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Abstract 

Problem In the scientific literature is no recent description of multiproblem families available. The 

present study examined child- and parent psychopathology as possible features of multiproblem 

families. In this study is also examined gender differences in the prevalence of child 

psychopathology and the linkage between mother-daughter, mother-son, father-daughter and 

father-son psychopathology. Method Children (N= 28) in the regular Dutch population and in the 

multiproblem condition (N = 21) filled in a questionnaire. Their parents (N fathers = 27, N 

mothers = 58) also received a questionnaire, and they agreed to participate. Child psychopathology 

was assessed using two instruments: the Child Behavior Checklist (CBCL) and the Youth Self 

Report (YSR). Parent psychopathology was assessed by the Adult Self Report Form (ASR). 

Results The findings indicate that the prevalence of mother psychopathology and child 

psychopathology is higher in multiproblem families. There is a difference between child score and 

the parent score on child psychopathology. There were not enough fathers in the multiproblem 

condition, to tell something reliable about father psychopathology. No significant differences 

between boys and girls were found in the prevalence of child psychopathology, using the total 

score on child psychopathology. Looking at the separate problem scales, the results indicate from 

the parent score, that the prevalence of somatic problems in the multiprobleem condition, is higher 

in girls than in boys. According to the child score, in the regular Dutch population the prevalence 

of problem behavior is higher in boys than in girls. The mother-daughter correlation is not stronger 

correlated than the mother-son correlation. The same results were found for father-daughter en 

father-son correlations. Conclusion The prevalence of mother psychopathology and child 

psychopathology is higher in multiproblem families. There were not enough fathers in the 

multiproblem condition, to tell something reliable about father psychopathology. No differences 

were found in the prevalence of gender differences within child psychopathology. Same sex-dyads 

are not stronger correlated to each other than different sex-dyads. 
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Inleiding 

De menselijke ontwikkeling is primair een sociaal proces en het gezin is de centrale sociale context 

waarbinnen deze ontwikkeling plaatsvindt. Gezinnen zijn unieke sociale systemen en relaties 

binnen gezinnen zijn primair en onvervangbaar (Carr, 2006). Adequaat functionerende gezinnen 

worden gekenmerkt door gedeelde rollen en verantwoordelijkheden, duidelijke grenzen tussen de 

verschillende leden van het gezin, congruente communicatie en het uiten van emoties. Omdat het 

gezin een centrale rol vervult in de menselijke ontwikkeling, is hulp aan gezinnen waarbinnen 

diverse problemen voorkomen, de zogenoemde multiprobleem gezinnen, van groot belang 

(Coleman & Webber, 2002).  

     Schiff en Kalter (1976) beschouwen multiprobleem gezinnen door de mate van 

kinderverwaarlozing, misdaad, afhankelijkheid van hulp, spijbelen, drankmisbruik en veel andere 

vormen van afwijkend gedrag, als een zware financiële belasting voor de samenleving. Eveneens 

worden multiprobleem gezinnen als dreiging voor de veiligheid van de samenleving gezien. Deze 

gezinnen worden gekenmerkt door een veelheid aan problemen, chronische behoefte aan hulp, 

weerstand tegen behandeling en ambivalente attitudes met betrekking tot gedegen onderwijs en 

medische zorg. Kinderen in deze gezinnen hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van 

psychische problematiek, mede door de interpersoonlijke en emotionele moeilijkheden van de 

ouders (Schiff & Kalter, 1976).  

     Door de diversiteit, ernst en vaak ook hardnekkigheid van de problematiek binnen 

multiprobleem gezinnen is het bieden van hulp een complexe aangelegenheid, wat vraagt om 

effectieve interventies en specifieke capaciteiten van de hulpverlenende professionals (Sousa, 

Ribeiro & Rodriques, 2007; Eheart, Thorp & Felner, 1990). Het is noodzakelijk dat er interventies 

ontwikkeld worden welke afgestemd zijn op multiprobleem gezinnen zoals deze in de huidige 

samenleving bestaan. Echter, de ontwikkeling en verfijning van evidence-based behandelingen in 

de jeugdzorg worden belemmerd doordat er in Nederland nog nauwelijks betrouwbare en valide 

effectstudies hebben plaatsgevonden naar interventies gericht op multiprobleem gezinnen 

(Bodden, 2007). Om effectstudies naar interventies gericht op multiprobleem gezinnen te kunnen 

uitvoeren is het van belang het begrip ‘multiprobleem gezin’ te definiëren. De definitie 

geformuleerd zoals Schiff en Kalter (1976) is gedateerd en zonder een recent representatief beeld 

van de multiprobleem gezinnen in de huidige samenleving heeft het begrip ‘multiprobleem gezin’ 

geen toegevoegde waarde (Sackin & Raffe, 1976). Dit onderzoek is er opgericht om een 

wetenschappelijk onderbouwd beeld te krijgen van de huidige multiprobleem gezinnen. Er wordt 

specifiek gekeken in hoeverre kind- en ouderpsychopathologie kenmerkend zijn voor 

multiprobleem gezinnen. 
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     Epidemiologische studies hebben aangetoond dat een wezenlijk deel van de kinderen en 

adolescenten lijden aan psychiatrische stoornissen, zowel internaliserende problemen zoals angst 

en depressie, als externaliserende problemen zoals hyperactiviteit en andere gedragsstoornissen. 

Klinisch psychologisch onderzoek wijst uit dat de meeste internaliserende en externaliserende 

problemen bij kinderen hun oorsprong vinden in een dynamisch samenspel van verschillende 

factoren, zowel genetisch van aard als beïnvloed door de omgeving, zoals een reactief 

temperament, negatieve leerervaringen, stressvolle levensgebeurtenissen en ongunstige 

gezinsachtergrond (Muris, Mayer, Lint & Hofman, 2008; Rutter & Sroufe, 2000). Het accent ligt 

in deze studie op het in kaart brengen van multiprobleem gezinnen en de overige factoren, anders 

dan de invloed van het gezin, zullen daarom buitenbeschouwing worden gelaten. 

     Gezinsinteracties, structuur en rolverdeling, economische status, waarden en normen, vormen 

samen een cruciale context waarbinnen normaal en verstoord gedrag zich ontwikkelt. Inadequate 

opvoedstrategieën van ouders, ambivalente interacties, ouderpsychopathologie en ouderlijke 

conflicten vervullen een sleutelrol in het ontstaan van psychopathologie bij kinderen (Wicks-

Nelson & Israel, 2006; George, Herman & Ostrander, 2006; Garside & Klimes-Dougan, 2002; 

Matthijssen, Koot, Verhulst, Bruyn, & Oud, 1998). In de eerder genoemde definitie van 

multiprobleem gezinnen beschrijven Schiff en Kalter (1976) dat kinderverwaarlozing, 

drankmisbruik, interpersoonlijke en emotionele moeilijkheden kenmerkend zijn voor 

multiprobleem gezinnen. Kinderen in multiprobleem gezinnen komen mogelijk meer in aanraking 

met factoren die kindpsychopathologie kunnen bevorderen.  

     Interessant voor het ontwikkelen van interventies is echter eveneens de vraag of sekse van 

invloed is op het omgaan met deze gezinsfactoren en het ontwikkelen van psychopathologie. 

Onderzoek wijst uit dat copingsstrategieën van kinderen en adolescenten een modererende rol 

vervullen bij het ontstaan van psychopathologie. Strategieën om met stressvolle gebeurtenissen te 

kunnen omgaan, kunnen een adequaat of inadequaat karakter hebben. Meisjes hanteren over het 

algemeen meer maladaptieve copingsstrategieën in vergelijking tot jongens (Hampel & Petermann, 

2005). Hierdoor is het aannemelijk dat in multiprobleem gezinnen, waarbinnen kinderen veelal te 

maken hebben met stressfactoren, meisjes meer psychopathologie ontwikkelen dan jongens. 

Echter, hierbij is het van belang te beseffen dat het geslacht van de ouder mogelijk ook van invloed 

kan zijn op het ontstaan of versterken van psychopathologie in multiprobleem gezinnen. Costa, 

Weems, Pellerin en Dalton (2006) leggen het accent op een samenhang tussen opvoedingsstress, 

psychopathologie bij de ouder en psychopathologische symptomen bij de kinderen. Er blijkt een 

sterke relatie tussen stress bij kinderen en het ontstaan van internaliserende en externaliserende 

problemen. Psychopathologie bij één van de ouders blijkt een hoge mate van stress bij kinderen te 
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veroorzaken. De ouder blijkt vaak zowel fysiek als emotioneel onvoldoende beschikbaar voor het 

kind, waardoor de ouder-kind relatie onder druk komt te staan. De onderzoeksresultaten van Costa 

et al., (2006), Du Rocher Schudlich en Cummings (2007) en van Cowan en Cowan (2002), geven 

allen aan dat het ontstaan van ouder en kindpsychopathologie elkaar wederzijds beïnvloedt. 

Psychopathologie bij één van de ouders blijkt een initiërende rol te vervullen bij het ontstaan van 

psychopathologie bij kinderen. Kinderen van ouders met psychische problemen ontvangen minder 

steun, verzorging en toegang tot zorgvoorzieningen. Daarnaast blijken ouders met psychische 

problematiek vaker een inadequate opvoedingsstijl te hanteren (Goldstein et al., 2007; Vostanis et 

al., 2006; Beckwith, Howard, Espinosa & Tyler, 1999). Raley en Bianchi (2006) beschrijven dat 

jongens zich meer identificeren met vaders en dat dochters zich meer identificeren met moeders. 

Psychopathologie bij moeders zou hierdoor een grotere invloed kunnen hebben op dochters en 

psychopathologie bij vaders op zonen.  

     Een ander aspect van dit onderzoek richt zich op het voorkomen van ouderpsychopathologie in 

multiprobleem gezinnen. Uit onderzoek blijkt er een significante samenhang te zijn tussen de 

ontwikkelingsgeschiedenis van ouder en het ontstaan van ouderpsychopathologie. Ouders die in 

het verleden weinig warmte hebben ontvangen in de vroege jeugd, ziek zijn geweest of te maken 

hebben gehad met psychopathologie, hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van 

psychopathologie in de volwassenheid (Kendler, Sham & Maclean,1997). Deze ervaringen hebben 

vervolgens een negatieve invloed op de manier waarop deze ouders de gezinsrelaties in de 

volwassenheid vormgeven. De moeite die ouders binnen multiprobleem gezinnen ervaren in het 

opvoeden en het adequaat vormgeven van gezinsrelaties kunnen hun oorsprong hebben in de eigen 

jeugd van de volwassene (Serbin & Karp, 2003). Daarnaast zijn er externe factoren zoals sociaal 

netwerk, financiële status en de kwaliteit van de partnerrelatie welke zowel een protectieve als een 

risicovergrotende rol kunnen vervullen in het ontstaan van psychopathologie bij de ouder (Kendler 

et al.,1997). Volgens Schiff en Kalter (1976) zijn er binnen multiprobleem gezinnen veelal 

problemen op het gebied van de eerder genoemde externe factoren, te weten sociaal netwerk, 

financiële status, kwaliteit van de partner relatie etc. Hierdoor lijken er voor volwassenen binnen 

multiprobleem gezinnen meer risicofactoren aanwezig te zijn voor het ontwikkelen van 

psychopathologie. 

     Het voorkomen van psychopathologie, zowel bij ouders als kinderen, blijkt met een groot aantal 

factoren samen te hangen. Het gezinsfunctioneren speelt hierbij een belangrijke rol. Problemen van 

verschillende aard binnen gezinnen blijken een hoge mate van stress te veroorzaken, welke elkaar 

mogelijk versterken. Hierdoor lijken er meer risicofactoren te ontstaan voor het ontwikkelen van 

psychopathologie. Deze studie is er op gericht om een wetenschappelijk onderbouwd beeld te 
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schetsen van de huidige multiprobleem gezinnen met als doel duidelijkheid te creëren omtrent de 

vraag of ouder- en kindpsychopathologie kenmerkend zijn voor multiprobleem gezinnen. 

Daarnaast wordt gekeken of sekseverschillen hierbij een rol spelen. Op basis van literatuur zijn er 

een aantal hypothesen geformuleerd. De eerste hypothese richt zich op het verschil tussen 

multiprobleem gezinnen en gezinnen uit de algemeen Nederlandse bevolking in het voorkomen 

van kindpsychopathologie. De verwachting is dat kindpsychopathologie meer voorkomt in 

multiprobleem gezinnen, omdat in deze gezinnen meer risicofactoren aanwezig zijn die de kans op 

psychopathologie bij kinderen kunnen vergroten. De tweede hypothese is gericht op 

sekseverschillen in het voorkomen van kindpsychopathologie in multiprobleem gezinnen. Omdat 

meisjes vaker inadequate copingsstrategieën hanteren in het omgaan met stressvolle 

gebeurtenissen en er binnen multiprobleem gezinnen veelal stressfactoren voor kinderen spelen, 

wordt er verwacht dat psychopathologie binnen multiprobleem gezinnen vaker voor komt bij 

meisjes dan bij jongens. Om hierbij zicht te krijgen op de invloed van het geslacht van de ouder op 

het voorkomen van psychopathologie is er een derde hypothese geformuleerd. Raley en Bianchi 

(2006) beschrijven dat jongens zich meer identificeren met vaders en dat dochters zich meer 

identificeren met moeders. Er wordt daarom verwacht dat psychopathologie bij moeders meer 

samenhangt met psychopathologie bij dochters en dat psychopathologie bij vaders meer 

samenhangt dan psychopathologie bij zonen. Tenslotte wordt er verwacht dat 

ouderpsychopathologie oververtegenwoordigd is in multiprobleem gezinnen in vergelijking met 

gezinnen binnen de algemeen Nederlandse bevolking. Deze verwachting komt voort uit literatuur 

waaruit blijkt dat er in multiprobleem gezinnen meer risicofactoren aanwezig voor het ontwikkelen 

van psychopathologie bij de ouder.  

 

Methode 

Participanten 

De onderzoekspopulatie bestaat uit multiprobleem gezinnen, die bekend zijn bij Bureau Jeugdzorg,  

en uit gezinnen uit de algemene bevolking in Nederland. In totaal hebben 63 gezinnen aan het 

onderzoek deelgenomen, 31 gezinnen in de multiprobleem conditie en 32 gezinnen in de conditie 

algemeen Nederlandse bevolking. De multiprobleem conditie bestaat uit 4 vaders met een 

gemiddelde leeftijd van 45.0 jaar (SD = 4.3) en 27 moeders met een gemiddelde leeftijd van 39.3 

(SD = 6.6). De populatie kinderen in deze multiprobleem conditie bestaat uit 13 jongens (42%) en 

8 meisjes (26%). De leeftijd van de kinderen valt tussen de 9 en 18 jaar met een gemiddelde van 

13.6 jaar (SD = 2.4). In de conditie algemeen Nederlandse bevolking hebben er 23 vaders met een 

gemiddelde leeftijd van 45.7 (SD = 7.9) en 30 moeders met een gemiddelde leeftijd van 43.8 (SD = 
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6.8 ) aan het onderzoek deelgenomen. De populatie kinderen bestaat uit 11 jongens (33%) en 17 

meisjes (52%). De leeftijd van de kinderen valt tussen de 4 en 18 jaar met een gemiddelde van 

13.1 jaar (SD = 3.7).  

     De criteria voor de multiprobleem gezinnen om deel te nemen aan dit onderzoek zijn 

vastgesteld door Bureau Jeugdzorg. Het betreft gezinnen waarbij de problematiek complex en 

veelvuldig is en op verschillende leefgebieden plaatsvindt. De problematiek is intergenerationeel 

en chronisch van aard. Er is vaak al sprake van langdurige hulpverlening. Daarnaast moet er sprake 

zijn van opvoedproblemen of problemen bij het gezinsfunctioneren. Er is vaak sprake van 

gedragsproblemen, psychopathologie, psychiatrische problematiek of zwakbegaafdheid bij kind 

en/of ouder. Multiprobleem gezinnen missen vaak de vaardigheden om zich in een veelheid van 

kleine en grote problemen zelfstandig staande te houden. 

     Er zijn at random gezinnen aan de beide condities toegewezen. Hierbij zijn een aantal 

inclusiecriteria geformuleerd. Het is van belang dat ouders en kind gemotiveerd zijn en dat de 

leeftijd van het kind zich tussen het vierde en achttiende levensjaar bevindt. In verband met het 

begrip van de vragenlijsten is een IQ hoger dan 80 van het kind en het voldoende beheersen van de 

Nederlandse taal nodig om aan het onderzoek te kunnen deelnemen.   

 

Procedure 

Voor dit onderzoek zijn er data verzameld binnen multiprobleem gezinnen door Bureau Jeugdzorg 

en binnen de algemeen Nederlandse bevolking door de onderzoeker. Deze studie is een 

vooronderzoek van een studie naar de effectiviteit van Intensief Pedagogische Thuishulp (IPT) in 

multiprobleem gezinnen. De gezinnen zijn schriftelijk benaderd door middel van een brief waarin 

uitleg werd gegeven omtrent het onderzoek en waarin de vraag om toestemming gesteld is voor 

deelname aan het onderzoek. Tevens zijn de gezinnen er in de brief op gewezen dat de gegevens 

anoniem verwerkt zullen worden.  

     Na het geven van toestemming tot deelname hebben de gezinnen de vragenlijst ontvangen 

welke zowel door de ouders als door de kinderen ouder dan acht jaar, zelfstandig ingevuld is in de 

thuissituatie. De ingevulde vragenlijsten zijn door de gezinnen geretourneerd bij de onderzoeker. 

Vervolgens zijn de gegevens afkomstig uit deze vragenlijsten verwerkt. 

 

Meetinstrumenten 

Child Behavior Checklist (CBCL) 

Kindpsychopathologie wordt gemeten aan de hand van Gedragsvragenlijsten voor Kinderen: de 

Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991) ingevuld door de ouders en de Youth Self-
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Report (YSR; Achenbach, 1991), ingevuld door de kinderen ouder dan acht jaar. In de CBCL zijn 

de volgende acht probleemschalen opgenomen: teruggetrokken/depressief, lichamelijke klachten, 

angstig/depressief, sociale problemen, denkproblemen, aandachtsproblemen, normafwijkend 

gedrag en agressief gedrag. De beoordelingsschaal bestaat uit 120 items, elk met drie 

antwoordcategorieën (0 = niet waar, 1 = soms of een beetje waar, 2 = helemaal waar of vaak 

waar). Een hoge score verwijst naar veel problemen, een lage score naar geen/nauwelijks 

problemen. In dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de zes DSM-georiënteerde schalen, 

te weten: affectieve problemen, angstproblemen, lichamelijke klachten, aandachttekort/ 

hyperactiviteitsproblemen, oppositioneel opstandige problemen en gedragsproblemen. Bij elkaar 

worden deze schalen in 74 items weergegeven. Een voorbeeld van een item is: “Vernielt spullen 

van gezinsleden of anderen”. Alle test-hertest correlaties van de CBCL schalen waren significant 

op p < 0.001 niveau en waren allen boven de r = .80, met uitzondering op de competentieschalen: 

activiteiten r = .76 en sociaal r = .79, en de probleemschalen: lichamelijke klachten r = .75 en 

denkproblemen r = .74. De correlatie tussen de CBCL totale probleemscore en het klinisch oordeel 

was r = .63 p< .001 en die tussen de totale competentiescore en het klinisch oordeel r = -.45 p< 

.001 (Verhulst, Ende & Koot, 1996).    

 

Youth Self Report (YRS) 

De YSR omvat acht probleemschalen met dezelfde betekenis als op de CBCL. In dit onderzoek zal 

gebruik gemaakt worden van de zes DSM-georiënteerde schalen uit de YSR, namelijk: Affectieve 

problemen, angstproblemen, lichamelijke klachten, aandachttekort/ hyperactiviteitsproblemen, 

oppositioneel opstandige problemen en gedragsproblemen. De beoordelingsschaal bestaat uit 103 

items, waarvan in dit onderzoek van 69 items zijn opgenomen. Elk item heeft drie 

antwoordcategorieën, 0 = niet waar, 1 = soms of een beetje waar, 2 = helemaal waar of vaak waar. 

Een hoge score verwijst naar veel problemen, een lage score naar geen/nauwelijks problemen. Een 

voorbeeld van een item is: “Ik ga om met jongens of meisjes die in moeilijkheden raken”. De test-

hertest betrouwbaarheid van de YSR blijkt goed. Alle correlaties waren significant op p < .05 

niveau en waren boven de r = .70, met uitzondering op de schalen teruggetrokken r = .63, 

lichamelijke klachten r = .65 en sociale problemen r = .63. De correlatie tussen de YSR totale 

probleemscore en de totale symptoomscore gebaseerd op het interview met de jeugdige is r = .64; 

p < .01 (Verhulst, Ende & Koot, 1997).  
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Adult Self-Report Form (ASR) 

Ouderpsychopathologie wordt gemeten door middel van de Vragenlijst voor Volwassenen, de 

Adult Self-Report Form (ASR; Achenbach, Bernstein & Dumenci, 2005). De ASR omvat profielen 

met schalen voor vaardigheden, empirisch gebaseerde syndromen, middelengebruik, 

internaliserende, externaliserende en totale problemen. Daarnaast omvat de ASR profielen met 

DSM-schalen. In dit onderzoek zijn de volgende DSM-schalen opgenomen: depressieve 

problemen, angstproblemen, lichamelijke problemen, ontwijkende persoonlijkheidsproblemen en 

antisociale persoonlijkheidsproblemen. De beoordelingsschaal omvat 120 items, waarvan in dit 

onderzoek 68 items gebruikt worden. Een voorbeeld item is: “Ik voel me eenzaam”. Bij elk item 

zijn er eveneens drie antwoordmogelijkheden (0 = niet waar, 1 = soms of een beetje waar, 2 = 

helemaal waar of vaak waar). Een hoge score verwijst naar veel problemen, een lage score naar 

geen/nauwelijks problemen. De ASR wordt niet betrouwbaar en valide geacht voor het stellen van 

diagnoses. De ASR kan wel betrouwbare en valide beschrijvingen geven van gedrag. De interne 

consistentie voor de DSM-georiënteerde schalen is .75, de test-hertest betrouwbaarheid is .86 en de 

correlatie tussen informanten is .39 (Achenbach, Bernstein & Dumenci, 2005; Widiger, 2005) . 

 

Analyse 

Na invoering van de data is er gestart met het controleren op invoerfouten en ontbrekende waarden 

door middel van een missing value analyse. Er zijn geen items omgepoold. In dit onderzoek zijn 

op ratio meetniveau, kindpsychopathologie en ouderpsychopathologie de afhankelijke variabelen. 

Geslacht is op nominaal meetniveau de onafhankelijke variabele.    

     Vervolgens zijn er voor kindpsychopathologie en ouderpsychopathologie schalen 

geconstrueerd. De subschalen behorend tot de schaal kindpsychopathologie zijn: affectieve 

problemen, angstproblemen, lichamelijke problemen, aandachtstekort/ hyperactiviteitsproblemen, 

oppositioneel opstandige problemen en gedragsproblemen. Binnen deze schalen is het onderscheid 

gemaakt tussen de visie van het kind (YSR) en de visie van de ouders (CBCL ingevuld door vader 

en moeder).  

     De subschalen behorend tot de schaal ouderpsychopathologie zijn: depressieve problemen, 

angstproblemen, lichamelijke problemen, vermijdende persoonlijkheidsproblemen en antisociale 

persoonlijkheidsproblemen. Binnen deze schalen wordt het onderscheid gemaakt tussen 

psychopathologie bij moeders en psychopathologie bij vaders.  

     De schalen zijn gecontroleerd op scheefheid en spreiding. De schalen affectieve problemen 

(scheefheid 2.1l; spreiding 7.1), angstproblemen (spreiding 3.5) en somatische problemen 

(spreiding 2.8) van de YSR zijn onvoldoende normaal verdeeld. Binnen de ASR zijn de schalen 
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angstproblemen vader (scheefheid 2.9; spreiding 10.8), somatische problemen vader (spreiding 

2.8) en vermijdende persoonlijkheidsproblemen moeder (spreiding 3.6), onvoldoende normaal 

verdeeld. Dit is tevens het geval voor de ouderscore gedragsproblemen (spreiding 3.8).     

     Na de schaalconstructie zijn er betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. Een Cronbach’s alpha 

van >.70 wordt als goed, van .60 als voldoende en <.50 als onvoldoende betrouwbaar beschouwd. 

Door middel van enkelvoudige variantie analyses zijn vervolgens de multiprobleem conditie en de 

conditie algemeen Nederlandse bevolking met elkaar vergeleken op het gebied van kind- en 

ouderpsychopathologie. Eveneens is er gekeken naar de verschillen tussen psychopathologie 

tussen jongens en meisjes. Er wordt bij de variantie analyses een alpha van .05 aangehouden. 

Tenslotte is er door middel van de Pearson’s correlatie gekeken naar de samenhang tussen moeder-

dochter, moeder-zoon, vader-dochter en vader-zoon psychopathologie. In figuur 1 wordt een 

conceptueel model van dit onderzoek weergegeven. 

 

                           Geslacht 

 

 

Multiprobleem gezinnen        Kind- en ouderpsychopathologie 

 

Gezinnen algemeen           Kind- en ouderpsychopathologie 

Nederlandse bevolking         

 

 

                  Geslacht 

Figuur 1. Conceptueel model.  

 

Resultaten 

Voorafgaande aan de analyses om de hypotheses te toetsen zijn er betrouwbaarheidsanalyses 

uitgevoerd en zijn de gemiddelde scores op de subschalen van de YSR, CBCL en ASR berekend. 

Opvallend is dat er op de schalen van de CBCL en YRS gemiddeld hoger gescoord wordt op 

affectieve problemen, aandachtstekort/hyperactiviteitsproblemen en gedragsproblemen. Daarnaast 

valt bij ouderpsychopathologie op dat moeders gemiddeld hoger scoren dan vaders op alle 

probleemgebieden. Deze gemiddelden zijn weergegeven in tabel 1 en 2.   

     De betrouwbaarheid voor de subschalen van de YSR wordt als voldoende tot goed beschouwd: 

affectieve problemen (α .85), angstproblemen (α .69), lichamelijke problemen (α .82), 
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aandachtstekort/hyperactiviteit (α .79), oppositioneel opstandige problemen (α .87) en 

gedragsproblemen (α .87). Voor de schalen van de CBCL kan eveneens een voldoende tot goede 

betrouwbaarheid vastgesteld worden: affectieve problemen (α .88), angstproblemen (α .85), 

lichamelijke problemen (α .76), aandachtstekort/hyperactiviteit (α .90), oppositioneel opstandige 

problemen (α .85) en gedragsproblemen (α . 91). Gekeken naar de subschalen van de ASR blijkt er 

sprake van voldoende betrouwbaarheid: depressieve problemen (α .89), angstproblemen (α .79), 

lichamelijke problemen (α .58), vermijdende persoonlijkheidsproblemen (α .74) en antisociale 

persoonlijkheidsproblemen (α .56).  

 

Tabel 1. Gemiddelde  en standaarddeviatie van de subschalen binnen de schaal 

kindpsychopathologie vanuit de YSR (N = 59) en CBCL(N=85) 
         YSR      CBCL 

       M (SD)   M  (SD)        

Affectieve problemen    4.1 (4.1)   4.2 (4.6) 

Angstproblemen     2.3 (2.3)   2.3 (2.5) 

Lichamelijke problemen    2.5 (2.6)   2.1 (2.2) 

Aandachtstekort/hyperactiviteit   4.4 (3.0)   4.1 (3.6) 

Oppositioneel opstandige problemen  2.4 (2.4)   3.1 (2.3) 

Gedragsproblemen    4.3 (4.6)   3.6 (4.8) 

 

Tabel 2. Gemiddelde  en standaarddeviatie van de subschalen binnen de schaal 

ouderpsychopathologie vanuit de ASR voor vader (N = 27) en moeder (N = 58) 
         Vader      Moeder 

       M (SD)   M  (SD)        

Depressieve problemen    1.2 (2.2)   3.5 (4.0) 

Angstproblemen     1.7 (2.2)   3.0 (2.8) 

Lichamelijke problemen    1.3 (1.7)   2.2 (2.5) 

Vermijdende persoonlijkheidsproblemen  2.0 (2.2)   3.0 (3.3) 

Antisociale persoonlijkheidsproblemen  2.2 (2.1)   2.7 (3.1) 

 

Kindpsychopathologie 

De beide condities, multiprobleem en algemeen Nederlandse bevolking, zijn met elkaar vergeleken 

op het voorkomen van kindpsychopathologie. Hiervoor is gebruik gemaakt van een enkelvoudige 

variantie analyse (ANOVA). Hierbij is het onderscheid gemaakt tussen kindpsychopathologie 

gezien vanuit het kind en gezien vanuit de ouder. Uit de toetsing blijkt dat de gemiddelde scores op 

kindpsychopathologie in de multiprobleem conditie, zowel gezien vanuit het kind (YSR) F (1,44) 
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= 5.04; p < .05) als vanuit de ouder (CBCL) F (1,47) = 16.20; p < .05, significant van elkaar 

verschillen ten opzichte van de conditie algemeen Nederlandse bevolking. In tabel 3 zijn de 

gemiddelden weergegeven. Dit betekent dat het verschil niet op toeval berust, maar daadwerkelijk 

bestaat. Kindpsychopathologie komt meer voor in multiprobleem gezinnen.      

 

Tabel 3. Gemiddelde  en standaarddeviatie van kindpsychopathologie in vergelijking met de 

multiprobleem conditie (N=21) en de algemeen Nederlandse bevolking (N=28) 
     Multiprobleem                  Algemeen Nederlandse 

         gezinnen                bevolking 

      M (SD)   M  (SD)  F       

Kindpsychopathologie (YSR)  34.8 (23.5)   21.3 (17.3)            5.0* 

Kindpsychopathologie (CBCL)  41.9 (18.5)   17.8 (22.3)           16.2** 

Noot: *p<.05; **p<.01 

     Om een zo duidelijk mogelijk beeld te creëren van kindpsychopathologie in multiprobleem 

gezinnen en in de algemeen Nederlandse bevolking, is vervolgens gekeken naar de 

kindpsychopathologie schalen afzonderlijk. De scores op de probleemschalen angstproblemen F 

(1,44) = 1.77; p > .05, somatische problemen F (1,44) = 2.33; p > .05 en gedragsproblemen F 

(1,44) = 2.28; p > .05 gezien vanuit het kind blijken niet significant te verschillen met de algemeen 

Nederlandse bevolking. Mogelijk berusten de verschillen op deze schalen op toeval. Echter, de 

scores op de probleemschalen gezien vanuit de ouder blijken wel allen significant te verschillen 

(zie tabel 4). Dit wijst erop dat ouders en kind op het gebied van kindpsychopathologie een andere 

visie hebben.  

     Daarnaast is er gekeken of er significante sekseverschillen zijn in het voorkomen van 

kindpsychopathologie in beide condities. In de multiprobleem gezinnen zijn er gezien vanuit het 

kind geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes. Gezien vanuit de ouders 

blijken er alleen op de probleemschaal lichamelijke klachten significante verschillen te zijn tussen 

jongens en meisjes F (1,19) = 5.90; p < .05. De verschillen berusten niet op toeval. In 

multiprobleem gezinnen blijkt volgens de ouders bij meisjes vaker lichamelijke problemen voor te 

komen dan bij jongens (zie tabel 5). In de algemene conditie blijkt gezien vanuit het kind alleen 

een significant verschil op de probleemschaal gedragsproblemen F (1,23) = 4.92; p < .05. 

Gedragsproblemen komen, gezien vanuit het kind, in de algemeen Nederlandse bevolking vaker 

voor bij jongens dan bij meisjes. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen jongens en 

meisjes gezien vanuit de ouders. Uit de ouderscore blijken er geen sekseverschillen te zijn in het 

voorkomen van kindpsychopathologie in de conditie algemeen Nederlandse bevolking. De 

gemiddelden en standaarddeviaties zijn weergegeven in tabel 6.  
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Tabel 4. Gemiddelde  en standaarddeviatie van de afzonderlijke schalen binnen 

kindpsychopathologie in vergelijking met de multiprobleem conditie (N=21) en de algemeen 

Nederlandse bevolking (N=28) 

Noot: *p<.05; **p<.01 

 

Tabel 5. Gemiddelde  en standaarddeviatie van de afzonderlijke schalen binnen 

kindpsychopathologie vergeleken tussen jongens (N= 13) en meisjes (N=8) in de multiprobleem 

conditie 

Noot: * p < .05 

 

                 Kindscore          

Multiprobleem       Algemeen       

Ouderscore 

Multiprobleem      Algemeen 

 M (SD) M (SD) F M (SD) M (SD) F 

Affectieve problemen       5.5    (4.8) 2.8 (3.1) 5.1* 6.5 (4.9) 2.4 (3.5) 11.4** 

Angst problemen   2.8 (2.6) 1.9 (1.9) 1.8 3.2 (2.6) 1.5 (2.1) 6.3* 

Lichamelijke problemen 3.1 (3.0) 1.9 (2.2) 2.3 2.9 (2.4) 1.4 (1.9) 5.9* 

Aandachtstekort/hyperactiviteit 5.5 (3.2) 3.5 (2.6) 5.5* 6.4 (3.2) 2.6 (3.0) 18.0** 

Oppositioneel opstandige problemen 3.2 (2.5) 1.8 (2.1) 4.2* 4.3 (2.1) 2.3 (2.2) 10.3** 

Gedragsproblemen 5.4 (5.2) 3.4 (3.9) 2.3 5.9 (4.8) 1.9 (4.2) 9.5** 

           Gezien vanuit het kind 

      Jongen               Meisje 

Gezien vanuit de ouder 

       Jongen               Meisje 

 M (SD) M (SD) F M (SD) M (SD) F 

Affectieve problemen       4.4 (3.6) 7.3 (6.2) 1.8 5.1 (3.8) 8.6 (5.9) 2.8 

Angst problemen   2.4 (2.0) 3.5 (3.3) .9 2.7 (2.4) 4.1 (2.7) 1.7 

Lichamelijke problemen 2.2 (2.1) 4.5 (3.8) 3.2 2.0 (2.3) 4.4 (1.8) 5.9* 

Aandachtstekort/hyperactiviteit 5.3 (3.2) 5.9 (3.4) .2 5.9 (2.9) 7.3 (3.7) .8 

Oppositioneel opstandige problemen 3.1 (2.5) 3.4 (2.7) .1 4.3 (2.1) 4.1 (2.3) .1 

Gedragsproblemen 5.3 (4.8) 5.5 (6.2) .1 5.7 (4.4) 6.1 (5.6) .0 
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Tabel 6. Gemiddelde  en standaarddeviatie van de afzonderlijke schalen binnen 

kindpsychopathologie vergeleken tussen jongens (N= 10) en meisjes (N= 15) in de conditie 

algemeen Nederlandse bevolking 

Noot: * p < .05 

 

Relatie samenhang moeder-dochter en vader-zoon psychopathologie 

Er is gekeken door middel van de Pearson’s correlatie naar de samenhang tussen moeder-dochter, 

moeder-zoon, vader-dochter en vader-zoon psychopathologie. Gekeken naar de correlatie moeder-

dochter psychopathologie vanuit het kind, blijkt er geen significant verband te zijn r = .30; p > .05. 

Er blijkt, vanuit het kind gezien, geen aantoonbare relatie tussen psychopathologie bij moeders en 

psychopathologie bij dochters. Bij kindpsychopathologie gezien vanuit de ouders blijkt dit verband 

wel significant r = .45; p < .05. Er is een relatie tussen psychopathologie bij moeders en 

psychopathologie bij dochters, gezien vanuit de ouderscore. Wat betreft de moeder-zoon relatie 

blijkt eveneens dat er vanuit het kind geen significante samenhang bestaat tussen psychopathologie 

bij moeders en psychopathologie bij zonen r = .05; p > .05, maar vanuit de ouderscore wordt deze 

samenhang wel gevonden r = .57; p < .05. Hieruit blijkt dat er vanuit de ouderscore wel een 

aantoonbare relatie bestaat tussen moederpsychopathologie en psychopathologie bij zonen, maar 

dat deze relatie niet aantoonbaar is vanuit de kindscore. Binnen de vader-dochter psychopathologie 

wordt zowel vanuit het kind r = .40; p > .05 als vanuit de ouder r = .42; p > .05, geen significant 

verband gevonden. Een relatie tussen het voorkomen van psychopathologie bij vaders en 

psychopathologie bij dochters blijkt uit deze resultaten niet aantoonbaar. Gekeken naar de 

correlatie vader-zoon psychopathologie blijkt eveneens een verschil tussen kind en ouderscore. 

Volgens de kindscore bestaat er geen significante samenhang r = .39; p > .05, maar volgens de 

           Gezien vanuit het kind 

      Jongen               Meisje 

Gezien vanuit de ouder 

       Jongen               Meisje 

 M (SD) M (SD) F M (SD) M (SD) F 

Affectieve problemen       2.7 (2.8) 2.9 (3.3) .0 2.5 (2.9) 2.3 (3.8) .0 

Angst problemen   1.8 (1.8) 2.0 (2.0) .1 1.6 (1.9) 1.5 (2.3) .0 

Lichamelijke problemen 2.4 (2.9) 1.6 (1.7) .8 1.1 (1.0) 1.7 (2.2) .7 

Aandachtstekort/hyperactiviteit 3.9 (3.1) 3.3 (2.3) .3 3.0 (2.5) 2.4 (3.4) .2 

Oppositioneel opstandige problemen 2.1 (2.8) 1.6 (1.5) .4 2.4 (2.0) 2.2 (2.3) .1 

Gedragsproblemen 5.3 (5.1) 2.1 (2.0) 4.9* 1.6 (2.2) 2.1 (5.1) .1 
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ouderscore wel r = .77; p < .05. De relatie tussen het voorkomen van psychopathologie bij vaders 

en het voorkomen van psychopathologie bij zonen blijkt uit de ouderscore wel te bestaan en uit de 

kindscore blijkt dit op toeval te berusten.      

     Vervolgens is onderzocht of moeder-dochter psychopathologie meer met elkaar samenhangt 

dan moeder-zoon psychopathologie en of vader-zoon psychopathologie meer met elkaar 

samenhangt dan vader-dochter. Hiervoor is een t-toets uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt zowel uit 

de kindscore t (1,38) = .8; p > .05 als uit de ouderscore t (1,41) = .5; p > .05, dat de moeder-

dochter correlatie niet sterker met elkaar samenhangt dan de moeder-zoon correlatie. Het 

voorkomen van psychopathologie bij moeders heeft geen sterkere relatie met psychopathologie bij 

dochters in vergelijking met zonen. Gekeken naar de vergelijking tussen de vader-zoon correlatie 

en de vader-dochter correlatie, blijkt eveneens dat er zowel vanuit de ouder t (1,19) =  1.1; p > .05 

als kindscore t (1,17) = 1,4; p > .05 geen significant verschil bestaat. Vader-zoon psychopathologie 

hangt niet sterker samen met vader-dochter psychopathologie.       

 

Ouderpsychopathologie 

Om het voorkomen van ouderpsychopathologie te vergelijken tussen de conditie algemeen 

Nederlandse bevolking en de multiprobleem conditie, is eveneens gebruik gemaakt van een 

enkelvoudige variantie analyse (ANOVA). Er is een significant verschil gevonden tussen het 

voorkomen van psychopathologie bij moeder binnen de multiprobleem en algemene conditie F 

(1,41) = 28.55; p < .05. De verschillen berusten niet op toeval. Psychopathologie bij moeders blijkt 

vaker binnen multiprobleem gezinnen voor te komen. Voor psychopathologie bij vaders is dit 

verschil niet gevonden F (1,19) = .00; p > .05. De verschillen tussen de multiprobleem conditie en 

de algemene bevolking wat betreft psychopathologie bij vaders, blijkt op toeval te berusten. 

Echter, hierbij is het van belang op te merken dat er slechts vier vaders in de multiprobleem 

conditie hebben deelgenomen. Hierdoor is de vergelijking met de algemeen Nederlandse 

bevolking niet betrouwbaar en zal dan ook verder niet worden meegenomen in dit onderzoek. De 

gemiddelden en standaarddeviaties van deze variantie analyse zijn weergegeven in tabel 7. 
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Tabel 7. Gemiddelde  en standaarddeviatie van ouderpsychopathologie vergeleken met de 

multiprobleem conditie (N vader = 4; N moeder = 18) en de algemeen Nederlandse bevolking (N 

vader = 18; N moeder = 25) 
     Multiprobleem                   Algemeen Nederlandse 

         gezinnen                 bevolking 

      M (SD)   M  (SD)     F       

Ouderpsychopathologie moeder  30.4 (17.8)   9.3 (7.3)  28.6** 

Ouderpsychopathologie vader  13.0 (19.9)   13.4 (13.5)  .00 

Noot: *p<.05; **p<.01 

     Om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van mogelijke verschillen per probleemschaal van 

ouderpsychopathologie, is er naar de afzonderlijke schalen gekeken. Hieruit blijkt dat 

psychopathologie bij moeders op alle afzonderlijke probleemschalen vaker voorkomt in 

multiprobleem gezinnen. Psychopathologie bij vaders in de multiprobleem conditie blijkt op alle 

probleemschalen niet significant te verschillen met psychopathologie bij vaders in de algemeen 

Nederlandse bevolking. De gemiddelden en standaarddeviaties zijn weergegeven in tabel 8.  

 

Tabel 8. Gemiddelde  en standaarddeviatie van de afzonderlijke probleemschalen binnen 

ouderpsychopathologie vergeleken met de multiprobleem conditie (N vader = 4; N moeder = 18) 

en de algemeen Nederlandse bevolking (N vader = 18; N moeder = 25) 

 Noot: *p < .05; **p < .01 

 

Discussie 

Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel zicht te krijgen op of kind- en ouderpsychopathologie 

kenmerkend zijn voor multiprobleem gezinnen. Psychopathologie bij moeders en 

                        Vader 

Multiprobleem         Algemeen 

                Moeder 

Multiprobleem       Algemeen 

 M (SD) M (SD) F M (SD) M (SD) F 

Depressieve  problemen       1.3 (2.3) 1.5 (2.5) .0 4.9 (3.8) 1.6 (2.1) 13.4** 

Angst problemen   1.3 (1.5) 1.8 (2.6) .1 3.9 (2.7) 1.5 (1.8) 12.6** 

Lichamelijke problemen 1.3 (2.3) 1.3 (1.5) .0 3.6 (3.1) 1.2 (1.4) 11.2** 

Vermijdende 

persoonlijkheidsproblemen 

2.7 (3.8) 1.9 (2.3) .2 4.2 (3.4) 1.3 (1.4) 15.0** 

Antisociale persoonlijkheids 

problemen 

2.0 (3.5) 2.2 (1.8) .0 3.3 (2.8) 1.2 (1.3) 11.3** 



 16 

kindpsychopathologie blijkt vaker voor te komen in multiprobleem gezinnen. Echter, er blijkt bij 

kindpsychopathologie een verschil te zijn tussen de visie van het kind en de visie van de ouder. Uit 

de kindscore blijkt er geen verschil tussen de multiprobleem conditie en de conditie algemeen 

Nederlandse bevolking op de schalen angstproblemen, lichamelijke problemen en 

gedragsproblemen. Op de overige schalen zijn deze verschillen wel gevonden. De verschillende 

visies van kind en ouder hebben mogelijk te maken met dat kinderen moeite hebben hun eigen 

aandeel in gedrag te zien. Pardine, Barry, Barth, Lochman en Wells (2006) beschrijven dat 

kinderen met externaliserende problemen hun competenties vaak overschatten. Echter vanaf 8 jaar 

worden de beoordelingen van het eigen gedrag bij het ouder worden steeds betrouwbaarder. 

Daarnaast zijn er wel significante verschillen gevonden op de schalen affectieve problemen, 

aandachtstekort/hyperactiviteit en oppostitioneel opstandige problemen, wat tegen de genoemde 

verklaring pleit. Uit de ouderscore blijkt op alle schalen dat kindpsychopathologie meer voorkomt 

in de multiprobleem conditie. Dit resultaat komt overeen met de eerder geformuleerde 

verwachting. Er is geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar die deze resultaten onderschrijft. 

Er is echter wel wetenschappelijk aangetoond dat stress, maladatieve gezinsinteracties en 

omgevingsfactoren, het ontstaan van psychopathologie bevorderen (Muris, Mayer, Lint & 

Hofman, 2008; Rutter & Sroufe, 2000). Schiff en Kalter (1976) hebben aangetoond dat deze 

factoren kenmerkend zijn voor multiprobleem gezinnen. Een uitgebreider onderzoek naar dit 

gegeven is wenselijk om de resultaten uit dit onderzoek staven en om mogelijk meer zicht te 

krijgen op psychopathologie bij vaders. Over psychopathologie bij vaders kan op grond van dit 

onderzoek geen uitspraak gedaan worden omdat er slechts vier vaders binnen de multiprobleem 

conditie hebben deelgenomen. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat er in multiprobleem 

gezinnen meer alleenstaande moeders voorkomen dan in de algemeen Nederlandse bevolking. 

Onderzoek van deze hypothese is mogelijk interessant omdat deze kennis mogelijk implicaties 

heeft voor het ontwikkelen van interventies.  

     Significante verschillen tussen jongens en meisjes in het voorkomen van psychopathologie zijn 

in dit onderzoek niet gevonden, in tegenstelling tot de verwachtingen. Onderzoek naar de 

probleemschalen afzonderlijk laten wel enige verschillen zien. Hierbij dient er onderscheid 

gemaakt te worden tussen kindscore en de ouderscore van kindpsychopathologie. In de 

multiprobleem conditie blijken er vanuit het kind gezien geen significante verschillen tussen 

jongens en meisjes. Echter gezien vanuit de ouder, blijken meisjes in de multiprobleem conditie 

meer lichamelijke klachten te hebben. In de conditie algemeen Nederlandse bevolking blijken er 

vanuit de ouderscore geen significantie verschillen te zijn. Gezien vanuit het kind blijken 

gedragsproblemen bij jongens meer voor te komen dan bij meisjes. Dit resultaat is gedeeltelijk in 
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tegenstelling tot de resultaten uit een studie van Rutter, Caspi en Moffitt (2003). In deze studie 

wordt niet gesteld dat psychopathologie meer voorkomt bij meisjes, maar wel dat er sekse 

verschillen bestaan binnen specifieke stoornissen. Zo komen dyslexie, ADHD, autisme en 

antisociale problemen meer voor hij jongens en angststoornissen, depressie en eetstoornissen meer 

bij meisjes. Sterba, Prinstein en Cox (2007) leggen echter niet het accent op de aard van de 

problematiek, maar op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevind. In dit onderzoek wordt 

gesteld dat er tot aan de adolescentie geen sekseverschillen bestaan met betrekking tot het 

voorkomen van kindpsychopathologie. Crick en Zahn-Waxler (2003) pleitten voor een geleidelijk 

ontstaan van sekseverschillen gedurende de ontwikkeling. In de vroege kindertijd lijken er geen 

sekseverschillen te zijn in het voorkomen van problemen. Na de peutertijd komen er geleidelijk 

meer verschillen. Jongens zouden meer probleemgedrag vertonen tijdens de basisschool periode. 

Tijdens de adolescentie periode lijken internaliserende problemen  vaker bij meisjes te ontstaan. 

Echter, in dit onderzoek zijn er nauwelijks sekseverschillen gevonden. In de studie van Russell en 

Saebel (1997) wordt er op gewezen dat sekse slechts één van de vele factoren is die de ouder-kind 

relatie beïnvloeden en dat deze invloed alleen, onvoldoende is om significante verschillen te 

veroorzaken. Dit is een mogelijke verklaring waarom uit dit onderzoek weinig sekseverschillen 

gebleken zijn. Een andere mogelijke verklaring is het feit dat de populatie niet voldoende normaal 

verdeeld is.  

     Gekeken naar de resultaten op de correlaties tussen moeder-dochter, moeder-zoon, vader-

dochter en vader-zoon psychopathologie, valt op dat wanneer kindpsychopathologie gezien wordt 

vanuit de ouders er meer significante samenhangen gevonden worden dan wanneer 

kindpsychopathologie gezien wordt vanuit het kind. Bij kindpsychopathologie gezien vanuit het 

kind blijkt er geen samenhang te bestaan met psychopathologie bij één van de ouders. Echter bij 

kindpsychopathologie gezien vanuit de ouders blijkt er een significante samenhang te bestaan 

tussen moeder-dochter, moeder-zoon en vader-zoon psychopathologie. Echter, moeder-dochter 

psychopathologie blijkt niet sterker  met elkaar samen te hangen dan de moeder-zoon relatie. Dit 

geldt eveneens voor vader-dochter en vader-zoon correlaties. Dit is in tegenstelling tot de 

verwachting, omdat dochters zich veelal met moeders identificeren en zonen met vaders (Raley & 

Bianchi, 2006). Echter, McKinney en Renk (2008) stellen dat moeders een meer autoritieve 

opvoedstijl hebben en vaders een meer autoritaire opvoedstijl en dat het effect wat ouders op hun 

kind hebben niet zozeer met het geslacht van de ouder te maken heeft, maar met de opvoedstijl. 

Een mogelijke andere verklaring is, dat het voorkomen van psychopathologie in een gezin een 

zodanig grote impact heeft op het gezinsfunctioneren, dat de factor geslacht op dat gebied van 

minder belang is. Daarnaast kan het zijn er geen significante verschillen gevonden zijn tussen 
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betreffende correlaties doordat dat de ouders hun visie gegeven hebben op zowel 

kindpsychopathologie als op hun eigen problematiek, terwijl de kinderen niet naar de problematiek 

van de ouders gekeken hebben. 

      Bij het interpreteren van dit onderzoek is het van belang te beseffen dat vaders 

ondervertegenwoordigd zijn in de onderzoekspopulatie, waardoor de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek afneemt. Tevens wordt dit onderzoek beperkt doordat de scores op enkele schalen 

onvoldoende normaal verdeeld zijn. Daarnaast zijn er geen wetenschappelijke onderzoeken 

beschikbaar die de onderzoeksresultaten op het gebied van ouder- en kindpsychopathologie in 

multiprobleem gezinnen, kunnen staven. Het is wenselijk dat er aanvullend onderzoek wordt 

gedaan om multiprobleem gezinnen in kaart te brengen, met een meer representatieve 

onderzoekspopulatie. Door kennis van de problematiek binnen multiprobleem gezinnen, kunnen er 

gerichte interventies ontwikkeld worden ten behoeve van de hulpverlening aan deze gezinnen.  
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Samenvatting 

Probleem Binnen de wetenschappelijke literatuur bestaat er geen recent beeld van multiprobleem 

gezinnen. In dit onderzoek is onderzocht of kind- en ouderpsychopathologie kenmerken zijn van 

multiprobleem gezinnen. Hierbij is tevens nagegaan of er sekse verschillen zijn in het voorkomen 

van kindpsychopathologie en is er gekeken naar de relatie tussen moeder-dochter, moeder-zoon, 

vader-dochter en vader-zoon psychopathologie. Methode Kinderen (N =28) in de algemeen 

Nederlandse bevolking en in multiprobleem gezinnen (N = 21) hebben een vragenlijst ingevuld. 

De ouders van de kinderen (N vaders = 27; N moeders = 58) ontvingen eveneens een vragenlijst. 

Kindpsychopathologie is gemeten met twee gedragsvragenlijsten voor kinderen, te weten: de Child 

Behavior Checklist (CBCL) en de Youth Self Report (YSR). Ouderpsychopathologie is gemeten 

met de Adult Self Report Form (ASR). Resultaten  Psychopathologie bij moeders en 

kindpsychopathologie blijkt vaker voor te komen in multiprobleem gezinnen.  Over 

psychopathologie bij vaders kan op grond van dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden omdat 

er slechts vier vaders binnen de multiprobleem conditie hebben deelgenomen. Significante 

verschillen tussen jongens en meisjes in het voorkomen van psychopathologie zijn in dit onderzoek 

in beperkte mate gevonden. Gekeken naar psychopathologie in het algemeen zijn er geen 

significante verschillen aangetoond. Wanneer de analyses voor de afzonderlijke schalen wordt 

uitgevoerd blijkt uit de ouderscore dat lichamelijke problemen in de multiprobleem conditie vaker 

bij meisjes voorkomen. Uit de kindscore blijkt dat jongens in de algemeen Nederlandse bevolking 

meer gedragsproblemen vertonen. Daarnaast blijken moeder-dochter psychopathologie niet 

significant sterker met elkaar samen te hangen dan de moeder-zoon correlatie. Dit is eveneens het 

geval voor de vergelijking vader-dochter en vader-zoon. Conclusie Kindpsychopathologie en 

psychopathologie bij moeders komt meer voor in multiprobleem gezinnen. Over psychopathologie 

bij vaders kan nog geen uitspraak gedaan worden. Eenduidige verschillen tussen het voorkomen 

van psychopathologie tussen jongens en meisjes zijn niet gevonden. Psychopatholgie binnen 

ouder-kind relaties van dezelfde sekse blijken niet sterker met elkaar samen te hangen dan ouder-

kind relaties van verschillende sekse.  

 

 

 


