
21%
van de ouders pronkt met hun baby 
door foto’s op facebook te zetten

4%
van de ouders kleedt 
hun baby als een ware 
fashionista

64%

In de toekomst zal weer 
een groot beroep op 
familie worden gedaan 
bij de opvoeding van 
kinderen zegt 60%

van de ouders

Philips AVENT Familie Portret
Nieuw onderzoek laat zien hoe ouderschap continue in beweging is, wat de verschillen 
zijn met 30 jaar geleden en welke dingen gewoon nooit lijken te veranderen.

van de nieuwe moeders ziet 
hun eigen moeder als 
belangrijkste steunpilaar 

van de vaders hielp 
30 jaar geleden met 
het geven van de �es

23%

van de moeders vindt dat het 
verbeterde comfort van 
borstkolven helpt om langer 
borstvoeding te geven

55%

van de ouders vindt dat 
de rechten rondom 
vaderschapsverlof 
moeten verbeteren

69%

1 op de 2 mannen vindt dat 
vaders meer betrokken 
moeten zijn bij het voeden 
van hun kind

ouders heeft het gevoel 
niet voldoende tijd te 
hebben om de ouder te 
zijn die ze willen zijn

van de mannen voelde 
zich het eerst vader op 
het moment dat hij de 
baby voor het eerst 
vasthield

50%

van de moeders was (totaal) niet 
zelfverzekerd bij de eerste keer 
borstvoeding geven41%

van de nieuwe 
vaders staat 
 ‘s nachts op voor 
de baby

57%
heeft zorgen over het 
combineren van goed 
ouderschap en het hebben 
van een baan

35%

denkt dat ouders in de 
komende 30 jaar beter 
in staat zijn te 
monitoren hoe het 
met hun baby gaat

28%

van alle ouders 
zegt dat het eerste 
lachje van de baby 
het meest dierbare 
‘kleine moment’ is

22%
vaders maakt malle 
geluidjes om de baby te 
vermaken

1    3OP 
DE

wenst toekomstige 
ouders een baby die 
vanaf dag 1 de 
nacht doorslaapt

DE GEBOORTE VAN EEN PAPA/MAMA

VOEDINGSFEITJES

BALANS

STEUNPILAREN

TOEKOMSTBEELD

van de jonge ouders denkt 
dat het ouderschap 
vroeger makkelijker was

van de oudere generatie 
ouders denkt dat zij destijds 
onder minder druk stonden

26%

60%

48%

PRONKEN MET DE BABY

nieuwe ouders laat foto’s van de 
pasgeborene aan iedereen zien

15%
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versus 

van de vaders van nu
56%

waarbij de eigen vader dit is

versus 1%

van de ouders wenst 
nooit meer ongevraagd 
advies te krijgen


