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Identiteit en empathie van adolescenten uit 

een klinische en een niet-klinische groep: 

wat zijn de verschillen? 

A. I. M. Kolman 

 

Abstract: This study compared a clinical and a non-clinical group of 

adolescents on Identity, measured with the U-MICS on two different domains 

(school and intimate friendships) and empathy, measured with the IRI.  The 

clinical group consisted of adolescents who were living in a residential 

institution (adolescents with externalizing problems) and a non-clinical group 

who were living in two-parent families. Finally, a correlation between identity 

and empathy was analyzed.  

For identity the analysis showed significant differences between the clinical and 

non-clinical group, with the clinical group scoring higher on Commitment and 

Reconcideration on the school domain. On the intimate friendship domain, the 

clinical group also scored higher on Commitment. No differences were found 

for In-dept exploration on both domains and Reconcideration on the friendship 

domain. In relation to empathy, the structure of the IRI was moderate, so only 

the dimension Perspective Taking was analyzed. No significant differences 

were found however for empathy. Implications and suggestions for future 

research are discussed. 

Keywords: identity, three dimension model, empathy, externalizing problems, 

adolescents, clinical practice. 

 

Identiteit en empathie tijdens de adolescentie worden al gedurende lange tijd in onderzoeken 

centraal gesteld (Soenens & Luyckx, 2003; Davis, 1983). Identiteit wordt gezien als dé 

centrale ontwikkelingstaak tijdens de adolescentie (Erikson, 1968; Soenens & Luyckx, 2003) 

dat invloed heeft op sociale rollen, gedragspatronen en denkbeelden van adolescenten 

(Soenens & Luyckx, 2003). Empathie wordt van belang geacht voor de sociale ontwikkeling 

en de ontwikkeling van huidige en toekomstige inter-persoonlijke relaties, die voornamelijk 

tijdens de adolescentie vorm krijgen (Haynes, 1979).  Naar identiteit onder adolescenten met 
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externaliserend probleemgedrag is weinig onderzoek gedaan (Helsen, Vollebergh & Meeus, 

1999), terwijl dit probleemgedrag vaker voorkomt tijdens de adolescentie dan in andere 

levensfases. Voorbeelden van externaliserend probleemgedrag zijn delinquent gedrag, het 

gebruik van tabak, alcohol of drugs, schoolproblemen en moeite met autoriteitsfiguren 

(Helsen, Vollebergh, & Meeus, 1999; Robins, 1995, zoals geciteerd in Helsen, Vollebergh & 

Meeus, 1999). Meer inzicht in identiteit van adolescenten met gedragsproblemen in 

vergelijking met adolescenten uit de normale populatie is wenselijk, gezien het belang van 

identiteit tijdens de adolescentie (Soenens & Luyckx, 2003).  

Over de samenhang tussen empathie en externaliserend probleemgedrag is meer 

bekend; over het algemeen kan gesteld worden dat er een positieve relatie bestaat tussen 

empathie en sociaal aangepast gedrag (Eisenberg & Miller, 1987; Hastings, Zahn-Waxler, 

Robinson, Usher & Bridges, 2000) en dat een lagere mate van empathie samengaat met 

antisociaal gedrag en agressie, ofwel externaliserend probleemgedrag bij zowel kinderen als 

volwassenen (Miller & Eisenberg, 1988). Deze uitkomsten zijn ook gevonden in onderzoeken 

gericht op adolescenten met een gedragsstoornis in de klinische populatie (Cohen & Strayer, 

1996).  De genoemde onderzoeken die gedaan zijn naar empathie verschillen echter sterk in 

populatie, meetinstrumenten en methoden. Daarnaast zijn klinische groepen vaak moeilijk 

bereikbaar voor onderzoekers (Cohen & Strayer, 1996). Meer inzicht in empathie onder 

adolescenten waarbij sprake is van een ernstige verstoring van de ontwikkeling en 

gedragsproblemen in vergelijking met adolescenten uit de normale populatie, is daarom 

interessant. Daarnaast blijkt dat er weinig bekend is over de relatie tussen identiteit en 

empathie tijdens de adolescentie (Soenens & Luyckx, 2003); een sterk verband tussen deze 

twee concepten is (nog) niet gevonden.  

In huidig onderzoek zullen identiteit en empathie worden vergeleken tussen een 

klinische en een niet-klinische groep adolescenten. Daarnaast zal onderzocht worden of er een 

relatie bestaat tussen identiteit en empathie binnen dezelfde onderzoeksgroepen.  

 

Identiteit 

Identiteit verwijst naar ‘het proces waarin adolescenten zichzelf vragen gaan stellen 

die betrekking hebben op hun eigen persoon, hun relaties met anderen, hun plaats in de 

samenleving en hun toekomst’ (Helsen, Vollebergh & Meeus, 1999). In de afgelopen 

vijfenveertig jaar is er veel discussie geweest over modellen die identiteitsontwikkeling 

tijdens de adolescentie proberen te verklaren (Soenens & Luyckx, 2003). Een verfijnde 

uitwerking van Erikson’s (1968) identiteitstheorie is het identiteitsstatusmodel van Marcia 
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(Marcia, 1966; Crocetti,. Rubini, Luyckx & Meeus, 2007; Soenens & Luykx, 2003). Dit 

model beschrijft vier statussen van identiteit die betrekking hebben op twee grote domeinen: 

Ideologie (waarden en overtuigingen over school, beroep, politiek en religie) en 

Interpersoonlijke relaties (vriendschappelijke relaties, intieme relaties en seksualiteit). De vier 

statussen volgens Marcia zijn de Achievementstatus, de Moratoriumstatus, de 

Foreclosurestatus en de Diffusionstatus. Adolescenten in de Achievementstatus hebben na een 

periode van exploratie goed overwogen keuzes gemaakt. De Moratoriumstatus verwijst naar 

adolescenten die zich nog in een proces van exploratie en twijfel bevinden, en die nog geen 

definitieve stabiele identiteit hebben bereikt, oftewel die nog geen definitieve bindingen zijn 

aangegaan. Adolescenten in de Foreclosurestatus zijn al wel tot definitieve bindingen 

gekomen, hoewel ze geen periode van exploratie hebben doorlopen. Meestal hebben de 

adolescenten zich hierbij laten leiden door de wensen en voorbeelden van anderen, zoals 

ouders of leeftijdsgenoten. In de Diffusionstatus hebben adolescenten nog geen definitieve 

keuzes of bindingen gemaakt en zijn ze ook niet actief op zoek naar de rollen en 

identiteitsaspecten die bij hen passen (Soenens & Luykx, 2003).  

Het model van Marcia is  vooral gericht op het classificeren van identiteit (Soenens, Duriez & 

Goossens, 2005). Volgens Bosma (1985, zoals geciteerd in Crocetti et al., 2007a) en Marcia 

(1993, zoals geciteerd in Crocetti et al., 2007a) zelf, zou identiteitsonderzoek zich moeten 

richten op het proces van identiteitsontwikkeling in plaats van op de identiteitsuitkomsten. Zij 

pleiten dan ook voor modellen die de identiteitsontwikkeling kunnen verklaren. Een 

belangrijk model die deze identiteitsontwikkeling tijdens de adolescentie meeneemt,  is 

uitgewerkt in recent onderzoek van Crocetti, et al. (2007b): het driefactorenmodel. Dit model 

is gebaseerd op eerder onderzoek van Meeus (1996) en het legt de nadruk op hoe 

adolescenten hun identiteit vormen, evalueren en aanpassen over tijd (Crocetti et al., 2007a). 

Het driefactorenmodel bestaat uit Binding, Exploratie van bestaande binding en Verandering 

van binding. Binding houdt in dat de adolescent relatief vastberaden is over een 

(identiteits)beslissing en activiteiten onderneemt om tot verwezenlijking hiervan te komen. 

Exploratie van bestaande binding heeft betrekking op de omgang van adolescenten met hun 

gemaakte identiteitskeuzes; de mate waarin zij reflecteren op hun bindingen, nieuwe 

informatie hierover opzoeken en er met anderen over praten. Verandering van binding houdt 

in dat de adolescent twijfelt tussen de verschillende alternatieven, of dat de adolescent 

zijn/haar huidige beslissing probeert te veranderen omdat die niet meer bevredigend is. In het 

kort betekent dit dat adolescenten die bepaalde identiteitskeuzes maken (bindingen aangaan), 

deze keuzes kunnen heroverwegen (Meeus et al. 2002; Crocetti et al., 2007a).  
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Naast het indelen van identiteit in verschillende factoren, lijkt identiteit zich ook in 

verschillende domeinen tijdens de adolescentie te manifesteren. Overeenkomstig de eerder 

genoemde Ideologie en Interpersoonlijke relaties uit het model van Marcia (1976), wordt in 

het driefactorenmodel onderscheid gemaakt tussen Relationele en Schoolse identiteit (Crocetti 

et al., 2007b). Het domein school en het domein relaties lijken tijdens de adolescentie 

gescheiden van elkaar te zijn. Onderzoek door Meeus (1993) heeft namelijk geen verbinding 

gevonden tussen schoolse identiteit en de ontwikkeling van  relaties of de hoeveelheid 

vrienden van adolescenten. Dit wil echter niet zeggen dat relaties met anderen totaal geen 

invloed hebben op het schoolproces. Volgens Goossens (2001) is het van belang rekening te 

houden met de domeinen school en relaties omdat identiteit een breed en verdeeld begrip is. 

Dit houdt in dat een adolescent meerdere identiteiten tegelijkertijd kan ontwikkelen op de 

verschillende domeinen. De resultaten uit beide onderzoeken tonen het belang aan beide 

domeinen op te nemen in onderzoek naar identiteit.  

De processen uit het driefactorenmodel blijken verbonden te zijn aan het 

psychosociaal welzijn en de psychosociale aanpassing van adolescenten (Crocetti et al., 

2007b); de crisis die ontstaat bij identiteitsverandering kan psychologische instabiliteit en 

internaliserend dan wel externaliserend probleemgedrag veroorzaken (Crocetti et al., 2007a). 

Daarnaast is er een kleine samenhang gevonden tussen identiteit en probleemgedrag bij 

adolescenten in de normale populatie, waarbij schoolse identiteit negatief bleek samen te 

hangen met externaliserend probleemgedrag en relationele identiteit positief bleek samen te 

hangen met zowel externaliserend als internaliserend probleemgedrag. Met andere woorden 

geven deze bevindingen aan dat schoolse identiteit een probleemverminderende rol zou spelen 

en relationele identiteit een probleembevorderende rol. Echter zijn de gevonden effecten zeer 

gering (Helsen, Vollebergh & Meeus, 1999) en zijn er geen vergelijkbare onderzoeken gedaan 

binnen klinische groepen.   

 

Empathie 

Empathie is het vermogen van de mens zich in de gedachten, gevoelens en motieven 

van een ander in te leven (Haynes, 1979) en het koppelen van de eigen gevoelens daaraan 

(Eisenberg-Berg & Mussen, 1978). Er wordt aangenomen dat empathie een cognitieve,  

affectieve  en gedragsmatige component heeft (Goubert et al., 2005). De cognitieve 

component betreft de inschattingen van gedachten, gevoelens en motieven van een ander.  

Deze inschattingen hoeven echter niet nauwkeurig te zijn. De affectieve component betreft 

emotionele reacties die bij iemand worden uitgelokt wanneer hij/zij een ander observeert. Een 
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voorbeeld hiervan is dat iemand angstig wordt bij het zien van een angstaanval van een ander.  

Gedragsmatige reacties zijn gedragingen als reactie op het observeren van een ander zoals 

troosten, geruststellen of weglopen. De persoon wordt hierbij beïnvloed door de cognitieve en 

affectieve reacties die plaatsvinden (Goubert, Vervoort & Rombez, 2006). Zoals uit het 

voorgaande is op te maken, heeft empathie dus voornamelijk betrekking op de mate waarin 

een persoon gericht is op anderen. Het in meer of mindere mate beschikken over empathie 

tijdens de adolescentie is een belangrijk onderwerp van onderzoek. De adolescentie is 

namelijk een periode waarin adolescenten steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor het 

ontwikkelen van belangrijke relaties met anderen. De sociale ontwikkeling en de 

ontwikkeling van huidige en toekomstige inter-persoonlijke relaties van adolescenten kunnen 

belemmerd worden door tekorten in sociale prestaties en mogelijkheden (Haynes, 1979).  

 De eerste onderzoeken naar empathie hebben zich vooral gericht op de emotionele 

component, bijvoorbeeld op het verklaren van hoe het delen van emoties tot stand komt. Na 

die tijd is de focus meer gekomen op de cognitieve processen die in verband lijken te staan 

met empathie (Davis, 1983). Echter is uit onderzoek van Deutsch en Madle (1975) gebleken 

dat de cognitieve en emotionele aspecten van empathie niet als twee aparte onderdelen hoeven 

worden gezien, maar dat deze aspecten door elkaar beïnvloedt kunnen worden. Vanuit deze 

visie zijn er onderzoeken gedaan naar de best passende vorm om empathie onder adolescenten 

te meten, waaruit naar voren is gekomen dat een vierfactorenmodel het meest geschikt is 

(Davis, 1983). Dit vierfactorenmodel bestaat uit Beschouwen uit perspectief, Fantasie, 

Nadrukkelijke betrokkenheid en Persoonlijke stress. Beschouwen uit perspectief houdt in dat 

de adolescent spontane pogingen doet om de perspectieven van anderen aan te nemen en de 

dingen te zien vanuit een ander gezichtspunt. Fantasie houdt in dat de adolescent zich met 

karakters uit films, boeken, toneelstukken of andere fictie kan identificeren. Nadrukkelijke 

betrokkenheid beschrijft het gevoel van warmte, medelijden en bezorgdheid dat de adolescent 

naar anderen toe voelt. Persoonlijke stress ten slotte, beschrijft de persoonlijke gevoelens van 

angst en ongemak als gevolg van het zien van andermans negatieve ervaringen. 

Kinderen  met gedragsproblemen lijken te handelen naar hun negatieve impulsen en 

prikkels, wat vaak samen gaat met een gebrek aan empathie. (Hastings et al., 2000).  Dit  

verband tussen empathie en gedragsproblemen is bevestigd met onderzoek onder 

adolescenten (Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, Usher & Bridges), maar weinig studies 

hebben, net als op het gebied van identiteit, daarbij de verschillen tussen adolescenten met 

ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen, ofwel adolescenten uit een klinische groep, 
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vergeleken met adolescenten uit een niet-klinische groep. Huidig onderzoek zal zich daarom 

onder andere op deze vraag richten.   

 

Identiteit en empathie 

Naast de verschillen in identiteit en empathie tussen een klinische en een niet-klinische 

groep is er ook weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen identiteit en empathie. 

Volgens onderzoek van Erlanger (1998) verschilt empathie het meest tussen de ‘hoger niveau’ 

identiteitsstatussen (Achievement en Moratorium) en de Diffusion status uit het model van 

Marcia (Marcia, 1976; Soenens & Luyckx, 2003). Echter zijn hier geen verdere 

onderzoeksgegevens over beschikbaar. Het lijkt daarom van belang meer te weten te komen 

over een eventuele relatie tussen deze twee fundamentele aspecten tijdens de adolescentie.  

 

Onderzoeksvragen en hypothesen 

In huidig onderzoek worden identiteit en empathie vergeleken tussen een klinische en 

een niet-klinische groep adolescenten, waarbij de klinische groep bestaat uit adolescenten 

tussen de 12 en 18 jaar met een grote verscheidenheid aan problematiek, waaronder ernstige 

bedreiging van hun ontwikkeling en gedragsproblemen. Het vergelijken van deze 

adolescenten uit de klinische praktijk met adolescenten uit de normale populatie, kan 

belangrijke inzichten geven op het gebied van empathie, identiteit en (klinisch) 

probleemgedrag (Meeus, 1993). Daarnaast lijkt het onderzoeken van empathie binnen een  

klinische en niet-klinische groep van belang omdat empathie belangrijk kan zijn voor de 

ontwikkeling van inter-persoonlijke relaties tijdens de adolescentie en hier nog weinig over 

bekend is (Haynes, 1979). Met betrekking tot identiteit kan huidig onderzoek informatie 

verschaffen over de toepassing van het driefactorenmodel binnen de klinische praktijk, wat 

nog niet eerder is gedaan (Crocetti, 2007a).  

Op basis van het voorgaande is de volgende vraagstelling opgesteld: wat zijn de 

verschillen in schoolse en relationele identiteit en empathie tussen een klinische en een niet-

klinische groep adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en welke samenhang tussen  

(schoolse- en relationele) identiteit en empathie is er te vinden binnen deze groepen? Het doel 

hierbij is het bieden van inzicht in het verschil tussen een klinische en een niet-klinische groep 

adolescenten van 12 tot 18 jaar op het gebied van (schoolse- en relationele) identiteit en 

empathie. Er wordt getracht op de volgende onderzoeksvragen een antwoord te krijgen: 
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1. Wat zijn de verschillen in schoolse identiteit tussen adolescenten in de leeftijd van 12 

tot 18 jaar wonend in een klinische setting voor jeugdhulpverlening en wonend in een 

niet-klinische setting? 

2. Wat zijn de verschillen in relationele identiteit tussen adolescenten in de leeftijd van 

12 tot 18 jaar wonend in een klinische setting voor jeugdhulpverlening en wonend in 

een niet-klinische setting? 

3. Wat zijn de verschillen in empathie tussen adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18 

jaar wonend in een klinische setting voor jeugdhulpverlening en wonend in een niet-

klinische setting? 

4. Wat is de samenhang tussen empathie en schoolse identiteit en welke verschillen zijn 

hierin aan te tonen tussen adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar wonend in een 

klinische setting voor jeugdhulpverlening en wonend in een niet-klinische setting?  

5. Wat is de samenhang tussen empathie en relationele identiteit en welke verschillen 

zijn hierin aan te tonen tussen adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18 jaar wonend in 

een klinische setting voor jeugdhulpverlening en wonend in een niet-klinische setting?  

Op het gebied van identiteit wordt verwacht dat de klinische groep minder bindingen heeft, 

minder bestaande bindingen exploreert en meer heroverweegt dan de niet-klinische groep. Op 

het gebied van empathie wordt verwacht dat adolescenten in de klinische groep op alle 

factoren een lagere mate van empathie hebben dan adolescenten in de niet-klinische groep. 

Onderzoeksvragen 4 en 5 zijn exploratief, waarbij de samenhang tussen empathie en identiteit 

onderzocht wordt.   

 

Methode 

Respondenten 

De adolescenten uit de niet-klinische groep zijn afkomstig uit het longitudinale 

onderzoek ‘Conflict and Management of Relationships study’ (CONAMORE; Meeus et al., 

2002). Deze studie richtte zich op interacties tussen ouders en leeftijdsgenoten, het emotioneel 

welzijn en de algemene bezigheden van adolescenten (Meeus et al., 2002). Voor huidig 

onderzoek is gebruik gemaakt van een subgroep van het onderzoek (de gezinssteekproef), 

welke  4 meetmomenten kende en is gestart in 2002. De data gebruikt in huidig onderzoek is 

afkomstig van het laatste meetmoment. De 289 adolescenten werden geselecteerd uit de 

gezinssteekproef, die hebben plaatsgevonden in twee-oudergezinnen uit het westen van 

Nederland.  Tijdens het onderzoek zijn 13 gezinnen eenoudergezinnen geworden, waardoor 

zij werden uitgesloten van onderzoek.  
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De data voor de klinische groep is verkregen bij Stichting Horizon locatie Rijnhove, 

een residentiële behandelsetting voor adolescenten tussen de 12 en 18 jaar. Er werd gebruik 

gemaakt van een clustersteekproef, waarbij vijf leefgroepen van Horizon Rijnhove werden 

betrokken. Bij de adolescenten was sprake van een ernstige bedreiging van hun ontwikkeling, 

gedragsstoornissen, een belaste ouder-kindrelatie en/of vastgelopen thuissituatie, problemen 

met het volgen van onderwijs en/of een achterlopende sociaal-emotionele ontwikkeling 

(Horizon Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs, 2004). Er was in de meeste gevallen sprake 

van ernstige problemen op meerdere gebieden, waardoor ambulante hulp dan wel 

dagbehandeling ontoereikend is gebleken en de adolescenten in een 24-uurs setting 

opgenomen waren. De adolescenten konden te maken hebben met problemen op verscheidene 

gebieden, maar bij allen kon gesproken worden van (ernstige) gedragsproblematiek. Het ging 

om één meetmoment in de periode december 2007-februari 2008. De data werd verzameld 

doormiddel van zelfrapportage op het gebied van empathie en identiteit, individueel ingevuld 

door de adolescenten.  

 De 30 adolescenten werden geselecteerd uit de 5 leefgroepen van Horizon Rijnhove. 

De groep bestond voor 73,3% uit jongens en voor 26,7% uit meisjes. Het ging hier om 

midden adolescenten (M = 15,4 ; SD = 1,13). De verdeling naar etniciteit van de adolescenten 

was 93,3% Nederlands, 3,3% Surinaams en 3,3% Braziliaans. 

De 30 adolescenten uit de klinische steekproef zijn gematched met 30 adolescenten uit 

de niet-klinische steekproef aan de hand van de gegevens over leeftijd, geslacht, opleiding van 

ouders en geloofsovertuiging, zodat een goede vergelijking mogelijk werd gemaakt.  

 

Procedure 

De data voor de niet-klinische groep was reeds verzameld; voor de klinische groep is 

de data verzameld ten behoeve van huidig onderzoek. Adolescenten uit de niet-klinische 

groep werden voor het eerst benaderd tijdens hun eerste jaar van de middelbare school. 

Adolescenten en hun ouders kregen schriftelijke informatie over het onderzoek en gaven 

schriftelijk toestemming voor medewerking. Zowel de ouders als de betrokken adolescenten 

vulden tijdens huisbezoeken van getrainde onderzoeksassistenten verschillende vragenlijsten 

in. De vragenlijsten bevatten geschreven instructies en de assistenten gaven verbale 

toelichting tijdens de huisbezoeken. Doordat de assistenten aanwezig waren bij de afnamen, 

werd een complete invulling bemoedigd. Daarnaast werd samenwerking tussen de 

gezinsleden bij het invullen van de vragenlijsten voorkomen. De gezinnen kregen na het 

invullen van de vragenlijsten jaarlijks een beloning van ongeveer 35 euro.  
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 De adolescenten uit de klinische groep kregen de vragenlijsten individueel op de 

leefgroep uitgedeeld. Vooraf werden de adolescenten geïnformeerd door hun eigen 

groepsleiders aan de hand van een brief over het onderzoek. De adolescenten kregen hierbij 

de gelegenheid deelname aan het onderzoek af te wijzen. Slechts twee adolescenten hebben 

hiervan gebruik gemaakt. Wanneer adolescenten tijdens de afname afwezig waren, kwam de 

onderzoeker op een ander moment terug. Daarnaast werd er toestemming gevraagd aan de 

ouders door middel van een brief met antwoordkaart. Geen enkele ouder heeft echter bezwaar 

gemaakt.  

De adolescenten vulden de vragenlijst in op een plek die voor hen prettig was, zoals op 

hun eigen kamer of in de woonkamer. De onderzoeker liep rond om vragen te beantwoorden 

en om uitleg te geven. Daarnaast was de groepsleiding aanwezig om de adolescenten extra te 

ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst. Een complete invulling werd bemoedigd 

door de aanwezigheid van de onderzoeker en groepsleiding. Bovendien werd de adolescenten 

gevraagd de vragenlijst een keer te controleren op missings. Als beloning kregen de 

adolescenten iets lekkers na het invullen van de vragenlijst.  

 

Meetinstrumenten 

Identiteit 

Voor het meten van schoolse en relationele identiteit is de U-MICS-vragenlijst (Meeus 

et al., 2001; Meeus, 1996) afgenomen die 26 items bevatte. De items werden gescoord op een 

Likert-schaal van 1 (klopt precies) tot en met 5 (klopt helemaal niet). De items waren 

verdeeld over twee identiteitsdomeinen (schoolse en relationele identiteit) waarbinnen telkens 

drie aspecten van identiteit werden gemeten: Binding (2 keer 5 items), Exploratie van 

bestaande binding (2 keer 5 items) en Verandering van binding (2 keer 3 items). Een 

voorbeeld van een item met betrekking tot Binding is: ‘Ik doe veel moeite om steeds nieuwe 

dingen te weten te komen over mijn opleiding’. Een voorbeeld voor Exploratie van bestaande 

binding is: ‘Ik kan door mijn opleiding de toekomst optimistisch tegemoet zien’. Een 

voorbeeld voor Verandering van binding is: ‘Ik denk er regelmatig aan een andere opleiding 

te gaan zoeken’. De items over relationele identiteit waren vergelijkbaar met die over 

schoolse identiteit, maar hadden betrekking op de relatie met de beste vriend/vriendin.  

 Op het domein school was de betrouwbaarheid van de U-MICS binnen de niet-

klinische groep hoog (Cronbach’s alpha’s van .80 tot en met .98) en binnen de klinische groep 

matig tot hoog (alpha’s Binding .94, Exploratie van bestaande binding .84, Verandering van 

binding .57). Op het relationele domein kwam een vergelijkbare structuur naar voren; binnen 
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de niet-klinische groep gold een hoge betrouwbaarheid (alpha’s van .90 tot en met .98) en 

binnen de klinische groep matig tot gemiddeld (alpha’s .75 op Binding, .69 op Exploratie van 

bestaande binding .69 en .60 op Verandering van binding).  

Uit een confirmatieve factoranalyse gedaan door Crocetti et al. (2007b) komt naar 

voren dat het gebruik van drie factoren goed geschikt is voor het meten van identiteit bij 

midden- en late adolescenten uit de normale populatie van beide seksen. Uit de exploratieve 

factoranalyse voor de klinische groep (principal component factoring met oblimin rotatie) 

kwam in huidig onderzoek een matige structuur van de schalen naar voren. Met de 

‘eigenwaarde groter dan 1’ regel werden voor schoolse identiteit 3 factoren onderscheiden 

zoals het model van Crocetti et al. (2007) veronderstelt. Bij het interpreteren van de schalen 

bleek dat voor de schaal Verandering van binding item 1 (‘Ik denk er regelmatig aan een 

andere opleiding te gaan zoeken’) hoger laadde op zowel Binding als op Exploratie van 

bestaande binding hoger (.68 en .98). Wat betreft relationele identiteit in de klinische groep 

werden met de ‘eigenwaarde groter dan 1’ regel 4 factoren onderscheiden en met de 

vuistregel voor de minimaal verklaarde variantie 3 (70,9%). Een vierde factor voegde relatief 

weinig toe aan de verklaarde variantie wat  betekent dat een driefactor oplossing geschikt is. 

Bij interpretatie van de items viel op dat item 1 (‘Mijn beste vriend(in) geeft me zekerheid in 

het leven’) die betrekking heeft op Binding hoger laadde op de schalen Exploratie van 

bestaande binding (.19) en Verandering van binding (.36). Voor de schaal Exploratie van 

bestaande binding gold dat het eerste item (‘Ik probeer veel te weten te komen over mijn beste 

vriend(in)’) hoger laadde op Binding (.99). Voor de schaal Verandering van binding ten 

slotte, gold dat het eerste item (‘Ik denk er regelmatig aan een andere beste vriend(in) te gaan 

zoeken‘) hoger laadde op Exploratie van bestaande binding (.97) en op Binding (.24). De U-

MICS laat hiermee een matige constructvaliditeit zien binnen de klinische groep.  

 

Empathie 

Voor de meting van empathie is gebruik gemaakt van de  IRI-vragenlijst (Davis, 

1983), bestaande uit 28 items. De items werden gescoord op een Likert-schaal van 1 (is niet 

typerend voor mij) tot en met 5 (is heel typerend voor mij). De items waren verdeeld over 4 

aspecten die ieder 7 items bevatten: Fantasie, Beschouwen vanuit perspectief, Nadrukkelijke 

betrokkenheid en Persoonlijke stress. Een voorbeeld van een item met betrekking tot Fantasie 

is: ‘Ik dagdroom en fantaseer met enige regelmaat over dingen die me kunnen overkomen’. 

Een voorbeeld voor Beschouwen vanuit perspectief is: ‘Bij een onenigheid probeer ik naar 

ieders kant te kijken voordat ik een beslissing neem’. Een voorbeeld voor Nadrukkelijke 
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betrokkenheid is: ‘Ik heb vaak tedere gevoelens voor en voel me vaak betrokken bij mensen 

die minder geluk hebben dan ik’. Een voorbeeld voor Persoonlijke stress ten slotte is: ‘In 

noodsituaties voel ik me ongerust en ongemakkelijk’.  

De betrouwbaarheid van de vier afzonderlijke subschalen van de IRI is in huidig 

onderzoek zeer matig (Cronbach’s alpha’s van .22 tot .62 voor de klinische groep en van .12 

tot .54 voor de niet-klinische groep), met de grootste homogeniteit in de klinische groep op de 

schaal Nadrukkelijke betrokkenheid (alpha .62) en de laagste op Beschouwen uit perspectief  

(alpha .22). In de niet-klinische groep was de betrouwbaarheid op Beschouwen uit perspectief 

het hoogst (alpha .54) en op Persoonlijke stress het laagst (alpha .12). Uit de analyses blijkt 

dat geen van de schalen in zowel de klinische als de niet-klinische groep voldoende 

betrouwbaar is. De betrouwbaarheid van de IRI-schalen is tevens onderzocht door Lauterbach 

en Hosser (2007) en was hierbij voldoende tot goed.  

Om de constructvaliditeit van de schaal empathie te meten is een factoranalyse 

uitgevoerd voor zowel de klinische als de niet-klinische groep. Met de ‘eigenwaarde groter 

dan 1’ regel werden 4 factoren onderscheiden in de niet-klinische groep, wat betekent dat een 

vierfactor oplossing geschikt is. De factorladingen voor de niet-klinische groep waren >.30, 

met uitzondering van 4 items. Voor de schaal Beschouwen uit perspectief gold dat item 3 (‘Ik 

vind het soms moeilijk om dingen vanuit het standpunt van een ander te bekijken’) hoger 

laadde op Nadrukkelijke betrokkenheid met een factorlading van .58. Voor de schaal 

Persoonlijke stress gold dat item 6 (‘In noodsituaties voel ik me ongerust en ongemakkelijk’) 

hoger laadde op Fantasie (.60), item 13 (Wanneer ik zie dat iemand pijn heeft, ben ik geneigd 

kalm te blijven’) op Nadrukkelijke betrokkenheid (.37) en item 24 (‘Ik ben geneigd de 

controle te verliezen in noodsituaties’) op Beschouwen uit perspectief (.59). Voor 

Nadrukkelijke betrokkenheid gold dat item 2 (‘Ik heb vaak tedere gevoelens voor en voel me 

vaak betrokken bij mensen die minder geluk hebben dan ik’) en item 20 (‘Ik ben vaak nogal 

geroerd door dingen die ik zie gebeuren’) hoger laadden op Fantasie (.21 en .46) en item 9 

(‘Wanneer ik zie dat er van iemand geprofiteerd wordt, voel ik de neiging hem/haar te 

beschermen’) op Beschouwen uit Perspectief (.51). Voor Fantasie ten slotte, gold dat item 1 

(‘Ik dagdroom en fantaseer met enige regelmaat over dingen die me kunnen overkomen’) en 

item 26 (‘Wanneer ik een interessant verhaal lees, stel ik me voor hoe ik me zou voelen indien 

de gebeurtenissen in het verhaal mij zouden overkomen’) hoger laadden op Nadrukkelijke 

betrokkenheid (.34 en .44), item 16 (‘Na het zien van een toneelstuk of een film heb ik me 

gevoeld alsof ik één van de figuren was’) op Persoonlijke stress (.47) en item 23 (‘Wanneer ik 

naar een goede film kijk, kan ik me heel gemakkelijk verplaatsen in de rol van de 
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hoofdfiguur’) op Beschouwen uit perspectief (.63). Deze uitkomsten laten een zeer matige 

constructvaliditeit zien van de IRI.  

Voor de klinische groep gold dat er eveneens 4 factoren worden onderscheiden; 11 

items hadden een factorlading <.30, waarvan 4 op de schaal Persoonlijke stress, 5 op de 

schaal Fantasie en 1 op zowel de schaal Nadrukkelijke betrokkenheid als Beschouwen uit 

perspectief. Uit de analyse kwam naar voren dat de schalen Persoonlijke stress en Fantasie 

niet meten wat zij beogen te meten. De schaal Fantasie is zelfs niet te benoemen door het 

ontbreken van ladingen op de eigen factor. De schaal Nadrukkelijke betrokkenheid en 

Beschouwen uit perspectief zijn eveneens weinig consistent binnen huidig onderzoek. Gezien 

de matige betrouwbaarheid en constructvaliditeit van de IRI binnen zowel de klinische als de 

niet-klinische groep, zullen de verschillen tussen de klinische en de niet-klinische groep op 

empathie niet worden getoetst.    

 

Strategie van de analyse 

Om de verschillen in (schoolse en relationele-) identiteit tussen de klinische en de niet-

klinische groep te toetsen wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een t-toets voor twee 

onafhankelijke groepen. De eerste hypothesen (hypothese 1 en 2) veronderstellen verschillen 

tussen de klinische en niet-klinische groep op het gebied van schoolse en relationele identiteit 

per schaal. Er wordt verwacht dat adolescenten uit de klinische groep minder bindingen 

hebben, minder bestaande bindingen exploreren en meer heroverwegen dan de niet-klinische 

groep.  

De laatste 2 hypothesen veronderstellen een samenhang tussen empathie en 

(schoolse/relationele-) identiteit. Er wordt verwacht dat adolescenten met een lagere mate van 

empathie, minder sterke bindingen hebben, meer exploreren en meer heroverwegen. Voor het 

toetsen van deze hypothesen zal gebruik gemaakt worden van de Pearson productcorrelatie 

voor het meten van samenhang. Hierbij wordt gekeken of een hoge mate van empathie 

samengaat met een hoger niveau van identiteit. Gezien de matige betrouwbaarheid en 

constructvaliditeit van de IRI in huidig onderzoek, kunnen aan de hand van deze exploratieve 

analyses echter geen betrouwbare conclusies worden getrokken.  

 

Resultaten 

Beschrijvende statistieken 

In tabel 1 staan de gemiddelden en standaarddeviaties van identiteit en empathie per 

schaal vermeld. Hierin is te zien dat op het gebied van schoolse en relationele identiteit de 
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spreiding in de klinische groep groter lijkt dan in de niet-klinische groep. Dit wil zeggen dat 

adolescenten uit de klinische groep mogelijk minder consistent hebben geantwoord dan de 

adolescenten uit de niet-klinische groep. Vooral met betrekking tot schoolse identiteit zijn de 

verschillen in spreiding groot.  

 

Schoolse identiteit 

Uit de t-toets voor het vergelijken van onafhankelijke groepen is naar voren gekomen 

dat op schoolse identiteit de klinische groep gemiddeld genomen meer binding aangaat dan de 

niet-klinische groep. Dit verschil is significant; t(43,11) = 1.99, p = 0,03 bij eenzijdige 

toetsing, waarbij sprake is van een matige effectgrootte van de groep waartoe de adolescenten 

behoren op Binding (d = 0.55). Met betrekking tot Exploratie van bestaande binding zijn er 

geen significante verschillen gevonden tussen de twee groepen, maar op de schaal  

 

Tabel 1. Gemiddelden en standaarddeviaties per schaal van schoolse identiteit, relationele 

identiteit en empathie voor de klinische (" = 30) en de niet-klinische groep (" = 30) 

 

 

 

Variabele 

  

 

Klinische groep 

  

 

Niet-klinische groep 

  Gem.           SD                                         Gem.               SD 

Schoolse identiteit     

Binding  2,67 1,32  2,13 0,67 

Exploratie van bestaande binding  3,07 1,31  3,05 0,85 

Verandering van binding  3,37 1,50  4,16 0,70 

Relationele identiteit        

Binding  2,77 0,86  2,07 0,85 

Exploratie van bestaande binding  2,97 1,16  2,93 0,93 

Verandering van binding  4,57 0,77  4,53 0,58 

Empathie       

Fantasie  2,39 0,48  2,95 0,61 

Beschouwen uit perspectief  2,89 0,49  3,13 0,64 

Nadrukkelijke betrokkenheid  3,08 0,61  3,06 0,15 

Persoonlijke stress  2,89 0,67  2,47 0,54 
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Verandering van binding wel; t(41,07) = 2.62, p = 0,006. Dit wil zeggen dat de klinische 

groep gemiddeld genomen minder heroverweegt dan de niet-klinische groep. De mate waarin 

de verschillen in Verandering van binding verklaard kunnen worden door de groep waartoe de 

adolescenten behoren is groot (d = 0.82). Hypothese 1, die veronderstelde dat adolescenten 

wonend in een klinische setting voor jeugdhulpverlening minder binding hebben, minder 

bestaande bindingen exploreren en meer heroverwegen dan adolescenten wonend bij hun 

ouders, moet worden verworpen. Adolescenten uit de klinische groep blijken meer binding 

aan te gaan en minder te heroverwegen dan de niet-klinische groep. Ten slotte zijn er geen 

verschillen gevonden tussen de klinische en de niet-klinische groep met betrekking tot 

Exploratie van bestaande binding.  

 

Relationele identiteit 

Op het gebied van relationele identiteit geldt eveneens dat de klinische groep 

significant meer binding aangaat dan de niet-klinische groep; t(58) = 3.14, p = 0,002. Er is 

sprake van een groot effect van de groep waartoe de adolescenten behoren op relationele 

identiteit Binding (d = 0.82). Voor Exploratie van bestaande binding en Verandering van 

binding zijn geen significante verschillen tussen de klinische en de niet-klinische groep 

gevonden. Hypothese 2, die veronderstelde dat adolescenten uit de klinische groep lager 

zouden scoren op Binding en Exploratie van bestaande binding en hoger op heroverweging 

dan adolescenten uit de niet-klinische groep, moet worden verworpen; adolescenten uit de 

klinische groep gaan meer binding aan en er zijn voor Exploratie van bestaande binding en 

Verandering van binding geen verschillen tussen de groepen gevonden op het domein 

relationele identiteit.  

 

Empathie 

Op het gebied van empathie is gebleken dat in huidig onderzoek met de verkregen data 

geen betrouwbare analyses uitgevoerd kunnen worden. De oorzaak hiervan is de geringe 

betrouwbaarheid en matige structuur van IRI-vragenlijst. Voor hypothese 4, die 

veronderstelde dat de klinische groep lager zou scoren op empathie dan de niet-klinische 

groep, zijn daarom in huidig onderzoek geen bruikbare resultaten naar voren gekomen.   

 

Samenhang identiteit en empathie 

De laatste onderzoeksvraag was exploratief en ging in op de vraag of er een 

samenhang gevonden kan worden tussen (schoolse en relationele-) identiteit en empathie. 
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Daarbij werd gekeken of de klinische en de niet-klinische groep op dit verband van elkaar 

verschillen. Uit de Pearson productcorrelatie komt zowel in de klinische als de niet-klinische 

groep op relationele identiteit geen significante samenhang naar voren tussen identiteit en 

empathie. Op het gebied van schoolse identiteit zijn wel significante samenhangen gevonden 

tussen identiteit en empathie. Deze correlaties zijn in de niet-klinische groep gevonden tussen 

schoolse identiteit Binding en empathie Nadrukkelijke betrokkenheid, r(28) = -.56, p = .001 

en tussen empathie Nadrukkelijke betrokkenheid en schoolse identiteit Verandering, r(28) = 

.57, p = .001 bij tweezijdige toetsing. In de klinische groep is bovendien een samenhang 

gevonden tussen empathie Nadrukkelijke betrokkenheid en schoolse identiteit Binding, r(28) 

= .47, p = .009. Uit deze gegevens komt naar voren dat schoolse identiteit Binding en 

empathie Nadrukkelijke betrokkenheid met elkaar in verband lijken te staan. In de niet-

klinische groep is deze correlatie echter negatief en in de klinische groep positief, wat zou 

betekenen dat een lagere mate van empathie Nadrukkelijke betrokkenheid in de niet-klinische 

groep samen zou gaan met een grotere mate van Binding met betrekking tot school. Binnen de 

klinische groep is dit verband andersom; een hogere mate van empathie Nadrukkelijke 

betrokkenheid gaat samen met een hogere mate van schoolse identiteit Binding. Daarnaast is 

gevonden dat er sprake is van een positieve correlatie tussen empathie Nadrukkelijke 

betrokkenheid en schoolse identiteit Verandering van Binding in de niet-klinische groep. 

Deze resultaten zijn echter niet zeer overtuigend gezien de verschillen in standaarddeviaties 

tussen de klinische en de niet-klinische groep en de matige betrouwbaarheid en 

constructvaliditeit van de IRI-vragenlijst.    

 

Discussie 

In deze studie werden de verschillen met betrekking tot (schoolse en relationele-) identiteit en 

empathie tussen een klinische groep en een niet klinische groep onderzocht, waarbij de 

klinische groep bestond uit adolescenten die opgenomen zijn binnen een residentiële instelling 

voor jeugdhulpverlening en de niet klinische groep uit adolescenten uit twee- oudergezinnen.  

Daarnaast werd er exploratief gekeken naar een eventuele samenhang tussen identiteit en 

empathie en de verschillen hierin tussen beide groepen.   

De eerste hypothese, die veronderstelde dat adolescenten uit de klinische groep met 

betrekking tot schoolse identiteit minder bindingen zouden hebben, minder bestaande 

bindingen zouden exploreren en meer zouden heroverwegen dan adolescenten uit de niet-

klinische groep is verworpen. Op schoolse identiteit Binding blijken adolescenten uit de 

klinische groep namelijk significant hoger te scoren dan de niet-klinische groep en op 
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Verandering van binding lager. Deze resultaten zijn tegengesteld aan de gestelde hypothese. 

Dit wil zeggen dat adolescenten uit de klinische groep meer vastberaden zijn over 

beslissingen ten aanzien van scholing en hun beslissingen minder heroverwegen dan de niet-

klinische groep. Voor Exploratie van bestaande binding zijn geen significante verschillen 

gevonden tussen de adolescenten wonend in een residentiële setting voor jeugdhulpverlening 

en adolescenten wonend bij hun ouders. Adolescenten uit de klinische groep reflecteren dus 

binnen hun huidige schoolse identiteitskeuze niet in meerdere mate dan adolescenten uit de 

niet-klinische groep.  

Met betrekking tot relationele identiteit gold dezelfde verwachting; adolescenten uit de 

klinische groep zouden minder binding hebben, minder bestaande bindingen exploreren en 

meer heroverwegen dan de klinische groep. Uit de resultaten op dit gebied komen 

vergelijkbare conclusies naar voren. Adolescenten uit de klinische groep blijken meer 

vastberaden over hun identiteit ofwel meer binding aan te gaan dan adolescenten uit de niet-

klinische groep. Op het gebied van Exploratie van bestaande binding en Verandering van 

binding zijn geen significante verschillen gevonden tussen de twee groepen. Dit betekent dat 

adolescenten wonend in een residentiële instelling voor jeugdhulpverlening met betrekking tot 

relaties niet meer nadenken over hun gemaakte identiteitsbeslissing of deze proberen te 

veranderen dan adolescenten uit de niet-klinische groep.  

Opvallend aan de bovenstaande uitkomsten is dat het totaal tegenstrijdig is met de 

verwachtingen wat betreft identiteit. Zo blijken adolescenten uit de klinische groep zowel op 

schoolse als op relationele identiteit gemiddeld genomen een hogere score op Binding te 

hebben. Er zijn geen andere onderzoeken geweest die dergelijke resultaten hebben laten zien. 

Bovendien zijn er weinig onderzoeken gedaan die een vergelijking maken tussen een 

klinische en een niet-klinische groep adolescenten. Een mogelijke verklaring voor de 

gevonden resultaten binnen huidig onderzoek kan zijn dat de betrokken adolescenten uit de 

klinische groep niet dezelfde keuzemogelijkheden hebben met betrekking tot school en 

relaties als adolescenten wonend bij hun ouders. Zo gaan de meeste adolescenten uit de 

klinische groep naar de school die op de instelling aanwezig is omdat regulier onderwijs niet 

toereikend is gebleken of omdat zij vóór de opname niet meer naar school gingen. Hierdoor 

denken de adolescenten mogelijk wel evenveel na (exploratie) over hun huidige opleiding als 

adolescenten uit de niet-klinische groep, maar gaan zij hier niet actief mee aan de slag 

(heroverweging) omdat zij hierin geen keuze hebben. Adolescenten uit de klinische groep 

gaan dus een binding aan met betrekking tot school, zonder de keuze hiervoor en eventuele 

alternatieven actief te exploreren. Dit proces is vergelijkbaar met de Foreclosurestatus uit het 
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model van Marcia (1966; Soenens & Luykx, 2003), waarin adolescenten wel bindingen 

aangaan maar geen periode van exploratie doorlopen, waarbij zij zich vooral laten lijden door 

de keuzes van anderen. Een dergelijke verklaring is ook te geven voor relationele identiteit. 

Adolescenten wonend binnen een instelling voor jeugdhulpverlening wonen namelijk samen 

met leeftijdsgenoten op een leefgroep. Deze leeftijdsgenoten zijn niet door de adolescent zelf 

gekozen en dus ook niet per definitie hun vrienden. De omgang met vrienden buiten de 

instelling is echter vaak sterk verminderd doordat zij in een andere plaats wonen of omdat 

contact met hen wordt ontmoedigd. Hierdoor weten de adolescenten mogelijk niet meer of zij 

nog met hun ‘oude vrienden’ om zullen gaan. Dit kan maken dat de adolescenten onzeker 

worden over hun vroegere vriendschappen en daarom bindingen aangaan met leeftijdsgenoten 

op de leefgroep. Dit is dan echter geen weloverwogen keuze meer maar een vanuit de 

omstandigheden. Een dergelijke verklaring voor dit proces is echter nooit onderzocht. Met 

betrekking tot Exploratie van bestaande binding en Verandering van binding scoorden 

adolescenten uit de klinische groep op relationele identiteit niet significant anders dan 

adolescenten uit de niet-klinische groep.  Hieruit valt mogelijk op te maken dat adolescenten 

uit de klinische groep evenwel nadenken over hun gemaakte bindingen met betrekking tot hun 

beste vriendschappen (exploreren) en kijken naar andere opties (heroverweging), ondanks hun 

mindere mate van keuzevrijheid hierin. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen of er bewijs 

is voor deze verklaring.  

Naast de verschillen tussen de klinische en de niet-klinische groep is het opvallend dat 

de resultaten op de domeinen schoolse en relationele identiteit vergelijkbaar blijken te zijn, 

met uitzondering van de schaal Verandering van binding. Dit terwijl in eerder onderzoek naar 

voren is gekomen dat de domeinen school en relaties tijdens de adolescentie vaak gescheiden 

van elkaar zijn (Meeus, 1993). Zo is binnen een niet-klinische groep gevonden, zij het met 

een gering effect, dat schoolse identiteit externaliserend probleemgedrag zou verminderen en 

dat relationele identiteit internaliserend probleemgedrag (en externaliserend probleemgedrag 

in mindere mate) zou bevorderen (Helsen, Vollebergh & Meeus, 1999). In huidig onderzoek 

kwamen op de schaal Binding, schoolse en relationele identiteit juist overeen; adolescenten 

uit de klinische groep blijken meer binding te hebben dan adolescenten uit de niet-klinische 

groep op zowel de schoolse als de relationele domein. Een verklaring vanuit de bevinding van 

Helsen, Volleberh en Meeus (1999) zou kunnen zijn dat adolescenten uit de klinische groep 

bindingen aangaan met de school op de instelling, waar specifieke aandacht is voor 

gedragsproblemen waardoor deze problemen verminderen. Op relationeel vlak echter leven de 

adolescenten tussen vele anderen  met dezelfde probleemgedragingen en gevoelens 
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(externaliserend en internaliserend probleemgedrag) en kunnen zij door hun leeftijdsgenoten 

wellicht in dit gedrag worden versterkt. Dit maakt dat een hogere score op relationele 

identiteit Binding binnen de klinische groep het probleemgedrag mogelijk zou kunnen 

versterken. Zo zou Binding zowel een positief als een negatief effect kunnen hebben op 

probleemgedrag van adolescenten binnen een klinische dan wel een niet-klinische groep.  

Met betrekking tot empathie zijn geen betrouwbare uitspraken te doen over verschillen 

tussen de klinische en de niet-klinische groep vanwege een matige betrouwbaarheid en 

factorstructuur van de gebruikte vragenlijst. De derde hypothese, die verschillen 

veronderstelde tussen de klinische en de niet-klinische groep met betrekking tot empathie kon 

daardoor in huidig onderzoek niet getoetst worden. Eerder onderzoek naar deze verschillen 

tussen een klinische en een niet-klinische groep is tevens niet gedaan.   

De exploratieve onderzoeksvraag die is gesteld betrof een eventueel verband tussen 

(schoolse/relationele) identiteit en empathie. Eerder onderzoek naar de relatie tussen identiteit 

en empathie is gedaan door Soenens en Luyckx  (2003), waarin het model van Marcia werd 

opgenomen. Gezien vanuit dat model zijn er enige verbanden gevonden, namelijk tussen 

empathie en de Moratorium, Diffusion en de Achievement status. Echter zijn er geen andere 

onderzoeksresultaten beschikbaar met betrekking tot dit onderwerp. In huidig onderzoek 

waarin het driefactorenmodel van Crocetti, et al. (2007b) is opgenomen, zijn verbanden 

gevonden tussen empathie Nadrukkelijke betrokkenheid en schoolse identiteit Binding en 

Verandering van binding in de niet-klinische groep.  In de klinische groep zijn bovendien 

verbanden gevonden tussen empathie Nadrukkelijke betrokkenheid en schoolse identiteit 

Binding. Binnen de klinische groep was het verband tussen empathie Nadrukkelijke 

betrokkenheid en schoolse identiteit Binding positief en binnen de niet-klinische groep 

negatief. Dit wil zeggen dat adolescenten uit de niet-klinische groep die vrij vastbesloten zijn 

over hun schoolkeuze (schoolse identiteit Binding), mogelijk minder gevoelens van warmte, 

medelijden en bezorgdheid naar anderen hebben (Nadrukkelijke betrokkenheid). 

Adolescenten uit de klinische groep die een hogere mate van Nadrukkelijke betrokkenheid 

hebben daarentegen, zouden ook een hogere score op schoolse identiteit Binding hebben. Er is 

moeilijk een verklaring voor deze processen te geven, gezien eerder onderzoek met deze 

concepten niet beschikbaar is. Bovendien is er in huidig onderzoek een kleine sample 

onderzocht, waren de correlaties klein is de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzochte 

schalen matig. Vervolgonderzoek naar deze relaties met de in huidig onderzoek gebruikte 

onderzoeksinstrumenten is daarom wenselijk.  
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Huidig onderzoek kent ook enkele beperkingen. Zo is de onderzochte klinische groep 

klein (N=30) en is de niet-klinische groep door matching tot stand gekomen, waardoor ook de 

niet-klinische groep gereduceerd moest worden naar 30 adolescenten. Niet alle resultaten op 

het gebied van identiteit bleken significant, van empathie is geen enkel resultaat significant 

gebleken en de verbanden tussen identiteit en empathie zijn onvoldoende betrouwbaar. 

Bovendien is de richting van de verbanden tussen identiteit en empathie niet onderzocht. 

Binnen een grotere sample waren er mogelijk meer waardevolle resultaten uit de analyses 

gekomen. Daarnaast bleken de betrouwbaarheid en de validiteit van de vragenlijsten binnen 

de sample niet altijd voldoende. Vooral met betrekking tot empathie bleken de data niet 

betrouwbaar en valide. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat de IRI-vragenlijst die empathie 

beoogt te meten erg moeilijk te begrijpen bleek voor de adolescenten uit de klinische groep. 

De adolescenten kenden veel van de woorden niet en hadden daardoor extra ondersteuning 

nodig bij het invullen van de vragen. Het taalgebruik uit de IRI is misschien wat achterhaald. 

In recent onderzoek onder volwassenen binnen een klinische groep is namelijk wel de 

betrouwbaarheid voldoende gebleken (Lauterbach & Hosser, 2007). Een verklaring voor de 

slechte betrouwbaarheid zou bovendien de vertaling van de IRI kunnen zijn, die maakt dat de 

woorden in het Nederlands niet gangbaar zijn. Zo is ook een geringe betrouwbaarheid van de 

IRI in de Duitse vertaling gebleken (Cliffordson, 2001). Mogelijk geldt voor identiteit 

eveneens dat de formulering van de vragen van de U-MICS voor een klinische groep te 

moeilijk is. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is dan ook om bij gebruik van klinische 

groepen aangepaste vragenlijsten te gebruiken die gemakkelijker te begrijpen zijn voor de 

doelgroep.  

Concluderend laat dit onderzoek zien dat adolescenten wonend in een klinische setting 

voor jeugdhulpverlening verschillen van adolescenten afkomstig uit een twee- oudergezin op 

het gebied van schoolse en relationele identiteit. Adolescenten uit de klinische groep blijken 

meer bindingen te hebben met betrekking tot school en relaties en minder vaak hun 

beslissingen te wijzigen op het gebied van school. Adolescenten uit de klinische groep 

verschillen niet van adolescenten uit de niet-klinische groep met betrekking tot Exploratie van 

bestaande binding en heroverwegen niet meer dan de niet-klinische groep met betrekking tot 

relaties. Voor empathie geldt dat er geen bewijzen zijn gevonden voor verschillen tussen de 

klinische en de niet-klinische groep door de slechte structuur van de vragenlijst die empathie 

beoogt te meten. Echter lijken er wel aanwijzingen te zijn voor deze verschillen. Om dit aan te 

tonen zal vervolgonderzoek met een grotere sample nodig zijn en een beter gangbare 

vragenlijst voor de klinische praktijk. Met betrekking tot een samenhang tussen identiteit en 
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empathie zijn er aanwijzingen gevonden in de huidige studie, waardoor vervolgonderzoek van 

groot belang kan zijn voor de vergroting van kennis op dit gebied.   
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