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Abstract 

Doel: Het doel van dit onderzoek is het weergeven van de verbanden tussen psychopathische 

trekken en externaliserende en internaliserende problemen bij jongens en meisjes in de leeftijd 

van 10 tot en met 12 jaar. Dit is van belang voor interventie en preventie van psychosociale 

problemen bij kinderen. Methode: Om psychopathische trekken en externaliserende en 

internaliserende problemen te meten, is er gebruik gemaakt van de Youth Psychopathic Traits 

Inventory-Child Version (YPI-CV) en de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), welke zijn 

afgenomen op reguliere basisscholen bij 214 jongens en 244 meisjes. Door middel van het 

uitvoeren van ANCOVA-analyses is er onderzoek gedaan naar hoofdeffecten en interactie-effecten 

van psychopathische trekken en sekse op externaliserende en internaliserende problematiek. 

Resultaten: Er is bij zowel externaliserende als internaliserende problemen een significant 

hoofdeffect van psychopathische trekken gevonden. Bij beide is er geen hoofdeffect van sekse en 

geen interactie-effect gevonden. Conclusie: Er is een verband tussen psychopathische trekken en 

externaliserende en internaliserende problemen. Sekse blijkt hierbij niet van invloed te zijn. 

Kernwoorden: psychopathische trekken, externaliserende problemen, internaliserende 

problemen, jongens, meisjes.  

 

 

Er is veel onderzoek gedaan naar psychopathische trekken bij volwassenen. Door 

de jaren heen is er steeds meer interesse gekomen voor psychopathische trekken bij 

adolescenten en kinderen, met als gevolg dat deze ontwikkeling zich steeds verder 

voortzet (Kotler & McMahon, 2005). Er zijn inmiddels verschillende 

onderzoeksinstrumenten ontwikkeld om psychopathische trekken bij adolescenten en 

kinderen te meten (Van Baardewijk et al., 2008). Toch blijven er rondom het thema 

psychopathische trekken bij kinderen veel vragen en discussies. Dit kan deels verklaard 

worden doordat onderzoeken veelal gericht zijn op adolescenten en nog weinig op 

kinderen. Verrijking van kennis op dit gebied is zeer belangrijk om te ontdekken hoe 

kinderen met psychopathische trekken zich ontwikkelen, wat kan bijdragen aan preventie 

voor latere (ernstige) gedragsproblemen (Van Baardewijk et al., 2008). Bij onderzoeken 

die wel specifiek gericht zijn op kinderen ligt de focus over het algemeen op jongens. Dit 

onderzoek zal zich richten op de relatie tussen psychopathische trekken en psychosociale 

problemen bij jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar. 

 Psychopathische trekken bij kinderen zijn onder te verdelen in de groots-

manipulatieve dimensie, de kil-emotieloze dimensie en de impulsief-onverantwoordelijke 

dimensie (Van Baardewijk et al., 2008). Wanneer er gesproken wordt over groots-

manipulatieve trekken doelt men op liegen, manipuleren, egocentrisme en 

onbetrouwbaar gedrag. Bij kille en emotieloze trekken is er onder andere sprake van een 

lage mate van spijt en schuldgevoel, lage mate van empathie en van kilheid. Impulsieve 

en onverantwoordelijke trekken worden gekenmerkt door verveling, het opzoeken van 
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spanning en grenzen, impulsiviteit en het falen in het overdenken van de situatie, 

voordat een persoon handelt (Farrington, 2005). 

Psychosociale problemen worden door Achenbach en Edelbrock (1987) 

onderscheidden in externaliserende en internaliserende problemen. Problemen die naar 

buiten zijn gericht, zoals onaangepast gedrag, agressie, delinquentie en hyperactiviteit, 

vallen onder externaliserend probleemgedrag. Problemen die naar binnen zijn gekeerd, 

zoals wisselende stemmingen, een teruggetrokken houding, angst en depressie, behoren 

tot internaliserend probleemgedrag (Achenbach & McConaughy, 1997). 

Wanneer er wordt gekeken naar het verband tussen psychopathische trekken en 

psychosociale problemen, concluderen Lynam, Caspi, Moffitt, Loeber, en Stouthamer-

Loeber (2007) uit diverse onderzoeken dat er bij kinderen met psychopathische trekken 

sprake is van een sterker verband met externaliserende problemen dan met 

internaliserende problemen. Zowel in de studie van Piatigorsky en Hinshaw (2004) als in 

de studie van Frick, Bodin, en Barry (2000) blijkt er een positief verband te zijn tussen 

psychopathische trekken en symptomen van aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis, 

oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en antisociale gedragsstoornis, welke 

overeenkomen met de symptomen van externaliserende problemen. Ook Salekin, 

Neumann, Leistico, DiCicco, en Duros (2004) hebben een positief verband gevonden 

tussen psychopathische trekken en externaliserende problemen bij kinderen. Wat betreft 

internaliserende problemen hebben zij een positief, maar minder sterk verband met 

psychopathische trekken gevonden. Dit sluit aan bij de resultaten van Kosson, Cyterski, 

Steurwald, Neumann, en Walker-Matthews (2002). Lynam en Gudonis (2005) vonden 

echter een negatief verband tussen psychopathische trekken en internaliserende 

problemen. Dit wordt bevestigd door O’Neill, Lidz, en Heilbrun (2003). Hieruit komt naar 

voren dat het verband tussen psychopathische trekken en internaliserende problemen 

nog niet eenduidig is aangetoond.   

Vaughn, Newhill, DeLisi, Beaver, en Howard (2008) geven weer dat er vanuit 

verschillende onderzoeken geen verschillen zijn gevonden in het aantal jongens dat 

hoger scoort op psychopathische trekken en externaliserende problemen in vergelijking 

met meisjes. Volgens Salekin, Rogers, en Machin (2001) is er echter wel sprake van 

sekseverschillen in het uiten van externaliserende problemen. Zo worden jongens met 

psychopathische trekken geassocieerd met externaliserende diagnoses en symptomen, 

ongehoorzaamheid, open en gesloten antisociaal gedrag en afwijzing door 

leeftijdsgenoten (Piatigorsky & Hinshaw, 2004). Dit komt overeen met het onderzoek van 

Sevecke en Kosson (2010), die hebben gevonden dat alle drie de dimensies van 

psychopathische trekken, groots-manipulatief, kil-emotieloos en impulsief-

onverantwoordelijk, een positief gemiddeld tot sterk verband hebben met externaliserend 

gedrag bij jongens. Meisjes met psychopathische trekken en externaliserende problemen 
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laten voornamelijk relationele agressie zien, wat zich uit in het beschadigen van relaties 

of gevoelens van uitsluiting en acceptatie van de peergroep. Ook vertonen meisjes 

opstandig en antisociaal gedrag volgens Salekin et al. (2001).  

Wanneer er apart wordt gekeken naar jongens en meisjes met betrekking tot een 

verband tussen psychopathische trekken en internaliserende problemen, blijkt hierin 

sprake te zijn van inconsistente resultaten. Zo blijkt uit onderzoeken van Hemphälä en 

Tengström (2010) en van Kosson et al. (2002) dat jongens een positief verband laten 

zien tussen psychopathische trekken en internaliserende problemen, terwijl O’Neill et al. 

(2003) hiertussen een negatief verband hebben gevonden. Het verband tussen 

psychopathische trekken en internaliserende problemen bij meisjes is nog nauwelijks 

onderzocht. Het is daardoor noodzakelijk om studies die gericht zijn op andere 

doelgroepen, te bestuderen. Zo is door Sevecke, Lehmkuhl, en Krischer (2009) 

onderzoek gedaan naar delinquente meisjes met psychopathische trekken, waarbij er een 

positief verband te zien is tussen psychopathische trekken en internaliserende 

problemen. Ook in het onderzoek van Salekin, Rogers, Ustad, en Sewell (1998) naar 

vrouwen met psychopathische trekken blijkt er een positief verband te zijn met 

stoornissen op het gebied van angst en depressie, welke vallen onder internaliserende 

problemen.  

Op dit moment zijn er nog onvoldoende onderzoeken die zich specifiek hebben 

gericht op de relatie tussen psychopathische trekken en externaliserende en 

internaliserende problemen bij kinderen. Bovendien zijn de resultaten op dit gebied 

inconsistent. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat er op dit moment meer 

eenduidige kennis is over het verband van kinderen met psychopathische trekken en 

externaliserende problemen dan over het verband van deze kinderen met 

internaliserende problemen. Om de ontwikkeling van kinderen met psychopathische 

trekken en psychosociale problemen te kunnen volgen, zodat er preventief gehandeld 

kan worden voor eventuele latere ernstige problemen, is verrijking van kennis op dit 

gebied van groot belang. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar sekseverschillen, 

omdat deze gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling en het inzetten van passende 

preventie- en interventiemogelijkheden. 

Op basis van resultaten uit eerder genoemde onderzoeken is de hypothese 

opgesteld dat er bij kinderen een positief verband is tussen psychopathische trekken en 

externaliserende problemen, waarbij sekse niet van invloed is op dit verband. Wat betreft 

internaliserende problemen, is de hypothese opgesteld dat er bij kinderen een verband is 

tussen psychopathische trekken en internaliserende problemen. De resultaten met 

betrekking tot de invloed van sekse op kinderen met psychopathische trekken en 

internaliserende problemen zijn inconsistent, waardoor deze invloed in dit onderzoek zal 

worden geëxploreerd.  



PSYCHOPATHISCHE TREKKEN EN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN 

 

5 

 

Methode 

Proefpersonen 

Het onderzoek is uitgevoerd bij kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar in 

groep zeven en acht op 18 reguliere basisscholen, in de provincies Gelderland, Utrecht, 

Noord-Brabant, Overijssel, Zuid-Holland en Friesland. Van de 494 kinderen die benaderd 

zijn voor het onderzoek, hebben er 458 kinderen deelgenomen (93%). Er hebben 22 

kinderen niet meegedaan wegens weigering van deelname door ouders, drie kinderen 

vanwege alternatieve taken en 11 kinderen vanwege afwezigheid door ziekte of bezoek 

aan orthodontist.   

Binnen deze groep kinderen zijn er 214 jongens (47%) met een gemiddelde 

leeftijd van 11.90 jaar (SD = 0.59) en 244 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 

11.80 jaar (SD = 0.59). Er is gebruik gemaakt van een gemakssteekproef. Het 

merendeel van de kinderen is afkomstig uit Nederland (95%) en heeft minstens één 

ouder van Nederlandse afkomst (92%).  

Instrumenten 

Youth Psychopathic Traits Inventory–Child Version 

Psychopathische trekken bij kinderen worden door middel van zelfrapportage 

gemeten op de schalen grandioos-manipulatief (20 items), kil-emotieloos  (15 items) en 

impulsief-onverantwoordelijk (15 items) van de Youth Psychopathic Traits Inventory-

Child Version (YPI-CV; Van Baardewijk et al., 2008), waarbij gescoord wordt op een 

vierpuntsschaal (1 = klopt helemaal niet, 2 = klopt een beetje, 3 = klopt redelijk, 4 = 

klopt helemaal). Door de totaalscores te herschalen naar item-niveau worden de 

schaalscores berekend. Van Baardewijk et al. (2008) tonen aan dat de YPI-CV een valide 

instrument is voor het meten van psychopathische trekken bij kinderen. De 

betrouwbaarheid van de totale YPI-CV is in dit onderzoek beoordeeld als voldoende (α = 

.78). Daarbij geven de subschalen ook een voldoende betrouwbaarheid weer (grandioos-

manipulatief, α = .83; kil-emotieloos, α = .81; impulsief-onverantwoordelijk, α = .71).  

Strenghts and Difficulties Questionnaire 

Externaliserende problemen worden gemeten met de schalen 

hyperactiviteit/aandachtstekort, problemen met leeftijdsgenoten en gedragsproblemen 

en internaliserende problemen worden gemeten door middel van zelfrapportage met de 

schaal emotionele problemen van de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ; 

Goodman, 1997). Iedere schaal heeft vijf items, waarbij gescoord wordt op een 

driepuntsschaal (0 = niet waar, 1 = beetje waar, 2 = zeker waar). De schaalscore wordt 

hierbij berekend aan de hand van de gemiddelde itemscores. Uit het onderzoek van 

Muris, Meesters, en Van den Berg (2003) blijkt dat de validiteit van zowel de 

verschillende schalen die binnen dit onderzoek gebruikt worden als de totaalscore van de 

SDQ voldoende zijn. De betrouwbaarheid van de vragenlijst op basis van de verkregen 
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data wordt op de externaliserende schaal beoordeeld als niet voldoende (α = .46) en op 

de internaliserende schaal als voldoende (α = .72). 

Missende waarden 

Van de verkregen dataset bestaat gemiddeld 2% van de schalen en categorische 

demografische items uit missende waarden (maximum 7%). Little’s (Little, 1988) MCAR 

t-test op alle 29 schalen en demografische items geeft aan dat er sprake is van een 

Missing Completely At Random (MCAR) patroon (χ2 (N = 458, df = 1872) = 1951.89, p = 

.097). Deze missende waarden worden geïmputeerd op schaalniveau, gebruik makend 

van Expectation Maximization (EM; Dempster, Laird, & Rubin, 1977), met alle schalen en 

categorische demografische items als predictoren. 

Procedure  

De basisscholen waar het onderzoek is verricht zijn telefonisch benaderd. Er is 

door de onderzoekers een brief opgesteld waarin ouders worden geïnformeerd over het 

globale doel van het onderzoek. Er is gebruik gemaakt van ‘passive informed consent’, 

waarbij uitgegaan wordt van deelname aan het onderzoek, tenzij ouders expliciet 

aangeven hier geen toestemming voor te geven. De vragenlijsten zijn klassikaal 

afgenomen door één onderzoeker, waarbij een instructie is gegeven en anonimiteit van 

verkregen gegevens is benadrukt. In het kader van een breder onderzoek zijn er vijf 

vragenlijsten op dezelfde dag afgenomen, waarvan de SDQ en de YPI-CV ongeveer 30 

minuten per groep in beslag hebben genomen.  

Statistische analyses 

 Om de resultaten te analyseren wordt gebruik gemaakt van beschrijvende en 

toetsende statistiek. Bij de beschrijvende statistiek worden de verschillen tussen jongens 

en meisjes met betrekking tot psychopathische trekken en externaliserende en 

internaliserende problematiek getoetst. Hiervoor worden t-toetsen gebruikt. 

 Bij de toetsende statistiek worden de hypotheses onderzocht of er een verband is 

tussen psychopathische trekken en externaliserende en internaliserende problemen bij 

jongens en meisjes. Om te onderzoeken of er een verband is en of dit verband 

verschillend is voor beide seksen, worden voor zowel externaliserende als 

internaliserende problemen ANCOVA-analyses toegepast. Bij een significant interactie-

effect tussen sekse en psychopathische trekken op externaliserende en internaliserende 

problemen wordt voor beide seksen afzonderlijk een Pearson’s correlatie tussen 

psychopathische trekken en externaliserende en internaliserende problemen gedraaid om 

het interactie-effect te verhelderen. Wanneer de correlatie significant is zullen er ter 

exploratie (part)correlaties berekend worden voor de verschillende dimensies van 

psychopathische trekken. Daarnaast zal er gekeken worden naar een eventueel 

hoofdeffect van sekse en van psychopathische trekken op externaliserende en 

internaliserende problemen. Wanneer er een significant hoofdeffect bestaat van 
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psychopathische trekken worden wederom ter exploratie (part)correlaties uitgevoerd 

voor de verschillende dimensies van psychopathische trekken.  

 

Resultaten 

Beschrijvende statistiek 

Om te onderzoeken of er sekseverschillen bestaan op psychopathische trekken en 

psychosociale problemen werden er onafhankelijke t-toetsen uitgevoerd voor jongens en 

meisjes apart. Tabel 1 geeft de beschrijvende statistieken weer, waarin te zien is dat 

jongens significant hoger scoorden op psychopathische trekken dan meisjes (t (419.701) 

= 7.51, p < .001). Bij de drie dimensies van de YPI-CV is wederom te zien dat jongens 

significant hoger scoorden op de groots-manipulatieve (t (427.64) = 5.27, p < .001), de 

kil-emotieloze (t (360.70) = 9.94, p < .001) en de impulsief-onverantwoordelijke trekken 

(t (456) = 4.26, p < .001). Bij externaliserende problemen scoorden jongens ook 

significant hoger dan meisjes (t (427) = 4.99, p < .001). Daarentegen lieten jongens een 

significant lagere score zien op internaliserende problemen dan meisjes (t (454.64) = -

4.18, p < .001). Deze resultaten laten zien dat er verschillen bestaan tussen jongens en 

meisjes wat betreft psychopathische trekken en psychosociale problemen, waarbij 

jongens op psychopathische trekken, de dimensies hiervan en op externaliserende 

problemen hoger en op internaliserende problemen lager scoorden dan meisjes. 

 

  

                                           
1 Hierbij is gekeken naar de Levene’s test, waardoor andere df-waarden gerapporteerd zijn.  
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Tabel 1 

 

Onafhankelijke t-toetsen voor Psychopathische Trekken en Psychosociale Problemen bij 

Jongens en Meisjes 

 Jongens Meisjes    

 n M SD n M SD t df p 

Psychopathische 

trekken 

214 93.43 18.83 244 81.09 15.95 7.51 419.70 <.001 

Groots-manipulatieve 

trekken 

214 33.57 8.71 244 29.51 7.67 5.27 427.64 <.001 

Kil-emotieloze trekken 214 26.50 6.85 244 21.02 4.52 9.94 360.70 <.001 

Impulsief-

onverantwoordelijke 

trekken 

214 33.37 7.15 244 3.56 6.92 4.26 456 <.001 

Internaliserende 

problemen 

214 2.31 2.11 244 3.21 2.49 -4.18 454.64 <.001 

Externaliserende 

problemen 

213 8.61 4.25 244 6.91 3.76 4.50 427.19 <.001 

Noot. Afhankelijk van de Levene’s test is gekeken welke t- en df-waarden gerapporteerd werden. 

 

Toetsende statistiek  

Bij het uitvoeren van de ANCOVA-analyses werd sekse als onafhankelijke 

variabele gebruikt en werden psychosociale problemen als afhankelijke variabele 

gebruikt. Psychopathische trekken was hierbij de covariaat. Zoals te zien is in Tabel 2, 

was er geen hoofdeffect van sekse op externaliserende problemen (F (1, 453) = .36, p = 

.548, η² = .00). Zoals verwacht, was er daarentegen wel een significant positief 

hoofdeffect van psychopathische trekken op externaliserende problemen (F (1, 453) = 

175.39, p < .001, η² = .28, b = .13, SE = .01). Dit houdt in dat hogere scores op 

psychopathische trekken associëren met hogere scores op externaliserende problemen. 

De effectgrootte was groot, wat inhoudt dat een groot deel van externaliserende 

problemen (28%) verklaard wordt door psychopathische trekken. In Figuur 1 is te zien 

dat er geen significant interactie-effect was van sekse en psychopathische trekken op 

externaliserende problemen (F (1, 453) = .24, p = .623, η² = .00), wat in 

overeenstemming is met de hypothese. 
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Tabel 2 

 

De Relatie tussen Sekse, Psychopathische Trekken en Externaliserende Problemen 

 Externaliserende problemen 

 df F p  η² b SE 

Hoofdeffect       

Sekse 1 .36 .548 .00   

Psychopathische 

trekken 

1 175.39 <.001 .28 .13 .01 

Interactie-effect       

Sekse*Psychopathische 

trekken 

1 .24 .623 .00   

Error 453      

 

 

 

Figuur 1. Spreidingsdiagram van psychopathische trekken en externaliserende 

problemen. 

 

In Tabel 3 is te zien dat er geen hoofdeffect was van sekse op internaliserende 

problemen (F (1, 453) = .36, p = .551, η² = .00). Daarentegen was er wel een 

significant positief hoofdeffect van psychopathische trekken op internaliserende 

problemen (F (1, 453) = 15.83, p < .001, η² = .03, b = .04, SE = .01). Dit houdt in dat 

een hogere score op psychopathische trekken geassocieerd wordt met hogere scores op 

internaliserende problemen. Het feit dat er een verband blijkt te zijn is in 

overeenstemming met de hypothese. De richting van het verband was niet opgesteld in 

de hypothese, vanwege de inconsistentie in de literatuur. De effectgrootte was echter 
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zeer klein, wat inhoudt dat slechts een zeer klein deel van internaliserende problemen 

(3%) verklaard wordt door psychopathische trekken. Er was geen significant interactie-

effect van sekse en psychopathische trekken op internaliserende problemen (F (1, 453) 

= 2.96, p = .086, η² = .01). In Figuur 2 wordt dit geïllustreerd.  

 

Tabel 3 

 

De Relatie tussen Sekse, Psychopathische Trekken en Internaliserende Problemen 

 Internaliserende problemen 

 df F p  η² b SE 

Hoofdeffect       

Sekse 1 .36 .551 .00   

Psychopathische 

trekken 

1 15.83 <.001 .03 .04 .01 

Interactie-effect       

Sekse*Psychopathische 

trekken 

1 2.96 .086 .01   

Error 453      

 

 

 

Figuur 2. Spreidingsdiagram van psychopathische trekken en internaliserende problemen.  

 

Om het verband tussen psychopathische trekken en psychosociale problemen 

verder te exploreren werden Pearson’s correlaties en partcorrelaties voor de dimensies 

van psychopathische trekken uitgevoerd. Er werd hierbij geen onderscheid gemaakt 

tussen jongens en meisjes aangezien er geen interactie-effect was.  
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 Externaliserende problemen 

In Tabel 4 is te zien dat er sprake was van een significant positieve samenhang 

tussen psychopathische trekken en externaliserende problemen (r (457) = .56, p <.001), 

wat overeenkomt met de hypothese. Dit houdt in dat hogere scores op psychopathische 

trekken geassocieerd worden met hogere scores op externaliserende problemen. Deze 

samenhang werd als sterk beoordeeld. 

Uit de correlatieanalyse werd een significant positief verband gevonden tussen 

psychopathische trekken en externaliserende problemen, waardoor er exploratief werd 

gekeken of de dimensies van psychopathische trekken afzonderlijk samenhingen met 

externaliserende problemen. In Tabel 4 is te zien dat er bij zowel de groots-

manipulatieve (r (457) = .38, p <.001) als de kil-emotieloze  (r (457) = .45, p <.001) 

dimensie sprake was van een significant positieve correlatie. Beide correlaties werden als 

matig beoordeeld. Voor de dimensie impulsief-onverantwoordelijk (r (457) = .59, p 

<.001) werd wederom een significant positieve correlatie gevonden, maar deze werd 

beoordeeld als sterk.  

Daarnaast werden ook partcorrelaties uitgevoerd voor de drie subdimensies van 

psychopathische trekken en externaliserende problemen. In Tabel 4 is te zien dat bij de 

partcorrelatie tussen groots-manipulatieve trekken, gecontroleerd voor kil-emotieloze en 

impulsief-onverantwoordelijke trekken, en externaliserende problemen geen significante 

correlatie gevonden werd (partiële r (453) = -.03, p = .587). Bij de kil-emotieloze 

trekken, gecontroleerd voor groots-manipulatieve en impulsief-onverantwoordelijke 

trekken, werd wel een significant positieve correlatie gevonden (partiële r (453) = .21, p 

<.001), wat inhoudt dat een hogere score op kil-emotieloze trekken geassocieerd wordt 

met een hogere score op externaliserende problemen. Deze correlatie was echter zwak. 

Tevens werd voor de impulsief-onverantwoordelijke trekken, gecontroleerd voor groots-

manipulatieve en kil-emotieloze trekken, een significant positieve correlatie gevonden 

(partiële r (453) = .44, p <.001), welke als matig beoordeeld werd. Dit houdt in dat een 

hogere score op impulsief-onverantwoordelijk gedrag associeert met een hogere score op 

externaliserende problemen. 
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Tabel 4 

 

Correlaties en Partcorrelaties tussen Psychopathische Trekken en Externaliserende 

Problemen 

 Externaliserende problemen 

 Correlatie Part correlatie 

 r  p partiële r  df p 

Psychopathische trekken .56 <.001  

Groots-manipulatieve trekken .38 <.001 -.03 453 .587 

Kil-emotieloze trekken .45 <.001 .21 453 <.001 

Impulsief-onverantwoordelijke 

trekken 

.59 <.001 .44 453 <.001 

 

 Internaliserende problemen 

  In Tabel 5 is te zien hoe psychopathische trekken en internaliserende problemen 

met elkaar samenhangen. Zo is te zien dat er een significant positief verband was tussen 

psychopathische trekken en internaliserende problemen (r (457) = .10, p = .034). Het 

feit dat er een verband blijkt te zijn is in overeenstemming met de hypothese. Het 

positieve verband houdt in dat hogere scores op psychopathische trekken geassocieerd 

worden met hogere scores op internaliserende problemen. De samenhang werd echter 

als zwak beoordeeld.  

Vanwege een significant positief verband tussen psychopathische trekken en 

internaliserende problemen werd er gekeken of de dimensies van psychopathische 

trekken afzonderlijk samenhingen met internaliserende problemen. Hierbij werden 

exploratieve analyses uitgevoerd. In Tabel 5 is te zien dat er bij zowel de groots-

manipulatieve (r (457) = .09, p = .049) als de impulsief-onverantwoordelijke (r (457) = 

.21, p <.001) dimensie sprake was van een significant positieve correlatie. De correlaties 

werden echter bij zowel de groots-manipulatieve als bij de impulsief-onverantwoordelijke 

dimensie als zwak beoordeeld. Voor de dimensie kil-emotieloos (r (457) = -.07, p = 

.132) werd geen significante correlatie gevonden.  

Daarnaast werden ook exploratieve partcorrelaties uitgevoerd voor de drie 

dimensies van psychopathische trekken en internaliserende problemen. In Tabel 5 is te 

zien dat bij de partcorrelatie tussen groots-manipulatieve trekken, gecontroleerd voor kil-

emotieloze en impulsief-onverantwoordelijke trekken, en internaliserende problemen 

geen significante correlatie gevonden werd (partiële r (453) = .05, p = .302). Bij de kil-

emotieloze trekken, gecontroleerd voor groots-manipulatieve en impulsief-

onverantwoordelijke trekken, werd een significant negatieve correlatie gevonden 

(partiële r (453) = -.21, p <.001), wat inhoudt dat een hogere score op kil-emotieloze 
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trekken geassocieerd wordt met een lagere score op internaliserende problemen. De 

correlatie werd als zwak beoordeeld. Daarentegen werd bij de impulsief-

onverantwoordelijke trekken, gecontroleerd voor groots-manipulatieve en kil-emotieloze 

trekken, een significant positieve correlatie gevonden (partiële r (453) = .24, p <.001), 

wat als zwak beoordeeld werd. Dit houdt in dat een hogere score op impulsief-

onverantwoordelijk gedrag associeert met een hogere score op internaliserende 

problemen.  

    
Tabel 5 

 

Correlaties en Partcorrelaties tussen Psychopathische Trekken en Internaliserende 

Problemen 

 Internaliserende problemen 

 Correlatie Part correlatie 

 r  p partiële r  df p 

Psychopathische trekken .10 .034  

Groots-manipulatieve trekken .09 .049 .05 453 .302 

Kil-emotieloze trekken -.07 .132 -.21 453 <.001 

Impulsief-onverantwoordelijke 

trekken  

.21 <.000 .24 453 <.001 

Discussie 

Samenvatting resultaten 

 In deze studie is onderzoek gedaan naar het verband tussen psychopathische 

trekken en externaliserende en internaliserende problemen bij jongens en meisjes. Zowel 

bij jongens als bij meisjes werd verwacht dat er een positief verband tussen 

psychopathische trekken en externaliserende problemen zou zijn. Ook werd een verband 

tussen psychopathische trekken en internaliserende problemen verwacht, waarbij de 

richting van het verband en de invloed van sekse niet opgesteld waren vanwege 

inconsistentie in de literatuur. In overeenstemming met de hypothese bleek dat 

psychopathische trekken een significant positieve invloed hadden op externaliserende 

problemen. De hypothese met betrekking tot internaliserende problemen komt ook 

overeen met de resultaten. De richting van het verband was hierbij positief. Sekse had 

geen invloed op de relatie tussen psychopathische trekken en externaliserende en 

internaliserende problemen. Dit betekent dat psychopathische trekken, onafhankelijk van 

sekse, geassocieerd worden met externaliserende en internaliserende problemen. Alle 

dimensies van psychopathische trekken hadden een significant positieve correlatie met 

externaliserende problemen, waarbij de impulsief-onverantwoordelijke dimensie de 

sterkste samenhang liet zien. Onder de dimensies hadden alleen de groots-manipulatieve 
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en de impulsief-onverantwoordelijke dimensie een significant positieve correlatie met 

internaliserende problemen. 

Discussie resultaten 

 Over het algemeen komen de resultaten overeen met eerdere onderzoeken. De 

hypotheses, opgesteld op basis van de literatuur, worden hierdoor aangenomen. Ook 

blijkt dat de relatie tussen psychopathische trekken en externaliserende problemen sterk 

is, terwijl de relatie tussen psychopathische trekken en internaliserende problemen zwak 

is bij kinderen. Dit is overeenkomstig met de studie van Lynam et al. (2007).  

De gevonden relaties tussen psychopathische trekken, en de dimensies hiervan, 

en externaliserende problemen, komen overeen met de resultaten uit eerdere studies 

(Piatigorsky & Hinshaw, 2004; Sevecke & Kosson, 2010). Overeenkomstig met Vaughn et 

al. (2008) werd geen verschil gevonden tussen jongens en meisjes wat betreft de relatie 

tussen psychopathische trekken en externaliserende problemen. Wat betreft 

internaliserende problemen doet zich in de literatuur veel inconsistentie voor. Eerdere 

studies vonden zowel positieve verbanden tussen psychopathische trekken en 

internaliserende problemen (Kosson et al., 2004; Salekin et al., 2004) als negatieve 

verbanden (Lynam & Gudonis, 2005; O’Neill et al, 2003). Deze studie vond een positief 

verband tussen psychopathische trekken en internaliserende problemen. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat de doelgroep in deze studie wellicht vatbaarder is voor zaken als 

sociale angsten in vergelijking met doelgroepen uit andere studies, die zich bijvoorbeeld 

gericht hebben op delinquente meisjes, waarbij eerder externaliserende dan 

internaliserende problemen te zien zijn.   

 Aangezien deze studie zich heeft gericht op het verband tussen psychopathische 

trekken en zowel externaliserende als internaliserende problemen, wordt er bijgedragen 

aan de theorie. Er wordt namelijk een algemener beeld gegeven van deze relatie in 

tegenstelling tot de meeste studies, die zich enkel richten op de relatie tussen 

psychopathische trekken en externaliserende of internaliserende problemen. Ook is er 

gekeken naar de invloed van sekse apart op de relatie tussen psychopathische trekken 

en psychosociale problemen, in tegenstelling tot de meeste onderzoeken die zich enkel 

op jongens of meisjes hebben gericht. Uit deze studie blijkt dat sekse geen invloed heeft. 

Om dit te generaliseren is verder onderzoek gewenst. 

Beperkingen van onderzoek 

 Er zijn meerdere beperkingen aan dit onderzoek. Deze beperkingen zijn de manier 

van selecteren van de onderzoeksgroep, de duur van het afnemen van de testen en het 

taalgebruik van de testen. Ten eerste is de onderzoeksgroep niet aselect tot stand 

gekomen. De kinderen die mee hebben gedaan aan het onderzoek zitten namelijk op 

scholen die door studenten benaderd zijn. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat de 

scholen die hebben meegewerkt zowel uit de goede buurten, met veel kinderen van hoog 
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opgeleide ouders, als de minder goede buurten, met kinderen van ouders met een lage 

sociaal economische status, oververtegenwoordigd zouden kunnen zijn. Dit zou van 

invloed geweest kunnen zijn op het onderzoek. In een vervolgonderzoek zal de 

steekproef dan ook aselect gekozen moeten worden. 

 Ten tweede zijn er vijf testen afgenomen die samen ongeveer een uur in beslag 

hebben genomen. Hierdoor heeft het invullen van de vragenlijsten de kinderen veel tijd 

gekost, waardoor een aantal kinderen de testen wel eens ongeconcentreerd afgemaakt 

zouden kunnen hebben. Hierdoor is het mogelijk dat de resultaten niet helemaal zuiver 

zijn. In een vervolgonderzoek zullen de testen niet tegelijkertijd moeten worden 

afgenomen, maar zullen deze verdeeld moeten worden over meerdere dagen, zodat 

onzuivere antwoorden voorkomen worden.  

 Ten slotte kan het taalgebruik van de vragenlijsten van invloed geweest zijn op de 

resultaten. Diverse kinderen hebben namelijk aangegeven bepaalde vragen niet te 

begrijpen, waardoor onzuivere antwoorden gegeven zouden kunnen zijn. Dit waren zowel 

kinderen van Nederlandse als buitenlandse afkomst, waardoor gesteld kan worden dat 

het taalgebruik niet passend is bij de leeftijd van de kinderen. Eventueel zou een 

taalachterstand bij deze kinderen hiervan de oorzaak kunnen zijn, maar dat is niet in het 

onderzoek meegenomen. In een vervolgonderzoek zal het taalgebruik van de testen 

meer aangepast moeten worden aan de leeftijd van de kinderen.  

Implicaties 

Deze studie is vooral van belang voor de behandeling en preventie van 

psychopathische trekken, aangezien deze trekken van invloed zijn op psychosociale 

problemen. Kennis van comorbiditeit is echter nodig voor een geschikte behandeling. 

Herhalingsonderzoek is daarom nodig. Ook is er weinig consistentie in de literatuur wat 

betreft het verband tussen psychopathische trekken en internaliserende problemen. Het 

lijkt daarom cruciaal om er achter te komen waarom de relatie tussen psychopathische 

trekken en internaliserende problemen niet altijd gevonden wordt. Hiervoor kan gekeken 

worden naar welke variabelen van invloed kunnen zijn op deze relatie. Uit dit onderzoek 

blijkt dat sekse niet van invloed is, maar verder onderzoek is nodig om dit te 

generaliseren. Tevens zullen eventuele andere variabelen die van invloed kunnen zijn op 

de relatie tussen psychopathische trekken en psychosociale problemen onderzocht 

moeten worden. Na het herhalingsonderzoek kunnen beleidsmakers zich bezig houden 

met interventie en preventie, aangezien zij vanaf dan rekening kunnen houden met de 

variabelen die van invloed zijn op de relatie tussen psychopathische trekken en 

psychosociale problemen.  
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Algemene conclusie   

 In dit onderzoek is aangetoond dat er een positief verband is tussen 

psychopathische trekken en externaliserende en internaliserende problemen bij kinderen, 

waarbij sekse niet van invloed is. Bij veel studies is onderzoek gedaan naar deze relatie 

bij adolescenten en volwassenen, maar uit dit onderzoek blijkt dat dit verband ook geldt 

voor kinderen. Het feit dat sekse niet van invloed blijkt te zijn in deze studie, is een zaak 

om verder te exploreren. Met kennis van de verbanden tussen psychopathische trekken 

en psychosociale problemen en de verschillen van met betrekking tot van sekse daarop, 

kan beter invulling worden gegeven aan behandeling en preventie van psychopathische 

trekken bij kinderen. 
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