot tyd bevestigings deur ander outeurs in hakies verskyn:  

 

♦ Nul  tot een maand 

 
Riglyne van die kognitiewe-, motoriese-, sosiale- en taalontwikkeling gedurende die eerste maand 

word vervolgens belig. 
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- Kognitiewe ontwikkeling 

 

Die volgende is by die kognitiewe ontwikkeling van babas van nul tot drie maande van toepassing 

(Stoppard 2000:15): 

 

••  Babas kan van geboorte af verstaan. Op die eerste dag word hulle doodstil wanneer die moeder 

se stem gehoor word. Dan is die baba waaksaam, hou op om te beweeg en konsentreer daarop 

om te luister. 

••  Op die derde dag reageer babas wanneer daar met hulle gepraat word en die blik word meer 

intens. 

••  Op die vyfde  dag behoort alles wat 20-25 cm van hul oë af beweeg, hul aandag te trek.  Die 

moeder se bewegende lippe of bewegende vingers behoort byvoorbeeld opgemerk te word. 

••  Op dag nege behoort die beweging van die ogies te toon dat hulle hoë toonhoogtes kan hoor.  

(’n Baba reageer beter op hoër toonhoogtes as laer toonhoogtes -daarom praat ’n mens op ’n 

hoër toonhoogte met ’n baba). 

••  Teen dag 14 kan babas hul moeder van ander mense onderskei. 

••  Teen dag 18 draai babas hul koppies na waar ’n geluid gehoor word.  

••  Teen ongeveer die agt -en-twintigste dag leer babas om hul emosies uit te druk en te beheer. 

Hulle behoort dan hul gedrag aan te pas by die toon van die moeder se stem. Daarom behoort 

die baba ontsteld te raak indien die moeder hard met hom/haar praat en behoort hy/sy weer 

stiller te word indien daar op ’n kalmerende wyse met hom/haar gepraat word. 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

  

Met inagneming van bogenoemde aspekte, kan moeders vir hul babas klassieke musiek speel. Dit 

kalmeer die babas, moedig hulle aan om te luister en klanke te maak, en speel later ’n rol in die 

optel van syfers (Stoppard 2000:17). 

  

- Motoriese ontwikkeling 

 

Alhoewel babas se bewegings op hierdie ouderdom nog beperk is, behoort hulle wel te begin om 

die spiere te oefen (Watson et al 1999:261) en die volgende behoort waargeneem te word (Stoppard 

2000:16): 

 

••  Klein bewegings word gemaak. Wanneer babas byvoorbeeld op die magie gelê word, lig hulle 
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die voetjies effens en probeer om die knietjies te buig. 

••  Hulle sal die koppies na ’n selfgekose kant draai, terwyl hulle lê, en wanneer hulle op die magie 

gelê word, behoort hulle die koppies vir ’n sekonde te lig. 

••  Hulle spring en wriemel en lyk of hulle loop wanneer hulle regop gehou word.  

••  Wanneer hulle op die ruggie lê, is hulle nog geneig om hul beentjies opgekrul te hou soos in die 

baarmoeder. 

••  Hulle probeer die koppies regop hou wanneer hulle teen iemand se skouer vasgehou word.  

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Die moeder kan geleidelik haar baba se ledemate help reguit maak. Massering is ook nuttig om die 

baba se liggaamsbewustheid te bevorder; dit laat die baba sy/haar liggaam strek (Stoppard 

2000:17). 

 

Die hande, spesifiek: Babas besef nog nie dat hul hande deel van hulle is nie en kan hulle derhalwe 

nog nie beheer nie. Hulle is geneig om die handjies nog in vuisies te hou, totdat die gryprefleks 

verlore gaan. Daarom behoort hulle tot in hul slaap aan ’n mens se vinger vas te hou (Stoppard 

2000:16). 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Moeders kan met die handjies en vingertjies speel om hulle aan te moedig om die vuiste oop te 

maak. Blokkies met verskillende teksture en sagte speelgoed kan ook in die handjies geplaas word 

(Stoppard 2000:17). 

 

- Sosiale ontwikkeling 

 

Babas word vriendelik gebore en verlang die moeder se nabyheid. Daarom word die volgende 

aangetref (Stoppard 2000:16): 

 

••  Hulle reageer deur te luister en te kyk vanaf geboorte. 

••  Tong uitsteek, knik, spring en rukkerige bewegings is maniere waarop hulle  reageer. 

••  Wanneer hulle sien dat daar met hulle gepraat of vir hulle geglimlag  word (binne 20-25 cm van 

hul oë af), kan hulle ook glimlag. 

••  Hulle hou baie van oogkontak en liggaamlike kontak, veral tydens voeding. 
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••  Emosies word getoon. Harde geluide ontstel hulle. 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Vertroetel die baba gedurig wanneer hy/sy wakker is. Albei ouers behoort die baba vel-tot-vel-

kontak te gee. Sagte streling, vertroeteling en massering behoort die baba geliefd te laat voel en 

sekuriteit te verskaf (Stoppard 2000:17).  

 

- Taalontwikkeling  

 

Babas kan op die volgende  maniere probeer om te praat (Stoppard 2000:16): 

 

••  Babas sal met die tong en lippe reageer wanneer daar van ’n afstand binne 20-25 cm van hulle 

af met hulle gepraat word.  Soms sal dit lyk of hulle maak soos ’n vis wat eet. 

••  Van twee weke af behoort babas hul eie niespesifieke klanke te maak.  

••  Vanaf drie weke klink dit of hulle babataal begin praat. 

••  Vanaf vier weke blyk dit dat hulle verstaan dat dialoog tydens gesprekke aanwesig is en reageer  

hulle gevolglik wanneer daar met hulle gepraat word, om later selfs leiding te neem en ’n 

gesprek te begin. 

••  Babas kommunikeer van geboorte af deur te huil (Watson et al 1999:274). Wanneer babas huil, 

het hulle ’n behoefte aan sorg, en met die gehuil kan ouerlike betrokkenheid dan bevorder word. 

’n Baba sal nie sonder ’n rede huil nie (Zeifman 2001:265,280). Die moeders kan later aan die 

baba se gehuil onderskei of hy/sy moeg, nat of honger is of pyn ervaar of geskrik het (Barr, 

Hopkins & Green 2000:8-19). Aansluitend hierby sê Papalia et al (1999:236) dat babas huil as 

gevolg van honger, woede, frustrasie of pyn, terwyl Zeifman (2001:266) onderskei tussen die 

gehuil as gevolg van honger, pyn, fisiese ongemak, of as gevolg van eensaamheid.  

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Van geboorte af behoort die moeder gedurig met haar baba te praat en sy/haar naam ook gereeld te 

noem (Stoppard 2000:17). Plaas klem op die gebruik van dialoog met die baba. Rympies, die lees 

en vertel van stories, om vir die baba te sing en om die baba se klanke te herhaal of ’n  gesprek met 

die baba te begin, is nog maniere om nou al die baba se taalontwikkeling te stimuleer. Verder 

behoort die moeder op die baba se gehuil te reageer (Watson et al 1999:275). 
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♦ Een tot twee maande 

 
Vervolgens word gefokus op die kognitiewe-, motoriese-, sosiale- en taalontwikkeling van die baba 

gedurende die tweede maand.  

 

- Kognitiewe ontwikkeling 

 

Babas behoort nou al meer belangstelling in hul omgewing te toon. Dit kan deur die volgende 

opgemerk word (Stoppard 2000:20): 

 

••  Hulle weet wie hul moeder is en herken haar. Wanneer die moeder gesien word, maak die hele 

liggaampie rukkerige bewegings van plesier en skop  en waai hulle met die arms en bene. 

••  Teen sowat ses weke begin die oë fokus op enige afstand en glimlag  babas gereeld.  

••  Babas kyk na wat om hulle aangaan en sal kyk in die rigting vanwaar daar geluide en beweging 

kom. 

••  Hulle sal stip staar na iets wat hulle interesseer. 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer?  

 

Die moeder kan vir haar baba terug glimlag en vertel dat hy/sy slim is. Babas wat lag, kommunikeer 

dat hulle gelukkig is; met ’n glimlag sal die moeder dus dieselfde aan die baba terug kommunikeer. 

Sy kan ’n verskeidenheid artikels (soos rammelaars, friese (mobiles) en speelgoed wat bokant die 

bababedjie hang en draai) afwissel (Stoppard 2000:21).  

 

- Motoriese ontwikkeling 

 

Wanneer babas wakker is, doen hulle onder andere die volgende (Stoppard 2000:19): 

 

••  Hulle probeer hul koppies oplig en lig dit vir sowat ’n sekonde teen ’n hoek van 45 grade 

wanneer hulle op die magie lê –  ’n teken dat die nekspiere versterk. 

••  Wanneer hulle op die ruggie lê en liggies aan die armpies opgetel word, kan hulle die koppie vir 

’n rukkie in lyn met hul liggaam hou.  

••  Hulle kan die koppie vir ’n paar sekondes regop hou (aan die einde van die tweede maand), 

wanneer hulle regop gehou word met iemand se arms rondom die bors. 

••  Babas lê nie meer in ’n fetale posisie opgekrul nie en hul beentjies kan vir ’n sekonde hul 
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liggaamsgewig hanteer. 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Aangesien babas se nekspiere nou sterker word, kan die moeder konsentreer op speletjies wat 

kopkontrole behels. Die koppies kan regop gesit word wanneer hulle in hul stoeltjie gesit word en 

hulle kan teen hul moeder se skouer gedra word (Stoppard 2000:21). 

 

Die hande, spesifiek: Babas sal spoedig deur hul handjies gefassineer word. Voor dit gebeur, kan 

die volgende egter waargeneem word (Stoppard 2000:19): 

 

••  Teen die einde van die tweede maand verloor babas hul gryprefleks, derhalwe sal hulle nie meer 

heeltyd ’n vuisie maak nie, maar sal die hande feitlik heeltyd oop wees. Hulle sal egter gereed 

wees om objekte in die handpalm vas te hou.  

••  Aan die einde van die tweede maand behoort hulle ook meer geïnteresseerd te wees in hul 

vingers en hulle bestudeer. 

••  Hul vingerpunte is sensitief. 

••  Babas van hierdie ouderom behoort dit te geniet wanneer hulle vasgehou, gekielie of gemasseer 

word. 

••  Babas kan probeer om ’n speelding wat na hulle uitgehou word, te slaan, maar die poging is nog 

onsuksesvol. Die armbewegings begin egter nou meer doelgerig word, maar hul vermoë om 

afstand tussen hul handjies en ’n objek te skat (oog-handkoördinasie) en spierbeheer is steeds 

swak. 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Moeders kan hul babas meer bewus maak van hul hande deur taktiele stimulasie. Die baba se 

handpalms kan oopgemaak en gekielie word. Speelgoed soos ’n babagim en blokkies van 

verskillende teksture kan ook aangewend word (Stoppard 2000:21). 

 

- Sosiale ontwikkeling 

 

Babas begin meer sosiaal word en die volgende kan opgemerk word (Stoppard 2000:19): 

 

••  Hulle kan dalk langer tye na ’n voeding wakker bly en kyk wat die  moeder doen. 
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••  Hulle laat die moeder  ook weet wanneer hulle nie van iets hou nie of wanneer hulle ontstel 

word. 

••  Hulle herken die moeder se stem en reageer op ’n gesprek. 

••  Hulle glimlag om hul genot te kenne te gee. 

••  Hulle hou mense fyn dop, sodat hulle ander kan na-aap. Die moeder behoort dus humor, 

vriendelikheid, gemak en liefde te modelleer. 

••  Hulle geniet fisiese affeksie en hou daarom  van vertroeteling. 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Moeders kan heelwat met hul babas praat, vir hulle glimlag, hulle vertroetel en liefde gee. Verder 

kan daar ook vinnig teenoor hul behoeftes gereageer word, vir hulle gekyk en met hulle gespeel 

word, of kan hulle gedra en gewieg word (Watson et al 1999: 271). 

 

- Taalontwikkeling  

 

Die volgende behoort opgemerk te word: 

 

••  Babas maak geluidjies in die keel wanneer daar met hulle gepraat word (Stoppard 2000:19). 

••  Hulle het steeds ’n voorkeur vir hoë toonhoogtes en sangerige stemme, met stadige tempo’s 

(Muir & Slater 2000:259). 

••  Hulle wriemel  die hele liggaampie in ’n poging om die tong uit te stoot, wanneer hul poog om 

spraak na te boots (Stoppard 2000:19). 

••  Klinkerklanke soos “e”, “a”, “uh” en “oh” word gemaak (Stoppard 2000:19). 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Daar behoort gedurig ’n gesprek met die baba gevoer te word. Kommunikeer op ’n hoë noot en met 

’n sangerige stem, soos die meeste ouers instinktief doen. Verder kan daar op maat van musiek  

geswaai, gewieg en saamgesing word. Wiegeliedjies kan ook gesing word (Stoppard 2000:21). 

 

♦ Twee tot drie maande  

 
Die kollig val in hierdie afdeling op die kognitiewe -, motoriese-, sosiale - en taalontwikkeling van 

die baba gedurende die derde maand.  
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- Kognitiewe ontwikkeling 

 

Babas is nou reeds denkers en die volgende geld hier (Stoppard 2000:24): 

 

••  Hulle is gefassineer deur hul eie liggaampies en begin agterkom dat hulle dit self kan laat 

beweeg. Dit is natuurlik die eerste stap in die rigting van die begrip van oorsaak en gevolg.  

••  Hulle geniet dit om vir hul handjies en voetjies te kyk, terwyl hulle dit voor hul gesiggies 

beweeg. 

••  Bewegende objekte trek hul aandag en hulle het voldoende beheer oor die koppies, sodat hulle 

stadig bewegende objekte met hul oë kan volg. So sal hulle byvoorbeeld na ’n tydjie op ’n 

helderkleurige speelding wat voor hulle gehou word kan fokus; dan behoort die ogies die 

speelding van kant tot kant te volg soos dit beweeg word. 

••  Hulle is nuuskierig oor wat om hulle aangaan. 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer?  

 

Babas kan regop gesit word, sodat hulle alles om hulle kan waarneem. Helder speelgoed kan stadig 

voor hul gesigsveld beweeg word (Stoppard 2000:24). 

 

Volgens Swanepoel (1998:83) kan ’n blink voorwerp in die vorm agt voor die ogies beweeg word. 

Daar behoort altyd eers na die linkerkant op beweeg te word. Die voorwerp behoort op ’n 

gemaklike afstand gehou te word en moenie die baba se ogies vermoei nie. Hierdie oefening 

integreer albei breinlobbe (Swanepoel 1998:83). 

 

- Motoriese ontwikkeling 

 

Op hierdie ouderdom leer babas hoe om hul liggaampies te gebruik en te beheer. Dit kom op die 

volgende neer (Stoppard 2000:23): 

••  Hulle het sterker nekspiere, sodat die nekkie stewiger is wanneer hulle in ’n sittende posisie       

gehou word. Die ruggie is egter geboë. 

••  Hulle kan die kop oplig en dit ophou indien hulle op die magie lê. Hulle leer ook om die bors te 

lig deur hulself met die handjies, gewrigte en armpies te steun.  

••  Hulle oefen om hul knietjies te buig wanneer hulle vooroor lê. 

••  Op hierdie ouderdom geniet hulle dit om te skop en met die armpies te waai wanneer hulle lê. 
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Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Babas kan vir rukkies op die magies laat lê word en laat sit word om hul spiere te oefen. Aangesien 

hulle meer beweeglik raak, behoort hulle nooit alleen op ’n bed of ander hoë plek gelaat te word nie 

(Stoppard 2000:23). 

 

Die hande, spesifiek: Hul handbewegings raak nou meer doelgerig en oog-handkoördinasie begin 

meer akkuraat word. Dit kan in die volgende gesien word (Stoppard 2000:24): 

••  Aangesien hul greep verbeter, kan hulle aan hul klere pluk en trek. 

••  Hulle bestudeer gereeld hul hande. 

••  Hulle hou hul handjies uit asof hulle dit wat hulle wil hê, wil vat. Hulle kyk daarna, maar raak 

nog nie daaraan nie.  Dit gebeur eers in die maand hierna. 

••  Hulle kan ’n rammelaar vir ’n minuut of twee vashou, aangesien hulle nog nie hul greep 

vrywillig kan verslap nie. Wanneer dit dan val, wend hulle geen poging aan om dit weer op te 

tel nie. 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Aangesien haar baba baie vir sy/haar hande kyk, kan die moeder sy/haar vingers en handpalms 

stimuleer met vingerspeletjies. ’n Rammelaar en blokkies van verskeie teksture kan ook ingespan 

word (Stoppard 2000:25). 

 

- Sosiale ontwikkeling 

 

Babas kom agter dat vriendelikheid beloning inhou, aangesien ’n mens met drukkies, liefde, 

belangstelling en kalmerende klanke teenoor hulle reageer. Daarom reageer hulle soos volg 

(Stoppard 2000:24): 

 

••  Hulle glimlag nou meer, omdat hulle weet dat daar vir hulle terug geglimlag gaan word.  

••  Spoedig sal hulle spontaan glimlag as hulle gegroet word.  

••  Hulle draai die koppie na ’n mens se stem toe, sodat hulle jou kan sien, en verwelkom jou met 

’n glimlag, gewaai en geskop.  

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 



 118 

 

Moeders kan ’n speletjie daarvan maak om hul baba te verwelkom wanneer hulle by die baba kom 

(Stoppard 2000:25). 

 

- Taalontwikkeling  

 

Hulle het hul stem ontdek en oefen dit gereeld. Die volgende maak deel daarvan uit (Stoppard 

2000:23): 

••  Allerhande geluide is aanduidend van hul genot. 

••  Liggaamstaal word ook gebruik; daarom sal hulle opgewonde bewegings maak wanneer hulle 

iets geniet. 

••  Hulle kan nou begin om konsonante (soos gewoonlik eerste ’n “m”) by die klinkers te voeg.  

••  Teen ongeveer drie maande sal hulle duidelik ’n “p” of “b” uiter wanneer hulle ongelukkig is en 

’n “j” of “k” wanneer hulle gelukkig is. 

 

Wat kan moeders doen om hul babas in hierdie verband te stimuleer? 

 

Dit kan waardevol wees as die moeder reageer op die verskillende geluide wat haar baba maak en 

elke klank wat hy/sy maak herhaal. Daar moet ook soveel moontlik met die baba gepraat en 

oogkontak gemaak word (Stoppard 2000:25). 

 

6. Algemene opmerkings oor die eerste drie maande  

 

••  Babas van geboorte tot drie maande skop baie en plaas vanaf twee maande voorwerpe in hul 

mond (Rochat 2001:53). Die skoppery ontwikkel hul rugspiere en die voorwerpe wat in die 

mond geplaas word, help hulle om hul wêreld te eksploreer. Op hierdie ouderdom is babas 

geneig om tussen 14 en 17 uur (per 24 uur) te slaap (Watson et al 1999:260).  

••  Swanepoel (2002:21) se studie toon dat babas van geboorte af gereeld op hul magies geplaas 

behoort te word, sodat hul arms en bene kan beweeg. Gaandeweg behoort die bewegings dan 

meer georganiseerd te raak in ’n “kop-en-stert-beweging”, wat die voorganger is van die 

noodsaaklike kruipbeweging. (Dit kan wees dat babas wat nooit gekruip het nie, later met spel 

en lees sukkel –  aldus Swanepoel 2002:21). 

••  Wenke wat Swanepoel (1998:83-84) deurgaans aanbeveel, is: 
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ðð  Die moeder kan gerus sagte barokmusiek op die agtergrond speel, terwyl hulle interaksie 

het. Vlismas en Bowes (1999:43) brei ter aansluiting hierop uit deur beweging daarby te 

voeg. In hulle navorsing het Vlismas en Bowes (1999:49,50) bevind dat nuwe moeders wat 

op die maat van musiek met hulle babas beweeg, nie net ’n kalmerende effek op die baba 

verkry nie, maar dat die moeders so self ontspan. Nog voordele is dat die moeder daarna 

voel dat sy tyd aan die baba spandeer het, dat dit nuttig te pas kom wanneer die baba stres 

ervaar of geïrriteerd voel en dat dit binding tussen die moeder en haar baba bevorder. 

Gedurende hierdie navorsing (wat in groepsverband plaasgevind het), het sommige moeders 

gerapporteer dat hulle op hierdie wyse nader aan hul babas voel. Die bywoning van die 

groep was vir hierdie nuwe moeders ’n niebedreigende wyse waarop hulle en hul babas kon 

pret hê. Dit het ook die gevoel van sosiale isolasie verlig, veral vir dié wat depressief was. 

ðð  Liefde behoort in oormaat gegee te word. Die baba kan nie met te veel aandag bederf word 

nie. 

ðð  Met geboorte is babas se gehoor reeds goed ontwikkel, maar hul sig is nog onderontwikkel. 

Hulle reageer aanvanklik beter op kleure soos rooi, wit en swart. 

 

••  Die arbeidsterapeut, Bailey, doen aan die hand dat ouers liewer hul babas van kant tot kant 

behoort te rol wanneer doeke omgeruil word, in plaas daarvan om hulle aan hul enkels op te lig. 

Die rotasie vorm die grondslag vir die aanleer van balans en koördinasie (Schoeman 1998:85). 

••  Papalia et al (1999:149) het bevind dat moeders wat hul babas troos wanneer hulle huil die 

babas nie bederf nie, maar dat hierdie babas eerder meer selfvertroue ontwikkel en later minder 

huil as die babas wat geïgnoreer word wanneer hulle huil. 

 

7. Ten slotte  

 

In hierdie bylae is gepoog om inligting oor die baba se ontwikkeling gedurende die eerste drie 

maande te gee. Vroeë ontwikkeling, die brein en stimulasie is bespreek. Daarna is die reflekse en 

mylpale wat op babas van nul tot drie maande van toepassing is, behandel. Die afdeling is afgesluit 

met afsonderlike uiteensettings van die ontwikkelingsterreine tydens die eerste drie maande, en ’n 

bespreking van algemene punte wat vir daardie tydperk geld.  
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BYLAE C 

 

WIEGIEDOOD 

 

Wiegiedood is ’n onderwerp wat moeders vrees en aangesien dit gedurende die eerste drie maande 

kan voorkom, val die soeklig in hierdie bylae daarop. 

 

Die hoofoorsaak van sterftes van babas vanaf een maand tot een jaar, is wiegiedood. Wiegiedood 

kom gewoonlik voor tussen die tweede en vierde maand na geboorte. Sekere faktore of toestande 

wat die risiko vir wiegiedood verhoog, is bekend en kan deur die moeder beheer word. Ander 

faktore is weer buite die moeder se beheer.  Deur toe te sien dat hul babas nie aan risikosituasies 

blootgestel word nie, kan moeders egter tóg wiegiedood help bekamp. 

 

Die volgende babas is blootgestel aan die risiko van wiegiedood: 

 

••  Babas wat op hul magies slaap 

••  Babas wat saam met sagte speelgoed, donsagtige komberse, of ander sagte items slaap  

••  Babas wat op ’n  sagte oppervlakte slaap 

••  Babas wat te warm kry 

••  Babas van moeders jonger as 20 jaar 

••  Babas van moeders wat gerook het tydens hul swangerskap of daarna, of wat in ’n huis is waar 

ander rook 

••  Babas van moeders wat min of geen prenatale sorg ondergaan het 

••  Babas wat prematuur was of  ’n lae geboortegewig gehad het 

••  Seuntjies (Moore 2000:12-14; ANON 2000b:20,21; Simpson 2001:1-43) 

••  Moeders wat veral in die eerste en derde trimester van hul swangerskap alkohol gebruik het 

(Heet 1999:25)   

 

Gedurende die herfs en winter kom wiegiedood ook meer dikwels voor (Simpson 2001:30).  Dit 

kan wees wanneer die babas moontlik te warm aangetrek of toegedraai word.  

 

Om babas op hul ruggies te laat slaap, is ’n waardevolle wenk aan ouers om wiegiedood te help 

voorkom (Shallcross 1999:70; Moore 2000:12-14; ANON 2000b:20). Verder behoort babas se 

koppies die heeltyd oop te wees wanneer hulle slaap (Moore 2000:12-14; ANON 2000b:20,21).  
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‘n Verdere interessante punt is dat statistieke toon dat babas wat geborsvoed word minder sterf 

weens wiegiedood (Moore 2000:12-14; ANON 2000b:20,21). 

 

Dit is dan ’n kort bespreking van wiegiedood. 
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