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Voorwoord 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Universiteit van Utrecht als afsluiting van de 

masteropleiding Orthopedagogiek. Via de Universiteit Utrecht heb ik geparticipeerd in een 

lopend onderzoek waarbij een vergelijking werd gedaan tussen multiprobleemgezinnen en 

gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking. 

Gedurende het gehele jaar heb ik goede begeleiding gekregen van mijn 

thesisbegeleider Denise Bodden, ik wil haar hiervoor hartelijk danken. Voornamelijk tijdens 

de thesisbijeenkomsten over de statistische verwerking van de gegevens heb ik veel aan haar 

kennis en advies gehad. Tevens heeft de regelmatige feedback over de stukken die ik tijdens 

het studiejaar heb ingeleverd mij enorm veel geholpen. Haar kritische blik en opbouwende 

commentaar hebben mij geholpen om tot dit resultaat te komen.  

Bijzonder onmisbaar was de medewerking van de gezinnen uit de algemene 

Nederlandse bevolking. Ik ben de acht gezinnen die ik heb benaderd zeer dankbaar voor hun 

medewerking en snelle reageren. Ook door de goede inzet van mijn medestudenten bij het 

benaderen van gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking heeft mijn onderzoek plaats 

kunnen vinden en daarom wil ik hen bedanken voor hun inzet.  

Tot slot gaat mijn dank uit naar iedereen in mijn directe omgeving die indirect, door 

hun morele steun, en direct, door het lezen van en leveren van commentaar op de thesis, een 

grote bijdrage geleverd hebben. 
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Abstract 

Parental psychopathology can influence parenting practices. Parents can become less 

psychological available for their children, because of their psychopathology and the child can 

become unsafely attached. The child can develop a view of him or herselve as unworthy and 

the society as unreliable and negative. The bonds with society can weaken and this can lead to 

antisocial behavior. Also parental psychopathology can lead to low parental control and this 

can lead to a loss of selfcontrol in children, which can lead to antisocial behaviour. Two types 

of families, 31 multiproblem families and 33 families of the general Dutch population, have 

been compared on parental psychopathology, attachment between parent and child, parental 

control and antisocial behaviour of the child. The results are partially in line with the 

hypothesis; the rates of parental psychopathology and antisocial behavior of the child are 

higher in multiproblemfamilies and the rates of attachment and parental control were lower. 

In contrast to the hypothesis, there were only a few correlations between parental 

psychopathology, attachment, parental control and antisocial behaviour. In 

multiproblemfamilies there was only a correlation between parental psychopathology and 

parental behavioural control. In families of the general Dutch population there were 

correlation between parental psychopathology and attachment between parent and child, 

parental psychopathology and parental behavioural control and parental psychopathology and 

antisocial behavior of the child. Also a correlation was found between antisocial behavior of 

the child and parental behavioural control. The idea that parental psychopathology is 

assocociated with antisocial behavior of the child, through attachment and parental 

behavioural control could not be confirmed. Recommendations for future research are made. 

 

Samenvatting 

Ouderlijke psychopathologie kan opvoedtechnieken van ouders beïnvloeden. Ouders kunnen 

door hun psychopathologie  minder beschikbaar zijn voor hun kinderen en het kind kan 

onveilig gehecht raken. Het kind kan een visie ontwikkelen van zichzelf als onwaardig en van 

de sociale omgeving als onbetrouwbaar en negatief. De banden met de samenleving kunnen 

verzwakken en dit kan antisociaal gedrag van het kind tot gevolg hebben. Ook kan ouderlijke 

psychopathologie  lage ouderlijke gedragscontrole tot gevolg hebben en dit kan leiden tot een 

gebrek aan zelfcontrole, wat kan leiden tot antisociaal gedrag. Er zijn twee type gezinnen; 

multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking, vergeleken op 

ouderlijke psychopathologie, hechting, ouderlijke gedragscontrole en antisociaal gedrag. De 

resultaten komen gedeeltelijk overeen met de verwachtingen; er is meer sprake van ouderlijke 
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psychopathologie en antisociaal gedrag van het kind in multiprobleemgezinnen en de mate 

van hechting en ouderlijke gedragscontrole was lager. In tegenstelling tot de verwachtingen 

zijn niet alle verbanden gevonden tussen ouderlijke psychopathologie, hechting, 

gedragscontrole en antisociaal gedrag van het kind. In multiprobleemgezinnen werd alleen 

een samenhang gevonden tussen ouderlijke psychopathologie en ouderlijke gedragscontrole. 

In gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking werden correlaties gevonden tussen 

ouderlijke psychopathologie en hechting tussen ouder en kind, ouderlijke psychopathologie en 

ouderlijke gedragscontrole en ouderlijke psychopathologie en antisociaal gedrag van het kind. 

Ook werd een correlatie gevonden tussen antisociaal gedrag van het kind en ouderlijke 

gedragscontrole. De hypothese dat psychopathologie van ouders leidt tot antisociaal gedrag 

van het kind door middel van gebrekkige hechting en gedragcontrole kan hierdoor niet 

bevestigd worden. Aanbevelingen voor verder onderzoek worden gedaan. 
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Inleiding 

Het gezin heeft een belangrijke rol in het leven en de ontwikkeling van een kind. Zowel het 

gezin als de omgang met leeftijdsgenoten, hebben een belangrijke invloed op de ontwikkeling 

van een jongere op het gebied van sociale interactie, persoonlijke groei en emotionele rijping 

(Cernkovich & Giordano, 1987). Tijdens de kindertijd kan het gezin gezien worden als een 

basissysteem waarin gedrag zich openbaart, wordt aangeleerd, aangemoedigd of onderdrukt 

(Hoeve, Blokland, Dubas, Loeber, Gerris & van der Laan, 2008). Het gezin kan ook een rol 

spelen bij de ontwikkeling van psychologische problemen bij kinderen en adolescenten (Carr, 

2006). Zo lopen kinderen het risico op het ontwikkelen van psychische problemen in gezinnen 

waarvan de ouders persoonlijke aanpassingsproblemen of psychosociale problemen hebben en 

in gezinnen waarin huwelijkse conflicten en delinquentie een rol spelen (Carr, 2006; Hoeve et 

al., 2008). Deze gezinnen, waarin een verscheidenheid aan problemen spelen, zijn te 

kenmerken als multiprobleemgezinnen. Er is een geschiedenis van consistente en 

terugkomende moeilijkheden die zorgen voor individuele desorganisatie en desorganisatie in 

het gezin (Schiff & Kalter, 1976). 

Uit onderzoek (Blechman, 1990) blijkt dat ouders uit multiprobleemgezinnen 

gebreken in hun communicatie hebben en niet in staat zijn informatie om op een juiste manier 

uit te wisselen. Daarnaast blijkt dat zij moeite hebben om hun eigen gedrag te controleren. 

Moeders uit multiprobleemgezinnen blijken te beschikken over inadequate sociale 

vaardigheden, krijgen weinig steun en hebben emotionele problemen. Door de aanwezigheid 

van deze factoren zijn deze moeders niet in staat zich te richten op hun kind of nieuwe 

informatie tot zich te nemen (Booth, Mitchell, Barnard, & Spieker, 1989). Ondanks de 

problemen, zien ouders uit multiprobleemgezinnen vaak niet de waarde van formele educatie 

of moderne medische hulp. Geboden hulp wordt vaak afgewezen en indien hulp niet geboden 

wordt is er een zekere onmacht om hulp te vragen (Schiff & Kalter, 1976).  

In multiprobleemgezinnen kan sprake zijn van een psychische stoornis bij ouders 

(Blechman, 1990). Kinderen uit gezinnen waarin ouderlijke psychopathologie een rol speelt, 

blijken zelf een grotere kans te hebben op het ontwikkelen van psychopathologie in 

vergelijking met kinderen uit stabiele gezinnen (Fendrich, Warner & Weissman, 1990; 

Leverton, 2003; Smith, 2004). Tevens hebben ze kans op verschillende problemen op 

emotioneel, cognitief en sociaal gebied (Vostanis, Graves, Meltzer, Goodman, Jenkins, & 

Brugha, 2006; Smith, 2004). De opvoeding blijkt van een lagere kwaliteit te zijn in gezinnen 

waarin ouderlijke psychopathologie, bij zowel internaliserende als externaliserende 

problematiek, een rol speelt (Smith, 2004). Kinderen uit dergelijke gezinnen ontvangen 



 6 

minder adequate steun en verzorging (Vostanis et al., (2006) en er is sprake van ineffectieve 

probleemoplossende strategieën (Marmorstein & Iacano, 2004). De ouders blijken geen 

effectieve rolmodellen te zijn, doordat ze tekort schieten in opvoedingstechnieken (Nigg & 

Hinshaw, 1998). Het minder goed afgestemd en beschikbaar zijn van deze ouders, kan 

gevolgen hebben voor de hechtingsrelatie tussen ouder en kind; het kind zich onveilig gaan 

hechten.  

De hechtingstheorie van Bowlby (1982, zoals geciteerd in Buist, Dekovic, Meeus & 

van Aken, 2004) stelt dat de hechting aan een verzorger in de vroege kindertijd een 

basisvoorwaarde is voor een gezonde sociaal-emotionele, cognitieve en motorische 

ontwikkeling. Het zorgt voor de vorming van een intern werkmodel voor alle volgende 

relaties. Dit model reflecteert onder andere het gevoel over het kunnen vertrouwen en 

afhankelijk zijn van anderen (Cernkovich & Giordano, 1987; Goetting, 1994; Shaw & Bell, 

1993). Een hogere kwaliteit van de hechtingsrelatie tussen ouder en kind betekent dat het kind 

zichzelf ziet als de moeite waard en de wereld als voorspelbaar, betrouwbaar en positief. Is de 

relatie van een lage kwaliteit, dan ziet het kind zich als niet de moeite waard en de sociale 

omgeving als onbetrouwbaar, onvoorspelbaar en negatief. Hierdoor verzwakt de binding en 

zal de adolescent het minder belangrijk vinden wat anderen vinden. Onveilige hechting tussen 

ouder en kind kan ook later voor breekbare banden tussen leraren en andere autoriteitsfiguren 

zorgen (Buist, Dekovic, Meeus & van Aken, 2004). Een onveilig gehecht kind zal eerder in 

antisociaal gedrag vervallen. Antisociaal gedrag wordt hierbij gedefinieerd als gedrag waarbij 

de elementaire rechten van de ander of leeftijdsgebonden maatschappelijke normen worden 

geschonden (Verhulst, Donker & Hofstra, 2001).  

De bindingstheorie van Hirschi (1969, zoals geciteerd in Lissenberg, van Ruller, van 

Swaaningen, 2001) stelt tevens dat antisociaal gedrag mogelijk wordt wanneer de binding van 

het individu met de samenleving is verzwakt of verbroken. Het belangrijkste element in deze 

theorie is het hechtingscomponent; het gaat hier om de emotionele gehechtheid aan andere 

personen, met name aan ouders (Kierkus & Baer, 2002). Onveilige hechting kan bij het kind 

zorgen voor het ontstaan van negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf en zijn sociale 

wereld. Dit kan zorgen voor een verminderde binding met de samenleving en kan leiden tot 

antisociaal gedrag (Buist, Dekovic, Meeus & van Aken, 2004; van Ijzendoorn, 1997). 

Naast het feit dat ouderlijke psychopathologie invloed kan hebben op de 

hechtingsrelatie kan ouderlijke psychopathologie ook van invloed zijn op de mate waarin 

ouders in staat zijn toezicht te houden op hun kind. Deze ouders weten bijvoorbeeld niet waar 

hun kind is, met wat voor soort activiteiten hun kind zich bezighoudt en met wie hun kind 
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omgaat (Laird, Pettit, Dodge & Bates, 2003). Ook zijn er vaak geen duidelijke regels over wat 

acceptabel en onacceptabel is binnen het gezin (Connel & Goodman, 2002). Men kan spreken 

van een gebrek aan gedragscontrole, waarbij gedragscontrole gezien wordt als het reguleren 

van het gedrag van het kind door consistente en ferme discipline (Galambos, Baker & 

Almeida, 2003).  Gedragscontrole wordt beschouwd als een positief aspect van opvoeden; het 

is een belangrijk middel om antisociaal gedrag te voorkomen of, indien al aanwezig, 

antisociaal gedrag te beperken (Galambos, Baker & Almeida, 2003). Gebrek aan 

gedragscontrole kan een gebrek aan zelfcontrole van het kind tot gevolg hebben (Hoeve, et 

al., 2008). Hirschi en Gottfredson (1990, zoals geciteerd in Lissenberg, van Ruller, van 

Swaaningen, 2001; Hoeve et al., 2008) stellen in hun theorie, dat sommige mensen al in hun 

kindertijd een lage zelfcontrole ontwikkelen en daardoor weinig weerstand kunnen bieden aan 

verleidingen op korte termijn. Hierdoor kan antisociaal gedrag ontstaan.  

Ouderlijke psychopathologie kan de opvoeding van kinderen nadelig beïnvloeden en 

kan antisociaal gedrag van het kind tot gevolg hebben. Uit verschillende onderzoeken is 

gebleken dat het gezinssysteem, door middel van opvoeding, van invloed kan zijn op de 

ontwikkeling van antisociaal gedrag en gedragsstoornissen bij jongeren (Cernkovich & 

Giordano, 1987; Kopp & Beauchaine, 2007; Smith, 2004). Daarnaast is gebleken dat 

antisociale kinderen een groter risico hebben om aanpassingsproblemen te ervaren op school 

en in hun relaties met leeftijdgenoten (Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 1989). Het 

antisociale gedrag brengt hiermee hun ontwikkeling in gevaar. Het is daarom extra belangrijk 

dat onderzoek zich richt op het voorkomen van het ontstaan van dergelijke problemen bij deze 

kinderen. Daarnaast blijkt de ontwikkeling van antisociaal gedrag vroeg in het leven van een 

kind te beginnen en blijft het doorgaan tot in de adolescentie of zelfs de volwassenheid (Carr, 

2006). Het is daarom belangrijk op tijd, of zelfs preventief, in te grijpen. 

Gezien de effecten die zowel ouderlijke psychopathologie als antisociaal gedrag van 

kinderen kunnen hebben op het gehele gezin, kan men zich afvragen in hoeverre deze 

problemen zich voor doen in multiprobleemgezinnen. Het doel van dit artikel is om te 

onderzoeken in hoeverre multiprobleemgezinnen verschillen van gezinnen uit de algemene 

Nederlandse bevolking wat betreft ouderlijke psychopathologie (zowel als het gaat om 

internaliserende als externaliserende problematiek), hechting tussen ouder en kind, 

gedragscontrole door ouders en antisociaal gedrag van het kind. De verwachting is dat er in 

multiprobleemgezinnen meer sprake is van ouderlijke psychopathologie en antisociaal gedrag 

van het kind. Tevens wordt verwacht dat de hechtingsrelatie tussen ouder en kind van een 

lagere kwaliteit is en de mate van gedragscontrole door ouders lager is in dit type gezin. Een 
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tweede doel van dit artikel is om te onderzoeken of er een samenhang is tussen ouderlijke 

psychopathologie, hechting tussen ouder en kind, gedragscontrole door ouders en antisociaal 

gedrag van het kind tussen de twee type gezinnen. Er wordt verwacht dat er een negatieve 

samenhang is tussen ouderlijke psychopathologie en hechting, ouderlijke psychopathologie en 

gedragscontrole, antisociaal gedrag van de jongere en hechting en antisociaal gedrag van de 

jongere en gedragscontrole. Er wordt verwacht dat deze samenhang groter is in 

multiprobleemgezinnen. Er wordt een positieve samenhang veronderstelt tussen ouderlijke 

psychopathologie en antisociaal gedrag van de jongere en de verwachting is dat de samenhang 

groter is in multiprobleemgezinnen.  

 

Methode 

Populatie 

Met behulp van een gestructureerde vragenlijsten zijn data verzameld bij twee type gezinnen. 

De onderzoekspopulatie omvat 31 multiprobleemgezinnen uit de Nederlandse bevolking die 

Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) ontvangen. Deze gezinnen zullen 

‘multiprobleemgezinnen’ genoemd worden. Deze gezinnen worden verkregen via een lopend 

onderzoek naar de effectiviteit van IPT. Van deze gezinnen worden moeder, vader en een 

kind tussen de 4 en de 18 jaar in het onderzoek opgenomen. 28 Moeders en 4 vaders hebben 

de vragenlijst ingevuld. Van de kinderen is 25.8% (N=8) een meisje en 41.9% (N=13) een 

jongen, de gemiddelde leeftijd van een kind in het onderzoek is 13.6 jaar (SD=2.39). Acht 

kinderen zitten op de basisschool (25.8%) en het VMBO (25.8%) en 3 kinderen zitten op de 

HAVO (9.7%). Tien moeders binnen de multiprobleemgezinnen zijn gescheiden of 

alleenstaand (32.3%), acht zijn ongehuwd of alleenstaand (25.8%), zes moeder zijn getrouwd 

(19.4%), twee samenwonend (6.5%) en twee zijn gescheiden, opnieuw getrouwd of 

samenwonend (6.5%).  

De inclusiecriteria waar een gezin aan moet voldoen om tot de conditie 

multiprobleemgezinnen te behoren zijn de volgende: Het gezin moet een multiprobleem gezin 

zijn (op basis van diagnostiek of Bureau Jeugdzorg (BJZ)). Het kind moet tussen de vier en 

achttien jaar zijn en ouders en kind moeten gemotiveerd zijn. Het IQ van het kind moet hoger 

zijn dan 80 in verband met het begrijpen van de vraagstelling in de vragenlijsten. Ouders en 

kind moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen in verband met het begrijpen van de 

vraagstelling in de vragenlijsten. De exclusiecriteria zijn: Het kind heeft op het moment van 

aanmelden bij BJZ, andere behandelingen, de ouders krijgen op dit moment een andere 
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(psychologische) behandeling (tenzij het om een afsluiting van behandeling gaat). Ook als een 

risico op suïcide is, word het gezin uitgesloten. 

De controlegroep bestaat uit 33 gezinnen uit de Nederlandse bevolking, die geen IPT 

ontvangen. Deze gezinnen zullen verder ‘gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking’ 

genoemd worden. Deze gezinnen zijn verzameld door studenten van de Universiteit Utrecht. 

Van deze gezinnen worden moeder, vader, en een kind tussen de vier tot en met achttien jaar 

in het onderzoek opgenomen. 30 Moeders en 23 vaders hebben de vragenlijst ingevuld. Van 

de kinderen is 51.5% een meisje (N=17) en 36.4% een jongen (N=12) en de gemiddelde 

leeftijd is 12.8 jaar (SD=3.88). Zes kinderen binnen de gezinnen uit de algemene Nederlandse 

bevolking zitten op het basisonderwijs (18.2%), 5 kinderen op de HAVO (15.2%) en 7 

kinderen op het VWO (21.2%). Van de moeders zijn er twintig getrouwd (60.6%), vier 

samenwonend (12.1%), vier gescheiden of alleenstaand (12.1%) en twee gescheiden, opnieuw 

getrouwd of samenwonend (6.1%). 

 

Procedure 

Er zijn gegevens verzameld over multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene 

Nederlandse bevolking in de periode september 2008 tot april 2008. Aan deze gezinnen is 

gevraagd een vragenlijst in te vullen. Bij non-respons werd het contact beëindigd en werden 

er andere gezinnen gezocht. Alle vragenlijsten zijn anoniem ingevuld en verwerkt. De 

vragenlijst is inhoudelijk voor beiden type gezinnen gelijk. Binnen de multiprobleemgezinnen 

wordt beide ouders gevraagd afzonderlijk een vragenlijst in te vullen over het kind dat onder 

behandeling staat bij Bureau Jeugdzorg. Aan de gezinnen uit de Nederlandse bevolking is 

gevraagd beiden afzonderlijk een vragenlijst in te vullen over een kind in de leeftijd tussen de 

vier en de achttien jaar. Indien er meerdere kinderen zijn tussen de vier en de achttien jaar, is 

ouders gevraagd ook voor de andere kinderen een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst 

is, naast achtergrondgegevens als sekse, opleidingsniveau en gezinsinkomen, gevraagd naar 

het gedrag van het kind, hun eigen gedrag, de relatie tussen hun kind en henzelf en vragen 

betreffende de opvoeding.  

 Een kind uit een multiprobleemgezin onder behandeling van Bureau Jeugdzorg en een 

kind uit een gezin uit de algemene Nederlandse bevolking, is gevraagd een vragenlijst in te 

vullen, indien het ouder is dan acht jaar. Als er meerdere kinderen in het gezin zijn tussen de 

vier en achttien jaar, wordt aan alle kinderen gevraagd een vragenlijst in te vullen. De 

vragenlijst omvat vragen over het eigen gedrag, de relatie tussen ouder en kind en de manier 

waarop zij opgevoed worden.  
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Meetinstrumenten 

Adult Self Report (ASR) 

Psychopathologie van ouders wordt gemeten aan de hand van de vragenlijst Adult Self Report 

(ASR, Achenbach, 2003). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een aangepaste versie van 

de ASR; niet alle items zijn opgenomen. De vragenlijst bestaat uit 74 items en er wordt 

gescoord op een driepunts schaal (van 0 = ‘helemaal niet van toepassing’ tot en met 2 = 

‘duidelijk of vaak van toepassing’) . Een voorbeeld item is: ‘Ik ben ongelukkig, verdrietig of 

depressief ’. De betrouwbaarheid over de categorie totale problemen is α = .84 (Van Rijen et 

al, 2004). De betrouwbaarheid van de schaal agressief gedrag is α = .80 en van 

regeloverschrijdend gedrag α = .79 (Burt & Donellan, 2008). De begripsvaliditeit en 

criteriumvaliditeit zijn goed bevonden (Van Rijen et al., 2004). Er wordt een schaal 

psychopathologie van ouders gemaakt die gebaseerd is op alle items van de ASR, ingevuld 

door zowel vader als moeder. Er is gekozen om geen aparte schaal te maken voor vader en 

moeder, omdat er maar 4 vaders uit multiprobleemgezinnen zijn die de vragenlijst hebben 

ingevuld. De items zijn te vinden in bijlage A. Een hoge score op de schaal komt overeen met 

een hoge mate van ouderlijke psychopathologie. 

 

Psychological Availability and Reliance on Adult (PARA) 

Om de mate van hechting tussen ouder en kind, gerapporteerd door het kind, te meten wordt 

er gebruik gemaakt van de vragenlijst Psychological Availability and Reliance on Adult 

(PARA); deze lijst wordt ingevuld door het kind. Er zijn zes items die de psychologische 

beschikbaarheid meten. Het gaat hierbij om verwachtingen ten aanzien van de 

beschikbaarheid van het hechtingsfiguur als een veilige ‘haven’. Er zijn ook zeven items die 

de mate meten waarin het kind het gevoel heeft te kunnen vertrouwen op een volwassene. 

Deze dertien items samen kunnen gezien worden als veiligheid. Er wordt antwoord gegeven 

op een vierpuntsschaal (van 1 = mee oneens tot en met 4 = mee eens). Een voorbeeld items is 

‘Jouw vader/moeder leeft met je mee als hij naar je luistert’. De betrouwbaarheid van de 

vragenlijst is voor psychologische beschikbaarheid, als de adolescent over de ouder 

rapporteert, α = .81 en voor vertrouwen op een volwassene α = .85. Er is sprake van een 

voldoende tot goede begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit (Zegers & Schuengel, 2003). Er 

wordt een schaal hechting tussen ouder en kind gerapporteerd door kind gemaakt. De schaal 

bestaat uit alle items van deze vragenlijst van zowel kind over vader als kind over moeder. De 

items zijn te zien in bijlage B. Twee items van de PARA moesten omgepoold worden, item 5 
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en item 13. Een hoge score geldt hierbij als hoge gehechtheid tussen ouder en kind en een 

lage score geeft een lage gehechtheid tussen ouder en kind aan 

 

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) 

Om de hechting tussen ouders en kind, gerapporteerd door ouders, te meten wordt de 

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) gebruikt, die wordt ingevuld door de ouder. De 

NOSI is een Nederlandse bewerking van de Amerikaanse Parenting Stress Index  

(PSI; Abidin, 1983). De NOSI richt zich op het gezin als opvoedingssysteem en gaat na ‘in 

hoeverre er in de beleving van ouders sprake is van een zekere mate van stress of belasting 

vanuit diverse bronnen binnen de context van de opvoeding van een kind’(De Brock, 

Vermulst, Gerris & Abidin, 1992). In dit onderzoek wordt één schaal gebruikt van de NOSI, 

namelijk de schaal hechting. Deze schaal geeft de mate aan waarin de ouder zich onvoldoende 

emotioneel met het kind verbonden voelt. Er zijn negen items waarbij er geantwoord wordt op 

een zespuntsschaal (1= helemaal mee oneens tot en met 6 = helemaal mee eens). Een 

voorbeelditem is ‘Soms denk ik dat ik niet zo’n hechte band heb met mijn kind’. De 

betrouwbaarheid varieert tussen α = .73 voor vaders en α = .76 voor moeders. De validiteit is 

voldoende bevonden (Dekovic, Janssens & van As, 2003). Er wordt een schaal hechting 

tussen ouder en kind, gerapporteerd door ouders gemaakt. Deze zijn te vinden in bijlage B. 

Alleen item 3 hoefde niet op omgepoold te worden, alle andere items zijn omgepoold. Een 

hoge score duidt hierbij hoge gehechtheid aan en een lage score lage gehechtheid. 

 

Vragenlijst Toezicht Houden (VTH) 

De mate van gedragscontrole door ouders wordt gemeten aan de hand van de Vragenlijst 

Toezicht Houden (VTH, Dekovic, 1996). De VTH meet de mate waarin de ouders toezicht 

houden op het doen en laten van hun kind. Deze lijst bevat zes items en wordt ingevuld door 

vader, moeder en kind (over moeder en vader). De items worden gescoord op een 

vierpuntsschaal (van 1= hij/zij weet daar niets van tot en met 4= hij/zij weet daar alles van). 

Een voorbeelditem is ‘Hoeveel weet je moeder/vader over wie je vrienden zijn’. De 

betrouwbaarheid van de vragenlijst is α = .78 voor vader en α = .77 voor moeder. De 

begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit zijn voldoende bevonden (Brown, Mounts, Lamborn & 

Steinberg, 1993). Er wordt een schaal gedragscontrole door ouder, gerapporteerd door het 

kind, gemaakt. De items zijn te vinden in bijlage C. Alle items worden gebruikt voor zowel 

kind over moeder als kind over vader. Er hoefden geen items omgepoold te worden. Een hoge 

score op de schaal komt overeen met een hoge mate van gedragscontrole.  
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Youth Self Report (YSR) 

Antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door het kind wordt wordt gemeten aan de 

hand van de vragenlijst Youth Self Report (YSR, Achenbach, 1991b). In dit onderzoek is 

gebruik gemaakt van een aangepaste versie van de YSR; niet alle items zijn opgenomen. De 

vragenlijst bestaat uit en wordt gescoord op een driepunts schaal (van 1 = ‘helemaal niet van 

toepassing’ tot en met 3 = ‘duidelijk of vaak van toepassing’). Een voorbeelditem is: ‘Ik voel 

me niet schuldig als ik iets heb gedaan, wat ik niet had mogen doen’. De betrouwbaarheid van 

deze vragenlijst is voor angstig/depressief gedrag, delinquent gedrag, agressief gedrag, 

zelfdestructie en identiteitsproblemen, internaliserend en externaliserend gedrag voldoende (α 

> .70). Voor somatische klachten is de betrouwbaarheid α = .72 voor meisjes en α = .68 voor 

jongens. Voor aandachtsproblemen is dit α = .66 voor meisjes en α = .70 voor jongens. Voor 

teruggetrokken gedrag is de alpha .51 en voor sociale problemen is de alpha .64 (Broberg et 

al., 2001). De begripsvaliditeit en de criteriumvaliditeit werden voldoende bevonden (Kievit, 

Tak & Bosch, 2002). Er wordt een schaal antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door 

het kind gecreëerd. Alle items worden gebruikt en zijn te zien in bijlage D. Een hoge score op 

de schaal komt overeen met een hoge mate van antisociaal gedrag van het kind. 

 

Child Behavior Checklist (CBCL) 

Antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door ouders, wordt gemeten door de Child 

Behavior Check List (CBCL) (Achenbach, 1991a). Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt 

van een aangepaste versie van de CBCL, niet alle items worden gebruikt. De aangepaste 

versie bestaat uit 74 items en deze worden gescoord op een driepunts schaal (van 1 = 

‘helemaal niet van toepassing’ tot en met  3 = ‘duidelijk of vaak van toepassing’). Een 

voorbeelditem is: ‘Mijn kind overtreedt de regels thuis, op school of ergens anders’. De 

betrouwbaarheid van deze vragenlijst varieert van α = .46 op de activiteiten subschaal, tot α = 

.93 op externaliserend gedrag voor jongens en van α =.54 op de activiteiten subschaal tot α = 

.93 op externaliserend gedrag voor meisjes (Achenbach, 1991a). De begripsvaliditeit werd 

goed bevonden en de criteriumvaliditeit voldoende (Kievit, Tak & Bosch, 2002). Er wordt een 

schaal antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door ouders, gemaakt. Alle items 

worden gebruikt voor zowel vader over als moeder over kind. In bijlage D is te zien uit welke 

items de schalen bestaan. Voor beide schalen hoefden geen items omgepoold te worden. Een 

hoge score op de schaal komt overeen met een hoge mate van antisociaal gedrag. 
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Statistische analyse 

Gezinnen uit de Nederlandse bevolking en multiprobleemgezinnen worden vergeleken op 

ouderlijke psychopathologie, hechting tussen ouder en kind, mate van gedragscontrole en 

antisociaal gedrag van het kind. Door middel van een ANOVA wordt gekeken of de twee type 

gezinnen verschillen op de bovenstaande variabelen. Er moet dan wel aan de voorwaarden 

worden voldaan; de waarnemingen zijn onafhankelijk, de scores van de steekproef bezitten 

een normale verdeling en de verschillende testgroepen bezitten een homogene variantie. De 

scheefheid van de schaal psychopathologie ouders is .78 en de platheid -.14. Voor de schaal 

hechting tussen ouder en kind is de scheefheid -.90 en de platheid -.05 als er gerapporteerd 

wordt door het kind, en is de scheefheid .66 en platheid -1.25 als er gerapporteerd wordt door 

de ouders De schaal gedragscontrole door ouders heeft een scheefheid van -.053 en een 

platheid van -.95. Voor de schaal antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door het kind 

is de scheefheid 1.44 en de platheid 1.82. Voor de schaal antisociaal gedrag van het kind, 

gerapporteerd door ouders, is de scheefheid 3.00 en de platheid 14.55. Aan de meest 

voorwaarden wordt voldaan, echter niet alle schalen zijn normaal verdeeld. Met dit in acht 

genomen wordt toch besloten wel een ANOVA uit te voeren 

Er wordt ook gekeken naar de samenhang van ouderlijke psychopathologie en 

hechting tussen ouder en kind, ouderlijke psychopathologie en gedragscontrole en ouderlijke 

psychopathologie en antisociaal gedrag van het kind in elk type gezin (multiprobleem gezin 

en gezin uit de Nederlandse bevolking). Deze samenhang wordt ook bepaald voor antisociaal 

gedrag van het kind en hechting tussen ouder en kind en antisociaal gedrag van het kind en 

gedragscontrole door ouders. Om de samenhang te meten zal gebruik worden gemaakt van 

Pearson’s productmoment correlatie. De effectgrootte wordt weergegeven met Pearson’s r. In 

navolging van Cohen (1988) wordt van een grote samenhang gesproken als r = 0.50, van een 

matige als r =0.30 en van een kleine samenhang als r = 0.10. De voorwaarden om deze 

analyse uit te mogen voeren is dat de relatie tussen de variabelen lineair zijn en er sprake zijn 

van een bivariate normale verdeling. Aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast zullen de 

verkregen verbanden per type gezin vergeleken worden met een correlatieprogramma. 

Hiermee kan worden bepaald of de gemeten correlaties verschillen tussen 

multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking. Bij de analyses 

zal een significantieniveau van .05 gehanteerd worden.Voor het vaststellen van de 

betrouwbaarheid van de schalen is Cronbach’s alpha gebruikt; deze kan een waarde hebben 

van 0 tot 1.00. Een waarde van α = 0.60 is gemiddeld en een waarde van α = 0.8 komt 

overeen met een hoge betrouwbaarheid. 
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Resultaten 

Betrouwbaarheid schalen 

De betrouwbaarheid van de schaal ouderlijke psychopathologie is α = .88, dit komt overeen 

met een hoge betrouwbaarheid. Er zijn geen items verwijderd. De schaal hechting tussen 

ouder en kind, gerapporteerd door het kind, heeft een hoge betrouwbaarheid, α = .90. Er zijn 

geen items verwijderd. Voor de schaal hechting tussen ouder en kind, gerapporteerd door 

ouders, is er een hoge betrouwbaarheid van α = .81 gevonden. Bij deze schaal zijn alle items 

gebruikt. De betrouwbaarheid van de schaal gedragscontrole door ouders, gerapporteerd door 

het kind, is α = .77 en komt overeen met een hoge betrouwbaarheid. Voor deze schaal worden 

alle items meegenomen in de analyse. De schaal antisociaal gedrag van het kind, volgens het 

kind, heeft een hoge betrouwbaarheid van α = .93. Antisociaal gedrag van het kind, 

gerapporteerd door de ouders bevat een betrouwbaarheid van α = .98. Dit komt overeen met 

een hoge betrouwbaarheid.  

 

Verschillen multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking 

De mate waarin sprake is van psychopathologie van ouders verschilt significant tussen 

multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking, F(1,62) = 18.0, 

p = .00; ouderlijke psychopathologie komt meer voor in multiprobleemgezinnen. De mate van 

ouderlijke psychopathologie is echter wel laag. De gemiddelden en standaarddeviaties zijn te 

vinden in tabel 1. 
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Tabel 1. Ouderlijke psychopathologie, hechting, ouderlijke gedragscontrole en antisociaal 

gedrag  in multiprobleemgezinnen (N=30) en gezinnen uit de algemene Nederlandse 

bevolking (N=33) 

* p < 0.05 

** p < 0.01 

 

De sterkte van de hechtingsrelatie tussen ouder en kind, gerapporteerd door het kind, verschilt 

significant tussen multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse 

bevolking, F(1,42) = 9.1, p = .00. In gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking is de 

hechtingsrelatie, gezien door het kind, van een hogere kwaliteit. Of ouders rapporteren een 

hechte relatie te hebben met hun kind verschilt ook significant, F (1,62) = 65.2, p = .00. 

Ouders in gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking geven aan een hechtere relatie 

met hun kind te hebben in vergelijking met ouders uit multiprobleemgezinnen. De 

gemiddelden en standaarddeviaties zijn weergegeven in tabel 1. 

Er wordt een significant verschil gevonden voor de mate van ouderlijke 

gedragscontrole, gerapporteerd door het kind, F(1,62) = 30.5, p = .00, tussen 

multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking. In gezinnen uit 

de algemene Nederlandse bevolking wordt meer gedragscontrole door ouders toegepast. De 

gemiddelden en standaarddeviaties zijn weergegeven in tabel 1. Er wordt een trendsignificant 

verschil gevonden voor antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door het kind, tussen 

multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking, F(1,45) = 3.66, 

p = .06. In multiprobleemgezinnen rapporteren kinderen meer antisociaal gedrag bij henzelf in 

 
 

Multiprobleemgezin Gezinnen uit de 
algemene 
Nederlandse 
bevolking 

 

 M SD M SD F 
Ouderlijke 
psychopathologie 

.20 (.1) .1 (.08) 18.0** 

Hechting door kind 2.5 (.67) 4.1 (1.4) 9.1** 

Hechting door ouder 2.4 (.73) 3.2 (.47) 65.2** 

Ouderlijke gedragscontrole 1.5 (.75) 2.5 (.68) 30.5**  

Antisociaal gedrag door 
kind 

.42 (.34) .25 (.27) 3.7 

Antisociaal gedrag door 
ouder 

.25 (.15) 

 

.15 (.28) 

 

1.8 
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vergelijking met kinderen uit gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking. Voor 

antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door de ouder, wordt geen significant verschil 

gevonden tussen de twee type gezinnen, F(1,45) = 1.81, p = .19. De gemiddelden en 

standaarddeviaties zijn weergegeven in tabel 1. 

 

Samenhang multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking 

Er wordt geen significante samenhang gevonden tussen ouderlijke psychopathologie en 

hechting tussen ouder en kind, gerapporteerd door de ouder, in multiprobleemgezinnen, r  = -

.38, p = .11, en niet in gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking, r = .35, p = .09. De 

gevonden correlaties verschillen niet significant tussen multiprobleemgezinnen en gezinnen 

uit de algemene Nederlandse bevolking, T(1,42) = -2.3, p = .02. Voor hechting tussen ouder 

en kind, gerapporteerd door het kind, en antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door 

het kind, wordt geen significante samenhang gevonden in multiprobleemgezinnen, r = -.11, p 

= .65. In gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking wordt deze significante samenhang 

ook niet gevonden, r = -.07, p = .76. De gevonden verbanden verschillen niet significant 

tussen de twee type gezinnen,  T (1,42) = -0.15, p = 0,88. De correlaties zijn te zien in tabel 2. 

De samenhang tussen de mate waarin ouderlijke psychopathologie voorkomt in 

multiprobleemgezinnen en de mate waarin ouders aangeven gehecht te zijn aan hun kind in 

dit type gezin, verschilt niet significant, r = -.24, p = .33. In gezinnen uit de algemene 

Nederlandse bevolking wordt wel een significant sterk verband gevonden voor ouderlijke 

psychopathologie en gehechtheid tussen ouder en kind, gezien door ouders, r = .44, p = .03. 

De verbanden voor ouderlijke psychopathologie en hechting tussen ouder en kind, 

gerapporteerd door ouder, verschillen significant tussen multiprobleemgezinnen en gezinnen 

uit de algemene Nederlandse bevolking, T(1,42) = -2.2, p = .04. Gehechtheid tussen ouder en 

kind, gerapporteerd door ouders, en antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door 

ouders, hangen niet significant samen in multiprobleemgezinnen, r = -.24, p = .32. Deze 

significante samenhang wordt ook niet gevonden in gezinnen uit de algemene Nederlandse 

bevolking. De gevonden correlaties voor gehechtheid tussen ouder en kind volgens ouders en 

antisociaal gedrag van het kind gerapporteerd door ouders verschillen niet significant tussen 

de twee type gezinnen, T(1,42) = -1.2, p = 0.25. De correlaties zijn te zien in tabel 2.  
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Tabel 2. Correlaties tussen ouderlijke psychopathologie, hechting, ouderlijke gedragscontrole 

en antisociaal gedrag in multiprobleemgezinnen (N=30) en gezinnen uit de algemene 

Nederlandse Bevolking (N=33) 

 Multiprobleemgezinnen 

Hechting 
Ouderlijke 

Gedragscontrole 

Antisociaal 

gedrag  

Kind Ouder  Kind Ouder 

Ouderlijke psychopathologie .38 -.24 -.43* -.10 .10 

Kind -.11 - -.28 - - Antisociaal 

gedrag Ouder - -1.2 - - - 

 Gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking 

Ouderlijke psychopathologie .35 .44* .40* -.06 .45* 

Kind -.07 - -.44* - - Antisociaal 

gedrag Ouder - -.24 - - - 

* p < 0.05 

** p < 0.01 

 

In multiprobleemgezinnen wordt een significante sterke negatieve samenhang gevonden voor 

de mate waarin er sprake is van psychopathologie van ouders en gedragscontrole door ouders, 

gerapporteerd door het kind, r  = -.43, p = .02. Als er meer sprake is van psychopathologie, is 

er minder sprake van gedragscontrole door ouders. In gezinnen uit de algemene Nederlandse 

bevolking wordt deze sterke samenhang ook gevonden, maar is de samenhang positief, r = 

.40, p = .02. Als er meer sprake is van ouderlijke psychopathologie, is er meer sprake van 

ouderlijke gedragscontrole. De gevonden correlaties tussen ouderlijke psychopathologie en 

ouderlijke gedragscontrole, verschillen significant tussen de twee type gezinnen, T (1,61) = -

3.3, p = 0,00. De correlaties zijn te zien in tabel 2. 

Het verband tussen de aanwezigheid van antisociaal gedrag van het kind, 

gerapporteerd door het kind en de mate waarin er sprake is van ouderlijke gedragscontrole, 

gerapporteerd door het kind, is niet significant in multiprobleemgezinnen, r = -.28, p = .22. Er 

wordt wel een significante samenhang gevonden in gezinnen uit de algemene Nederlandse 

bevolking voor antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door het kind, en 

gedragscontrole door ouders, r = -.44, p = .03. Als er meer sprake is van ouderlijke 

psychopathologie, dan is er minder sprake van gedragscontrole door ouders. De gevonden 

correlaties tussen ouderlijke gedragscontrole en antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd 
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door het kind, verschillen significant tussen de twee type gezinnen, T (1, 44) = 2.38, p = 0.02. 

de correlaties zijn te zien in tabel 2. 

In multiprobleemgezinnen wordt geen significante samenhang gevonden voor de mate 

waarin er sprake is van psychopathologie bij ouders en antisociaal gedrag van het kind, 

gerapporteerd door het kind, r = -.10, p = .70. Ook in gezinnen uit de algemene Nederlandse 

bevolking wordt deze significante samenhang niet gevonden, r = -.06, p = .76. De gevonden 

correlaties verschillen niet significant tussen de twee type gezinnen, T (1,43) = -0.10, p = 

0.92. Voor de mate waarin psychopathologie voorkomt bij ouders en de mate waarin 

antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door de ouders, voorkomt, wordt geen 

significant verschil gevonden, r = .10, p = .67, in multiprobleemgezinnen. In gezinnen uit de 

algemene Nederlandse bevolking wordt er wel een significante sterke positieve samenhang 

gevonden, r = .45, p = .02. Als er meer sprake is van ouderlijke psychopathologie, is er ook 

meer sprake van antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door ouders. Tussen de twee 

type gezinnen verschillen de gevonden verbanden voor ouderlijke psychopathologie en 

antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door het kind, niet significant, T (1,43) = -1.2, 

p = 0.24. De correlaties zijn te zien in tabel 2. 

 

Discussie 

Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken of er een verschil bestaat in het 

voorkomen van ouderlijke psychopathologie, hechting tussen ouder en kind, ouderlijke 

gedragscontrole en antisociaal gedrag van het kind tussen twee type gezinnen; 

multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking. Ouderlijke 

psychopathologie komt significant meer voor in multiprobleemgezinnen. Opvallend is echter 

dat de gemiddelden voor ouderlijke psychopathologie erg laag is in beide type gezinnen. In 

gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking vinden zowel ouders als kinderen dat de 

ouder-kind relatie hechter is, in vergelijking met multiprobleemgezinnen. Ook de mate waarin 

ouders gedragscontrole toepassen volgens het kind, verschilt significant tussen de twee typen 

gezinnen. 

Het tweede doel van het artikel was om de samenhang tussen ouderlijke 

psychopathologie, hechting tussen ouder en kind, ouderlijke gedragscontrole en antisociaal 

gedrag van het kind te bepalen. Niet alle verwachte verbanden zijn significant gebleken. In 

multiprobleemgezinnen is maar één significante correlatie gebleken, namelijk een sterk 

negatief verband tussen ouderlijke psychopathologie en ouderlijke gedragscontrole 

gerapporteerd door het kind. Dit betekent dat als er meer sprake is van ouderlijke 
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psychopathologie, dat ouderlijke gedragscontrole lager is. In gezinnen uit de algemene 

Nederlandse bevolking zijn meer verbanden gevonden. Ouderlijke psychopathologie hangt 

samen met hechting tussen ouder en kind, gerapporteerd door ouders. Dit verband is sterk en 

positief; als er meer ouderlijke psychopathologie wordt gevonden, geven ouders aan meer 

gehecht te zijn aan hun kind. Ouderlijke psychopathologie hangt ook sterk en positief samen 

met ouderlijke gedragscontrole, gerapporteerd door het kind. Als ouderlijke psychopathologie 

meer voorkomt dan zal de gedragscontrole door ouders toenemen. Er is tevens een verband 

gevonden voor ouderlijke gedragscontrole, gerapporteerd door het kind en antisociaal gedrag 

van het kind, gerapporteerd door het kind. Dit is een sterke negatieve samenhang; indien 

gedragscontrole toeneemt, dan neemt antisociaal gedrag van het kind af. Tussen ouderlijke 

psychopathologie en antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door de ouder, bestaat een 

positief sterk verband. Als er meer sprake is van ouderlijke psychopathologie, neemt 

antisociaal gedrag van het kind toe.   

Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de opvoeding afneemt als er sprake is 

van ouderlijke psychopathologie (Smith, 2004). Het minder goed afgestemd en beschikbaar 

zijn van deze ouders, kan gevolgen hebben voor de hechtingsrelatie tussen ouder en kind; het 

kind zich onveilig gaan hechten. Een onveilig gehecht kind ziet zichzelf als niet de moeite 

waard en de sociale omgeving als onbetrouwbaar, onvoorspelbaar en negatief. Hierdoor 

verzwakt de binding met de samenleving en zal de adolescent het minder belangrijk vinden 

wat anderen vinden (Buist, Dekovic, Meeus & van Aken, 2004). Een onveilig gehecht kind 

zal eerder in antisociaal gedrag vervallen. Tevens kan ouderlijke psychopathologie van 

invloed zijn op ouderlijke gedragscontrole; ouders gaan minder gedragscontrole toepassen. 

Dit kan een gebrek aan zelfcontrole bij het kind tot gevolg hebben, hetgeen ook kan  

resulteren in antisociaal gedrag (Hoeve, et al., 2008).  

 Overeenkomstig met de verwachtingen blijken ouderlijke psychopathologie en 

antisociaal gedrag van het kind (gerapporteerd door het kind) significant meer voor te komen 

in multiprobleemgezinnen. Ook de verwachting dat de mate van hechting tussen ouder en 

kind (zowel gerapporteerd door het kind als de ouders) en de mate van ouderlijke 

gedragscontrole lager is in multiprobleemgezinnen, is uitgekomen. Wat wel vermeld moet 

worden is dat de gemiddelden van zowel ouderlijke psychopathologie als antisociaal gedrag 

laag waren in beide type gezinnen. Zowel ouderlijke psychopathologie als antisociaal gedrag 

van het kind komen maar weinig voor in beide type gezinnen. In tegenstelling tot wat 

verwacht werd blijkt antisociaal gedrag van het kind, gezien door ouders, niet significant meer 

voor te komen in multiprobleemgezinnen. Mogelijk hebben ouders een andere opvatting van 
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antisociaal gedrag dan hun kinderen hebben. Dit is in overeenstemming met onderzoek van 

Seiffge-Krenke en Kollmar (1998), hieruit blijkt dat onder ouders en adolescenten weinig 

overeenstemming is bij de rapportage van probleemgedrag. Adolescenten blijken meer 

symptomen van probleemgedrag bij zichzelf te rapporteren in vergelijking met hun ouders. 

Tevens is mogelijk dat ouders uit multiprobleemgezinnen niet alles zien wat hun kind doet. 

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat ouders uit multiprobleemgezinnen minder 

gedragscontrole toepassen. Als ouders het gedrag van hun kinderen niet controleren, zullen zij 

antisociaal gedrag niet zien en dit gedrag dus ook niet kunnen rapporteren. Dit kan een 

verklaring zijn waarom er geen verschil is gevonden tussen de twee type gezinnen voor 

antisociaal gedrag van het kind, gerapporteerd door ouders.  

De verwachtingen met betrekking tot de verbanden tussen ouderlijke 

psychopathologie, hechting tussen ouder en kind, gedragscontrole en antisociaal gedrag, zijn 

niet allen uitgekomen. Er werd verwacht dat ouderlijke psychopathologie zou samenhangen 

met hechting tussen ouder en kind en dat hechting tussen ouder en kind zou samenhangen  

met antisociaal gedrag van het kind. Dezelfde verwachting werd gesteld ten opzichte van 

gedragscontrole; er werd een verband verwacht tussen ouderlijke psychopathologie en 

ouderlijke gedragscontrole en gedragscontrole en antisociaal gedrag van het kind. Ouderlijke 

psychopathologie en antisociaal gedrag van het kind zouden dus samenhangen door de 

samenhang van hechting en gedragscontrole met beiden factoren.  

Aangezien er meer significante verbanden zijn gevonden in gezinnen uit de algemene 

Nederlandse bevolking, kan hier een verklaring in worden gezocht. In multiprobleemgezinnen 

spelen verschillende problemen. Er is een geschiedenis van consistente en terugkomende 

moeilijkheden die zorgen voor individuele desorganisatie en desorganisatie in het gezin 

(Schiff & Kalter, 1976). Mogelijk zijn ouderlijke psychopathologie, hechtingsproblematiek, 

gebrekkige gedragscontrole en antisociaal gedrag, maar een aantal van de vele problemen die 

kunnen spelen in dit type gezin. Uit onderzoek van Junger-tas (1996, zoals geciteerd in De 

Jonge & Van der Linden, 2004) blijkt dat de belangrijkste gezinsfactoren de mate van 

toezicht, mate en kwaliteit van discipline en de affectieve band tussen ouders en kind zijn. 

Inconsistente discipline, die vaak gepaard gaat met harde fysieke disciplineringmethoden, 

hangt samen met latere delinquentie (Lissenberg, van Ruller, & van Swaaningen, 2001). 

Factoren die de kans op het ontstaan van antisociaal gedrag tegengaan zijn acceptatie, respect 

en vertrouwen in het gezin en een goede communicatie tussen ouder en kind en afwezigheid 

van conflicten tussen ouder en kind (De Jonge & van der Linden, 2004). 
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In multiprobleemgezinnen is tevens de communicatie en de interactie binnen het gezin 

problematisch. Uit onderzoek is gebleken dat gezinsleden in multiprobleemgezinnen niet op 

de juiste manier met elkaar communiceren (Booth, Mitchell, Barnard, & Spieker, 1989). De 

gezinsleden zijn bijvoorbeeld gewend om door middel van lichamelijk geweld en verbale 

bedreigingen iets te bereiken. Dit komt overeen met de ‘coercie hypothese’ van Patterson 

(1976, zoals geciteerd in Coleman & Webber, 2002). Deze hypothese veronderstelt dat 

kinderen leren om een beoogd doel te bereiken door onjuist gedrag, bijvoorbeeld door verbale 

eisen en bedreigingen. Hierdoor leren ze dat ze door het gebruik van lichamelijk agressie en 

antisociaal gedrag, krijgen wat ze willen (Blechman, 1990). Naast hechtingsproblemen en een 

gebrek aan ouderlijke gedragscontrole zijn er dus nog meerdere aspecten van opvoeden die 

een rol kunnen spelen bij het ontstaan van antisociaal gedrag. Hierdoor zijn mogelijk de 

verwachte verbanden niet gevonden. 

Een andere mogelijkheid waarom de verwachtingen niet uitgekomen zijn, kan liggen 

aan het gebrek aan onderscheid tussen de verschillende type psychopathologie. Verschillende 

stoornissen kunnen een verschillende uitwerking hebben op opvoedingstechnieken en hiermee 

op het gezin. Depressie bij een ouder blijkt samen te hangen met het ontstaan van 

probleemgedrag van jongeren. Zo blijken depressieve moeders hun kinderen minder te 

controleren en zijn zij minder in staat hun kind tot samenwerking te bewegen dan niet 

depressieve moeders (Loeber, Slot & Sergeant, 2001). Tevens is een depressieve moeder vaak 

niet of minder beschikbaar voor het kind, waardoor de kans op onveilige hechting van het 

kind groter is en antisociaal gedrag op deze manier kan ontstaan (Carr, 2006). Hechting en 

ouderlijke gedragscontrole blijken hier dus een belangrijk rol te spelen. Echter als een ouder 

een gedragsstoornis heeft, zal het kind eerder door middel van sociaal leren een risico lopen 

op het ontwikkelen van antisociaal gedrag, doordat ze het gedrag van hun ouder overnemen 

(Schaffer, 1996). Mogelijk worden de verwachte verbanden wel gevonden als er onderscheid 

gemaakt wordt in psychopathologie.  

In huidig onderzoek waren een groter deel van de moeders uit multiprobleemgezinnen 

gescheiden of alleenstaand. Het is mogelijk dat de scheiding tussen ouders van invloed is op 

het probleemgedrag van het kind. Belangrijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan van 

gedragsproblemen bij kinderen zijn affectieve en pedagogische verwaarlozing (Carr, 2006). 

Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een scheiding of de strijd die voorafgaat aan 

een scheiding. Vervuld van de eigen problematiek kan de ouder tekort schieten in de 

verzorging van, en aandacht voor, het kind. Het gevoel van geborgenheid van het kind wordt 
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hierdoor aangetast (Delfos, 2000). Mogelijk speelt scheidingsproblematiek een rol in 

multiprobleemgezinnen en zijn hierdoor de verwachte resultaten niet gevonden.  

In dit onderzoek is uitgegaan van het effect van ouderlijke psychopathologie op 

opvoeding en de invloed hiervan op het ontstaan van antisociaal gedrag. Het is echter ook 

mogelijk dat er een omgekeerde effect heeft gespeeld; onderzoek heeft aangetoond dat 

kinderen met een gedragsstoornis veel aandacht vragen, vaak niet meer werken en andere 

oppositionele gedragingen laten zien (Shaw & Bell, 1993; Slee, 1996). De sfeer in het gezin 

van kinderen met een gedragsstoornis wordt gekenmerkt door intimidatie, agressie en 

boosheid (Dadds, Sanders, Morrison & Rebgetz, 1992;  Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 

1989), verhoogde stress en ouderlijke onaangepastheid (Donenberg & Baker, 1993). 

Daarnaast rapporteren ouders van kinderen met een gedragsstoornis, in vergelijking met 

ouders met normaal ontwikkelende kinderen, meer negatieve invloed op hun sociale leven, 

minder positieve gevoelens over het ouderschap en hoger kindgerelateerde stress (Donenberg 

& Baker, 1993). Een mogelijkheid kan zijn, dat het hebben van een kind met een stoornis, 

voor probleemgedrag bij de ouder zorgt. Kinderen kunnen de disciplinaire strategieën van hun 

ouders negatief beïnvloeden, hetgeen kan leiden tot strengere en meer inconsistente straffen 

en het minder betrokken zijn bij sociale processen van het kind (Hoeve et al., 2008). Er kan 

dus sprake zijn van een ander verband dan werd verwacht. Voor toekomstig onderzoek is het 

relevant om de causaliteit van de verbanden te onderzoeken.  

 De resultaten van het onderzoek moeten ook gezien worden in het licht van de 

tekortkomingen van het huidige onderzoek. Een eerste tekortkoming betreft de steekproef. Er 

zijn 31 multiprobleemgezinnen en 33 gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking 

opgenomen in huidig onderzoek. Dit is groot genoeg om te generaliseren, maar de 

betrouwbaarheid van de generalisatie zal groter zijn als de steekproef groter is. Voor 

toekomstig onderzoek moet er gestreefd worden naar een steekproef van tenminste 100 

gezinnen per type gezin, om de generalisatie zo betrouwbaar mogelijk te maken (Robson, 

2002). De steekproef was tevens niet volledig, er waren niet van elk gezin gegevens 

beschikbaar van zowel vader, moeder als kind. Dit is ook deels te verklaren doordat er veel 

éénoudergezinnen in de steekproef zaten. Bij de multiprobleemgezinnen waren er maar 

gegevens beschikbaar van vier vaders. Dit heeft het onderzoek beïnvloedt, doordat de 

gegevens van vader en moeder samen genomen moesten worden bij het maken van de 

schalen. Indien er meer tijd kan worden uitgetrokken om gezinnen en data te verzamelen, zal 

dit ten goede komen aan het onderzoek. Er kunnen dan namelijk meer gezinnen gezocht 

worden en er is dan ook meer tijd om de verschillende leden van het gezin, ook als ouders 
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gescheiden zijn, te betrekken bij het onderzoek. De gezinnen uit de algemene Nederlandse 

bevolking zijn gezocht door studenten van de Universiteit Utrecht. Hierdoor is er mogelijk 

geen juiste afspiegeling geweest van de algemene Nederlandse bevolking, omdat er veel 

gezinnen uit de middenklasse in de steekproef zijn betrokken. Voor vervolgonderzoek is het 

belangrijk dat hier meer variatie in komt. Als er meer tijd beschikbaar is, kunnen studenten 

zorgen voor deze variatie in gezinnen.  

Voor vervolgonderzoek is het tevens belangrijk om te kijken naar een uitbreiding van 

de meetinstrumenten. Er is nu geheel gebruik gemaakt van vragenlijsten en deze kunnen een 

eenzijdig beeld geven. De onderzoeksmiddelen kunnen worden uitgebreid met klinisch 

interviews en observaties Voor gegevens over ouderlijke psychopathologie kan er ook 

gedacht worden aan diagnostische gegevens over vastgestelde stoornissen, indien ouder onder 

behandeling bij een instelling staat. Met betrekking tot de inhoud van het onderzoek kan 

vermeld worden dat toekomstig onderzoek zich zou kunnen richten op de invloed van 

verschillende aspecten van opvoeding en moet rekening gehouden worden met het bestaan 

van deze invloeden. Een mogelijkheid is om bijvoorbeeld bij de analyses te controleren voor 

de invloeden van deze variabelen. Tevens zou het nuttig zijn om de causaliteit van verbanden 

te onderzoeken en om een scheiding te maken bij ouderlijke psychopathologie.  

De bevindingen van het onderzoeken geven aan dat de problemen in 

multiprobleemgezinnen hoger liggen dan in gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking. 

Er is meer sprake van psychopathologie en antisociaal gedrag van het kind en de mate van 

hechting en gedragscontrole is lager. De samenhang tussen de verschillende variabelen is niet 

geheel bevestigd, maar het geeft wel aanwijzingen dat multiprobleemgezinnen kampen met 

een diversiteit aan problemen. Nu er meer duidelijkheid is over de aard van de problemen 

waarmee deze gezinnen kampen, kan er worden ingespeeld op deze problemen en kan een 

interventie worden ingezet. Het doel van de interventie dient dan gericht te zijn op het 

veranderen van het gedrag en het aanpassen van de omgeving van het kind (Griest & Wells, 

1983). Tevens is het belangrijk dat meer onderzoek gedaan wordt om nog meer duidelijkheid 

te krijgen over de verschillende problemen van multiprobleemgezinnen. Het is belangrijk 

deze gezinnen zoveel mogelijk ondersteuning te geven bij de opvoeding van hun kinderen, 

zodat de kans op het ontwikkelen van probleemgedrag bij deze jongeren zoveel mogelijk 

wordt beperkt.
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Bijlage A. Items voor schaal psychopathologie van ouders (ASR) 
1. ik maak veel ruzie 
2. ik geef anderen de schuld van mijn problemen 
3. ik gebruik drugs 
4. ik schep op 
5. ik ben eenzaam 
6. ik voel me in de war of denk wazig 
7. ik huil veel  
8. ik ben gemeen tegen anderen 
9. ik probeer veel aandacht te krijgen 
10. ik beschadig of verniel mijn eigen spullen 
11. ik maak me zorgen over mijn toekomst 
12. ik hou me niet aan de regels op het werk of ergens anders 
13. ik kan niet met anderen mensen op schieten 
14. Ik beschadig of verniel mijn eigen spullen. 
15. Ik maak me zorgen over mijn toekomst. 
16. Ik hou me niet aan regels op het werk of ergens anders. 
17. Ik kan niet met andere mensen opschieten. 
18. Ik voel me niet schuldig als ik iets gedaan heb wat ik niet had moeten doen 
19. Ik kan slecht met mijn familie opschieten. 
20. Mijn relaties met mensen van het andere geslacht zijn slecht 
21. Ik ben bang dat ik misschien iets slechts zou kunnen doen of denken. 
22. Ik heb het gevoel dat niemand van mij houdt. 
23. Ik heb het gevoel dat anderen mij te pakken willen nemen. 
24. Ik voel me waardeloos of minderwaardig. 
25. Ik vecht veel 
26. Ik ga om met mensen die in moeilijkheden raken. 
27. Ik ben impulsief of doe dingen zonder er bij na te denken. 
28. Ik ben liever alleen dan met anderen. 
29. Ik lieg of bedrieg 
30. Ik ben nerveus of gespannen 
31. Ik heb te weinig zelfvertrouwen. 
32. Anderen mogen mij niet. 
33. Ik ben te angstig of bang 
34. Ik voel me duizelig of licht in mijn hoofd. 
35. Ik voel me erg schuldig. 
36. Ik voel me moe zonder dat ik weet waarom. 
37. Mijn stemmingen wisselen tussen opgetogenheid en depressie. 
38. Ik heb lichamelijke problemen zonder bekende medische oorzaak; 

a. Pijnen (geen hoofdpijn of buikpijn)  
b. Hoofdpijn 
c. Misselijkheid 
d. Oogproblemen (geen bril of lenzen) 
e. Huiduitslag of andere huidaandoeningen 

39. Buikpijn. 
40. Overgeven 
41. Hartkloppingen 
42. Dood gevoel of tintelingen in lichaamsdelen. 
43. Ik val mensen lichamelijk aan 
44. Er is heel weinig wat ik leuk vind. 
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45. Ik weiger om te praten. 
46. Ik heb moeite om vrienden te maken of te houden. 
47. Ik schreeuw of gil veel. 
48. Ik ben gesloten of hou dingen voor mezelf. 
49. Ik schaam me gauw, voel me niet op mijn gemak. 
50. Ik sloof me uit of doe ‘gek’ om op te vallen. 
51. Mijn gedrag is onverantwoordelijk. 
52. Mijn gedrag is erg veranderlijk. 
53. Ik steel. 
54. Ik ben koppig, stuurs of prikkelbaar. 
55. Mijn stemming of gevoelens veranderen plotseling. 
56. Ik drink teveel alcohol of word dronken. 
57. Ik denk erover mijzelf te doden. 
58. Ik doe dingen die mij in moeilijkheden met de wet zouden kunnen brengen (schrijf op): 
59. Ik praat te veel. 
60. Ik pest anderen veel. 
61. Ik ben snel driftig. 
62. Ik dreig mensen om hen pijn te doen. 
63. Ik heb problemen met slapen (schrijf op):  
64. Ik ben ongelukkig, verdrietig of depressief.  
65. Ik ben luidruchtiger dan anderen. 
66. Ik heb het gevoel dat ik niet kan slagen. 
67. Ik probeer met anderen weinig te maken te hebben. 
68. Ik maak me vaak zorgen. 
69. Ik maak mij zorgen over mijn relaties met mensen van het andere geslacht. 
70. Ik betaal mijn schulden niet of kom andere financiële verplichtingen niet na. 
71. Ik raak te snel van slag. 
72. Ik heb moeite om met geld of betaalkaarten om te gaan. 
73. Ik ben te ongeduldig. 
74. Ik heb moeite om een baan te houden. 
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Bijlage B. Items van schaal hechting  
 
Hechting gerapporteerd door het kind (PARA): 

1. jouw ouder leeft met je mee als hij/zij naar je luistert 
2. je voelt je het gelukkigst in het bijzijn van jouw ouder 
3. wanneer je verdrietig bent, reageert je ouder daarop 
4. jouw ouder let erop of je ergens mee rondloopt 
5. je laat jouw (persoonlijke) gedachten of gevoelens nooit merken aan je ouder 
6. jouw ouder laat soms spontaan blijken dat hij/zij jou waardeert 
7. voor steun en advies ga je naar je ouder 
8. jouw ouder staat voor je klaar wanneer je ergens bezorgd over bent 
9. jouw ouder kan je goed troosten als je verdrietig bent 
10. je praat makkelijk met je ouder over je gedachten en gevoelens 
11. jouw ouder is warm en begripvol 
12. je brengt jouw zorgen bij jouw ouder ter sprake 
13. je houdt jouw ouder op afstand als je bang of verdrietig bent 

 
Hechting gerapporteerd door de ouder (NOSI): 
1. Vaak begrijp ik mijn kind niet 
2. Ik heb minder hechte en warme gevoelens voor mijn kind dan ik verwacht had 
3. Mijn kind en ik hebben een goede band 
4. Ik vind het moeilijk te begrijpen wat mijn kind wil 
5. Mijn kind gaat te weinig vertrouwelijk met me om 
6. Soms denk ik dat ik niet zo’n hecht band heb met mijn kind 
7. Ik word zenuwachtig wanneer mijn kind te vertrouwelijk met me om wil gaan 
8. Het is voor mij moeilijk mijn kind volledig te vertrouwen 
9. Ik maak me zorgen dat mijn kind niet echt van me houdt 
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Bijlage C. Items voor schaal gedragscontrole door ouders (VTH) 
1. Weet u Wie de vrienden van uw kind zijn? Weten je ouders wie je vrienden zijn? 
2. Weet u Waar uw kind zijn/haar geld aan uitgeeft? Weten je ouders waar je je geld aan 

uitgeeft? 
3. Weet u waar uw kind is na schooltijd? Weten je ouders waar je bent na schooltijd? 
4. Weet u waar uw kind naar toe gaat als hij/zij uitgaat? Weten je ouders waar je naar toe 

gaat als je uitgaat? 
5. Weet u wat uw kind doet in zijn/haar vrije tijd? Weten je ouders wat je doet in je vrije 

tijd? 
6. Weet u wat voor cijfers uw kind op school krijgt? Weten je ouders wat voor cijfers je 

krijgt? 
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Bijlage D. Items voor de schaal antisociaal gedrag (YSR + CBCL) 
1. Drinkt alcohol zonder toestemming van ouders 
2. Spreekt veel tegen of maakt veel ruzie 
3. Wreed, pesterig of gemeen voor anderen. 
4. Eist veel aandacht op. 
5. Vernielt eigen spullen 
6. Vernielt spullen van andere gezinsleden of anderen 
7. Is thuis ongehoorzaam 
8. Is ongehoorzaam op school 
9. Lijkt zich niet schuldig te voelen na zich misdragen te hebben. 
10. Overtreedt de regels thuis, op school of ergens anders.  
11. Vecht veel. 
12. Gaat om met jongens/meisjes die in moeilijkheden verzeild raken. 
13. Liegen of bedriegen. 
14. Valt anderen lichamelijk aan. 
15. Is liever samen met oudere jongens/meisjes. 
16. Loopt weg van huis. 
17. Schreeuwt of gilt veel. 
18. Brandstichten. 
19. Steelt van huis.  
20. Steelt buitenshuis. 
21. Koppig, stuurs of prikkelbaar. 
22. Mokken of pruilen. 
23. Vloeken, schuttingtaal. 
24. Driftbuiten of snel driftig. 
25. Bedreigt andere mensen. 
26. Rookt, kauwt of snuift tabak. 
27. Spijbelen, schoolverzuim. 
28. Is erg luidruchtig. 
29. Gebruikt drugs (geef aan):  
30. Vandalisme, vernielen. 
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