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einde te brengen. Allereerst bedank ik mijn thesisdocente A. Karreman voor haar begeleiding. 
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Abstract 

Objective: The focus of this study is on internalizing and externalizing behavior of young 

children, through the perception of their parents. First, it was examined whether there was a 

difference in internalizing and externalizing behavior between boys and girls. Second, a 

difference in these types of behavior with respect to the age of the children was investigated. 

Third, a possible interaction effect between sex and age on internalizing and externalizing 

behavior was examined. Fourth, comorbidity in internalizing and externalizing behavior was 

investigated. Finally, it was studied whether perceptions of internalizing and externalizing 

behavior by mothers and fathers were related. Method: The children who have participated 

were preschool children with an average age of 2 years. The children were conducted by 

several kindergartens in the Netherlands. Both parents have completed the ‘Strengths and 

Difficulties Questionnaire’ (SDQ, Dutch version; Goodman, 1997). By means of a factor 

analysis, two scales were conducted representing internalizing and externalizing behavior. 

Results: Girls showed more internalizing behavior than boys. Age did not show a difference 

in behavior, whereas sex and age showed an interaction effect in that externalizing behavior 

of girls decreased until age 2, while externalizing behavior of boys increased. Girls showed 

more externalizing behavior at age 1 than boys. From age 2 until age 3 boys and girls showed 

the same amount of externalizing behavior. Comorbidity between internalizing and 

externalizing behavior existed according to fathers in 20.4% and according to mothers in 

19.3% of the cases. The correlation between the perceptions of parents was significant. 

Keywords: Internalizing, externalizing, Strengths and Difficulties Questionnaire, early 

childhood. 

 

Introductie 

Internaliserend probleemgedrag heeft betrekking op angsten, depressies, somatische 

problemen en teruggetrokken gedrag (McConaughy & Skiba, 1993). Internaliserende 

problemen bij jonge kinderen zijn voorspellend voor depressieve symptomen later in de 

kindertijd (Gazelle & Ladd, 2003). Externaliserende problemen verwijzen naar problemen 

omtrent agressie, opstandig gedrag en aandacht- en hyperactiviteitproblemen (McConaughy 

& Skiba, 1993). Uit de literatuur blijkt dat er naar externaliserende problemen doorgaans 

meer onderzoek is gedaan dan naar internaliserende problemen (Mesman, Bongers & Koot, 

2001).  
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Veel jonge kinderen laten vormen van externaliserend gedrag zien lijkend op 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Oppositional Defiant Disorder (ODD), of 

ten minste milde Conduct Disorder (CD), maar de meesten hiervan voldoen niet aan de 

criteria voor een bepaalde stoornis. Kinderen met externaliserend probleemgedrag kunnen 

problemen veroorzaken op school door routines te verstoren in de klas. Dit storende gedrag 

beïnvloedt het leren van andere kinderen, maar ook het gedrag van anderen. Vooral wanneer 

er mede sprake is van gezinsrisico’s, zoals onvoldoende ouderlijke competenties of 

stressvolle levensgebeurtenissen (Campbell, 1994), is de kans groot dat deze kinderen 

problemen blijven houden in hun jeugd (Moffitt, 1990; Pierce & Ewing, 1999). Dit wetende is 

vroege onderkenning van internaliserende en externaliserende problematiek belangrijk.  

In dit onderzoek wordt internaliserend en externaliserend gedrag onderzocht bij 

kinderen van gemiddeld 2 jaar oud. Dit gedrag is in kaart gebracht met behulp van een 

gestandaardiseerde vragenlijst voor ouders over het gedrag van hun kind. Er wordt bestudeerd 

of er sekseverschillen bestaan in het voorkomen van internaliserend en externaliserend 

gedrag. Daarnaast wordt er onderzocht of een mogelijk verschil in gedrag verklaard kan 

worden door leeftijdsverschil tussen de kinderen. Vervolgens wordt er bestudeerd of er in dit 

onderzoek sprake is van comorbiditeit tussen internaliserend en externaliserend gedrag. 

Omdat het gedrag van de kinderen gerapporteerd wordt door beide ouders wordt er ook 

bestudeerd of er een samenhang bestaat tussen de perceptie van ouders op het gedrag van hun 

kind. 

 

Sekseverschillen 

Volgens Bartels (2004) speelt onder andere sekse een voorname rol bij 

gedragsproblemen. In de beperkte literatuur waarin 2 tot 3 jarige kinderen opgenomen zijn in 

onderzoek naar sekseverschillen, blijken de resultaten voor internaliserend en externaliserend 

gedrag niet eenduidig. Keenan en Shaw (1997) zochten in hun literatuurstudie bewijs voor 

sekseverschillen bij kinderen van 2 tot 3 jaar. Ze concludeerden dat er te weinig onderzoek 

naar sekseverschillen op jonge leeftijd in internaliserend en externaliserend gedrag is gedaan. 

Echter, in onderzoek van Van Hulle, Lemery-Chalfant en Goldsmith, (2007) zijn in een 

tweelingstudie bij peuters en kleuters, door middel van een vragenlijst voor ouders wel 

sekseverschillen gevonden op 2 en 3 jarige leeftijd. Er kwam naar voren dat moeders een 

hogere score toebedeelden aan jongens op externaliserend gedrag en meisjes op 
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internaliserend gedrag. Vaders gaven ook jongens hogere scores op externaliserend gedrag. 

Dit is tegenstrijdig met de uitkomst van het onderzoek van Keenan en Shaw (1997).  

Op latere leeftijd blijken er duidelijkere verschillen tussen jongens en meisjes naar 

voren te komen. Hieromtrent geven Keenan en Shaw (1997) aan dat jongens en meisjes meer 

verschillen laten zien vanaf hun 4e jaar. De Child Behavior Checklist (CBCL) voor kinderen 

laat zien, dat er na de 4-jarige leeftijd bij jongens significant meer externaliserende 

stoornissen voorkomen dan bij meisjes, maar scores op internaliserende stoornissen blijven 

gelijk. Bij schoolaanvang is het voorkomen van externaliserende stoornissen, inclusief ADHD 

en CD, tien keer hoger bij jongens dan bij meisjes (Keenan & Shaw, 1997; Offord, 1987). Er 

lijken meer sekseverschillen voor te komen in externaliserend gedrag dan in internaliserend 

gedrag.  

Keenan en Shaw (1997) noemden twee hypotheses omtrent sekseverschillen in 

internaliserend en externaliserend probleemgedrag in de eerste vijf levensjaren. Ten eerste 

zouden disruptieve gedragingen minder geaccepteerd worden bij meisjes dan bij jongens 

waardoor meisjes zich niet externaliserend uiten, maar internaliserend. Aan de hand van de 

sekse bestaat er een verwachtingspatroon over hoe meisjes en jongens zich behoren te 

gedragen volgens een bepaald stereotype. Bij het stereotype meisje hoort geen disruptief 

gedrag, zoals opstandigheid, agressie en liegen. Daardoor wordt dit gedrag bij meisjes minder 

geaccepteerd dan bij jongens. Vroege externaliserende problemen hebben vooral bij meisjes 

veel kans om op latere leeftijd te leiden tot internaliserende problemen, doordat meisjes 

minder mogelijkheid krijgen zich te uiten op externaliserend gebied, volgens het stereotype. 

Dit houdt in dat disruptief gedrag bij meisjes gekanaliseerd kan worden in internaliserende 

problemen. Ten tweede zou het veranderen van gedrag bij meisjes tijdens de voorschoolse 

leeftijd ontstaan door een snellere biologische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 

bij meisjes dan bij jongens. Meisjes ontwikkelen zich op deze gebieden eerder dan jongens 

waardoor ze eerder in staat zijn adaptieve vaardigheden te ontwikkelen, zoals 

communicatieve en sociale vaardigheden. Door de verschillende tijdstippen waarop deze 

vaardigheden bij jongens en meisjes zich ontwikkelen ontstaat een verschil in het voorkomen 

van probleemgedrag bij jongens en meisjes. Uit onderzoek is gebleken dat meisjes op een 

jongere leeftijd over meer empatische vermogens beschikken dan jongens. Keenan en Shaw 

(1997) vinden een matige onderbouwing voor beide hypotheses.  

Meer onderzoek dient gedaan te worden ter onderbouwing van deze hypotheses. Het 

bovengenoemde wijst erop dat sekse een voorname rol speelt bij internaliserend en 
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externaliserend probleemgedrag, maar niet bij de stabiliteit van het gedrag. Met name vanaf 4 

jarige leeftijd lijkt sekse een rol te gaan spelen. Vooral het verschil dat er bij jongens meer 

externaliserend gedrag geconstateerd wordt dan bij meisjes wordt zichtbaar.  

 

Leeftijd 

Sommige kinderen laten in hun vroege kindertijd een dermate hoge mate van ADHD, 

ODD/CD zien, dat zij mogelijk problemen zullen houden in hun kinderjaren (Moffitt, 1990). 

Wanneer we weten of er verschillen in leeftijden bestaan wat betreft stabiliteit van 

internaliserende en externaliserende problemen, kunnen we wellicht kwetsbare perioden 

ontdekken waarin gedrag zich ontwikkelt. In een artikel van Koot en Verhulst (1991) over 

gedragsproblemen bij kinderen van 2 en 3 jaar zijn geen leeftijdsverschillen in de totaalscore 

van probleemgedrag naar voren gekomen, maar over de stabiliteit van probleemgedrag werd 

niet gesproeken. Uit eerder genoemd epidemiologisch onderzoek naar probleemgedrag, 

gerapporteerd door ouders middels de CBCL, bleken geen significante leeftijdsverschillen te 

bestaan in de stabiliteit van probleemgedrag wat zou betekenen dat jonge kinderen niet eerder 

of sneller hun gedrag ontgroeien dan oudere kinderen (Verhulst & Van der Ende, 1992).  

 Emotionele problemen en moeite met de regulatie van emoties uiten zich anders bij 

internaliserend gedrag dan bij externaliserend gedrag. Negatieve emoties uiten zich bij 

internaliserende problemen onder andere in angsten of depressies en bij externaliserende 

problemen in agressie. In een onderzoek van Eisenberg en collega’s (2001) bij kinderen van 4 

tot 8 jaar, naar de relatie tussen verschillende types van negatieve emoties en regulatie, kwam 

naar voren dat er significante correlaties bestaan tussen de leeftijd van kinderen en de 

metingen op emotie of regulatie. De resultaten uit de vragenlijsten voor ouders gaven aan dat 

naarmate de kinderen ouder werden de mogelijkheid om gedrag te onderdrukken toeneemt, 

waardoor men verwacht dat internaliserend en externaliserend gedrag afneemt naarmate 

kinderen ouder worden. In het onderzoek van Eisenberg en collega’s (2001) zijn echter geen 

leeftijdsverschillen gevonden in teruggetrokken gedrag, maar wel in externaliserend gedrag. 

Kinderen met externaliserend gedrag waren jonger dan kinderen met internaliserend gedrag. 

Volgens Gilliom en Shaw (2004) verandert internaliserend en externaliserend gedrag tussen 

het tweede en zesde levensjaar in tegenovergestelde richting van elkaar. Disruptief gedrag 

piekt rond het tweede jaar en neemt langzaam af, terwijl angstig en teruggetrokken gedrag 

dan langzaam toeneemt. Hierdoor komen internaliserende problemen bij 6 jarige kinderen 

meer voor dan bij 2 jarige kinderen. Onderzoekers wijten deze veranderingen in gedrag aan 
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leeftijdgebonden veranderingen in cognitief functioneren en aan de sociale omgeving. 

Volgens Maccoby en Tremblay (1980; 2000, zoals geciteerd in Gilliom en Shaw, 2004) heeft 

het afnemen van disruftief gedrag te maken met het groeiende vermogen om verbaal 

problemen op te lossen. Het toenemen van internaliserende problemen kan te maken hebben 

met het groeiende vermogen om vervelende gebeurtenissen te onthouden.  

Wat betreft externaliserend gedrag komt er in een studie van Van Beijsterveldt, 

Bartels, Hudziak, en Boomsma (2003) naar voren dat agressief gedrag in hoge mate een 

stabiele eigenschap is en dus minder verschil in leeftijd laat zien. Onder stabiliteit wordt 

verstaan dat er in verloop van tijd in dezelfde mate probleemgedrag wordt vertoond. Daarbij 

blijkt dat er een grotere stabiliteit bestaat in agressief gedrag bij oudere kinderen van 7 tot 12 

jaar, dan bij jongere kinderen van 3 tot 7 jaar. Deze bevinding geeft aan dat agressief gedrag 

een stabieler kenmerk wordt naarmate de kinderen ouder worden. Externaliserend 

probleemgedrag, bijvoorbeeld agressie en deviant gedrag, op jonge leeftijd blijkt een 

voorspeller te zijn van gedragsproblemen, zoals ADHD, ODD of CD in de toekomst 

(Campbell, Shaw & Gilliom, 2000; Mesman et al., 2001; Moffitt & Caspi, 2001). Uit de 

bovenstaande bevindingen komt naar voren dat bij jonge kinderen minder zichtbaar 

probleemgedrag lijkt voor te komen dan bij oudere kinderen.  

 

Interactie effect 

Naast het effect van leeftijd op internaliserend en externaliserend gedrag kan er 

gekeken worden of er een interactie tussen leeftijd en sekse bestaat. Over dit mogelijke 

interactie effect bij jonge kinderen komt in de literatuur weinig naar voren. Wel is uit 

onderzoek gebleken dat er een interactie bestaat tussen sekse en leeftijd op depressieve 

symptomen. (Sund, Larsson & Wichstrøm, 2001). Dit kwam naar voren uit de resultaten voor 

een klinische steekproef van kinderen en adolescenten van 8-18 jaar oud die depressieve 

symptomen vertonen. Depressieve symptomen, zoals teruggetrokkenheid en depressieve 

stemming, behoren tot internaliserend gedrag. De resultaten gaven aan dat er een significant 

interactie effect bestond tussen sekse en leeftijd, waarbij depressieve symptomen bij meisjes 

toenam terwijl de scores van jongens afnamen naarmate ze ouder waren. Aan de hand van dit 

onderzoek kunnen we vermoeden dat in er dit onderzoek een interactie effect bestaat tussen 

leeftijd en sekse op internaliserend gedrag. Bij oudere meisjes zal meer internaliserend gedag 

voorkomen dan bij oudere jongens, omdat internaliserende problemen zullen stijgen met de 

leeftijd. Voor externaliserend gedrag is geen onderbouwing in de literatuur gevonden. 
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Comorbiditeit 

Comorbiditeit staat voor het gelijktijdig bestaan van twee of meer verschillende 

stoornissen bij een individu (McConaughy & Skiba, 1993). Externaliserende problemen gaan 

vaak samen met internaliserende problemen, waarbij er dus sprake is van comorbiditeit 

(Dijkstra & Veenstra, 2005). Externaliserende en internaliserende problemen verschillen in 

kenmerken van emoties en regulatie van gedrag (Eisenberg, et al. 2001). Zo zijn kenmerken 

van internaliserende emoties teruggetrokkenheid, angstig, depressief en is er sprake van veel 

controle over hun emoties. Kenmerken van externaliserende emoties zijn agressie, boosheid 

en frustratie en er is sprake van te weinig controle over hun emoties. Kinderen met alleen 

externaliserend probleemgedrag of met externaliserend en internaliserend probleemgedrag 

(comorbide) vertonen meer angst dan kinderen zonder probleemgedrag of kinderen met alleen 

internaliserend probleemgedrag. Kinderen met externaliserend probleemgedrag en comorbide 

kinderen laten meer somber gedrag zien dan kinderen zonder probleemgedrag. Dit kan komen 

door het feit dat kinderen met probleemgedrag minder door leeftijdgenootjes worden 

geaccepteerd.  

Onderzoek van August, Realmuto, MacDonald, Nugent, en Crosby (1996) naar 

comorbiditeit bij kinderen op de lagere school rapporteerde dat externaliserende en 

internaliserende stoornissen vaak voorkomen met ADHD. Ernstigere vormen van 

psychopathologie en psychosociale risico’s kwamen voor bij de subgroep van jeugd met 

ADHD en een comorbide externaliserende stoornis. Door middel van de Child Behavior 

CheckList (CBCL) en de Teacher Report Form (TRF) is een hoge comorbiditeit gevonden 

van 43-48% tussen agressief gedrag en delinquent gedrag, wat verwacht werd gezien een 

hoge correlatie tussen beide (McConaughy & Skiba, 1993). Daarnaast lieten meer dan 50% 

van de gevallen comorbiditeit zien tussen agressie en delinquentie. Op de CBCL varieerde de 

comorbiditeit tussen agressief gedrag en angstig/depressief gedrag tussen de 40 en 44 % en 

tussen delinquent gedrag en angstig/depressief gedrag tussen de 25 en 31%. Deze 

bevindingen indiceren een middelmatige tot hoge overlap tussen externaliserende en 

internaliserende stoornissen, gebaseerd op vragenlijsten voor ouders. De resultaten bij deze 

gedragsstoornissen volgens leerkrachten waren wat lager, variërend tussen de 23 en 30% op 

agressief en angstig/depressief gedrag en op delinquent en angstig/depressief gedrag. In dit 

onderzoek wordt verwacht dat er sprake is van comorbiditeit van internaliserend en 

externaliserend gedrag bij de kinderen. 
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Perceptie van ouders 

De vragenlijsten die in dit onderzoek zijn ingevuld om het gedrag van de kinderen in 

kaart te brengen zijn door vader en moeder ingevuld. Mogelijk bestaan er verschillen tussen 

de perceptie van de vader en moeder.  

Vaak worden gedragsmetingen toebedeeld aan moeders die reflecteren op hun rol als 

primaire verzorger. Hun grotere participatie in gedragsonderzoek bestaat vanuit de 

veronderstelling dat zij de problemen bij hun kind beter observeren (Loeber, Green & Lahey, 

1990; Phares, 1997). Een beoordeling van kinderen volgens verschillende informanten kan 

bijdragen aan een beter begrip van de ernst van het probleem en de risico’s in de toekomst 

(Kagan, Snidman, McManis, Woodward & Hardway, 2002). De metingen van vaders over 

externaliserende problemen bleken namelijk sterker geassocieerd te zijn met 

probleemfactoren van meerdere informanten dan metingen van leraren en onderzoekers. Dit 

geeft aan dat vaders meer betrokken moeten worden in onderzoek naar de ontwikkeling van 

psychopathologie (Phares, Fields, Kamboukos & Lopez, 2005).  

In onderzoek van Bartels (2004) naar individuele verschillen in gedragsproblemen is 

er gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten, waarmee ouders het gedrag van hun 

kind konden beoordelen. De correlatie tussen moeder- en vaderrapportage is ongeveer .60 wat 

suggereert dat ouders in staat zijn het gedrag van hun kind met enige betrouwbaarheid te 

beoordelen. De overeenstemming is echter niet perfect. Uit het onderzoek van Bartels (2004) 

blijkt dat verschillen tussen beoordelingen door moeders en vaders het resultaat zijn van het 

feit dat iedere ouder, vanuit zijn eigen perspectief informatie over het gedrag van zijn/haar 

kind verschaft. Het blijkt dat 20% van de stabiliteit die geobserveerd wordt voor 

internaliserend en externaliserend gedrag wordt veroorzaakt door karakteristieken van de 

beoordelaar in plaats van stabiliteit in gedrag van het kind. De werkelijke stabiliteit in 

probleemgedrag is dus lager dan op grond van longitudinale studies met één beoordelaar 

gevonden zal worden. Deze bevinding benadrukt het belang van het gebruik van meerdere 

beoordelaars in het onderzoek naar de oorzaken van individuele verschillen in de 

ontwikkeling van gedragproblemen. Er bestaan namelijk vaak discrepanties tussen 

verschillende informanten (zoals ouders, kinderen, leraren en observatoren) als het gaat om 

het scoren van kinderpsychopathologie. Deze discrepanties hebben een impact op de 

beoordeling, classificatie en behandeling van de kinderpsychopathologie (De Los Reyes & 

Kazdin, 2005).  
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Een onderzoek naar het voorspellen van externaliserend en internaliserend gedrag bij 

jongere kinderen door vier informanten (moeder, vader, leerkracht en onderzoeker), 

ondersteunt het belang van het ondervragen van meerdere informanten (Kerr, Lunkenheimer 

& Olson, 2007). Externaliserend gedrag op 3 jarige leeftijd, zoals gerapporteerd door alle 

informanten, voorspelde significante problemen op 5 jarige leeftijd. Moeders, vaders en de 

leerkrachten voorspelden dit onafhankelijk van elkaar. Voor internaliserend gedrag 

voorspelde alleen de vaders op 3 jarige leeftijd, problemen op 5 jarige leeftijd. De correlaties 

tussen vader en moeder op 3 en 5 jarige leeftijd waren significant, maar wel matig.  

Onderzoek van Eisenberg, en collega’s (2001) laat zien dat vaders en moeders over 

het algemeen overeen kwamen in de scores die zij toebedeelden aan hun kinderen omtrent 

internaliserend en externaliserend gedrag. Scores op externaliserend gedrag correleerden 

sterker dan scores op internaliserend gedrag. 

 

Onderzoeksvragen en hypotheses 

Aan de hand van deze literatuurstudie zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: a) Is er een verschil in de mate van probleemgedrag tussen jongens en 

meisjes? Vanwege de onduidelijkheid omtrent sekseverschillen op 1, 2 en 3 jarige leeftijd 

wordt er geen hypothese opgesteld. Onderzoek van Van Hulle en collega’s (2007) geeft aan 

dat er een significant verschil in sekse naar voren komt op internaliserend en externaliserend 

gedrag, waarbij meisjes hoger scoren op internaliserend gedrag en jongens hoger op 

externaliserend gedrag. Dit is tegenstrijdig met de uitkomst van het onderzoek van Keenan en 

Shaw (1997). b) Is er een verschil in probleemgedrag gekeken naar de leeftijd van de jongens 

en meisjes? Verwacht wordt dat er geen verschil gevonden wordt als we kijken naar de 

leeftijd van de kinderen, omdat er bij 2 tot 3 jarige kinderen zijn nog geen significante 

verschillen gevonden zijn (Koot en Verhulst 1991). c) Is er sprake van een interactie tussen 

leeftijd en sekse op internaliserend en externaliserend gedrag? Verwacht wordt dat er een 

interactie effect bestaat van leeftijd en sekse op internaliserend gedrag. Uit onderzoek is 

gebleken dat er een interactie bestaat tussen sekse en leeftijd op depressieve symptomen 

(Sund, Larsson & Wichstrøm, 2001). Depressieve symptomen zoals teruggetrokkenheid en 

depressieve stemming behoren tot internaliserend gedrag. Aan de hand van dit onderzoek 

kunnen we vermoeden dat er in dit onderzoek een interactie effect bestaat van leeftijd en 

sekse op internaliserend gedrag. d) Is er sprake van comorbiditeit in internaliserende en 

externaliserende problemen bij kinderen? Verwacht wordt dat er wel sprake zal zijn van 
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comorbiditeit, omdat externaliserende problemen vaak samengaan met internaliserende 

problemen (Dijkstra & Veenstra, 2005). e) Is er een samenhang in de perceptie van het 

internaliserend en externaliserend probleemgedrag van het kind tussen vader en moeder? 

Verwacht wordt dat de ouders hetzelfde gedrag waarnemen. De correlaties tussen vaders en 

moeders op 3 en 5 jarige leeftijd waren significant, maar matig (Kerr, Lunkenheimer & 

Olson, 2007). 

 

 

Methode van onderzoek 

Participanten 

De participanten bestonden uit 368 gezinnen met een kind van een voorschoolse 

leeftijd. Hiervan hebben 353 vaders en 367 moeders de vragenlijst ingevuld. Er is één gezin 

bij dat bestaat uit twee vrouwen, waarbij de biologische moeder is ondergebracht bij de 

moeders en de vrouwelijke partner bij de vaders. De gezinnen zijn geselecteerd uit 

verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Nederland. De kinderen (194 

jongens; 174 meisjes) waren in totaal gemiddeld 2.11 jaar oud (SD = 0.42, min.= 1, max.= 3). 

De gemiddelde leeftijd van de jongens was 2.10 jaar (SD = .41, min.=1 max.= 3) en van de 

meisjes 2.13 jaar (SD = .42 min.= 1 max.= 3). Van alle meisjes was 2.9% 1 jaar, 81% 2 jaar 

en 16.1 % 3 jaar oud. Van alle jongens was 4.1% 1 jaar, 82% 2 jaar en 13.9% 3 jaar oud. 

Kinderen van 2 jaar oud zijn duidelijk in de meerderheid.  

Van 349 vaders is bekend dat zij de biologische vader zijn, en 3 vaders zijn stiefouder. 

Daarnaast is van 366 moeders bekend dat zij de biologische moeders zijn en 1 moeder is 

stiefouder. Van de koppels zijn 76.4 % gehuwd en 20.9 % samenwonend, 1.6 % van de 

moeders is alleen opvoedend en 0.5 % van de ouders zijn gescheiden. Gemiddeld gesproken 

zijn de koppels zo’n 11.49 jaar samen (SD = 4.43, min.3= max. 22= range 19). De 

meerderheid van de ouders hadden een Nederlandse nationaliteit, namelijk 95.7 % van de 

moeders en 92.4 % van de vaders. De meerderheid van de ouders zijn hoog opgeleid (22.2 % 

van de moeders en 29.3 % van de vaders heeft een universitaire opleiding gehad) en doet 

betaald werk. 72.1 % van de moeders en 71.3 % van de vaders heeft meerdere kinderen.  

 

Procedure 

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter longitudinaal onderzoek naar de 

ontwikkeling van jonge kinderen. Bij 368 gezinnen is een screening afgenomen middels de 
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SDQ. Deze bestaande data zullen in dit onderzoek gebruikt worden. In dit onderzoek zijn de 

participanten verworven via peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die weer select 

verworven zijn uit verschillende provincies in heel Nederland. Hierbij gaat het om zowel 

dorpen als steden. Via deze peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn kinderen gekozen 

tussen de 2 en 3 jaar oud. De gezinnen van deze kinderen zijn benaderd middels het toesturen 

van brieven naar de ouders met de vraag of ze wilden participeren in dit onderzoek. Op deze 

manier zijn de 368 gezinnen verworven.  

 

Strengths and Difficulties Questionnaire  

Om internaliserend en externaliserend gedrag in kaart te brengen is er in dit onderzoek 

gebruikt gemaakt van een screeningsinstrument. Hiervoor is de ‘Strengths and Difficulties 

Questionnaire’ (SDQ, Dutch version; Goodman, 1997). Deze vragenlijst is ingevuld door 

ouders om het internaliserend en externaliserend gedrag van hun kind te meten. Door middel 

van deze lijst worden vijf gebieden van gedrag in kaart gebracht. Deze vragenlijst bestaat uit 

vijf schalen waarvan er in dit onderzoek vier worden gebruikt, namelijk emotionele 

problemen, conduct problemen, hyperactiviteit/aandacht en peerrelatie problemen. De vijfde 

schaal van de SDQ, namelijk ‘prosociaal gedrag’ wordt zowel in de totale probleemscore van 

de SDQ als in dit onderzoek niet opgenomen, omdat deze positief gedrag meet. Iedere schaal 

bevat vijf items. De vragen moeten worden beantwoord door vader en moeder op een 3-punt 

schaal (niet waar, een beetje waar, zeker waar). Een voorbeeld item is: ‘Heeft vaak driftbuien 

of woede uitbarstingen’ niet waar / een beetje waar / zeker waar.  

 De scores kunnen onderverdeeld worden in normaal, grensgebied en verhoogd. Men 

spreekt over probleemgedrag wanneer de score in het verhoogde gebied valt. Wanneer de 

score in het grensgebied valt, vraagt dit gedrag aandacht omdat het kan overgaan naar 

probleemgedrag (Van Widenfelt, Goedhart, Treffers & Goodman, 2003). 

De validiteit van de SDQ voor ouders is getest door de productmoment correlaties te 

berekenen tussen de totale schaalscores en subschalen van de SDQ en van de CBCL/YSR 

(Van Widenfelt, Goedhart, Treffers & Goodman, 2003). De validiteit met de CBCL, de YSR, 

(de CDI en de RCMAS) was goed. Deze bevindingen zijn consistent met vorige studies die 

het gebruik van de SDQ als een alternatief voor de CBCL/TRF/YSR ondersteunen. De 

subschalen blijken echter minder betrouwbaar. Dat komt overeen met wat in ander onderzoek 

wordt gevonden. De Cronbach’s alpha van de totale test is uitstekend (0.81), maar per 

subschaal varieert de cronbach’s alpha van zwak tot uitstekend namelijk: De schalen 
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prosociaal gedrag en peerrelatieproblemen 0.57, conduct problemen 0.62, emotionele 

problemen 0.68 en de schaal hyperactiviteit/aandacht problemen 0.84. Dat betekent dat de 

kans groot is dat de score op de subschalen bij een individueel kind een onderschatting of 

overschatting is van de feitelijke specifieke problematiek. Niettemin kunnen de subschalen 

natuurlijk wel aanwijzingen geven over de aard van de eventueel aanwezige problematiek. 

Daarnaast is de COTAN beoordeling van de CBCL en YSR goed (“Toetsgids”, n.d.). 

Er is een factoranalyse uitgevoerd om twee factoren te onderscheiden. Hierbij is 

gebruik gemaakt van een varimaxrotatie. De twee factoren representeren internaliserend en 

externaliserend gedrag. Het percentage verklaarde variantie voor de twee factoren is bij vader 

24.55% en bij moeder 27.80 %. Om de twee factoren te kunnen vormen is er ten eerste 

gekeken naar de inhoud van de items. Ten tweede is er gekeken of de factorladingen zowel bij 

vader als moeder overeenkwamen op de items. Ten derde is er gekeken naar de factorladingen 

waarbij alleen ladingen boven de .20 zijn meegenomen. Op basis daarvan zijn er in totaal bij 

vader en moeder vier items weggelaten, namelijk: ‘Deelt makkelijk met andere kinderen 

(bijvoorbeeld speelgoed, snoep, potloden, enz).’; ‘Heeft minstens één goed vriendje of 

vriendinnetje’; ‘Wordt getreiterd of gepest door andere kinderen’ en ‘Kan boosaardig zijn 

tegenover anderen’. Deze items kunnen wellicht bij internaliserend en externaliserend gedrag 

horen. Uiteindelijk bestaat de externaliserende schaal uit negen items en de internaliserende 

schaal uit zeven items. De betrouwbaarheid van de externaliserende schaal voor vader en 

moeder zijn goed te noemen met Cronbach’s alphas van .71 voor vader en .75 voor moeder. 

De betrouwbaarheid van de internaliserende schalen is echter niet voldoende met Cronbach’s 

alphas van .51 voor vader en .59 voor moeder. De uitkomsten omtrent deze schaal moeten 

voorzichtig geïnterpreteerd worden.  

 
 
Resultaten 

In Tabel 1 zijn de beschrijvende gegevens weergegeven voor alle variabelen. Vaders 

hebben van 353 kinderen de gedragsvragenlijst ingevuld en moeders hebben van alle 368 

kinderen de vragenlijst ingevuld. Er zijn bij zowel jongens als meisjes meer externaliserende 

problemen gerapporteerd dan internaliserende problemen. Dit verschil is zowel volgens 

vaders als volgens moeders significant. Vaders rapporteerden meer externaliserend dan 

internaliserend gedrag bij jongens t = 12.22; df = 184; p < .001 en meisjes t = 9.28; df = 167; 

p < .001. Moeders rapporteerden eveneens meer externaliserend dan internaliserend gedrag 

bij jongens t = 10.01; df = 193; p < .001 en meisjes t = 8.93; df = 173; p < .001. 
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Tabel 1 

Gemiddelden en standaarddeviaties voor de verschillende variabelen bij jongens en meisjes 

 Totaal Meisjes Jongens 

Variabelen N M SD N M SD N M SD 

Externaliserend gedrag (vaders) 353 .55 .34 168 .55 .35 185 .56 .32 

Externaliserend gedrag (moeders) 368 .54 .36 174 .56 .38 194 .51 .33 

Internaliserend gedrag (vaders) 353 .23 .23 168 .26 .24 185 .20 .22 

Internaliserend gedrag (moeders) 368 .24 .27 174 .26 .25 194 .22 .28 

 

Sekseverschillen 

Er is onderzocht of er een verschil bestaat in de mate van probleemgedrag tussen 

jongens en meisjes. Om te toetsen of de verschillen in internaliserend en externaliserend 

gedrag tussen jongens en meisjes significant zijn, is er een meervoudige variantie analyse, 

ofwel MANOVA, toegepast. Uit de gegevens komt naar voren dat er een significant verschil 

bestaat tussen jongens en meisjes als het gaat om hun internaliserend en externaliserend 

gedrag volgens vaders en moeders. Meisjes behaalden hogere scores op internaliserend 

gedrag dan jongens. Volgens vaders was het gemiddelde voor jongens M = .20 en voor 

meisjes M = .26 F (1, 351)= 5.50, p < .05. Volgens moeders was het gemiddelde voor jongens 

M = .20 en voor meisjes M = .26 F(1,351)= 5.74, p <.05. De effectgrootte van sekse op 

internaliserende gedrag is echter klein, namelijk 1.5% volgens vaders en 1.6 % volgens 

moeders.  

Om in kaart te brengen in wat voor mate probleemgedrag bij de kinderen voorkomt is 

er gekeken naar de totaalscore volgens vaders en moeders op de SDQ. De totale 

probleemscores bestaan uit de vier schalen van de SDQ die bij elkaar zijn opgeteld. De vier 

schalen die de totale probleemscore omvatten zijn emotionele problemen, conduct problemen, 

hyperactiviteit/aandacht en peerrelatie problemen. Volgens de norm ligt een normale score  

tussen de 0-13, het grensgebied is een score van 14-16 en een abnormale score is 17-40 

(SDQ, Dutch version; Goodman, 1997). Deze schalen zijn zo samengesteld dat grofweg 80% 

van de kinderen uit een steekproef uit de maatschappij binnen de normale groep vallen, 10% 

binnen het grensgebied en 10% in het abnormale gebied. Om aan te geven hoe de scores op 

deze schalen zijn verdeeld in dit onderzoek, zijn alle scores bij elkaar opgeteld, apart voor 

vaders en moeders. Gekeken is hoeveel procent van de jongens en meisjes een normale score, 

score in het grensgebied of abnormale score behaalde. De gegevens staan weergegeven in 
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Tabel 2. Er is duidelijk te zien dat zowel jongens als meisjes voornamelijk binnen de normale 

scores vallen. 

 

Tabel 2 

Percentages van het gedrag in normale gebied, grensgebied en abnormale scores 

 N Normaal 

Score 0-13 

Grensgebied 

Score 14-16 

Abnormaal 

Score 17-40 

Jongens volgens vaders 183 96.2 3.3 .5 

Meisjes volgens vaders 166 95.2 4.2 .6 

Jongens volgens moeders 191 95.8 2.6 1.6 

Meisjes volgens moeders 170 91.8 6.4 1.8 

 

Leeftijd 

Naast het verschil tussen jongens en meisjes is er in dit onderzoek gekeken naar 

verschil in probleemgedrag als we kijken naar de leeftijd van de jongens en meisjes. In het 

onderzoek zijn kinderen opgenomen van gemiddeld 2.11 jaar oud (SD= 0.42, min.=1, 

max.=3). Voor een vergelijking van de groepsgemiddelden van internaliserend en 

externaliserend gedrag bij de verschillende leeftijden is er een meervoudige variantie analyse 

met de covariaat sekse toegepast, ofwel MANCOVA. Door toevoeging van deze covariaat 

wordt de voorspellingsfout verkleind waardoor er beter voorspeld kan worden. Het resultaat 

van de MANCOVA voor het verschil in leeftijd in gemiddeld internaliserend en 

externaliserend gedrag, gecorrigeerd voor sekse, is niet significant. Het effect van sekse is wel 

significant op internaliserend gedrag. 

 

Interactie effect 

Er is reeds naar voren gekomen dat er wel significante verschillen bestaan in 

internaliserend en externaliserend gedrag tussen jongens en meisjes maar niet in de leeftijd. 

Om antwoord te geven op de vraag of er sprake is van een interactie effect tussen sekse en 

leeftijd op internaliserend en externaliserend gedrag, is er gebruikt gemaakt van een meerweg 

ANOVA apart voor internaliserend en externaliserend gedrag en apart volgens vaders en 

moeders. De afhankelijke variabelen zijn internaliserend en externaliserend gedrag en de 

factoren zijn de leeftijd en sekse van het kind.  
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In Tabel 3 staan de resultaten weergegeven. Er blijkt geen hoofdeffect van leeftijd te 

bestaan, echter wel een hoofdeffect van sekse. Er blijkt een significant interactie effect tussen 

leeftijd en sekse op externaliserend gedrag volgens vaders te bestaan F(2,347) = 5.62, p < .05. 

Een interactie effect ontstaat wanneer een variabele het verband tussen twee andere variabelen 

beïnvloedt. In figuur 1 is het interactie effect te zien. Het effect van leeftijd op externaliserend 

gedrag hangt af van de sekse van het kind.  

 

Tabel 3 

Interactie effect sekse en leeftijd op externaliserend gedrag volgens vaders 

 F-waarde Sig. 

Leeftijd .14 .87 

Sekse 6.93 .009* 

Leeftijd*sekse  5.62 .004* 

N = 353, * p < .05 

 

 

 

Figuur 1. Interactie effect tussen leeftijd, sekse in externaliserend gedrag vaders 

 

De gemiddelden per leeftijd staan weergegeven in Tabel 4. Meisjes laten meer 

externaliserend gedrag zien volgens vaders, tot hun 2 jaar. Jongens laten minder 

externaliserend gedrag zien tot hun 2 jaar. Vanaf 2 jaar vertonen de kinderen in dezelfde mate 
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externaliserend gedrag en blijven de verschillen gelijk. De effectgrootte is .03 wat betekend 

dat door het interactie-effect 3% van de variantie verklaard wordt. Dat is een klein effect. 

 

Tabel 4 

Externaliserend gedrag volgens vaders per leeftijd 

 Meisjes Jongens 

Leeftijd N M SD N M SD 

1 5 .91 .44 8 .29 .26 

2 137 .54 .35 151 .57 .32 

3 26 .54 .33 26 .56 .31 

 

Comorbiditeit 

Om na te gaan of er sprake is van comorbiditeit tussen internaliserend en 

externaliserend gedrag is er gekeken of hoge scores op internaliserend gedrag samen gaan met 

hoge scores op externaliserend gedrag. Hoge scores worden beschouwd als scores die hoger 

zijn dan de gemiddelde totaal score zoals eerder gerapporteerd in Tabel 1. Volgens vaders 

vertoont 20.4% van de kinderen hoge scores op zowel internaliserend als externaliserend 

gedrag. Volgens moeders vertoont 19.3% van de kinderen hoge scores op internaliserend en 

externaliserend gedrag.  

 

Perceptie van ouders 

In Tabel 5 zijn de correlaties tussen alle variabelen weergegeven. Uit de resultaten 

komen enkele significante relaties naar voren tussen de perceptie van ouders. Zo blijkt dat er 

een sterke positieve samenhang bestaat tussen externaliserend gedrag volgens vaders en 

externaliserend gedrag volgens moeder (r = .58; p <.001). Er blijkt eveneens een sterke 

positieve samenhang te bestaan tussen internaliserend gedrag volgens vaders en 

internaliserend gedrag volgens moeders (r = .58; p <.001).  
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Tabel 5 

Correlaties tussen de variabelen 

 1. 2. 3. 4. 

1.Externaliserend 

gedrag vaders 

-    

2.Externaliserend 

gedrag moeders 

.58** -   

3. Internaliserend 

gedrag vaders 

.06 .07 -  

4. Internaliserend 

gedrag moeders 

-.02 .12* .58** - 

* p < .05; ** p < .01 

 
 

Discussie 

Internaliserende problemen bij jonge kinderen, zoals angsten, depressies, somatische 

problemen en teruggetrokken gedrag, zijn voorspellend voor depressieve symptomen later in 

de kindertijd (Gazelle & Ladd, 2003). Ook bij kinderen met een hoge mate van  

externaliserend gedrag is de kans groot dat zij problemen blijven houden in hun jeugd 

(Moffitt, 1990; Pierce & Ewing, 1999). Vroege onderkenning van probleemgedrag is daarom 

erg belangrijk. 

In dit onderzoek is internaliserend en externaliserend gedrag bij jonge kinderen van  

1 tot 3 jaar in kaart gebracht door middel van de ‘Strengths and Difficulties Questionnaire’ 

(SDQ, Dutch version; Goodman, 1997). Deze vragenlijst is ingevuld door ouders om het 

internaliserend en externaliserend gedrag van hun kind te meten. Er is bestudeerd of er 

sekseverschillen bestaan in het voorkomen van internaliserend en externaliserend gedrag bij 

jonge kinderen. Daarnaast is er onderzocht of een mogelijk verschil in gedrag verklaard kan 

worden door leeftijdsverschil tussen de kinderen. Vervolgens wordt er bestudeerd of er sprake 

is van comorbiditeit tussen internaliserend en externaliserend gedrag. Omdat het gedrag van 

de kinderen gerapporteerd wordt door beide ouders wordt er ook bestudeerd of de perceptie 

van het gedrag tussen de ouders verschillend is. 

Ten eerste is er onderzocht of er verschil bestaat in de mate van probleemgedrag 

tussen jongens en meisjes. Naar voren is gekomen dat er een significant verschil bestaat: 
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meisjes scoorden hoger op internaliserend gedrag dan jongens. Dit geldt zowel volgens de 

perceptie van vader als moeder. Door tegenstrijdige gegevens uit de literatuur is er geen 

hypothese opgesteld voor deze onderzoeksvraag. Onderzoek van Keenan en Shaw (1997) 

stelde vast dat er tussen jongens en meisjes in de leeftijd van 2 tot 3 jaar amper verschil 

bestaat in internaliserend en externaliserend gedrag, terwijl onderzoek van Van Hulle en 

collega’s (1997) dit verschil wel heeft gevonden. Het resultaat dat meisjes meer 

internaliserend gedrag vertonen dan jongens komt overeen met het onderzoek van Van Hulle 

en collega’s (1997). Er is echter niet gebleken dat jongens significant meer externaliserend 

gedrag vertonen dan meisjes, terwijl dit wel is gevonden in hun onderzoek bij 2 en 3 jarige 

kinderen. Van Hulle en collega’s beschreven dat er uit een tweelingstudie bij peuters en 

kleuters bleek dat moeders en vaders een hogere score toebedeelden aan meisjes op 

internaliserend gedrag en jongens op externaliserend gedrag.  

Een verklaring voor het gevonden sekseverschil in internaliserend gedrag tussen 

jongens en meisjes kan te maken hebben met het verwachtingspatroon van kinderen zoals 

genoemd door Keenan en Shaw (1997). Bij het stereotype meisje hoort geen disruptief 

gedrag, zoals opstandigheid, agressie en liegen. Hierdoor keren ze wellicht meer in zichzelf 

waardoor ze hun gedrag gaan internaliseren. Om dit vast te kunnen stellen dient verder 

onderzoek gedaan te worden. Daarnaast kan het zijn dat meisjes over een meer 

teruggetrokken temperament beschikken waardoor ze zich minder externaliserend uiten. Het 

feit dat meisjes in dit onderzoek meer internaliserend gedrag vertoonden is van belang om in 

te gaten te houden, omdat internaliserende problemen bij jonge kinderen voorspellend zijn 

voor depressieve symptomen later in de kindertijd (Gazelle & Ladd, 2003).  

In de totale groep van alle kinderen kwam meer externaliserend gedrag voor. Dit is 

mogelijk te verklaren doordat externaliserend gedrag naar buiten is gericht en beter zichtbaar 

is voor ouders. Aannemelijk is dat internaliserend gedrag minder wordt opgemerkt door 

ouders, zeker wanneer er geen sprake is van een sterke mate van internaliserend gedrag. Uit 

de resultaten blijkt dat er bij de kinderen nauwelijks probleemgedrag is vastgesteld. Bijna alle 

kinderen vertoonden gedrag vallend binnen normale scores. Hierdoor is internaliserend 

gedrag wellicht lastiger waar te nemen.  

Ten tweede is er onderzocht of er verschil in probleemgedrag naar voren komt 

wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd van de kinderen. Er wordt naar aanleiding van de 

resultaten geen eenduidig verschil in gedrag aangetroffen tussen de verschillende leeftijden 

van de kinderen, ook niet wanneer er gecorrigeerd wordt voor de sekse van het kind. De 
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hypothese dat er geen verschil gevonden zal worden gekeken naar de leeftijd van de kinderen 

wordt hierbij aangenomen. Deze uitkomst komt overeen met de bevindingen uit een artikel 

van Koot en Verhulst (1991), waar geen leeftijdsverschillen gevonden zijn in de totaalscore 

van probleemgedrag bij kinderen van 2 en 3 jaar. Een mogelijke verklaring dat er geen 

verschil gevonden is kan zijn dat de leeftijden in deze steekproef weinig variatie vertoonde. 

De meeste kinderen waren 2 jaar oud. Daarnaast worden duidelijke veranderingen in 

internaliserend en externaliserend gedrag met name verwacht vanaf 4 jaar (Keenan & Shaw, 

1997). Dit kan komen doordat kinderen naarmate ze ouder worden zich steeds meer een eigen 

individu gaan voelen. Hoe jonger kinderen zijn hoe meer ze zich conformeren aan wat ouders 

zeggen. Naarmate ze ouder worden komt hun eigen persoonlijkheid en temperament meer 

naar voren waardoor internaliserende en externaliserende kenmerken van het gedrag steeds 

duidelijker worden. Daarnaast lopen kinderen van een voorschoolse leeftijd wellicht tegen 

minder problemen of nieuwe situaties aan dan kinderen die naar school gaan. Hierdoor kan 

het zijn dat ouders minder afwijkend gedrag rapporteren op 1,2 en 3 jarige leeftijd. 

Ten derde is er gekeken of er een interactie effect bestond op internaliserend en 

externaliserend gedrag. Er blijkt een interactie effect tussen sekse en leeftijd op 

externaliserend gedrag volgens vaders te bestaan. Meisjes vertonen tot hun tweede jaar meer 

externaliserend gedrag volgens vaders en jongens juist minder. Vanaf hun tweede jaar 

vertonen jongens en meisjes in dezelfde mate externaliserend gedrag. De hypothese dat er een 

interactie effect bestaat van leeftijd en sekse op internaliserend gedrag wordt verworpen. In 

dit onderzoek komt geen interactie effect tussen leeftijd en sekse op internaliserend gedrag 

naar voren, wat opvallend is omdat juist dat uit de literatuur naar voren kwam. Hoe het komt 

dat meisjes op 1 jarige leeftijd meer externaliserend gedrag vertonen dan jongens is niet uit dit 

onderzoek naar voren gekomen. Een mogelijke verklaring voor het feit dat vanaf het eerste 

jaar externaliserend gedrag bij meisjes afneemt en bij jongens toeneemt kan wederom 

verklaard worden door stereotype gedrag wat ouders van hun kinderen kunnen verwachten. 

Bij jongens lijkt externaliserend gedrag meer te horen waardoor dit wellicht door ouders 

aangemoedigd kan worden. Meisjes behoren geen disruptief gedrag te vertonen waardoor dit 

eerder wordt afgekeurd door ouders (Keenan & Shaw, 1997). Dat de verschillen vanaf het 

tweede jaar voor jongens en meisjes minimaal werden, werd ook verwacht, omdat 

gedragsproblemen stabiel lijken te zijn over tijd bij 2 tot 3 jarige kinderen (Koot en Verhulst 

1991). Dit komt overeen met de bevindingen uit dit onderzoek.  
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Ten vierde is er gekeken of er sprake is van comorbiditeit tussen internaliserend en 

externaliserend gedrag. Volgens vaders vertoont 20.4% van de kinderen hoge scores op zowel 

internaliserend als externaliserend gedrag. Volgens moeders vertoont 19.3% van de kinderen 

hoge scores op internaliserend en externaliserend gedrag. De hypothese dat er sprake zou zijn 

van comorbiditeit tussen internaliserend en externaliserend gedrag wordt aangenomen. Dit 

werd verwacht omdat externaliserende problemen vaak samengaan met internaliserende 

problemen (Dijkstra & Veenstra, 2005). Dit heeft mogelijk te maken met de persoonlijkheid 

van ouders. Sommige ouders zien meer problemen bij hun kind dan andere ouders, waardoor 

ze zowel internaliserend als externaliserend gedrag in boven gemiddelde mate waarnemen. In 

dit onderzoek is comorbiditeit vastgesteld aan de hand van scores hoger dan de gemiddelde 

score. Er zijn echter weinig echte hoge scores vastgesteld, omdat een duidelijke meerderheid 

van de kinderen binnen het normale gebied op de SDQ heeft gescoord. 

Als laatste is er gekeken of er een samenhang bestaat in de perceptie van  

internaliserend en externaliserend gedrag van het kind tussen vader en moeder. Uit de 

correlaties is gebleken dat internaliserend en externaliserend gedrag volgens vaders en 

moeders positief met elkaar correleren. Dit geeft aan dat vaders en moeders overeenkwamen 

in het waarnemen van externaliserend en internaliserend gedrag. De hypothese dat ouders 

hetzelfde gedrag waarnemen in hun kinderen wordt aangenomen.Volgens Van Hulle en 

collega’s (2007) nemen vaders en moeders beide meer externaliserend gedrag bij jongens 

waar dan bij meisjes en meer internaliserend gedrag bij meisjes dan bij jongens. Dit komt in 

dit onderzoek eveneens naar voren. Of de perceptie van het gedrag ook daadwerkelijk de 

juiste perceptie is, is daarmee niet vastgesteld. Wellicht bespreken ouders het gedrag van hun 

kind waardoor overeenstemming over het internaliserend en externaliserend gedrag van het 

kind ontstaat. Het kan ook zijn dat één ouder de opvoeding grotendeels op zich neemt, omdat 

de andere ouder werkt, waardoor de werkende af gaat op de mening van de andere ouder.   

 Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat dit onderzoek verduidelijking geeft in 

het voorkomen van internaliserend en externaliserend gedrag bij kinderen van ongeveer  

2 jaar. Externaliserend gedrag komt over het algemeen meer voor volgens ouders dan 

internaliserend gedrag. In dit onderzoek is echter geen verschil in internaliserend en 

externaliserend gedrag naar voren gekomen tussen 1, 2 en 3 jarige kinderen. Uit het interactie 

effect komt naar voren dat meisjes van 1 tot 2 jaar meer externaliserend gedrag vertonen dan 

jongens. Bij meisjes neemt de mate van externaliserend gedrag in de loop van het eerste jaar 

af en bij jongens neemt dit toe. Van hun tweede tot hun derde jaar is het externaliserend 
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gedrag bij jongens en meisjes gelijk. Wanneer we de totale leeftijdsgroep opnemen in de 

analyses blijkt dat meisjes significant meer internaliserend gedrag vertonen dan jongens. 

Internaliserend en externaliserend gedrag blijken bij ongeveer 20% van de kinderen 

comorbide te zijn in dit onderzoek. De perceptie van internaliserend en externaliserend gedrag 

van ouders blijkt samen te hangen. 

 

Beperkingen en aanbevelingen 

 In dit onderzoek is de meerderheid van de doelgroep gemiddeld 2 jaar en enkele 

kinderen zijn 1 of 3 jaar. Hierdoor is er weinig variatie in leeftijd waardoor er mogelijk geen 

leeftijdsverschillen in internaliserend of externaliserend gedrag naar voren konden komen. 

Het is raadzaam om in vervolg onderzoek een bredere spreiding in leeftijd op te nemen. In de 

literatuur komt meerdere keren naar voren dat de verschillen in internaliserend en 

externaliserend gedrag duidelijker worden naarmate kinderen ouder worden. Door te weinig 

verschillende leeftijden in dit onderzoek is dit verschil wellicht niet naar voren gekomen. 

Volgens Gilliom en Shaw (2004) verandert internaliserend en externaliserend gedrag tussen 

het tweede en zesde levensjaar in de tegenovergestelde richting. Wanneer de onderzoeksgroep 

een grotere variëteit aan leeftijd bevatte hadden we dit kunnen toetsen. 

 Daarnaast zijn in er dit onderzoek een beperkt aantal variabelen meegenomen. Zo kan 

er in dit onderzoek niets gezegd worden over mogelijke effecten van opvoedingstijlen, of 

geboorte volgorde op internaliserend en externaliserend gedrag. Ook kan het temperament 

van het kind zelf in verband staan met het gedrag wat jongens en meisjes vertonen. Deze 

variabelen zouden in vervolgonderzoek meegenomen kunnen worden.  

Een verklaring voor het resultaat dat meisjes meer internaliserend gedrag vertonen dan 

jongens en het interactie effect dat meisjes tot aan hun tweede jaar minder externaliserend 

gedrag gaan vertonen en jongens juist meer, wordt hier mogelijk verklaard door het 

verwachte gedrag van meisjes en jongens. Of dit werkelijk zo is, is niet eerder vastgesteld. 

Hier zou in vervolgonderzoek naar gekeken kunnen worden. 

 Daarnaast wordt er in dit onderzoek enkel gebruik gemaakt van de perceptie van 

ouders. Om het internaliserend en externaliserend gedrag van de kinderen duidelijker in beeld 

te brengen zouden meerdere informanten gebruikt kunnen worden. De SDQ kan ook worden 

afgenomen bij leraren. Er zou ook een observatie kunnen plaatsvinden om een beeld van de 

kinderen te kunnen schetsen door de onderzoeker zelf.   
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Tenslotte zijn de resultaten gebaseerd op een niet klinische groep kinderen. Er komen 

ook weinig tot geen abnormale scores naar voren wat mogelijk aangeeft dat er bij zulke jonge 

kinderen nog geen sprake is van probleemgedrag. Hier kan verder onderzoek naar gedaan 

worden. Er is weinig bekend over probleemgedrag bij kinderen jonger dan 3 jaar. 
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