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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op de percepties van adolescenten en ouders 

over internaliserende en externaliserende problemen, en of de ouderperceptie wordt beïnvloed 

door internaliserende en externaliserende ouderproblemen. Het is waardevol om te weten of 

ouders de problemen van adolescenten signaleren om steun en hulp te kunnen bieden. 

Wanneer ouders en adolescenten verschillende percepties hebben over de aard en ernst van de 

problematiek, heeft dit gevolgen voor het wel of niet zoeken van hulp, eventuele 

behandelingen en het uiteindelijke welzijn van adolescenten. De steekproef van dit onderzoek 

bestaat uit 223 adolescenten en één van hun ouders. De adolescenten hebben de vragenlijsten 

Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) en Youth Self Report (YSR) ingevuld 

voor de zelfperceptie. De ouders hebben de vragenlijst Child Behavior Checklist (CBCL) 

ingevuld voor de ouderperceptie en de vragenlijst Adult Problem Behavior Self-Report (ASR) 

voor eigen internaliserende en externaliserende problemen. De resultaten laten zien dat er een 

positieve samenhang is tussen de ouder perceptie en adolescent perceptie van zowel 

internaliserende als externaliserende problemen. Enkel de externaliserende ouderproblemen 

zorgen voor minder samenhang tussen de percepties van ouders en adolescenten. 

Concluderend kan gesteld worden dat zowel ouders als adolescenten goede informanten zijn 

om problemen te signaleren. Het is belangrijk om alert te zijn wanneer ouders 

externaliserende problemen hebben, omdat zij daardoor minder in staat zijn om problemen te 

herkennen bij adolescenten. Leerkrachten kunnen een signalerende rol hebben, zodat 

problemen opgemerkt worden.  

Trefwoorden: percepties, internaliserende en externaliserende problemen, 

ouderproblemen, ouderrapportage, adolescent rapportage, signalering  
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Abstract 

The purpose of this research is to gain insight into the perception from adolescents and 

parents about internalizing and externalizing problems, and how the perceptions of parents are 

influenced by internalizing and externalizing parental problems. It is meaningful to know if 

parents recognize the problems of adolescents, so they can give support. If the perception of 

parents differs from the perception of adolescents, regarding the nature and severity of 

problems, whether consciously influenced or not, consequences like aid, treatment and 

wellbeing of adolescents are at stake. For this research, data is collected between 223 

adolescents and one of their parents. The adolescents filled in the questionnaires Revised 

Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) and Youth Self Report (YSR). Regarding the 

parent perception is the questionnaire Child Behavior Checklist (CBCL) used and the 

questionnaire Adult Problem Behavior Self-Report (ASR) is filled in for the parent 

internalizing and externalizing problems. The results show a positive correlation between 

parents and adolescent perception for internalizing and externalizing problems. Only the 

externalizing parental problems cause less coherence between the perceptions of parents and 

adolescents. Concluding can be said that both parents and adolescents are good informants to 

recognize problems. It is important to be aware of parents' externalizing problems, because 

they perceive less problems. Teachers can fulfill a signalizing role to detect problems.  

Key-words: perception, reported bias, internalizing and externalizing problems, 

parental problems, parent report, adolescent report, signaling 
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Verschillen in de Ouder- en Adolescentrapportage over Internaliserende en 

Externaliserende Problemen van Adolescenten, en Moderatie door Ouderproblemen 

De band tussen ouders en kinderen is één van de meest langdurige sociale relaties en 

kan meer en minder bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen (Birditt et al., 2009; 

Crocetti et al., 2016). In een positieve ouder-adolescent relatie communiceren adolescenten 

vaak met hun ouders door te vertellen over hun dagelijkse activiteiten en het uiten van hun 

gevoelens en gedachten (Deković et al., 2004). Hoewel de ouder-adolescent relatie meestal 

positief is, kan een minder sterke band leiden tot problemen bij adolescenten. Bij een minder 

sterke ouder-adolescent relatie is er weinig emotionele binding en een hoge mate van 

conflicten (Deković, 1999). Een negatieve ouder-adolescent relatie is dan ook een risicofactor 

voor het ontstaan van internaliserende en externaliserende problemen bij adolescenten 

(Deković et al., 2003; Hartos & Power, 2000; Raja et al., 1992; Shek, 1997). 

Het is belangrijk om te weten of ouders de problemen bij adolescenten herkennen om 

steun en hulp te bieden (Davidov & Grusec, 2006; Keller et al., 2003 Logan & King, 2001; 

Rickwood et al., 2007; Sayal et al., 2003). In het proces om bij de gezondheidszorg hulp te 

vragen voor de problemen van adolescenten, is de eerste stap dat ouders de problemen bij de 

adolescenten herkennen om vervolgens hulp te overwegen en uiteindelijk hulp te zoeken 

(Abera et al., 2015; Hawley & Weisz, 2003; Pavuluri et al., 1996). Wanneer blijkt dat 

bepaalde ouders de problemen niet herkennen, kunnen zij voortaan preventief ondersteund 

worden bij het signaleren van problemen. Dit kan het geval zijn bij ouders die zelf problemen 

hebben, waardoor waarneming van problemen ingewikkelder is (Munakata et al., 2012; 

Sobanski et al., 2010; Zelazo et al., 2008).  Door problemen tijdig te signaleren, kunnen 

interventies ingezet worden, zodat er een verhoogde kans is op herstel of verbetering (Law et 

al., 2005; Serna et al., 2000).  

Perceptie 

De perceptie van ouders over de gedragsproblemen bij adolescenten is een belangrijke 

factor voor de vroege signalering van problemen (Abera et al., 2015). De perceptie wordt 

beïnvloed door interne representaties die gaan over het beeld van het zelf, anderen en de 

wereld (Bowlby, 1969). Interne representaties zijn gedachten, gevoelens, algemene 

verwachtingen, hoop en ideeën over de desbetreffende persoon (Bowlby, 1969; Hall et al., 

2015). De manier waarop ouders de problemen van de adolescent zien, wordt aangeduid als 

ouderperceptie. Adolescenten hebben ook zicht op de eigen problematiek, wat zelfperceptie 

wordt genoemd. Uit zelfrapportages blijkt dat adolescenten en ouders het vaak niet eens zijn 

over de aanwezigheid van problemen en/of de ernst van deze problematiek (Achenback et al., 
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1987; Ferdinand et al., 2004; Ferdinand et al., 2006; Handwerk et al., 1999; Wicks-Nelson & 

Israel, 2006).  

De verschillen in ouder- en adolescentrapportage kunnen verklaard worden door het 

ontwikkelingsniveau, de psychopathologie, de lagere sensitiviteit van ouders, en het geslacht 

en de leeftijd van adolescenten (Davidov & Grusec, 2006; Kroes et al., 2000; Rey et al., 1992; 

Salbach-Andrae et al., 2009; Youngstrom et al., 2000). De aard van de problematiek heeft ook 

invloed op de verschillen in rapportages, omdat externaliserende problemen voor ouders 

gemakkelijker te observeren zijn dan internaliserende problemen (De Los Reyes & Kazdin, 

2005; Kroes et al., 2000). Dit onderzoek richt zich op de internaliserende en externaliserende 

problemen van adolescenten om te weten welk gedrag als probleemgedrag wordt gezien door 

ouders en adolescenten. 

Rapportage Internaliserende Problemen  

Adolescenten kunnen internaliserende of externaliserende problematiek vertonen. 

Internaliserende problemen kenmerken zich door symptomen die naar binnen zijn gericht en 

verborgen lijken te zijn, waarbij er een overcontrole van emoties is (Keenan & Hipwell, 2005; 

Mesman et al., 2001; Santrock, 2004). Depressie en angststoornissen zijn voorbeelden van 

internaliserende problematiek (Achenbach & McConaughy, 1992; Wicks-Nelson & Israel, 

2006). Angstige of depressieve gevoelens worden nauwelijks geuit, waardoor internaliserende 

problematiek voor de omgeving, zoals de ouders, minder opvalt (Keenan & Hipwell, 2005).  

Bij internaliserende problemen worden adolescenten als geschikte informant 

beschouwd vanwege de symptomen die vaak niet of moeilijk te observeren zijn (Keenan & 

Hipwell, 2005). Adolescenten hebben voldoende competenties om hun emotionele, 

psychische en gedragsproblemen te beoordelen (Becker et al., 2004; Broberg et al., 2001; 

Heyerdahl et al., 2004). Over het algemeen zijn er veel verschillen in de ouder- en 

adolescentperceptie bij de beoordeling van internaliserende problemen, want het blijkt dat 

adolescenten meer problemen rapporteren dan hun ouders (Barker et al., 2007; Berg-Nielsen 

et al., 2003; Ferdinand et al., 2004; Frank et al., 2000; Waters et al., 2003). Het verschil in 

rapportages kan verklaard worden door de internaliserende problemen die door ouders minder 

goed worden herkend (De Los Reyes & Kazdin, 2005; Keenan & Hipwell, 2005; Salbach-

Andrea et al., 2009; Smith, 2007). 

Rapportage Externaliserende Problemen 

Bovendien kunnen adolescenten externaliserende problemen vertonen. 

Externaliserende problemen zijn meer naar buiten gericht en duidelijk zichtbaar (Mesman et 

al., 2001; Santrock, 2004). Deze problemen omvatten onder meer ongehoorzaam, agressief, 
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oppositioneel, delinquent en hyperactief gedrag. (Mesman et al, 2001; Wicks-Nelson & Israel, 

2006). Desondanks zijn er ook externaliserende problemen die moeilijk zichtbaar zijn, omdat 

problemen op het gebied van antisociaal gedrag vooral plaatsvinden buiten het zicht van 

volwassenen, wat het voor ouders lastig maakt om dit gedrag te signaleren (Achenback et al., 

1987, De Los Reyes & Kazdin, 2005; Kroes et al., 2000). Zo zien ouders niet snel wanneer 

adolescenten stelen of vechten (Berg-Nielsen et al., 2003).  

Uit onderzoek blijkt dat adolescenten met externaliserende problemen, zoals Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Oppositional Defiant Disorder (ODD) en Conduct 

Disorder (CD), minder geschikt zijn als informant dan hun ouders wanneer het bijvoorbeeld 

gaat om de rapportage van hun eigen tegendraadse gedrag (Jensen et al., 1999; Loeber, 1991). 

Het onderzoek van Loeber (1991) heeft aangetoond aan dat adolescenten de neiging hebben 

om hun eigen antisociale gedrag niet te rapporteren. Over het algemeen is de uiting van 

externaliserende problemen expressief, waardoor ouders beter in staat zijn om deze 

problemen te herkennen bij adolescenten. Desondanks hebben adolescenten de neiging om 

minder externaliserende problemen te rapporteren, waardoor er veel verschillen zullen zijn in 

de ouder- en zelfperceptie.  

Internaliserende Ouderproblemen 

Wanneer ouders problemen vertonen, heeft dat invloed op de manier waarop zij het 

gedrag van hun kind waarnemen (Anthony, 1983; Forehand et al., 1986; Patterson, 1982). Zo 

heeft een moeder met een depressie vaak negatieve percepties van de adolescent. Zij ziet het 

gedrag meer negatief en afwijkend dan dat in werkelijkheid het geval is (Breslau et al., 1988; 

Conrad, 1989; Johnston & Short, 1993; Webster-Strattion & Hammand, 1988). Daarnaast 

blijkt dat moeders met internaliserende problemen, angst en depressie, meer symptomen 

rapporteren dan hun adolescenten (Berg-Nielsen et al., 2003; BriggsGowan et al., 1996). Deze 

onderzoeken laten zien dat de internaliserende ouderproblemen een negatieve invloed hebben 

op de ouderperceptie. De negatieve ouderperceptie kan ertoe leiden dat ouders meer 

problemen rapporteren dan adolescenten zelf. Door de internaliserende ouderproblemen 

kunnen er meer verschillen zijn in de ouder- en adolescentrapportage.  

Externaliserende Ouderproblemen  

Er is weinig literatuur bekend of, en in hoeverre externaliserende ouderproblemen de 

ouderperceptie over de problemen van adolescenten beïnvloedt. Ouders met externaliserende 

problemen, zoals ADHD, ervaren vaak moeilijkheden in de executieve functies (Martínez et 

al., 2016; Sobanski et al. 2010). De executieve functies zijn hersenprocessen die gedragingen, 

gedachtes en emoties aansturen (Munakata et al., 2012; Zelazo et al., 2008). Moeilijkheden in 
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de hersenprocessen emotieregulatie en inhibitie maken het voor ouders voornamelijk lastig 

om de problematiek bij adolescenten te herkennen. Voor deze ouders is het lastig om emoties 

te herkennen en alert te zijn op (probleem)gedragingen zonder afgeleid te worden door 

prikkels vanuit de omgeving of zichzelf (Martel et al., 2007; Munakata et al., 2012; Sobanski 

et al., 2010; Zelazo et al., 2008).  Door zwakke executieve functies bij ouders met 

externaliserende problemen, kunnen zij minder problemen signaleren dan adolescenten, wat 

ervoor kan zorgen dat er meer verschillen zijn in de ouder- en adolescentrapportage. 

In dit onderzoek is het vernieuwend dat gedragsproblemen van ouders wordt 

onderscheiden in internaliserende en externaliserende problemen, ook wel de moderators 

genoemd. Dit onderzoek laat, in vergelijking tot eerdere onderzoeken, zien in hoeverre de 

aard van de problematiek van ouders invloed heeft op het wel of niet herkennen van 

internaliserende en externaliserende problemen van adolescenten.  

Onderzoeksvraag en Hypothesen 

Dit onderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvraag: ‘Is er een verband tussen de 

problemen die ouders rapporteren over de adolescent en de rapportage van adolescenten, en is 

deze relatie anders wanneer ouders zelf problemen ervaren?’. Door de verschillen in 

zichtbaarheid van internaliserende en externaliserende problematiek is de hypothese: ouders 

herkennen externaliserende problemen bij adolescenten en signaleren internaliserende 

problematiek in mindere mate, maar er is nog wel een samenhang tussen de ouder- en 

zelfperceptie (Barker et al., 2007; Berg-Nielsen et al., 2003; Ferdinand et al., 2004; Smith, 

2007). Bovendien wordt door de negatieve invloed van de ouderproblemen op de 

ouderperceptie de volgende hypothese verwacht: de ouderperceptie wordt negatief beïnvloed 

door eigen internaliserende en externaliserende ouderproblemen wat ook het verband tussen 

ouderperceptie en zelfperceptie minder sterk maakt (Johnston & Short, 1993; Munakata et al., 

2012; Sobanski et al. 2010). 

Methode 

Procedure 

Dit onderzoek was onderdeel van een groter onderzoek genaamd InTransition (Donker 

et al., 2020). Het onderzoek In Transition bestond in totaal uit vier waves. Voor dit onderzoek 

werd enkel data uit de eerste wave gebruikt, die in het najaar van 2019 was verzameld. De 

ouders en adolescenten waren gevraagd via de scholen en het netwerk van de onderzoekers 

om vragenlijsten in te vullen. Voorafgaand waren ouders en adolescenten voorzien van 

informatie met betrekking tot het onderzoek en hadden zij toestemming gegeven middels 

informed consent.   
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Participanten 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de dataset uit de eerste wave die bestond 

uit een steekproef van 241 adolescenten en één van hun ouders (Donker et al., 2020). De 

gemiddelde leeftijd van de adolescenten was 11.6 jaar (SD = 0.50) waarvan 50% meisjes en 

49.2% jongens. De ouders hadden een gemiddelde leeftijd van 44.3 jaar en 85% waren 

moeders. Het familie inkomen en de sociaal economische status (SES) die de ouders en 

adolescenten zichzelf toeschreven waren uiteenlopend. De mediaan van het netto maand 

inkomen is 4000-4500 p.m. (SD = 4.44, ongeveer 2220 euro). Het gemiddelde van de SES zat 

op 7.71 (SD = 1.12) voor de adolescenten en het gemiddelde voor de ouders was 7.59 (SD = 

1.27). 

Meetinstrumenten 

Ouderperceptie  

De perceptie van ouders op de problemen van de adolescent was gemeten met de 

vragenlijst Child Behavior Checklist (CBCL; Verhulst et al., 1996). De CBCL was door één 

van de ouders ingevuld om de mate waarin externaliserende en internaliserende 

psychopathologie bij de adolescent voorkomt, te beoordelen. Voor dit onderzoek werden twee 

schalen van de CBCL gebruikt, namelijk de internaliserende en externaliserende problemen. 

Binnen de schaal internaliserende problemen (31 items) was een uitspraak bijvoorbeeld: ‘huilt 

veel’. Eén uitspraak van de 34 items die behoren tot externaliserende problemen was: ‘Drinkt 

alcohol zonder toestemming’. De uitspraken werden op basis van drie 

antwoordmogelijkheden beoordeeld, namelijk: 1) niet van toepassing, 2) soms of een beetje 

van toepassing en 3) duidelijk of vaak van toepassing. De internaliserende schaal van CBCL 

had een hoge mate van betrouwbaarheid (α =.85). Ook was de betrouwbaarheid hoog voor de 

externaliserende schaal van de CBCL (α =.87). De validiteit van de CBCL was goed 

(Egberink et al., 1999). 

Zelfperceptie 

De perceptie van de adolescent over de eigen problemen was onderzocht met behulp 

van de vragenlijsten Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) en Youth Self 

Report (YSR) (RCADS; Chorpita et al., 2005; YSR; Verhulst et al., 1997). De vragenlijst 

RCADS beoordeelde de internaliserende problemen en de YSR beoordeelde de 

externaliserende problemen van de adolescent. De adolescent beoordeelde zijn eigen 

internaliserende en externaliserende problemen door de uitspraken in de vragenlijsten te 

beantwoorden met 1). niet van toepassing, 2). soms of een beetje van toepassing en 3). 

duidelijk of vaak van toepassing. Voor dit onderzoek werden alle subschalen van RCADS 
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gebruikt en samengevoegd tot internaliserende problemen. Ditzelfde gold ook voor YRS 

waarbij de subschalen werden samengevoegd als externaliserende problemen. De RCADS 

bevatte in totaal 47 items en een uitspraak was bijvoorbeeld: ‘Ik maak me zorgen dat ik 

misschien stom lijk’. Een uitspraak van YSR (40 items) is: ‘Ik schreeuw en gil veel’. De 

RCADS kende een hoge mate van betrouwbaarheid (α = .93) en validiteit was beoordeelt als 

goed (Chorpita et al., 2005). De YSR had ook een hoge mate van betrouwbaarheid (α =.85) en 

de validiteit was voldoende (Egberink et al., 1999). 

Ouderproblemen 

Voor het onderzoek van de perceptie die ouders over zichzelf hebben als het gaat om 

hun internaliserende en externaliserende problemen, werd de vragenlijst Adult Problem 

Behavior Self-Report (ASR) ingezet (ASR; Achenbach & Rescorla, 2003). Deze vragenlijst 

beoordeelde de mate van internaliserend en externaliserend probleemgedrag van ouders. Voor 

dit onderzoek werden alle subschalen die behoren tot de schaal internaliserend gedrag 

gebruikt en samengevoegd als internaliserende problemen wat in totaal 39 items bevatte. 

Binnen de schaal internaliserend gedrag werd bijvoorbeeld de volgende uitspraak voorgelegd: 

‘Ik voel me eenzaam’. De subschalen die vielen onder externaliserend gedrag werden 

samengevoegd tot externaliserende problemen. De externaliserende schaal bevatte in totaal 35 

items en een uitspraak uit deze schaal was: ‘Ik maak veel ruzie’. De uitspraken werden 

beoordeeld op basis van drie antwoordmogelijkheden, namelijk: 1) niet van toepassing, 2) 

soms of een beetje van toepassing en 3) duidelijk of vaak van toepassing. De ASR had een 

hoge mate van betrouwbaarheid voor de internaliserende schaal (α = .88) en externaliserende 

schaal (α = .79). De validiteit van ASR werd beoordeelt als goed (de Vries et al., 2020). 

Analyseplan 

Voor dit onderzoek werd een correlatie-analyse uitgevoerd om de samenhang tussen 

ouderperceptie en zelfperceptie van internaliserende en externaliserende problemen van de 

adolescenten te onderzoeken. De assumpties van een correlatie-analyse bestaan uit: 

afwezigheid van uitschieters en multicollineariteit, homoscedasticiteit en normaal verdeelde 

residuen. Deze analyses werden met SPSS Statistics 27 uitgevoerd. Vervolgens werden er vier 

aparte moderatieanalyses in SPSS uitgevoerd met PROCESS 3.5.2 om te bekijken of de eigen 

problemen van ouders invloed hadden op het verband tussen de ouder- en zelfperceptie. 

Figuur 1 verduidelijkt de vier moderatieanalyses in een schematische weergave. In de eerste 

moderatieanalyse werd gekeken of het verband tussen internaliserende ouderperceptie en 

internaliserende zelfperceptie sterker of zwakker werd wanneer ouders internaliserende 

problemen vertonen. In de tweede moderatieanalyse werd onderzocht of de ouderperceptie en 
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zelfperceptie van internaliserende problemen gemodereerd werd door externaliserende 

ouderproblemen. Voor de derde en vierde moderatieanalyse waren de variabelen 

externaliserende ouderperceptie en zelfperceptie waarbij de internaliserende en 

externaliserende ouderproblemen de moderatoren waren. 

 

Figuur 1 

Moderatieanalyse tussen Ouderperceptie en Zelfperceptie gemodereerd door 

Ouderproblemen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

Uit de data-inspectie bleken er 18 respondenten te zijn met missende waardes die uit 

het databestand zijn verwijderd, waardoor een steekproef van 223 ontstond. Vervolgens waren 

de assumpties van de correlatie-analyse gecontroleerd die bestaan uit de afwezigheid van 

uitschieters en multicollineariteit, homoscedasticiteit en normaal verdeelde residuen. De 

correlatie-analyses waren met en zonder uitschieters uitgevoerd. De uitschieters hadden geen 

wezenlijke invloed op de uitkomsten van de analyse, waardoor de uitschieters niet uit de data 

zijn verwijderd. De tweede assumptie multicollineariteit werd gecontroleerd met de VIF en 

Tolerance waarden. Om de homoscedasticiteit te beoordelen werd gekeken naar het 

spreidingsdiagram om te zien of de spreiding per x-waarde ongeveer gelijk bleef. Voor de 

laatste assumptie om de normaal verdeelde residuen te beoordelen, werd gekeken naar de 

frequentieverdeling. Ondanks de aanwezigheid van uitschieters is voldaan aan de assumpties 

voor de correlatie-analyse. 

Beschrijvende statistieken 

De beschrijvende statistieken van dit onderzoek zijn te vinden in tabel 1. Het 

gemiddelde van de ouderperceptie en zelfperceptie over internaliserende problemen lag hoger 

Ouderperceptie internaliserende problemen Zelfperceptie internaliserende problemen 

Internaliserende of externaliserende ouderproblemen

Ouderperceptie externaliserende problemen Zelfperceptie externaliserende problemen 

Internaliserende of externaliserende ouderproblemen
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dan het gemiddelde over externaliserende problemen. Daarnaast lag het gemiddelde van de 

zelfperceptie van zowel internaliserende als externaliserende problemen hoger dan de 

ouderperceptie op deze problemen. Over het algemeen waren de scores bij ouders en 

adolescenten laag, wat betekent dat er weinig internaliserende en externaliserende problemen 

gerapporteerd worden. De range in de scores waren klein wat laat zien dat er weinig variantie 

is in scores bij ouders en adolescenten.  

Correlaties 

In tabel 1 zijn de correlaties van dit onderzoek beschreven. De percepties van ouders 

en adolescenten over zowel internaliserende als externaliserende problemen hingen met elkaar 

samen. Deze twee verbanden over de ouder- en zelfperceptie van internaliserende en 

externaliserende problemen waren significant, positief en hadden een gemiddelde correlatie. 

Het verband tussen de ouderrapportage over internaliserende en externaliserende problemen 

was significant, positief en betreft een middelgrote correlatie. Ouders die meer 

internaliserende problemen rapporteerden, hadden ook meer externaliserende problemen 

gerapporteerd. Ditzelfde gold ook voor adolescenten waarbij het verband een gemiddelde 

correlatie had. Ouders die meer internaliserende problemen over zichzelf bevonden, 

rapporteerden ook meer eigen externaliserende problemen. Dit verband was significant, 

positief en middelgroot. Bovenstaande correlaties lieten zien dat de rapportages redelijk met 

elkaar overeenkomen.
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Tabel 1 

Beschrijvende Statistieken en Correlaties van Ouderperceptie, Zelfperceptie en Ouderproblemen 

Variabele M SD Bereik 1 2 3 4 5 6 

1. Ouderperceptie internaliserende problemen 1.17 0.17 1.00 – 2.00 -      

2. Ouderperceptie externaliserende problemen 1.09 0.13 1.00 – 1.94 .509** -     

3. Zelfperceptie internaliserende problemen 1.47 0.31 1.00 – 2.40 .391** .086 -    

4. Zelfperceptie externaliserende problemen 1.23 0.17 1.00 – 1.86 .202** .371** .368** -   

5. Internaliserende ouderproblemen  1.19 0.18 1.00 – 2.33 .457** .274** .167* .224** -  

6. Externaliserende ouderproblemen  1.12 0.11 1.00 – 1.69 .273** .395** .136* .222** .597** - 

* p < .05. ** p < .01. 
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Moderatieanalyse 

De resultaten van de vier moderatieanalyses zijn zichtbaar in figuur 2. In de eerste 

moderatieanalyse waarbij de ouderperceptie en zelfperceptie van internaliserende problemen 

werd gemodereerd door internaliserende ouderproblemen, was alleen een positief, significant 

verband tussen ouderperceptie en zelfperceptie van internaliserende problemen. Wanneer 

ouders meer internaliserende problemen rapporteerden, bleek dat adolescenten ook meer 

internaliserende problemen rapporteerden.  

Naast het directe effect, had de moderator externaliserende ouderproblemen in de 

tweede moderatieanalyse een significant, negatief effect op het verband tussen de 

ouderperceptie en zelfperceptie van internaliserende problemen. Dit negatieve effect 

betekende dat wanneer ouders meer externaliserende problemen hadden, de samenhang tussen 

ouders en adolescenten lager was. Ondanks dat er minder overeenstemming was in de ouder- 

en adolescentrapportage, bleef het verband positief, maar enkel minder sterk.  

In de derde moderatieanalyse werd gekeken naar de samenhang tussen de 

ouderperceptie en zelfperceptie van externaliserende problemen met als moderator de 

externaliserende ouderproblemen. Het directe effect was gevonden voor een positief verband 

tussen de ouderperceptie en zelfperceptie van externaliserende problemen. Dit effect liet zien 

dat wanneer ouders meer externaliserende problemen rapporteren over het gedrag van de 

adolescenten, de zelfrapportage van de adolescent over externaliserende problemen ook 

omhoog ging. Naast dit directe effect had de moderator externaliserende ouderproblemen een 

negatief effect op de samenhang tussen de ouderperceptie en zelfperceptie van 

externaliserende problemen. Op het moment dat ouders meer externaliserende problemen 

rapporteerden, bleek dat de samenhang in de rapportages tussen de ouders en adolescenten 

daalde. Ondanks dat er minder overeenstemming was tussen ouders en adolescenten, was de 

samenhang nog steeds positief maar minder sterk wanneer ouders meer eigen externaliserende 

problemen rapporteerden.  

Tot slot was een moderatieanalyse uitgevoerd tussen de ouderperceptie en 

zelfperceptie van externaliserende problemen die gemodereerd werd door internaliserende 

ouderproblemen. Het tweede directe effect toonde aan dat als ouders meer internaliserende 

problemen hadden, de zelfperceptie van externaliserende problemen omhoog ging. Als ouders 

meer internaliserende problemen rapporteerden, rapporteerden adolescenten meer 

externaliserende problemen. 
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Figuur 2 

Resultaten Moderatieanalyses tussen Ouderperceptie en Zelfperceptie gemodereerd door 

internaliserende of externaliserende Ouderproblemen  
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* p < .05. ** p < .01. 
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adolescenten signaleren, zodat zij een eerste stap in het hulpverleningstraject kunnen zetten 

(Abera et al., 2015; Pavuluri et al., 1996). Wanneer problemen moeilijk gesignaleerd worden, 

is het belangrijk om ouders in het vervolg preventief te ondersteunen, zodat problemen 

opgemerkt worden en adequate zorg ingezet kan worden om de problematiek te 

minimaliseren en/of te verhelpen (Law et al., 2005; Serna et al., 2000). 

Uit de analyses blijken de directe effecten positief te zijn. Wanneer ouders meer 

internaliserende problemen rapporteren over het gedrag van adolescenten, rapporteren de 

adolescenten ook meer internaliserend gedrag over zichzelf. Ditzelfde geldt ook voor 

externaliserende problemen. Uit de analyse is een opvallend resultaat naar voren gekomen 

waaruit blijkt dat wanneer de internaliserende ouderproblemen omhoog gaan, de adolescenten 

meer externaliserende problemen rapporteren. Deze uitkomst komt niet overeen met de 

opgestelde hypotheses, omdat de aard van de problematiek anders is voor ouders en 

adolescenten. Een verklaring voor dit opvallende resultaat kan zijn dat adolescenten 

gevoelens van wrok ervaren door zwak functionerende ouders, weinig ouderlijke toezicht en 

zwakke sociale vaardigheden als gevolg van het sociale isolement van ouders (Emde et al., 

1986; Gelfand et al., 1986; Gelfand & Teti, 1990). Het sociale isolement kan ten grondslag 

liggen aan de aard van de problematiek, waarin de gedragingen naar binnen zijn gekeerd 

(Keenan & Hipwell, 2005; Mesman et al., 2001; Santrock, 2004).   

Naast de directe effecten, blijkt uit de moderatieanalyses dat enkel de externaliserende 

ouderproblemen invloed hebben op het directe verband. Wanneer ouders externaliserende 

problemen hebben, wordt het verband tussen de ouderperceptie en zelfperceptie zwakker bij 

zowel internaliserende als externaliserende problemen. 

Internaliserende Problemen 

Uit de resultaten blijkt dat de samenhang tussen de percepties van ouders en 

adolescenten over internaliserende problemen positief is. Dit resultaat komt overeen met de 

opgestelde hypothese waarin wordt verwacht dat ouders de internaliserende problemen van 

adolescenten herkennen, maar in mindere mate door moeilijkheden in de zichtbaarheid van de 

problematiek. Ondanks de verwachte moeilijkheid in zichtbaarheid van internaliserende 

problemen, zijn er veel overeenkomsten in de percepties van ouders en adolescenten. De 

uitkomsten laten zien dat wanneer ouders meer internaliserende problemen rapporteren, de 

adolescenten ook meer internaliserende problemen rapporteren. Ondanks de aard van de 

problematiek blijken er dus veel overeenkomsten te zijn tussen de ouder- en 

adolescentrapportage. Geconcludeerd kan worden dat ouders relatief goed op de hoogte zijn 

van de internaliserende problemen bij adolescenten.  
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Externaliserende Problemen 

Uit de resultaten wordt duidelijk dat er een positief verband is tussen ouderperceptie 

en zelfperceptie over externaliserende problemen. Dit betekent dat als ouders meer 

externaliserende problemen rapporteren, adolescenten ook meer externaliserende problemen 

rapporteren. Het positieve verband komt overeen met de verwachte hypothese waarin gesteld 

wordt dat ouders de externaliserende problemen van adolescenten herkennen. Het verband 

laat zien dat er tussen ouders en adolescenten veel overeenkomsten zijn in de rapportage van 

externaliserende problemen. Dit kan te maken hebben met de grote mate zichtbaarheid wat 

over het algemeen geldt voor deze problematiek (Mesman et al., 2001; Santrock, 2004). 

Hieruit kan afgeleid worden dat het antisociale gedrag een minder grote rol speelt in het 

moeilijk herkennen van deze problematiek.  

Uit de analyses komt naar voren dat het verschil in sterkte van het verband tussen 

internaliserende en externaliserende problemen aanzienlijk klein is. Hieruit kan opgemaakt 

worden dat aard van de problematiek vrijwel geen invloed heeft op de sterkte van het verband 

tussen ouderperceptie en zelfperceptie.  

Ouderproblemen 

De resultaten laten zien dat externaliserende ouderproblemen een positief effect 

hebben op het verband tussen de ouderperceptie en zelfperceptie over zowel internaliserende 

als externaliserende problemen. Deze resultaten komen overeen met de verwachte hypothese 

dat externaliserende ouderproblemen de ouderperceptie over internaliserende en 

externaliserende problemen negatief beïnvloeden, waardoor het verband tussen 

ouderperceptie en zelfperceptie zwakker wordt. Door externaliserende ouderproblemen wordt 

de ouderperceptie negatief beïnvloed wat te maken kan hebben met moeilijkheden in de 

sensitiviteit van ouders (Davidov & Grusec, 2006). Ouders met externaliserende problemen 

hebben meer moeite om de signalen van problemen op te merken (Martel et al., 2007; Zelazo 

et al., 2008). 

Beperkingen 

Het huidige onderzoek kent een aantal beperkingen die belangrijk zijn voor het 

interpreteren van de resultaten. Voor de analyses zijn vier vragenlijsten gebruikt waarbinnen 

ouders en adolescenten weinig problemen rapporteren. De lage score laat zien dat ouders en 

adolescenten in de steekproef weinig problematiek hebben, waardoor er mogelijk ook minder 

verschillen zijn gevonden tussen de ouderperceptie en zelfperceptie.  

Een tweede beperking in dit onderzoek is dat de ouders in de steekproef voornamelijk 

uit moeders bestonden, waardoor de resultaten minder goed te generaliseren zijn naar de 
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Nederlandse samenleving. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat de perceptie tussen vaders 

en moeders verschillend is (Seiffge-Krenke & Kollmar, 1998). Moeders rapporteren vaak 

meer problemen bij adolescenten dan vaders. Een verklaring voor dit verschil is dat de band 

tussen moeders en adolescenten sterker is dan voor vaders. Moeders brengen meer tijd door 

met adolescenten, waardoor adolescenten meer informatie geven over de dagelijkse 

activiteiten en het gedrag dan tegen vaders (Almeida & Galambos, 1991). Dit kan ertoe leiden 

dat de resultaten van dit onderzoek mogelijk een overschatting zijn en geen representatief 

beeld weergeven. 

Tenslotte zijn in er dit onderzoek enkel vragenlijsten gebruikt, waardoor er een kans 

bestaat dat ouders en adolescenten onder of over rapporteren. Observaties kunnen een goede 

aanvulling zijn om te zien welke problemen bij adolescenten door een professional worden 

gesignaleerd en in hoeverre dit overeenkomt met de ouder- en adolescentrapportage.  

Voor vervolgonderzoek is het belangrijk om de ouder-adolescent relatie te 

onderzoeken. Deze relatie is veelzeggend over de mate waarin ouders op de hoogte zijn van 

de problematiek van adolescenten (Deković et al., 2004). Bij een positieve ouder-adolescent 

relatie kan het voor ouders makkelijker zijn om problemen te signaleren. 

Aanbevelingen 

Vanuit de resultaten volgt de aanbeveling dat zowel ouders als adolescenten 

volwaardige informanten zijn voor onderzoek en behandeling. Door de vele overeenkomsten 

over de aard en ernst van de problematiek, is het voldoende om alleen de ouder of adolescent 

te benaderen als informant. Deze overeenkomsten zijn gunstig voor de ontwikkeling van 

adolescenten, omdat de prognoses van behandelingen, die eventueel nodig zijn om problemen 

te behandelen, positief zijn (Ferdinand et al., 2006).  

Verder is het van belang om oplettend te zijn wanneer ouders internaliserende 

problemen vertonen. Het is belangrijk om in de gaten te houden dat ouders en adolescenten 

niet teveel van elkaar verwijderd raken door het isolement van ouders. Door het contact tussen 

ouders en adolescenten te bevorderen, wordt de relatie minder afstandelijk wat de 

externaliserende problematiek doet minderen (Deković et al, 2004; Hartos & Power, 2000). 

Tot slot is het zinvol om alert te zijn wanneer ouders externaliserende problemen 

hebben aangezien deze problematiek de ouderperceptie negatief beïnvloedt. Door de 

externaliserende problemen is het voor ouders lastig om vanuit hun eigen problematiek 

waarin drukte en expressief gedrag een rol spelen, oog te hebben voor de problemen van de 

adolescent (Munakata et al., 2012; Zelazo et al., 2008). Gezien het feit dat het om een klein 

effect gaat, wordt aanbevolen dat leerkrachten hen mogelijk wijst op de problemen van 
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adolescenten. Leerkrachten hebben zicht op de ontwikkeling van adolescenten, waardoor zij 

ook een rol kunnen spelen in de signalering van problemen.  

Kortom, de bevindingen van dit onderzoek laten zien dat er tussen ouders en 

adolescenten overeenstemming is over de aard en ernst van de problematiek. Enkel 

externaliserende ouderproblemen zorgen voor minder overeenstemming over de problemen. 

Verder kan internaliserende ouderproblemen ervoor zorgen dat adolescenten meer 

externaliserende problemen laten zien.  
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