Ouders tijdelijk gelukkiger
rond geboorte eerste kind

DEMOS verschijnt 10 x per jaar
en wil de kennis en
meningsvorming over
bevolkingsvraagstukken
bevorderen.

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen het subjectief welzijn van mensen
beïnvloeden. Soms is deze invloed slechts van korte duur, maar deze kan
ook langdurig of zelfs blijvend zijn. Worden mensen gelukkiger wanneer
zij een kind krijgen? Deze vraag kan worden beantwoord met gegevens
uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
45 procent. Een stijging van maar liefst 15 procentpunten ten opzichte van het jaar daarvoor.
Bij de mannen geeft 39 procent aan erg gelukkig te zijn, 7 procentpunten meer dan het jaar
voorafgaand aan de zwangerschap. Na de geboorte van het eerste kind neemt het aandeel
ouders dat aangeeft erg gelukkig te zijn af.
Deze afname houdt gelijke tred voor mannen
en vrouwen. Maar, omdat bij mannen het geluksgevoel minder sterk gestegen is, zijn zij ook
sneller terug op hun oude geluksniveau. Waar
vrouwen twee tot drie jaar na de geboorte van
hun eerste kind net zo gelukkig zijn als voor de
zwangerschap, zijn mannen dat al binnen een
jaar na de geboorte van hun eerste kind. Een
dergelijke gelukspiek is alleen zichtbaar bij de
geboorte van het eerste kind. Bij een tweede of
derde kind treedt een dergelijk effect niet op.
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Het krijgen van een kind heeft een positief,
maar tijdelijk effect op het geluksgevoel van
mensen. Het gelukkigst zijn mensen in het jaar
voorafgaand aan de geboorte, wanneer er een
kind op komst is. Dit geldt zowel voor aanstaande vaders als voor aanstaande moeders.
Bij vrouwen is dit effect wel aanzienlijk groter
dan bij mannen. Het aandeel vrouwen dat aangeeft erg gelukkig te zijn in het jaar voorafgaand
aan de geboorte van hun eerste kind bedraagt
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In het Permanent Onderzoek Leefsituatie
(POLS) wordt onder andere de mate van
geluk gemeten. Voor iedere respondent met
kinderen is nagegaan hoe lang vóór of ná de
geboorte van elk kind de meting van geluk
heeft plaatsgevonden. Deze tijd is ingedeeld
in een aantal perioden (van 1 jaar) vóór en
ná de geboorte. Door vervolgens het aandeel erg gelukkigen, gelukkigen en nietgelukkigen over perioden met elkaar te vergelijken ontstaat een beeld van het ‘effect’
van het krijgen van een kind op het geluk
van de ouders. De (aanstaande) ouders zijn
dus niet gevolgd over tijd. Wanneer het percentage gelukkigen het jaar voorafgaand
aan de geboorte wordt vergeleken met het
percentage gelukkigen in het jaar na de geboorte gaat het om een vergelijking tussen
twee verschillende groepen respondenten. Omdat per periode gegevens van een
groot aantal respondenten beschikbaar zijn,
wordt verondersteld dat eventuele verschillen tussen respondenten in onderscheiden
perioden tegen elkaar wegvallen. In totaal
waren ongeveer 112 duizend respondenten
beschikbaar voor de analyses.
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