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Abstract 

The aim of this study was to examine whether coping strategies can predict internalising 

problems, self-esteem and experienced social acceptance. And whether there are gender and 

age differences in the use of coping strategies. The sample included 107 (pre)-adolescents in 

the ages of 11 to 18 years old who had a diagnostic examination at a psychological practice 

and (one of) their parents, living in the Netherlands. Each child completed self report 

questionnaires on coping strategies, self-esteem and experienced social acceptance. Each 

parent completed a  questionnair on the internalising problems of their child. Results showed 

that the passive coping strategy positively predicts total internalising problems, anxious/ 

depressive and withdrawn/ depressive problems and negatively predicts self-esteem. The 

coping strategy expression of emotions negatively predicts total internalising problems and 

withdrawn/ depressive problems. The avoidant strategy negatively predicts experienced social 

acceptance and finally the strategy positive self instruction positively predicts self-esteem. 

Girls have more internalising problems than boys, regardless the coping strategy they use. 

Girls also tend to use more of the strategy expression of emotions and the passive strategy 

than boys. There were no gender and age differences in the relation between coping strategies 

and internalising problems.  

The results are discussed in terms of the importance of assessing coping strategies and 

teaching (pre-)adolescents positive coping strategies.  

 

Keywords: coping strategies, internalising problems, self-esteem, social acceptance. 
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De effecten van copingstrategieën op internaliserende problemen, de eigenwaarde en 

ervaren sociale acceptatie bij (pre-)adolescenten 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de pre-adolescentie en de adolescentie perioden zijn 

die gepaard gaan met veel stress (Fields & Prinz, 1997). Naast extreme stress die kan 

voortkomen uit ernstige traumatische gebeurtenissen, scheiding en armoede, ervaart de 

jongere de meest frequente en aanzienlijke stress die ontstaat door de dagelijkse interacties 

(Compas, Orosan & Grant,1993). Voorbeelden van deze dagelijkse stress zijn conflicten met 

leeftijdsgenoten en ouders, schoolproblemen en schoolovergangen, het maken en behouden 

van vrienden, het zelfbeeld en ook financiële- en werkproblemen (Bagley & Mallick 

bediscuseerd in Howard & Medway 2004; Frydenberg & Lewis, 1993). De relatie tussen deze 

frequente cumulatieve stress en aanpassingsproblemen is groter dan de relatie tussen de niet 

frequente stressoren (trauma) en aanpassingsproblemen. (Printz, Shermis & Webb, 1999). 

Stress is gerelateerd aan psychische problemen (Compas et al., 1993). Stressvolle of 

negatieve gebeurtenissen zijn belangrijke indicatoren van internaliserende en externaliserende 

problemen in de ontwikkeling van adolescenten (Compas, Ey & Grant, 1993). Zo heeft 

onderzoek uitgewezen dat stressvolle gebeurtenissen voorspellers zijn van depressie en angst. 

Echter zijn mensen niet in gelijke mate kwetsbaar voor negatieve gebeurtenissen (Monroe & 

Simons, 1991). Of de stress die de jongere ervaart leidt tot psychische problemen hangt af van 

de manier waarop de jongere met deze stress omgaat. Dit wordt coping genoemd (Compas, 

Connor-Smith, Saltzman, Thomsen & Wadsworth, 2001). 

“Coping is de manier waarop iemand zowel gedragsmatig, cognitief als emotioneel op 

de aanpassing vereiste omstandigheden reageert. Het is een proces dat uit vele afzonderlijke 

componenten bestaat en dat voortdurend verandert, afhankelijk van nieuwe informatie en 

resultaten van vroegere gedragingen” (Lazarus et al. geciteerd in Scheurs, Willige, Brosschot, 

Tellegen & Graus, 1993, p. 8).  De copingstrategie wordt op veel verschillende manieren 
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geconceptualiseerd. Zo bestaat het onderscheid tussen probleem-gerichte coping en emotie-

gerichte coping (Lazarus & Folkman, 1987), tussen toenaderende-coping en vermijdende-

coping (Roth & Cohen, 1986) en tussen primaire-coping en secundaire-coping (Rothbaum, 

Weisz & Snyder, 1982). Over het algemeen betekenen de probleem-gerichte coping, de 

toenaderende-coping en de primaire-coping dat het individu reageert door rechtstreeks de 

stressvolle situatie te veranderen (Hampel & Petermann, 2005). De emotie-gerichte coping, de 

vermijdende-coping en de secundaire-coping betekenen dat het individu zijn negatieve 

emoties die gerelateerd zijn aan de stressvolle gebeurtenis wil reguleren. De stressvolle 

situatie zelf wordt niet veranderd (Hampel & Petermann, 2005). In de huidige studie worden 

dan ook alleen de noemers probleem-gerichte en emotie-gerichte coping gebruikt. De auteurs 

van de Utrechtse Coping Lijst voegen, naast de probleem-gerichte versus emotie-gerichte 

coping nog een derde vorm toe. Deze vorm heeft als doel directe vermindering van arousal, en 

wordt de palliatieve coping genoemd. Er wordt hierbij naar een middel gezocht dat de pijn 

(tijdelijk) verzacht zoals bijvoorbeeld roken of drinken (Scheurs et al., 1993).  

Welke specifieke copingstrategieën onder de algemene noemers probleem-gericht en 

emotie-gericht vallen verschilt per onderzoek. Maar over het algemeen kan gezegd worden 

dat onder de probleem-gerichte coping onder andere de strategieën probleem oplossen, 

informatie zoeken, steun zoeken en positieve zelfinstructie horen. Onder de emotie-gerichte 

coping horen onder andere de strategieën afleiding zoeken, vermijding, opgeven en 

emotionele expressie (Compas et al. 2001; Hampel & Petermann 2005) 

 

Gevolgen van de Copingstrategieën  

Er is talrijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van verschillende 

copingstrategieën  voor de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Uit veel onderzoek 

komt naar voren dat de probleem-gerichte coping minder psychische symptomen en de 
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emotie-gerichte coping meer psychische symptomen tot gevolg heeft (Compas et al., 2001; 

Clarke, 2006; Fields & Prinz 1997; Hobfoll, Dunahoo, Ben-Porath, & Monnier, 1994; 

Hoffman, Levy-Shiff, Sohlberg, & Zarizki,1992). 

Fields en Prinz (1997) concluderen uit een review van 21 studies dat actieve probleem-

gerichte coping, zoals het zoeken van sociale steun en direct het probleem oplossen, 

geassocieerd is met grotere sociale competentie en minder internaliserende en 

externaliserende gedragsproblemen. Emotie-gerichte coping zoals ontkenning en vermijding 

is geassocieerd met meer symptomen van depressie en angst (Holmes & Stevenson 

bediscuseerd in Connor-smith & Compas 2002).  

Compas en collega’s (2001) concluderen uit een review van 63 studies dat de 

probleem-gerichte coping zorgt voor minder internaliserende en externaliserende problemen 

en een betere sociale competentie. De meest positieve copingstrategieën zijn probleem 

oplossen, cognitieve herstructurering  en positieve herwaardering van de stressor. 

Copingstrategieën die zorgen voor negatieve gevolgen zijn de cognitieve- en 

gedragsvermijding, sociale terugtrekking, niet accepteren, emotionele expressie, wishful 

thinking en zelfkritiek. De effectgroottes in deze studie zijn echter wel redelijk klein. 

 Met betrekking tot de zelfwaardering van de adolescent blijkt uit onderzoek van 

Bijstra, Jackson en Bosma (1994) dat jongeren die de confrontatie met problemen aangaan (de 

strategie actief aanpakken) en optimistisch zijn (de strategie geruststellende/ troostende 

gedachten hanteren) een vrij hoge zelfwaardering hebben terwijl jongeren die de zaak somber 

inzien, piekeren en niet in staat zijn iets aan de situatie te doen (passief reactiepatroon)  een 

vrij lage zelfwaardering hebben. Mullis en Chapman (2000) en Clarke (2006) ondersteunen 

dit. Zij geven aan dat adolescenten met een positievere zelfwaardering meer probleem-

gerichte coping en minder emotie-gerichte coping gebruiken dan de adolescenten met een 

negatievere zelfwaardering.  Deze bevindingen laten dus zien dat de keuze voor een 



 6  

copingstrategie consequenties kan hebben voor het verdere ontwikkelingsverloop van de 

adolescent.                

 In de huidige studie wordt de relatie tussen copingstrategieën en internaliserende 

problemen onderzocht. Internaliserende problemen worden verkozen boven externaliserende 

problemen omdat internaliserende problemen minder zichtbaar zijn voor de omgeving en het 

daardoor langer duurt voordat adolescenten met internaliserende problemen in het 

hulpverleningscircuit terecht komen. Symptomen kunnen hierdoor verergeren. Het is daarom 

van belang de copingstrategieën die internaliserende problemen voorspellen aan te pakken om 

in de toekomst deze problemen te verminderen of voorkomen.  

Ook wordt de relatie tussen copingstrategieën en de competentie beleving van de adolescent 

onderzocht. In de literatuur is voornamelijk onderzoek gedaan naar de relatie met de sociale 

competentie en de zelfwaardering. In deze studie wordt dan ook de relatie tussen 

copingstrategieën en de eigenwaarde en de ervaren sociale acceptatie van de adolescent 

onderzocht.  

 

Copingstrategie en Sekse 

Welke copingstrategieën kinderen en adolescenten voornamelijk gebruiken wordt 

mede bepaald door de sekse van het individu. Zo gebruiken meisjes veel meer emotie-gerichte 

coping dan jongens. Meisjes dagdromen meer, gebruiken meer wishful thinking, zoeken meer 

sociale steun en hebben vaker een passief reactiepatroon dan jongens (Bijstra et al., 1994; 

Frydenberg & Lewis 1991, 1993; Hobfoll et al., 1994). Ook maken meisjes zich meer zorgen, 

doen ze meer aan arousal verlaging en gebruiken ze meer zelfkritiek. Jongens gaan juist 

sporten of lichamelijk ontspannen (Frydenberg & Lewis, 1993). De twee laatst genoemden 

vallen onder de palliatieve coping (Scheurs et al., 1993). Jongens en meisjes gebruiken wel 

evenveel probleem-gerichte coping (Frydenberg & Lewis 1991, 1993). 



 7  

Toch laten sommige studies andere resultaten zien. Uit onderzoek van Oláh (1995) 

blijkt dat over alle culturen gezien, in overeenstemming met bovenstaande onderzoeken, 

meisjes meer emotie-gerichte coping laten zien maar dat jongens niet evenveel, maar meer 

probleem-gerichte coping dan meisjes gebruiken. Ook blijkt uit onderzoek van Hampel en 

Petermann (2005) dat meisjes over het algemeen vaker de negatieve copingstrategieën 

gebruiken en minder vaak de positieve strategieën gebruiken.  

 Er zijn geen studies bekend waar gekeken wordt naar verschillen tussen jongens en 

meisjes in de relatie tussen copingstrategieën en internaliserend probleemgedrag. Is het 

bijvoorbeeld zo dat als een bepaalde copingstrategie bij meisjes internaliserend 

probleemgedrag voorspelt dit ook geldt voor dezelfde copingstrategie bij jongens? In de 

huidige studie wordt specifiek naar deze relatie gekeken. De ontwikkeling van problemen 

leidt bij meisjes eerder tot internaliserende (affectieve) stoornissen en bij jongens eerder tot 

externaliserende (agressieve) stoornissen (Smith & Rutter bediscuseerd in Lenssen, 

Doreleijers, Dijk van & Hartman, 2000) daarom is het aannemelijker dat de relatie tussen 

copingstrategieën en internaliserende problemen sterker is voor meisjes dan voor jongens.  

 

Copingstrategie en Leeftijd 

Wat tevens medebepalend is voor de copingstrategie die kinderen en adolescenten 

gebruiken is hun leeftijd. Onderzoek is voornamelijk gericht op de ontwikkeling (stabiliteit en 

veranderbaarheid) van copingstrategieën met het ouder wordende kind. Zo blijkt dat de 

emotie-gerichte copingstrategie afleiding zoeken meer in de kindertijd voorkomt dan in de 

adolescentie (Hampel & Petermann, 2005). Ook blijkt dat het reguleren van emoties steeds 

beter gaat naarmate men ouder wordt (Compas et al., 1993). Er zijn geen veranderingen in de 

ontwikkeling van coping gevonden ten aanzien van de probleem-gerichte coping. Dus 

strategieën als probleem oplossen, steun zoeken en positieve zelfinstructie wordt al in de 
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kindertijd verkregen (Hampel & Petermann, 2005). Over het algemeen komt naar voren dat 

naarmate men ouder wordt de positieve strategieën afnemen en de negatieve strategieën 

toenemen (Frydenberg & Lewis, 1993; Hampel & Petermann, 2005; Hoffman et al., 1992). 

Echter is er nog geen specifiek onderzoek bekend naar of de leeftijd van invloed is op 

de relatie tussen copingstrategieën en internaliserend probleemgedrag. Leidt een 

copingstrategie in de pre-adolescentie bijvoorbeeld tot evenveel internaliserende problemen 

als dezelfde copingstrategie in de adolescentie? In deze studie wordt specifiek naar deze 

relatie gekeken.  

De volgende onderzoeksvragen en hypotheses zijn geformuleerd:  

1 Welke copingstrategieën voorspellen internaliserend probleemgedrag? Verwacht 

wordt dat de copingstrategieën palliatieve reactie, vermijden, passief reactiepatroon 

(somber inzien/ piekeren) en expressie van emoties internaliserende problemen 

positief voorspellen. En dat de strategie actief aanpakken internaliserende problemen 

negatief voorspelt.  

1a Welke copingstrategie(ën) zijn de sterkste voorspellers van internaliserend      

probleemgedrag? Verwacht wordt dat de vermijdende en de passieve coping- 

strategieën de sterkste (positieve) voorspellers zijn van  internaliserende problemen.  

       1b In welke mate voorspellen de copingstrategieën de twee typen (angstig/ depressief en  

teruggetrokken/ depressief) internaliserend probleemgedrag? 

Verwacht wordt dat het passieve reactiepatroon het sterkst teruggetrokken/ 

depressieve problemen voorspelt. Daarnaast wordt verwacht dat de vermijdende 

copingstrategie het sterkst angstig/ depressieve problemen voorspelt.  

2 Welke copingstrategieën voorspellen de eigenwaarde en het gevoel van sociale 

acceptatie van de adolescent? Verwacht wordt dat de palliatieve reactie, vermijden en 

expressie van emoties de eigenwaarde en de ervaren sociale acceptatie negatief kan 
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voorspellen. Ten aanzien van de eigenwaarde wordt ook nog verwacht dat dit positief 

voorspelt wordt door geruststellende en troostende gedachten hanteren en dat dit 

negatief voorspelt wordt door een passief reactiepatroon.  

Tevens wordt verwacht dat de actieve copingstrategie de  eigenwaarde en de ervaren 

sociale acceptatie positief kan voorspellen.  

2a Welke copingstrategie(ën) zijn de sterkste voorspellers van de eigenwaarde en sociale  

      acceptatie van de adolescent? 

Verwacht wordt dat een passief reactiepatroon de sterkste negatieve voorspeller is 

voor de  eigenwaarde. En dat de vermijdende strategie de sterkste negatieve 

voorspeller is voor de ervaren sociale acceptatie. Ten aanzien van de actieve 

copingstrategie wordt verwacht dat dit de sterkste positieve voorspeller is voor de  

eigenwaarde en het gevoel van sociale acceptatie. 

3 Is er een verschil tussen jongens en meisjes en de copingstrategie die zij gebruiken? 

Verwacht wordt dat meisjes meer emotie-gerichte en meer negatieve 

copingstrategieën gebruiken dan jongens.  

4 Is er een verschil tussen jongens en meisjes in de relatie tussen copingstrategie en 

internaliserend probleemgedrag? Deze onderzoeksvraag is niet eerder onderzocht. 

Verwacht wordt dat de relatie tussen copingstrategie en internaliserende problemen 

sterker is voor meisjes dan voor jongens. 

5 Is er een verschil in leeftijd in de relatie tussen copingstrategie en internaliserend 

probleemgedrag? Deze onderzoeksvraag is niet eerder onderzocht. Verwacht wordt 

dat de relatie tussen copingstrategieën en internaliserende problemen sterker is 

naarmate men ouder wordt omdat er door de maatschappij steeds meer gevraagd 

wordt  van de ouder wordende  adolescent. Hij moet steeds meer taken en problemen 

kunnen oplossen. Wanneer er dan negatieve copingstrategieën gebruikt worden zijn de 



 10  

gevolgen mogelijk groter dan wanneer de adolescent minder taken hoeft te 

volbrengen. 

 

Methode 

Steekproef 

 De steekproef bestaat uit 107 (pre-)adolescenten die zich hebben aangemeld bij het 

Therapeutisch Centrum Emmeloord (TCE) voor persoonlijkheidsonderzoek en (één van) hun 

ouders. Het TCE is een eerstelijnspsychologenpraktijk. Van de 107 adolescenten zijn er 54 

meisjes en 53 jongens. De leeftijd varieert van 11 tot en met 18 jaar met gemiddelde van 14.6 

jaar en een standaarddeviatie van 1.6. 

Er is sprake van een selecte steekproef. De steekproef is getrokken uit de dossiers (2000- 

februari 2008) van het TCE waarbij geselecteerd is op de aanwezigheid van de UCL, de 

CBCL en de CBSA vragenlijsten. Van alle respondenten uit de steekproef was het 

persoonlijkheidsonderzoek al afgesloten. De resultaten kunnen niet vanzelfsprekend 

gegeneraliseerd worden naar alle (pre-)adolescenten van heel Nederland.  

 

Design 

Het type onderzoek dat is uitgevoerd is een empirisch kwantitatief onderzoek. Er is 

gebruik gemaakt van data verkregen door middel van vragenlijsten die bij de (pre-) 

adolescenten en (één van) hun ouders zijn afgenomen. Er is gekozen voor een survey als 

onderzoeksdesign. Allereerst omdat er sprake is van dossieronderzoek en in de dossiers 

gebruik is gemaakt van vragenlijsten. De vragenlijsten geven in korte tijd veel informatie. Ten 

tweede biedt de survey methode, in tegenstelling tot observatie, de mogelijkheid om de 

ervaringen van de kinderen en ouders te meten. Er was sprake van een toetsend onderzoek 

aangezien de vooraf opgestelde hypothesen getoetst werden. 
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Instrumenten 

De belangrijkste kernbegrippen uit de onderzoeksvragen worden als volgt beschreven. 

 Coping. Met de Utrechtse Coping Lijst (UCL) (Scheurs et al., 1993), welke is ingevuld 

door de adolescenten, is gemeten welke copingstijl(en) de adolescenten hanteren. De 

vragenlijst bestaat uit 47 items die zeven schalen vormen. De schaal actief aanpakken 

(doelgericht en met vertrouwen te werk gaan om het probleem op te lossen) bestaat uit 7 

items. Een voorbeelditem van deze schaal is: “Direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn”. De 

schaal palliatieve reactie (afleiding zoeken en zich met andere dingen bezighouden om niet 

aan het probleem te hoeven denken) bestaat uit 8 items. Een voorbeelditem van deze schaal is: 

“Proberen je te ontspannen”. De schaal vermijden/ afwachten (de situatie uit de weg gaan of 

afwachten wat er gaat gebeuren) bestaat ook uit 8 items. Een voorbeelditem van deze schaal 

is: “Toegeven om moeilijke situaties te vermijden’. De schaal sociale steun zoeken (het 

zoeken van troost en begrip bij anderen, hulp vragen) bestaat uit 6 items. Een voorbeelditem 

van deze schaal is: “Je zorgen met iemand delen”. De schaal passief reactiepatroon (de zaak 

somber inzien, zich piekerend in zichzelf terugtrekken, niet in staat om iets aan de situatie te 

doen) bestaat uit 7 items. Een voorbeelditem van deze schaal is: “Je volledig afzonderen van 

anderen”. De schaal expressie van emoties (het laten blijken van ergernis of kwaadheid; 

spanningen afreageren) bestaat uit 3 items. Een voorbeelditem van deze schaal is: “Je ergernis 

laten blijken”. En als laatste bestaat de schaal geruststellende gedachten (zichzelf 

geruststellen, jezelf moed inspreken) uit 5 items. Een voorbeelditem van deze schaal is: “Je 

bedenken dat na regen zonneschijn komt”. De auteurs van de UCL hebben drie items niet 

opgenomen in de schalen maar deze blijven wel gehandhaafd in de lijst. De reden hiervan 

wordt niet aangegeven.  

 De vragen zijn beantwoord aan de hand van een vier-puntsschaal (1 = zelden of niet, 2 = 

soms, 3 = vaak, 4 = zeer vaak).  De cijfers corresponderen met de scores op de desbetreffende 
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items. De schaalscores worden vervolgens berekend door de items per schaal op te tellen. De 

totaalscores worden aan de hand van een normtabel omgezet in de scores zeer laag, laag, 

gemiddeld, hoog en zeer hoog. In het huidige onderzoek wordt voor alle zeven 

copingstrategieën deze vijf-puntsschaal gebruikt. De betrouwbaarheid, criterium- en de 

begripsvaliditeit zijn allen voldoende (Cotan, 1999).   

 

 Internaliserende problemen. De Child Behavior Check List (CBCL) (Verhulst, Ende & 

Koot, 1996) meet de hoeveelheid internaliserende problemen die het kind volgens de ouders 

heeft. De totale schaal internaliserende problemen (21 items) bestaat uit de schaal angstig/ 

depressief (13 items), de schaal teruggetrokken/ depressief (8 items) en de schaal somatische 

klachten (11 items). In deze studie worden de schalen angstig/ depressief en teruggetrokken/ 

depressief ook apart meegenomen. De schaal somatische klachten wordt niet apart 

meegenomen in de studie. Het totaal internaliserend probleemgedrag bestaat nog wel uit de 

drie schalen angstig/ depressief, teruggetrokken/ depressief en somatische klachten. Een 

voorbeelditem van de schaal angstig/ depressief is: “Uw kind voelt zich niet geliefd”. Een 

voorbeelditem van de schaal teruggetrokken/ depressief is: “Uw kind is verlegen”. De vragen 

zijn beantwoord aan de hand van een drie-puntsschaal (0 = helemaal niet van toepassing, 1 = 

een beetje of soms van toepassing, 2 = duidelijk of vaak van toepassing). De schalen zijn 

geconstrueerd middels het optellen van de items behorende bij de subschalen. Aan de hand 

van een normtabel worden de totaalscores omgezet in de scores gemiddeld, subklinisch en 

klinisch. In de huidige studie wordt alleen deze drie-puntsschaal gebruikt. De 

betrouwbaarheid en de criteriumvaliditeit is volgens de COTAN (1999) voldoende. De 

begripsvaliditeit is goed.  
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Ervaren sociale acceptatie en eigenwaarde. De Competentie Beleving Schaal voor 

Adolescenten (CBSA) (Treffers, Goedhart, Veerman Bergh, Ackeaert & Rycke, 2002) meet 

hoe de adolescent zichzelf ervaart en hoe hij zijn eigen vaardigheden op een aantal 

levensgebieden inschat. De vragenlijst is geschikt voor adolescenten van 12 tot 18 jaar. De 

vragenlijst omvat 35 items welke onderverdeeld zijn in zeven schalen. Elke schaal bestaat uit 

vijf items. In het huidige onderzoek worden alleen de twee schalen Sociale acceptatie (meent 

de adolescent genoeg vrienden te hebben, kan hij makkelijk vrienden maken? Vindt de 

adolescent van zichzelf dat hij erbij hoort?) en Gevoel van eigenwaarde (hoe beoordeelt de 

adolescent zichzelf in het algemeen, als persoon? Hoe is zijn gevoel van eigenwaarde?) 

gebruikt. Bij elk item worden steeds twee groepen adolescenten beschreven. De adolescent 

kruist aan tot welke groep hij volgens hem behoort, en of hij 'helemaal' of 'een beetje' tot die 

groep behoort. Een voorbeelditem van de Sociale acceptatie schaal is ‘Sommige jongeren 

worden niet gauw aardig gevonden maar Andere jongeren worden gauw aardig gevonden’. 

Een voorbeelditem van de Gevoel van eigenwaarde schaal is ‘Sommige jongeren zouden vaak 

liever iemand anders zijn maar Andere jongeren zijn meestal tevreden met wie ze zijn’. De 

scores op de items van de schaal worden opgeteld en door middel van een normtabel omgezet 

in de scores laag, gemiddeld en hoog. In de huidige studie wordt alleen deze drie-puntsschaal 

gebruikt. De betrouwbaarheid van deze test is voldoende, de begripsvaliditeit is goed en de 

criteriumvaliditeit is onvoldoende (COTAN 2003). 

 

Procedure 

De persoonlijkheidsonderzoeken zijn in de jaren van 2000 tot februari 2008 allen één 

op één afgenomen door orthopedagogen binnen het TCE. Nadat het 

persoonlijkheidsonderzoek, met daarbinnen ook een eindgesprek en advies met de ouders, is 

afgerond is hier een definitief rapport van gemaakt. Dit rapport komt samen met het 
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afgenomen testmateriaal in het dossier van de cliënt. Uit deze dossiers is de benodigde data 

gehaald. Er is gekozen voor dossieronderzoek omdat er niet genoeg respondenten binnen het 

TCE aanwezig waren om een betrouwbare grote groep te creëren. Tevens was er geen 

zekerheid dat de respondenten zich later nog zouden aanmelden.  

De cliënten hebben geen toestemming gegeven voor participatie aan het onderzoek omdat zij 

geen contact meer hebben met het TCE. Ook heeft het TCE niet op voorhand de cliënten 

geïnformeerd dat hun dossiers mogelijk voor onderzoeksdoeleinden gebruikt kunnen worden. 

Wel zijn de gegevens geanonimiseerd verwerkt en zijn op geen enkele wijze 

persoonsgegevens terug te halen. De dossiers blijven enkele jaren bewaard. De papieren 

dossiers (met eindrapport en de afgenomen testen) waren binnen het TCE niet allemaal meer 

bereikbaar. Wel zijn alle eindrapporten in de computer opgeslagen. Daarom zijn de 

eindrapporten uit de computer gebruikt voor de dataverzameling.  

 

Data-analyse 

In het eindrapport worden de scores op de testen beschreven aan de hand van 

categorische scores (bijvoorbeeld laag, gemiddeld, hoog) en niet aan de hand van de exacte 

scores in cijfers zoals dat ook in de papieren testen gedaan wordt. Hierdoor is de range van de 

variabelen kleiner (drie- of vijf-puntsschaal) maar worden toch als interval of ratiovariabelen 

gebruikt in de data-analyse. 

Voordat begonnen wordt aan de data-analyse van de onderzoeksvragen worden eerst  

correlaties tussen de copingstrategieën onderling en de correlaties tussen de copingstrategieën, 

internaliserende problemen, ervaren sociale acceptatie en eigenwaarde uitgevoerd. Om 

onderzoeksvragen 1, 1a, 1b, 2 en 2a te beantwoorden worden multiple regressies uitgevoerd. 

Een t-toets wordt uitgevoerd om onderzoeksvraag 3 te beantwoorden. En voor het 
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beantwoorden van onderzoeksvragen 4 en 5 worden regressies met interactie effecten met 

sekse en leeftijd uitgevoerd.  

 

Resultaten 

Algemene bevindingen 

De resultaten van het onderzoek met betrekking tot de copingstrategieën van het kind 

enerzijds en het internaliserend probleemgedrag, de eigenwaarde en de ervaren sociale 

acceptatie van het kind anderzijds worden besproken. Het internaliserende probleemgedrag 

bestaat uit de schalen angstig/ depressief, teruggetrokken/ depressief en totaal internaliserend 

probleemgedrag.  

Uit de correlaties blijkt dat er een significant positieve samenhang bestaat tussen de 

copingstrategie actief aanpakken enerzijds en expressie van emoties en geruststellende en 

troostende gedachten hanteren anderzijds. Ten aanzien van de copingstrategie vermijden blijkt 

dat deze significant positief samenhangt met de strategie palliatieve reactie (afleiding zoeken) 

en de strategie passief reactiepatroon. Ook hangt deze copingstrategie vermijden negatief 

samen met de strategie sociale steun zoeken. Als laatste hangt de copingstrategie 

geruststellende en troostende gedachten hanteren significant positief samen met de strategie 

palliatieve reactie (zie Tabel 1). 

Ten aanzien van de correlaties tussen de zeven copingstrategieën, de schalen 

internaliserend probleemgedrag en de schalen van de competentie blijkt dat de actieve 

copingstrategie significant positief samenhangt met de eigenwaarde van de adolescent. De 

palliatieve reactie hangt significant negatief samen met de ervaren sociale acceptatie. De 

vermijdende copingstrategie hangt significant positief samen met de schaal teruggetrokken/ 

depressief en significant negatief samen met de ervaren sociale acceptatie en het gevoel van 

eigenwaarde. Het passieve reactiepatroon hangt significant positief samen met de drie 
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internaliserende schalen en significant negatief samen met de twee competentie schalen. De 

schaal expressie van emoties hangt significant negatief samen met de teruggetrokken/ 

depressieve schaal en de copingstrategie geruststellende en troostende gedachten hanteren 

hangt significant positief samen met het gevoel van eigenwaarde (zie Tabel 2).  

 

Tabel 1 

Correlaties tussen de zeven copingstrategieën  (N=107) 

 Actief Afleiding Vermijden Steun Passief Expressief Geruststellende 

gedachten  

Afleiding .07 1      
Vermijden    -.12     .36**  1     
Steun .17 .07    -.21* 1    
Passief    -.14 .19       .28** -.15 1   
Expressief  .23* .07 -.11  .18 .09 1  
Geruststellende 

gedachten 
   .26**     .35**  .18  .14 .04 .03 1 

* p < .05 

** p < .01 

 

Tabel 2  

Correlaties tussen de zeven copingstrategieën,  internaliserende problemen en de competentie  (N=107) 

 Actief Afleiding Vermijden Steun Passief Expressief Geruststellende 

gedachten 

Angstig/ 

depressief 

 

-.05 -.04 -.01 -.07   .28** -.05 -.02 

Teruggetrokken/ 

Depressief 

 

-.02  .08    .21* -.06 .22*     -.26**  .09 

Totaal 

internaliserend 

probleemgedrag 

 

 .09 -.01 -.03  .07   .32** -.14  .03 

Sociale 

acceptatie 

 

 .02   -.21*     -.34**  .18    -.25*  .01 -.09 

Eigenwaarde      .30** -.13   -.21* -.00  -.30** -.13    .21* 
* p < .05 

** p < .01 

 

Copingstrategieën en internaliserend probleemgedrag 

Om te toetsen welke copingsstrategieën het totaal internaliserend probleemgedrag, de 

angstig/ depressieve en teruggetrokken/ depressieve problemen (het sterkst) voorspellen zijn 
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drie multiple regressies uitgevoerd met de zeven copingstrategieën als voorspellers van de 

drie schalen. Hieruit blijkt dat de copingstrategie passief reactiepatroon internaliserend 

probleemgedrag significant  en ook het sterkst kan voorspellen (β = .41, p < .001). Hoe 

passiever het reactiepatroon van de adolescent hoe meer internaliserend probleemgedrag hij 

heeft. De tweede en laatste significante voorspeller van internaliserend probleemgedrag is de 

strategie expressie van emoties. Deze is de één na sterkste voorspeller van internaliserend 

probleemgedrag (β = -.24, p = .02). Dit betekent dat hoe meer expressie van emoties de 

adolescent vertoont hoe minder probleemgedrag hij heeft. De overige copingstrategieën zijn 

geen significante voorspellers van internaliserend probleemgedrag.  

Het angstig/ depressieve probleemgedrag kan alleen positief significant voorspelt 

worden door het passieve reactiepatroon. Tevens is dit dan ook de sterkste voorspeller (β = 

.32, p = .00). De ander copingstrategieën zijn geen significante voorspellers.   

Het teruggetrokken/ depressieve probleemgedrag kan significant voorspelt worden 

door zowel het passieve reactiepatroon als expressie van emoties. Expresssie van emoties is 

de sterkste voorspeller (β = -.30, p = .00) gevolgd door het passieve reactiepatroon (β = .24,          

p = .02).  Hoe meer expressie van emoties hoe minder teruggetrokken/ depressief 

probleemgedrag. En hoe passiever de adolescent is hoe meer teruggetrokken/ depressief 

probleemgedrag hij vertoont (zie Tabel 3). 
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Tabel 3  Regressie analyse tussen de copingstrategieën en de internaliserende problemen: bèta coëfficiënten 

(N=107). 

 Totaal internaliserende 

problemen  

Angstig/ depressief Teruggetrokken/ 

depressief 

Actief  .14 -.01 .05 
Afleiding -.03 -.06 .02 
Vermijden -.10 -.09 .12 
Steun  .12 -.03 .03 
Passief      .41**      .32**   .24* 
Expressief  -.24* -.09   -.30** 
Geruststellende 

gedachten 
.00  .01 .03 

R kwadraat .19 .10 .16 
* p < .05 

** p < .01 

 

Copingstrategieën, ervaren sociale acceptatie en eigenwaarde 

Om te toetsen welke copingstrategieën de eigenwaarde en de ervaren sociale 

acceptatie (het sterkst) voorspellen zijn twee multiple regressies uitgevoerd met de zeven 

copingstrategieën als voorspellers van de twee schalen. Met betrekking tot de ervaren sociale 

acceptatie blijkt dat dit als enige negatief significant voorspelt kan worden door de 

vermijdende copingstrategie. Tevens blijkt dit dan ook de sterkste voorspeller te zijn             

(β = -.24, p = .04). Hoe sterker de copingstrategie vermijding gehanteerd wordt hoe minder de 

adolescent zich sociaal geaccepteerd voelt. De andere copingstrategieën zijn geen significante 

voorspellers.  

Met betrekking tot de eigenwaarde van de adolescent blijkt dat dit significant 

voorspelt wordt door de copingstrategieën geruststellende en troostende gedachten hanteren 

(β = .232, p = .04) en een passief reactiepatroon (β = -.226, p = .03). Hoe meer 

geruststellende en troostende gedachten de adolescent hanteert hoe meer eigenwaarde hij 

heeft. En hoe passiever het reactiepatroon van de adolescent hoe lager zijn eigenwaarde is. De 

copingstrategie geruststellende en troostende gedachten hanteren is de sterkste voorspeller 

voor eigenwaarde, gevolgd door het passieve reactiepatroon. Het verschil in sterkte tussen 

deze twee is echter zeer klein. De actieve copingstrategie heeft een net niet significant positief 
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verband met de eigenwaarde (Beta = .21, p = .055) maar dit kan wel een trend genoemd 

worden (zie Tabel 4). 

 

Tabel 4  Regressie analyse tussen de copingstrategieën en de  competentie: bèta coëfficiënten (N=107). 

 Ervaren sociale acceptatie Gevoel van eigenwaarde 

Actief -.04   .21 
Afleiding -.10 -.12 
Vermijden   -.24* -.18 
Steun  .09 -.11 
Passief -.17   -.23* 
Expressief -.03 -.13 
Geruststellende 

gedachten 
-.01     .23* 

R kwadraat .16 .25 
* p < .05 

** p < .01 

 

Verschillen tussen jongens en meisjes 

Om te toetsen of er een verschil bestaat tussen jongens en meisjes en de 

copingstrategieën die zij gebruiken is een t-toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat jongens en 

meisjes alleen significant verschillen in het gebruik van de copingstrategieën passief 

reactiepatroon (t = -5.19; df = 99,40; p < .001) en expressie van emoties (t = -2,50; df = 

98,03; p = .01). Ten aanzien van het passieve reactiepatroon hebben de jongens (N = 53) een 

gemiddelde van -.23 met een standaarddeviatie van 1,10 en de meisjes (N = 54) een 

gemiddelde van .78 met een standaarddeviatie 0,88. Ten aanzien van de strategie expressie 

van emoties hebben de jongens een gemiddelde van .11 met een standaarddeviatie van 0,78 en 

de meisjes hebben een gemiddelde van .56 met een standaarddeviatie van 1,04. De beide 

strategieën worden dus significant meer gebruikt door meisjes. Bovenstaande gemiddelden 

zijn anders dan men in eerste instantie zou verwachten omdat de in de analyses gebruikte 

copingstrategieën een vijf-puntsschaal van –2 tot 2 hebben.  

Om te toetsen of er sekseverschillen in de relaties tussen copingstrategieën en 

internaliserende probleemgedrag zijn, zijn er zeven regressieanalyses uitgevoerd  met 
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geslacht, copingstrategie en de interactie tussen beiden als voorspellers van internaliserend 

probleemgedrag. Uit de regressieanalyses blijkt dat er ten aanzien van alle zeven 

copingstrategien een hoofdeffect bestaat voor geslacht. Het geslacht voorspelt dus significant 

internaliserende problemen en in dit geval hebben meisjes meer internaliserende problemen 

dan jongens. Alleen bij de copingstrategie expressie van emoties is er ook sprake van een 

hoofdeffect van deze copingstrategie (β = -.23, p = .02). Dit betekent dat expressie van 

emoties significant negatief internaliserende problemen kan voorspellen. De copingstrategie 

passief reactiepatroon is net niet positief significant (β = .22, p = .052) maar er is wel sprake 

van een trend. De overige strategieën kunnen internaliserend probleemgedrag niet 

voorspellen. Er zijn geen significante interactie-effecten voor de copingstrategieën en het 

geslacht van het kind voor het voorspellen van internaliserend probleemgedrag. Het effect van 

de copingstrategieën op de internaliserende problemen is dus gelijk voor jongens en meisjes 

(zie Tabel 5). 

 

Tabel 5  Regressie analyse met interactie effect tussen geslacht en de copingstrategieën: bèta coëfficiënten 

(N=107) 

                                                                   Internaliserende  problemen 

 Actief Palliatief Vermijden Sociale steun Passief Expressie 

emoties 

Geruststellende 

gedachten 

Geslacht             -.31** -.32** -.31** -.33** -.21* -.38** -.32** 

Coping Strategie .38 -.07 -.02 .11 .22 -.23* -.02 

Geslacht * copingstrategie .47 .09 .11 .05 .04 .04 .06 

R kwadraat .11 .11 .11 .11 .14 .15 .10 

F waarde 3.83* 3.70* 3.86* 3.86* 5.16** 5.61** 3.49* 

* p < .05 

** p < .01 
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Leeftijdsverschillen, copingstrategieën en internaliserend probleemgedrag 

Om te toetsen of er leeftijdsverschillen in de relaties tussen copingstrategieën en 

internaliserende probleemgedrag zijn, zijn er zeven regressieanalyses uitgevoerd  met leeftijd, 

copingstrategie en de interactie tussen beiden als voorspellers van internaliserend 

probleemgedrag. Uit de analyses blijkt dat er geen significante hoofdeffecten bestaan voor de 

leeftijd. De leeftijd kan dus internaliserende problemen niet voorspellen, ongeacht welke 

copingstrategie gebruikt wordt. Er bestaat een hoofdeffect voor de copingstrategie passief 

reactiepatroon (β = .33; p = .00). Dit betekent dat hoe passiever de adolescent is hoe meer 

internaliserende problemen hij heeft. Verder bestaan er geen hoofdeffecten voor de 

copingstrategieën. Ook zijn er geen significante interactie-effecten voor de copingstrategieën 

en de leeftijd van het kind voor het voorspellen van internaliserend probleemgedrag. Het 

effect van de copingstrategieën op de internaliserende problemen is dus gelijk voor alle 

leeftijden. 

 

Discussie 

In de huidige studie is onderzocht wat de invloed is van zeven copingstrategieën op 

internaliserend probleemgedrag, de eigenwaarde en ervaren sociale acceptatie van de 

adolescent. Tevens is bekeken of deze invloed ook afhankelijk is van sekse en leeftijd. Uit de 

resultaten blijkt ten aanzien van de totale internaliserende problemen dat hoe passiever het 

reactiepatroon van de adolescent is hoe meer internaliserende problemen hij heeft. Tevens 

komt naar voren dat hoe meer de strategie expressie van emoties gebruikt wordt hoe minder 

internaliserende problemen voorkomen. Van deze twee significante voorspellers is het 

passieve reactiepatroon de sterkste. Dit komt deels overeen met de verwachtingen. Verwacht 

was dat beide strategieën de problemen significant zouden voorspellen, maar met betrekking 

tot de expressie van emoties was verwacht dat hoe meer de adolescent expressie van emoties 

vertoont hoe meer internaliserende problemen hij zou vertonen. Dit blijkt andersom het geval 
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te zijn. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat juist het uiten van emoties opgekropte 

spanning vrij laat en er minder over gepiekerd wordt waardoor het mogelijk is dat 

internaliserende problemen tegengegaan wordt (Middendorp & Geenen, 2004). Ook werd nog 

verwacht dat de copinstrategieën vermijden en palliatieve reactie de internaliserende 

problemen zouden voorspellen en dat de vermijdende strategie ook een sterke voorspeller zou 

zijn. Dit is niet zo gebleken. 

Wanneer angstig/ depressieve en teruggetrokken/ depressieve problemen apart 

onderzocht werden kwam naar voren dat, net als bij de totaal internaliserende problemen, het 

passieve reactiepatroon een positief significante voorspeller is voor deze beide variabelen. Bij 

de angstig/ depressieve problemen bleek deze strategie de enige en sterkste voorspeller te zijn. 

Het onderscheid tussen angstig/ depressieve en teruggetrokken/ depressieve problemen was 

nog niet eerder onderzocht. Echter werd verwacht dat de vermijdende copingstrategie de 

enige en sterkste voorspeller van angstig/ depressieve problemen zou zijn omdat het zo zou 

kunnen zijn dat hoe minder de adolescent nog in contact komt met leeftijdsgenoten hoe meer 

angst hij krijgt om dit contact alsnog op te zoeken. Deze verwachting bleek dus niet te 

kloppen. Voor de teruggetrokken/ depressieve problemen werd verwacht dat het passieve 

reactiepatroon de enige en sterkste voorspeller zou zijn omdat het passieve reactiepatroon 

gekenmerkt wordt door zich piekerend in zichzelf terugtrekken en de zaak somber inzien. Het 

passieve reactiepatroon was wel een significante voorspeller maar de strategie expressie van 

emoties was een sterkere voorspeller dan het passieve reactiepatroon. Hoe meer expressie van 

emoties de adolescent vertoont hoe minder teruggetrokken/ depressieve problemen 

voorkomen. Met betrekking tot teruggetrokken/ depressieve problemen bestaan verder geen 

significante voorspellers.  

Wanneer deze resultaten vergeleken worden met voorgaand onderzoek blijkt dat de 

resultaten deels overeenkomen. Zo komt uit veel onderzoek naar voren dat de 
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probleemgerichte strategieën (probleem oplossen, informatie zoeken, steun zoeken en 

positieve zelfinstructie) voor minder internaliserende problemen zorgen. En dat de 

emotiegerichte strategieën (afleiding zoeken, vermijding en emotionele expressie) voor meer 

internaliserende problemen zorgen (Compas et al., 2001; Clarke, 2006; Mullis & Chapman, 

2000). Met name vermijding en emotionele expressie zorgen voor meer internaliserende 

problemen (Compas et al., 2001; Fukunishi bediscuseerd in Connor-smith & Compas 2002). 

Ook in het huidige onderzoek blijkt dus dat de emotiegerichte strategie passief reactiepatroon 

alle drie schalen internaliserende problemen voorspelt. Dat daarentegen zoals al genoemd de 

totaal internaliserende problemen en daarbij ook de teruggetrokken/ depressieve problemen 

negatief significant voorspelt worden door expressie van emoties is juist het 

tegenovergestelde ten opzichte van eerder onderzoek. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

hierboven al genoemd.  

Vervolgens is bekeken welke copingstrategieën de eigenwaarde en ervaren sociale 

acceptatie kunnen voorspellen. Het is gebleken dat het passieve reactiepatroon en de strategie 

geruststellende en troostende gedachten hanteren de eigenwaarde kunnen voorspellen. De 

strategie geruststellende en troostende gedachten hanteren voorpelt de eigenwaarde net iets 

sterker dan dat het passieve reactiepatroon dat doet. Hoe passiever het reactiepatroon hoe 

minder eigenwaarde de adolescent heeft. En hoe meer geruststellende en troostende gedachten 

de adolescent hanteert hoe meer eigenwaarde hij heeft. Dat deze beide strategieën de 

eigenwaarde voorspellen kwam overeen met de verwachtingen, echter was wel verwacht dat 

het passieve reactiepatroon de sterkste voorspeller zou zijn. Dit was niet het geval, al is het 

verschil in sterkte erg klein. Ook werd verwacht dat de actieve strategie een sterke positief 

significante voorspeller van de eigenwaarde zou zijn. Dit bleek niet het geval, echter was er 

wel sprake van een positief voorspellende trend. Als laatste was ook verwacht dat, in minder 
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sterke mate, de strategieën palliatieve reactie, vermijden en expressie van emoties negatief 

significante voorspellers waren. Dit was niet het geval.  

Ten aanzien van de ervaren sociale acceptatie is gebleken dat de vermijdende strategie 

de enige en sterkste significante voorspeller was. Hoe meer de strategie vermijden gehanteerd 

wordt hoe minder de ervaren sociale acceptatie. Dit komt ook overeen met de verwachtingen.  

Echter was ook hier verwacht dat de actieve strategie een sterke voorspeller zou zijn, maar dit 

bleek helemaal geen voorspeller te zijn. En ook was verwacht dat de strategieën palliatieve 

reactie, expressie van emoties en geruststellende en troostende gedachten hanteren 

significante voorspellers zouden zijn. Dit was tevens niet het geval. De resultaten uit het 

huidige onderzoek met betrekking tot de ervaren sociale acceptatie en de eigenwaarde komen 

overeen met de onderzoeken van Bijstra, Jackson en Bosma (1994) en Compas et al. (2001) 

en komen overeen met de algemene notie dat de emotiegerichte strategieën leiden tot minder 

eigenwaarde en minder sociale competentie en dat de probleem-gerichte strategieën leiden tot 

meer eigenwaarde en meer sociale competentie (Fields & Prinz, 1997; Mullis & Chapman, 

2000; Clarke, 2006).  

Algemeen kan wel gezegd worden dat er minder significant voorspellende 

copingstrategieën voor internaliserende problemen, ervaren sociale acceptatie en eigenwaarde 

in het huidige onderzoek naar voren komen dan verwacht was en in voorgaand onderzoek het 

geval was. Een mogelijke verklaring hier voor is dat in de hypotheses van de huidige studie 

onder andere de resultaten uit twee grote reviews van Fields en Prinz (1997) en Compas en 

collega’s (2001) zijn meegenomen die 21 en 63 studies hebben betrokken in hun review. 

Tevens zijn ook nog de resultaten uit andere onderzoeken meegenomen.  De verbanden tussen 

copingstrategieën en internaliserende problemen, eigenwaarde en ervaren sociale acceptatie 

komen daardoor uit veel meer studies waardoor het niet vreemd is dat er minder verbanden in 

de huidige studie naar voren komen.  
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Als derde onderzoeksvraag werden de verschillen tussen jongens en meisjes 

onderzocht. De strategieën passief reactiepatroon en expressie van emoties worden significant 

meer door meisjes gebruikt dan door jongens. Ten aanzien van de andere copingstrategieën 

zijn geen significante verschillen gevonden. Deze significante verschillen komen deels 

overeen met  de verwachtingen en eerder onderzoek waaruit blijkt dat meisjes eerder 

emotiegerichte en negatieve strategieën gebruiken dan jongens en dat die strategieën eerder 

tot internaliserende problemen leiden. Het passieve reactiepatroon en expressie van emoties 

zijn emotiegerichte strategieën (Bijstra et al., 1994; Frydenberg & Lewis 1991, 1993; Hobfoll 

et al., 1994). Echter blijkt uit het huidige onderzoek, in tegenstelling tot eerder onderzoek en 

daardoor de verwachtingen, dat de expressie van emoties leidt tot minder internaliserende en 

teruggetrokken/ depressieve problemen. Expressie van emoties is in het huidige onderzoek 

een positieve strategie. Van daaruit kan niet gezegd worden dat meisjes meer strategieën met 

negatieve gevolgen gebruiken dan jongens. Vanuit de literatuur is er nog geen consensus over 

of jongens meer probleemgerichte strategieën gebruiken (Frydenberg & Lewis 1991, 1993) of 

evenveel als meisjes (Oláh, 1995). Dit huidige onderzoek ondersteunt het onderzoek van Oláh 

(1995). 

Of er een verschil is tussen jongens en meisjes in de relatie tussen copingstrategie en 

internaliserende problemen is nog niet eerder onderzocht in voorgaand onderzoek. Toch werd 

verwacht dat de relatie tussen copingstrategie en internaliserende problemen sterker zou zijn 

voor meisjes dan voor jongens. Echter bleek dat niet het geval te zijn. Het effect van alle 

zeven strategieën op de internaliserende problemen was gelijk voor jongens en meisjes. Wel 

is gebleken dat meisjes meer internaliserende problemen hebben dan jongens. Dit laatste is te 

verklaren omdat de ontwikkeling van problemen bij meisjes eerder tot internaliserende 

(affectieve) stoornissen en bij jongens eerder tot externaliserende (agressieve) stoornissen 

leidt (Smith & Rutter in Lenssen, Doreleijers, Dijk van & Hartman, 2000). Uit dit onderzoek 
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blijkt dus dat de copingstrategieën hier niet tussen mediëren. Alleen voor de strategie 

expressie van emoties bestond een hoofdeffect, hoe meer deze gebruikt wordt hoe minder 

internaliserende problemen er bestaan. En men kan spreken van een trend ten aanzien van het 

passieve reactie patroon; hoe passiever de adolescent zich gedraagt hoe meer internaliserende 

problemen hij heeft. 

Als laatste is onderzocht of er ook sprake was van een interactie-effect met leeftijd. 

Ook deze onderzoeksvraag is niet in voorgaand onderzoek onderzocht. Uit de analyses bleek 

dat het effect van de copingstrategieën op de internaliserende problemen gelijk is voor alle 

leeftijden. Dit was tegen de verwachtingen in. Verwacht was dat die relatie sterker werd 

naarmate men ouder werd omdat hoe ouder de adolescent wordt hoe meer er van hem 

verwacht wordt en de adolescent meer taken zou moeten oplossen. Wanneer er dan negatieve 

copingstrategieën gebruikt worden zijn de gevolgen mogelijk groter dan wanneer de 

adolescent minder taken heeft te volbrengen. Dit blijkt dus niet zo te zijn. Als laatste geldt 

alleen voor het passieve reactiepatroon dat hoe passiever de adolescent zich gedraagt hoe 

meer internaliserende problemen hij heeft.  

 

 In de huidige studie is er sprake van cross-sectioneel onderzoek. Voordelen en nadelen 

hiervan hebben met name betrekking op de onderzoeksvraag waarin het verschil in leeftijd in 

de relatie tussen copingstrategieën en internaliserende problemen wordt getoetst.  De 

voordelen van dit cross-sectionele onderzoek zijn als eerste dat er sprake is van één meting en 

het onderzoek dus geen langdurige aangelegenheid is. Ten tweede dat de respondenten niet uit 

kunnen vallen tussen meerdere metingen in door bijvoorbeeld ziekte. Beperkingen van dit 

onderzoek zijn dat elke individu maar één keer aan het onderzoek deelneemt en er zich 

daardoor in de leeftijdsgroepen steeds andere individuen bevinden. Er is dan wel een redelijk 

beeld te verkrijgen van of het effect van de copingstrategieën op internaliserende problemen 
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hetzelfde is voor alle leeftijden maar het is niet heel betrouwbaar. Ook kan er weinig gezegd 

worden over veranderingen bij individuen en de mogelijke oorzaken daarvan. Een 

longitudinaal onderzoek zou dan meer uitkomst bieden.  

Enkele andere beperkingen van het  huidige onderzoek zijn ten eerste dat voor de 

regressie-analyses (met interactie-effect) interval en ratiovariabelen zijn gebruikt met maar 

een drie- en een vijfpuntsschaal. Dit is redelijk klein.. Ook zijn de vragenlijsten niet anoniem 

afgenomen (wel verwerkt), maar één op één afgenomen waardoor de kans op sociaal 

wenselijke antwoorden bestaat. Als laatste kan nog genoemd worden dat in voorgaand 

onderzoek vaak de sociale competentie is gemeten. In dit huidige onderzoek is de ervaren 

sociale acceptatie gemeten. Deze variabelen komen grotendeels overeen in betekenis maar 

zijn niet exact hetzelfde.  

Waardevol te noemen is ten eerste dat de internaliserende problemen zijn gemeten aan 

de hand van oudervragenlijsten. De mate van internaliserende problemen van de adolescent is 

dus gemeten vanuit de optiek van de ouders. Deze multi-informant studies worden vaak als 

beter beschouwd. Het zou voor vervolgonderzoek ook interessant zijn om alle data vanuit de 

ervaring van de adolescent te meten. De uitkomsten zouden dan mogelijk anders kunnen zijn 

en er zou dan gekeken kunnen worden in hoeverre de visies tussen ouders en adolescent 

verschillen en wat de oorzaak is van de verschillende resultaten. Ten tweede omvat het 

databestand voor dit huidige onderzoek een groot aantal kinderen. De steekproef is groot 

genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast was de betrouwbaarheid van de 

afzonderlijke onderzoeksinstrumenten voldoende tot goed. Tevens omvat dit onderzoek een 

goede vertegenwoordiging van probleemgedrag omdat de steekproef risicogroepen omvat. De 

data is namelijk verzameld bij adolescenten die al hulp nodig hadden. Echter zit hier ook een 

nadeel aan vast, er is namelijk niet bekend in hoeverre de problemen van de adolescenten hun 

copingstrategieën hebben beïnvloedt. Het is dan ook interessant voor vervolgonderzoek om de 
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steekproef bij basisschool te kinderen nemen omdat zij minder problemen zullen hebben. Het 

is mogelijk dat de resultaten dan anders zullen zijn.  

 Het huidige onderzoek bevestigd dat er een voorspellende relatie bestaat tussen 

enerzijds bepaalde copingstrategieën en anderzijds internaliserende problemen, de 

eigenwaarde en de ervaren sociale acceptatie. Om problemen te voorkomen is het dus van 

belang te weten welke copingstrategieën kinderen en adolescenten gebruiken. Zo kunnen 

kinderen en adolescenten gestimuleerd worden door ouders en/ of school om negatieve 

strategieën af te leren en de positieve strategieën aan te leren. Tevens is de aanpak van 

copingstrategieën in behandeling van adolescenten die al met problemen kampen een 

belangrijk aandachtspunt. Wat dit onderzoek in eerste instantie uitwijst is dat jongens en 

meisjes niet op verschillende wijze behandelt hoeven te worden omdat het effect van de 

strategieën op meisjes en jongens hetzelfde is. Echter blijkt ook dat meisjes over het algemeen 

meer internaliserende problemen hebben en dat zij ook meer de meest negatieve strategie 

gebruiken namelijk de passieve strategie. Deze leidt tot meer totaal internaliserende 

problemen, angstige/ depressieve, teruggetrokken/ depressieve problemen en een lagere 

eigenwaarde. Daarom is het belangrijk om met name bij meisjes de negatieve strategieën te 

veranderen zodat de gevolgen daarvan niet nog eens bovenop hun al bestaande kwetsbaarheid 

voor internaliserende problemen komt. Een positief punt hierbij is dat ook blijkt dat meisjes 

meer dan jongens een positieve strategie gebruiken. Dit kan beschermend werken maar neemt 

de extra zorg voor meisjes niet weg. Als laatste blijkt er geen specifieke leeftijdsperiode te 

zijn waarin de kinderen en adolescenten het beste geholpen kunnen worden omdat het effect 

van de strategieën op de internaliserende problemen gelijk is voor alle leeftijden.  

 Het aanleren van de strategieën expressie van emoties, actief probleem oplossen en 

geruststellende en troostende gedachten hanteren en het afleren van de vermijdende strategie 

en het passieve reactiepatroon zorgen voor minder internaliserende, angstig/ depressieve en 
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teruggetrokken/ depressieve problemen en een hogere eigenwaarde en ervaren sociale 

acceptatie. Echter is dit niet toereikend bij de behandeling voor meisjes. Zij blijven 

kwetsbaarder voor het ontwikkelen van internaliserende problemen dan jongens, ongeacht 

welke copingstrategie zij gebruiken.   
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