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Abstract 
 
Background: Previous research provides clear evidence for the importance of parenting practices as an early 

childhood risk factor for the development of conduct problems. This study examines the preventive effect of the 

Incredible Years (IY) parent training program in a population-based sample of families with pre-school children 

at risk for developing disruptive behaviour disorders (ODD and/ or CD). This parent management training is 

aimed at enhancing the parenting skills in order to reduce conduct problems in children. Method: A total of 144 

children with a score at or above the 80th percentile on the aggression scale of the CBCL at age 4, was enrolled 

in this study. The participating families in the intervention group (n=72) and the families in the control group 

(n=72) were matched on six characteristics which have been proven to affect either the developmental course of 

the child's disruptive behavior or to be a moderator of treatment effect. Parent practices were measured pre-

treatment, post-treatment and 1 year after finishing IY, using the Parent Practices Interview and the Daily 

Discipline Interview. Results: Using a paired samples t-test, post-treatment improvements were found in 

appropriate discipline, praise and incentives and limit setting and reductions were found in harsh and 

inconsistent discipline, physical punishment and criticism. Results showed also significant differences between 

the intervention group and the control group 1 year after the intervention. There were still improvements in 

appropriate discipline and using praise and reductions in harsh and inconsistent discipline and giving commands.  

Conclusion: The Incredible Years parenting program significantly improved parenting practices. Improvements 

in positive parenting and reductions in negative parenting support the potential of the intervention to prevent 

later conduct problems in high risk children. 

__________________________________________________________________________________________ 
Keywords: preschoolers, disruptive behaviour, parenting practices, Incredible Years. 

Agressief gedrag 

De meeste kinderen laten wel eens dwars, opstandig of agressief gedrag zien. Veel 2- en 3-

jarige kinderen zijn ongehoorzaam, hebben een beperkte zelfcontrole en hebben minder goede 

relaties met hun broertjes en zusjes (Cunningham & Boyle, 2002). De meeste jonge kinderen 

die op deze leeftijd fysieke agressie laten zien, zullen in de daaropvolgende jaren alternatieve 

methoden leren om met frustratie om te gaan. De kinderen die dit gedrag echter niet kunnen 

reguleren, lopen risico op het ontwikkelen van antisociaal gedrag in de adolescentie en 

volwassenheid (Tremblay, Nagin & Séguin, 2004). Daarbij komt dat langdurig, slecht 

gecontroleerd antisociaal gedrag, een sociale belemmering is en vaak leidt tot slechte 

aanpassing in de volwassenheid (Scott, Spender, Doolan, Jacobs & Aspland, 2001). Ook 
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kennen gedragsproblemen in de kinderleeftijd een hoge mate van stabiliteit en hangen ze 

samen met ongunstige ontwikkelingen op latere leeftijd (Calzada, Eyberg, Rich, & Querido, 

2004). Kinderen met gedragsproblemen hebben vaak kwalitatief minder goede cognitieve 

vaardigheden, een lager niveau wat betreft schoolprestaties en meer moeilijkheden binnen het 

gezin. Als kinderen naast agressief gedrag ook hyperactief of impulsief gedrag laten zien, is 

de kans op problemen nog groter (Shelton et al., 2000).  

 
Disruptieve stoornissen en ADHD 

Pas wanneer kinderen langdurig, herhaaldelijk meerdere antisociale gedragingen laten zien, is 

er mogelijk sprake van een psychiatrische stoornis (American Psychiatric Association, 2000). 

Van alle kinderen heeft 5.2% een disruptieve gedragsstoornis (Lahey, Miller, Gordon & 

Riley, 1999). De term disruptieve gedragsstoornis is overkoepelend voor de de oppositioneel-

opstandige gedragsstoornis (ODD) en de antisociale gedragsstoornis (CD), welke drie 

groepen gedragsverschijnselen kennen. Dit zijn oppositionele, agressieve en antisociale 

gedragingen die een verstoring teweeg brengen in relaties (Matthys, 2007). De oppositioneel-

opstandige gedragsstoornis (ODD) kent een prevalentie van 3.2% en de antisociale 

gedragsstoornis (CD) een prevalentie van 2.0% (Lahey et al., 1999). Deze stoornissen 

ontstaan vaak al in de kleutertijd en kunnen voortduren tot in de kindertijd en adolescentie 

(Cunningham & Boyle, 2002; Lahey et al., 1999). Daarnaast kent de aandachttekort/ 

hyperactiviteitstoornis (ADHD) een hoge mate van co-morbiditeit met deze 

gedragsstoornissen (Shaw, Lacourse & Nagin, 2005). 

Kenmerkende symptomen voor de antisociale gedragsstoornis zijn vechten, stelen, 

spijbelen en liegen. Door dit gedrag doet het kind de fundamentele rechten van anderen 

geweld aan, zoals het recht op bescherming van het eigen lichaam en het recht op eigen bezit. 

Ook overtreedt het kind met dit gedrag leeftijdovereenkomstige normen en regels (APA, 

2000). De oppositioneel-opstandige gedragsstoornis kan beschouwd worden als een milde 

variant van de antisociale gedragsstoornis. Het gaat hier om negatief, vijandig en opstandig 

gedrag, zoals zich verzetten tegen vragen of regels van volwassenen, opzettelijk dingen doen 

die anderen ergeren en hatelijk en wraakzuchtig zijn; de fundamentele rechten van anderen 

worden echter minder geweld aangedaan dan bij de antisociale gedragsstoornis (APA, 2000). 

Bij de aandachttekort/hyperactiviteitstoornis gaat het eveneens om verstorend gedrag dat een 

belasting betekent voor de omgeving, zoals moeite met blijven zitten als dit nodig is en 

moeite om de instructies van volwassenen volledig te volgen waardoor taken niet afgemaakt 

worden. Deze gedragingen zijn echter niet het gevolg van verzet, maar houden verband met 

stoornissen in de aandacht en overbeweeglijkheid/ impulsiviteit (APA, 2000). 
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Met betrekking tot het ontwikkelingsverloop van de symptomen van ODD en CD kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen een vorm beginnend in de kinderleeftijd (‘early 

starters’) en een vorm beginnend in de adolescentie (‘late starters’) (Moffit, Caspi, Dickson, 

Silva & Stanton, 1996). Als de gedragsproblemen al rond 2 à 3 jaar ontstaan, gaat dit vaak 

samen met hyperactiviteit en emotionele problemen, taalstoornissen en neuropsychologische 

gebreken. Daarnaast is er kans op levenslang antisociaal gedrag, delinquentie en 

middelenmisbruik (Moffit et al., 1996). Als de gedragsproblemen echter pas in de 

adolescentie ontstaan, is er meestal geen verband met andere stoornissen of 

neuropsychologische gebreken. Deze vorm ontstaat meer door omgevingsfactoren dan door 

erfelijke factoren, en deze problemen zijn vaak tijdelijk van aard (Moffit et al., 1996; Scott et 

al., 2001). Disruptieve stoornissen zijn niet van voorbijgaande aard maar stabiel, waarbij 

ODD een voorloper van CD kan zijn, en CD weer een voorloper kan zijn van een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis (Burke, Loeber & Birmaher, 2002).  

 
Omgevingsfactoren en gezinsfactoren 

Disruptief gedrag kan veroorzaakt worden door verschillende interacterende biologische, 

omgevings- en gezinsfactoren (Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2004; Calzada et al., 

2004). De interactie tussen ouder en kind is de meest proximale invloed op de ontwikkeling 

van het kind, aangezien de ontwikkeling direct beïnvloed wordt door het kind en zijn naaste 

omgeving (Campbell, 1997; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Ook Belsky (1984) geeft in 

zijn model aan dat ouders een belangrijke rol spelen in het gedrag van het kind. De kwaliteit 

van het opvoedgedrag van de ouders bepaalt de mate van emotionele, gedrags-, cognitieve en 

fysieke problemen tijdens de ontwikkeling van het kind (Deater-Deckard, 1998). Belsky 

(1984) geeft verder aan dat het functioneren van de ouder als opvoeder wordt bepaald door de 

persoonlijkheid en het psychologisch welzijn van de ouder, de eigenschappen van het kind en 

bronnen van stress en steun uit de omgeving. Er is veel empirisch bewijs dat ineffectieve 

opvoedingsvaardigheden gerelateerd zijn aan disruptief gedrag en dat positieve/effectieve 

opvoedingsvaardigheden als protectieve factoren kunnen dienen (Frick, Christian & Wootton, 

1999; Gardner, Sonuga-Barke & Sayal, 1999; Patterson, Reid & Dishion, 1992; Stormshak, 

Bierman, McMahon & Lengua, 2000; Tremblay, 2004). Gezien deze gegevens zal dit 

onderzoek zich met name richten op deze directe omgeving van het kind, het gezin. 

 
Opvoedingsvaardigheden 

Opvoedgedrag wordt vaak bezien vanuit twee dimensies, permissief/ restrictief en warmte/ 

vijandigheid (Maccoby & Martin, 1983). Deze twee dimensies zijn onafhankelijk van elkaar, 

waardoor er meerdere combinaties mogelijk zijn. Baumrind (1968) richtte zich vooral op de 
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dimensies controle, verzorging, helderheid van communicatie en verzoeken. Zij vond dat 

opvoeden het best beschreven kon worden in termen van combinaties van dimensies. Hier 

komen vier opvoedstijlen uit voort: autoritair, autoritatief, permissief en 

nalatig/verwaarlozend. Deze opvoedstijlen kunnen ieder geassocieerd worden met bepaalde 

kindeigenschappen (Baumrind, 1968). Wanneer ouders een autoritaire opvoedstijl hanteren, 

kan dit zorgen voor een hogere mate van agressiviteit bij het kind. Een autoritaire opvoeding 

wordt gekenmerkt door strikte naleving van regels en niet in discussie gaan met de kinderen, 

waarbij de nadruk ligt op discipline en gehoorzaamheid. Kleuters die op deze manier 

opgevoed worden, lijken minder tevreden te zijn, minder veilig gehecht en zijn eerder geneigd 

om vijandig te reageren in stresssituaties (Kaufmann, Gesten, Santa Lucia, Salcedo, Rendina-

Gobioff & Gadd, 2000). Ouders die een autoritatieve opvoedingsstijl hanteren, stellen 

duidelijke regels waar over gepraat kan worden. Deze ouders zijn warm en responsief, dit in 

tegenstelling tot autoritaire ouders (Baumrind, 1968). Ouders die een permissieve opvoedstijl 

hanteren, stellen weinig eisen en bieden weinig controle. Daarnaast zijn ze wel positief 

emotioneel betrokken bij hun kind wat maakt dat het kind veel zelfvertrouwen krijgt. Gebrek 

aan regels en controle kan echter leiden tot impulsief en regelovertredend gedrag. Ouders die 

een nalatige/verwaarlozende opvoedstijl hanteren, stellen ook weinig eisen maar zijn 

daarnaast ook weinig geïnteresseerd en betrokken bij hun kind. Dit kan leiden tot een gebrek 

aan zelfcontrole, een gering zelfvertrouwen, problemen op school en een verhoogd risico op 

delinquent gedrag (Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991; Steinberg, Blatt-

Eisengart & Cauffman, 2006). 

 
Opvoedingsvaardigheden en gedragsproblemen  

Het verband tussen ouderlijke disciplinestrategieën en gedragsproblemen bij kinderen wordt 

al meer dan vijftig jaar onderzocht (Lahey, Waldman & McBurnett, 1999). Er zijn 

verschillende theoretische modellen die dit verband tussen ouderlijk opvoedgedrag en 

disruptief gedrag beschrijven. Onderzoek dat zich richt op ouder-kind interacties gaat vaak uit 

van de sociale leertheorie (Reid, Eddy, Fetrow & Stoolmiller, 1999; Snyder, Edwards, 

McGraw, Kilgore & Holton, 1994; Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2004). Volgens deze 

theorie wordt antisociaal gedrag aangeleerd, waarbij gedrag gezien wordt als bepaald door de 

consequenties ervan. Een hiervan afgeleide theorie is Pattersons’ (1982) coërcieve model, 

waarbij agressief gedrag van het kind gezien wordt als consequentie van 

bekrachtigingsprocessen binnen het gezin. Ook beschrijft hij een mogelijke biologische 

aanleg van agressie en dat dit gedrag door middel van negatieve bekrachtiging in stand kan 

worden gehouden of verergerd (Patterson, 1982). Ouders van kinderen met gedragsproblemen 
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hebben vaak weinig oog voor sociaal wenselijk gedrag, waardoor het te weinig of 

inconsequent bekrachtigd wordt. Daarnaast is het frequent voorkomen van negatieve 

bekrachtiging een risicofactor voor gedragsproblemen. Ouder-kind interacties die gekenmerkt 

worden door intense vijandigheid en negatieve emotionaliteit bevorderen coërcieve interactie 

cycli (Patterson, 1982) door een proces van wederzijdse bekrachtiging (Scaramella & Leve, 

2004; Eddy, Leve & Fagot, 2001). Als een ouder iets probeert af te dwingen bij een kind door 

hard te roepen of te slaan, dan ontwikkelt het kind ook een gedragspatroon waarbij het de 

opdrachten van de ouder weigert. Op deze manier bevorderden ouder en kind wederzijds de 

agressieve reacties in hun interacties waardoor het agressieve gedrag steeds erger wordt. 

Ouders hebben dus een grote rol in het in stand houden van antisociaal gedrag door aandacht 

te geven aan dit negatieve gedrag en door positief gedrag te negeren (Brotman, Gouley & 

Chesir-Teran, 2005; Scott, et al., 2001).  

 
Ook onderzoek van Thompson, Hollis en Richards (2003) wijst uit dat 

opvoedingsvaardigheden en de sociale competentie van het kind veel invloed hebben op de 

ontwikkeling van gedragsproblemen in de kleutertijd. Zij zien dwangmatige strategieën van 

de ouders om met ongewenst gedrag om te gaan als de beste voorspeller voor 

gedragsproblemen. Binnen gezinnen met kinderen die gedragsproblemen laten zien, is er meer 

sprake van negatieve opvoedingsgedragingen zoals kritiek, schreeuwen en slaan, vergeleken 

met gezinnen met kinderen zonder gedragsproblemen (Thompson et al., 2003). Uit onderzoek 

van Loeber en Stouthamer-Loeber (1986) bleek dat de dimensies ouderlijk toezicht en 

betrokkenheid bij de activiteiten van het kind en ouder-kind conflictmanagement de sterkste 

relatie hadden met antisociaal gedrag. Daarnaast worden inconsistent gebruik van 

disciplinestrategieën, gebrek aan prijzen voor goed gedrag en buitensporig gebruik van 

lichamelijke straffen vaak gerelateerd aan gedragsproblemen (Frick et al.,1999; Gardner, 

1989). Ook Stormshak en collega’s (2000) vonden dat het gebruik van straf een risicofactor 

was voor het ontwikkelen van opstandig, agressief, hyperactief en internaliserend gedrag. Ook 

werd er een verband aangetoond tussen fysiek agressieve straffen door ouders en agressie bij 

het kind, en lage mate van warmte en betrokkenheid met opstandig gedrag (Burke et al., 

2002). Volgens Morrel en Murray (2003) zijn er drie opvoedprocessen van invloed op het 

ontstaan van een gedragsstoornis. De aanwezigheid van wederzijdse negatieve bekrachtiging 

tussen ouder en kind zoals Patterson deze beschrijft en het gebruik van dwangmatige en 

straffende opvoedingsvaardigheden zien zij als risicofactor. De aanwezigheid van proactief en 

positief ouderschap kan echter preventief werken. 
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Over het algemeen kan gezegd worden dat opvoedingsvaardigheden die positieve 

bekrachtiging, uitingen van warmte en affectie, betrokkenheid en actief toezicht op de 

activiteiten van het kind bevatten, evenals consistentie van methodes om met ongewenst 

gedrag om te gaan, bijdragen aan een gezonde psychosociale aanpassing. Voorbeelden 

hiervan zijn goede schoolprestaties, een positief zelfbeeld, positieve relaties met 

leeftijdgenoten en minder gedragsproblemen (Kotchick & Forehand, 2002). 

 
Interventie 

Als gedragsproblemen van kinderen niet behandeld worden is er een vergroot risico op 

negatieve gevolgen in de volwassenheid, zoals drank- en middelenmisbruik, werkloosheid, 

huwelijksproblematiek en psychiatrische stoornissen (Reyno & McGrath, 2006; Fergusson, 

Horwood & Ridder, 2005). Uit onderzoek in de afgelopen drie decennia is gebleken dat 

gedragsproblemen succesvol behandeld kunnen worden en dat een aantal methoden positieve 

effecten hebben op kinderen en ouders (Nock, 2003; Beauchaine, Webster-Stratton & Reid, 

2005).  

 
Het meeste bewijs wordt gevonden voor psychosociale interventies. Zo zijn er op het kind 

gerichte cognitieve gedragsbenaderingen, waarbij het kind leert omgaan met woede, maar ook 

copings- en probleemoplossende vaardigheden leert (Kazdin, Siegel & Bass, 1992; Lochman 

& Wells, 1996; Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2001b). Een andere benadering is 

gericht op leerkrachten. De interventies binnen deze benadering richten zich op de omgang 

met probleemgedrag door het klassenmanagement te verbeteren (Reid, Webster-Stratton & 

Hammond, 2003; Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2004). Tot slot bestaan er ouder-

gerichte interventies die ontwikkeld zijn om de kwaliteit van de ouder-kind interacties te 

verbeteren en werken aan de opvoedingsvaardigheden. De technieken die geleerd worden 

moeten sociaal gedrag bevorderen en antisociaal gedrag verminderen (McCart, Priester, 

Davies & Azen, 2006; Eyberg et al., 2001; Patterson, Dishion & Chamberlain, 1993; 

Webster-Stratton, 1994).  

 
Aan de laatste benadering wordt de voorkeur gegeven. Interventies voor ouders hebben 

namelijk een significant hogere effectgrootte (d = .45) dan een cognitieve gedragsinterventie 

die alleen op kinderen is gericht (d = .23) (McCart et al., 2006). Volgens McCart en collega’s 

(2006) kan dit verklaard worden doordat kinderen nog afhankelijk zijn van hun ouders en nog 

hulp en steun van hen nodig hebben. Oudertrainingen die naast opvoedingsvaardigheden ook 

gericht zijn op andere gezinskenmerken zoals interpersoonlijke communicatie, ondersteuning, 

depressie en conflicthantering als aanvulling op opvoedingvaardigheden, hebben de meeste 
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kans op succes op zowel korte als lange termijn. Oudertrainingen verbeteren het gedrag van 

kinderen en ouders en bevorderen de aanpassing van kinderen voor tenminste tweederde van 

de behandelde families (Brestan & Eyberg, 1998; Taylor & Biglan, 1998). 

 
Preventie 

Naast interventie is er steeds meer behoefte aan selectieve preventie bij kinderen met een 

verhoogd risico op antisociaal gedrag. Meer dan 50% van de delinquentie wordt gepleegd 

door 5% van de bevolking (Brotman et al., 2005). De meerderheid van deze personen hebben 

een verleden van antisociaal gedrag in de kindertijd (Caspi & Moffit, 1995). Daarnaast zijn er 

meer redenen om al vroeg in de kindertijd in te grijpen. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt 

dat gedragsproblemen bij kleuters meer voorkomen dan men eerst dacht (Landy & Peters, 

1991; Lahey et al., 1999). Ook lopen agressieve kinderen een verhoogd risico afgewezen te 

worden door leeftijdsgenootjes (Webster-Stratton & Lindsay, 1999). De vroege socialisatie 

thuis heeft invloed op de sociale competentie van een kind. Kinderen uit gezinnen die 

gekenmerkt worden door negatief opvoedgedrag, weinig stimulatie en beperkte bekrachtiging 

van positief gedrag, kunnen moeite hebben met interacties met leeftijdsgenoten. Beperkte 

sociale competentie en problematische gezinservaringen kunnen ertoe bijdragen dat kinderen 

nog meer gedragsproblemen gaan vertonen. Terwijl vroege sociale competentie en positieve 

ervaringen met leeftijdsgenoten juist zouden kunnen beschermen tegen de ontwikkeling van 

gedragsproblemen (Brotman et al., 2005; Dodge, Coie, Pettit & Price, 1990). Ook het feit dat 

kinderen met gedragsproblemen tien keer meer kosten voor de maatschappij met zich 

meebrengen dan zich gunstig ontwikkelende kinderen en het risico voor negatieve 

uitkomsten, zoals delinquentie, stemmingsstoornissen en middelenmisbruik in de 

volwassenheid, zijn reden om de aandacht op preventie te richten (Scott, Knapp, Henderson & 

Maughan, 2001; Verhulst, 2001). 

 
Incredible Years 

Het ‘Incredible Years videotape modeling program’ van Webster-Stratton (1998) is één van 

de weinige ouderprogramma’s voor ouders met jonge kinderen met sterk empirisch bewijs 

voor het verminderen of voorkomen van gedragsproblemen (Brestan & Eyberg, 1998). Uit 

onderzoek van Nixon (2002) blijkt namelijk dat veel interventies zich richten op kinderen 

ouder dan zeven jaar, terwijl onder andere uit onderzoek van Landy & Peters (1991) is 

gebleken dat gedragsproblemen steeds vaker al in de kleuterleeftijd ontstaan. Vroegtijdige 

interventies kunnen verstoringen in het gezin beperken en eventuele bijkomende problemen 

zoals schoolproblemen voorkomen. Ook kan mogelijk voorkomen worden dat normale 

gedragsproblemen uitgroeien tot een gedragsstoornis (O’Leary, Slep & Reid, 1999).  
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De oudertraining van Incredible Years streeft een aantal doelen na. Het eerste doel is 

het vergroten van positief ouderschap; er wordt gewerkt aan een goede relatie tussen ouder en 

kind en het zelfvertrouwen van de ouder over zijn opvoedcapaciteiten. Ten tweede is het de 

bedoeling dat het gebruik van kritische en fysiek straffende technieken wordt vervangen door 

positieve strategieën, zoals het gebruik van negeren, time out en natuurlijke en logische 

gevolgen. Daarnaast wordt er met de ouders gewerkt aan het verbeteren van een aantal 

vaardigheden, zoals probleemoplossingvaardigheden, het omgaan met woede en 

communicatievaardigheden (Gardner, Burton & Klimes, 2006; Webster-Stratton & Hancock, 

1998). De effectiviteit van het Incredible Years ouderprogramma blijkt onder andere uit het 

onderzoek van Webster-Stratton en Hammond (1997). Als gevolg van de training was het 

gedrag van het kind verbeterd en waren er meer positieve interacties tussen ouder en kind. 

Daarnaast hebben Webster-Stratton, Reid en Hammond (2001a) de effectiviteit van het 

Incredible Years programma als preventieve interventie aangetoond. Zij toonden een 

verbetering aan in opvoedingsvaardigheden bij ouders die de training gevolgd hebben. Dit 

onderzoek is uitgevoerd bij gezinnen die aangemeld waren bij Head Start. De resultaten 

toonden aan dat de moeders na het programma significant minder kritische opmerkingen 

maakten naar hun kind toe, minder fysiek negatieve disciplineringtechnieken gebruikten, 

meer adequate positieve technieken gebruikten en ook consequenter waren. De kinderen 

vertoonden in reactie op het gedrag van hun ouders minder negatief gedrag, luisterden beter, 

vertoonden meer positieve affectiviteit en meer pro-sociaal gedrag (Webster-Stratton, Reid & 

Hammond, 2001a).  

 
Dit onderzoek 

Gezien de positieve resultaten van het Incredible Years programma in Amerika, zal in dit 

onderzoek nagegaan worden of de oudercursus ook in Nederland invloed heeft op de 

opvoedingsvaardigheden van ouders met kinderen die een verhoogd risico lopen op het 

ontwikkelen van een gedragsstoornis. De invloed van de oudercursus op de 

opvoedingsvaardigheden zal met behulp van twee verschillende meetinstrumenten onderzocht 

worden. Het gaat hierbij om een door de ouder in te vullen vragenlijst en een telefonisch 

interview welke beide een beeld geven van het opvoedgedrag van de ouder. Een verschil is 

dat de vragen van de vragenlijst over een heel jaar gaan en dat de vragen van het telefonisch 

interview alleen de voorgaande 24 uur betreffen. Dat de afnamevorm verschilt tussen de 

meetinstrumenten zou invloed kunnen hebben op het antwoord dat de ouders geven. Voor het 

invullen van een vragenlijst kan de ouder meer tijd nemen terwijl de ouder bij het telefonisch 

interview direct een antwoord klaar moet hebben. De volgende onderzoeksvragen zullen 
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getracht beantwoord te worden: 1. In hoeverre is er verschil zichtbaar in de ontwikkeling van 

de opvoedingsvaardigheden tussen de interventiegroep en de controlegroep op de voor-, na- 

en follow-upmeting gemeten met een vragenlijst? 2. In hoeverre is er verschil zichtbaar in de 

ontwikkeling van de opvoedingsvaardigheden tussen de interventiegroep en de controlegroep 

op de voor-, na- en follow-upmeting gemeten met een telefonisch interview? 3. Zijn er 

verschillen tussen de meetinstrumenten wat betreft het patroon van ontwikkeling in 

opvoedingsvaardigheden?  

Op basis van bovengenoemde literatuur wordt verwacht dat ouders na het volgen van 

de cursus meer gebruik zullen maken van effectieve opvoedingsvaardigheden zoals prijzen, 

grenzen stellen en time-outs geven en dat zij een afname zullen laten zien van ineffectieve 

opvoedingsvaardigheden zoals fysieke straffen, inconsistentie, kritische opmerkingen en 

schreeuwen. Bij de controlegroep daarentegen, wordt op basis van de literatuur verwacht dat 

de negatieve opvoedingsvaardigheden in stand gehouden worden of zelfs toenemen 

(negatieve spiraal door wederzijdse negatieve bekrachtiging) en dat de positieve 

opvoedingsvaardigheden gelijk blijven of af zullen nemen omdat de aandacht van de ouder 

zich steeds meer op het negatieve gedrag van het kind gaat richten (Alink, Mesman, Van 

Zeijl, Stolk & Juffer, 2006; Brotman et al., 2005; Patterson, 1982). 

Tenslotte wordt er verwacht dat er eenzelfde patroon in de ontwikkeling van de 

opvoedingsvaardigheden te zien zal zijn op de vragenlijst en het telefonisch interview, 

aangezien beide meetinstrumenten hetzelfde trachten te meten (Webster-Stratton, Reid & 

Hammond, 2001a; Webster-Stratton & Spitzer, 1991).  

 
Methode 

Participanten 

De gegevens die voor deze thesis gebruikt zijn, zijn afkomstig van een langlopende studie 

naar de preventieve effectiviteit van de oudertraining ‘Incredible Years’. Er is gebruik 

gemaakt van een matched control-design met een interventiegroep (n = 72) en een 

controlegroep (n =72). De deelnemers zijn geworven via de Entadministratie van de provincie 

Utrecht en de kinderen zijn geboren in het jaar 2000 en in het jaar 2001. Er zijn 16.002 

gezinnen aangeschreven met de vraag de Child Behavior Checklist 1 ½ -5 jaar (Achenbach & 

Rescorla, 2000) in te vullen over hun vierjarige zoon of dochter. Van deze vragenlijsten zijn 

er 8632 (54%) retour gekomen. Op basis van een score boven het 80e percentiel op de 

agressieschaal van de CBCL, zijn 509 gezinnen uitgenodigd om met het onderzoek mee te 

doen. Hiervan wilden uiteindelijk 192 gezinnen meewerken. De ouders met het kind werden 

mede op basis van de plaats waar zij woonden, toegewezen aan de interventiegroep of de 
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controlegroep zodat de oudertraining zoveel mogelijk in de buurt gegeven kon worden. De 

groepen zijn zoveel mogelijk geclusterd zodat de plaats waar de oudertraining geboden werd 

voor iedereen zo goed mogelijk te bereiken was, om te voorkomen dat er gezinnen af zouden 

haken (Raaijmakers et al., 2007). De ouders waren blind voor de toewijzing; ouders uit de 

controlegroep wisten niet van het bestaan van de oudertraining. Gezinnen in de controlegroep 

kregen geen training in opvoedingsvaardigheden, maar zij konden wel te allen tijde zelf hulp 

zoeken. 

 
Na de voormeting zijn er vijf gezinnen afgevallen uit de controlegroep omdat zij gestopt zijn 

met de cursus. Uit de interventiegroep zijn twee gezinnen afgevallen omdat de kinderen niet 

aan de inclusiecriteria voldeden. Zij hadden namelijk een IQ lager dan 80. Het andere 

inclusiecriteria was dat de ouders de Nederlandse taal machtig moeten zijn om de interventie 

te kunnen volgen en om de vragenlijsten in te kunnen vullen. Bij de nameting zaten er 113 

gezinnen in de controlegroep en 72 in de interventiegroep. Vervolgens zijn de groepen 

gematched, zodat er in elke groep 72 gezinnen kwamen te zitten. Dit matchen is ‘person-to-

person’ gebeurd op basis van zes kenmerken, namelijk: agressie van het kind, sekse van het 

kind, stressniveau van de ouders, opleidingsniveau van de ouders, urbanisatiegraad van de 

woonplaats en het IQ van het kind. Het gebruik van dit ‘case control design’ is een goed 

alternatief, wanneer het niet mogelijk is om een gerandomiseerd onderzoek met een 

controlegroep (RCT) uit te voeren (Raaijmakers et al., 2007). Uiteindelijk zaten er in elke 

groep 51 jongens en 21 meisjes. Tijdens de follow-up zijn er echter nog twee kinderen uit de 

controlegroep gestopt en één kind uit de interventiegroep. 

 
Zoals in Tabel 1 te zien is, zijn er geen significante verschillen tussen de interventiegroep en 

de controlegroep wat betreft het agressieniveau en het gemiddelde IQ op de voormeting. Over 

het algemeen waren de kinderen in de controlegroep iets agressiever op 4-jarige leeftijd dan 

de kinderen in de interventiegroep. Maar beide groepen bevonden zich in het borderline-

gebied, wat aangeeft dat deze kinderen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een 

disruptieve stoornis. Er is echter wel een significant verschil in leeftijd tussen de groepen (t 

(142) = .036, p < .05). Wat betreft de hoogst afgeronde opleiding van de ouders bij de 

interventiegroep, heeft 4.2 % het basisonderwijs als hoogste opleiding, 29.2 % het middelbaar 

onderwijs, 38.9 % het hoger beroepsonderwijs en 27.8 % het wetenschappelijk onderwijs. Bij 

de controlegroep heeft 2.8 % het basisonderwijs als hoogste afgeronde opleiding, 5.6 % het 

middelbaar onderwijs, 31.0 % het hoger beroepsonderwijs en 29.6 % het wetenschappelijk 

onderwijs.  
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Procedure 

De onderzoeksinstrumenten werden jaarlijks afgenomen bij de gezinnen. Allereerst ontvingen 

de gezinnen uit de interventiegroep en de controlegroep twee boekjes met vragenlijsten, één 

voor iedere ouder. Vervolgens vond er een huisbezoek plaats waarbij ouder en kind in een 

spelmoment geobserveerd werden (Dyadic Parent-child Interaction Coding System) en het 

Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC) afgenomen werd. Bij dit huisbezoek 

werden de vragenboekjes mee retour genomen. Daarnaast werd bij één van de ouders het 

Daily Discipline Interview (DDI) drie keer in twee weken tijd telefonisch afgenomen, om 

zicht te krijgen op het gedrag van het kind. Aangezien dit onderzoek deel uitmaakt van een 

groter onderzoek zal in dit onderzoek alleen gebruik gemaakt worden van een vragenlijst uit 

het vragenboekje (Parenting Practices Interview) en van het DDI. Voor het meewerken 

ontvingen de gezinnen uit de interventie en de controlegroep een jaarlijkse beloning van 25 

euro. Voor deelname aan het onderzoek hebben ouders uitdrukkelijk toestemming moeten 

geven en voordat het onderzoek van start ging is het door de Medisch Ethische 

Toetsingscommissie (METC) goedgekeurd. 

 
Interventie 

Zoals eerder genoemd is de onderzoeksgroep verdeeld in een interventiegroep en een 

controlegroep. De interventiegroep kreeg een oudertraining in opvoedingsvaardigheden: het 

Incredible Years videotape modeling programma. Deze training bestond uit het BASIC-

programma en een aangepaste versie van de ADVANCE training. Gedurende 18 weken waren 

er wekelijkse sessies van 2 uur. Het BASIC-programma richtte zich op het versterken van de 

opvoedingsvaardigheden en bestond uit componenten die op elkaar voortbouwen. Het ging 

om de componenten spel en betrokkenheid, prijzen en beloningen, grenzen stellen en omgaan 

met ongewenst gedrag. Het programma is gericht op het stimuleren van positief gedrag en het 

doen afnemen van ongewenst gedrag bij het kind. Er werd begonnen met het verstevigen van 

de band met het kind. Vervolgens leerden ouders om meer positieve interacties met hun kind 

aan te gaan en om alternatieve strategieën te gebruiken om met ongewenst gedrag om te gaan 

(Webster-Stratton, 1998). Het ADVANCE-programma is gericht op het vergroten van 

communicatieve en probleemoplossende vaardigheden en leerde ouders om te gaan met hun 

eigen stress en boosheid (Webster-Stratton & Hancock, 1998). De oudertraining bevatte 

huiswerkopdrachten, rollenspelen, videofragmenten en groepsdiscussies. Deze methoden 

hadden als doel dat ouders kritisch gingen nadenken over verschillende opvoedstrategieën en 

bouwden voort op de sterke punten van de ouders (Webster-Stratton & Hancock, 1998). De 

groepen werden geleid in een ‘collaborative format’ (Reid & Webster-Stratton, 2001). Dat wil 
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zeggen dat de trainers ervoor zorgden dat de benodigde materialen aanwezig waren en dat er 

structuur in de discussies werd aangebracht, maar dat ze zich niet opstelden als experts. De 

ouders stelden hun eigen doelen op en leidden de opvoedingsvaardigheden af uit de 

aangeboden materialen. De band tussen de ouder en trainer kenmerkte zich dus vooral door 

gelijkwaardigheid. Iedere ouder kreeg specifieke aandacht van de trainers, maar de 

oplossingen werden door de groep bedacht en niet door de trainer. 

 
Meetinstrumenten 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van het Parenting 

Practices Interview (PPI) en het Daily Discipline Interview (DDI). Het PPI is een vragenlijst 

die de ouder zelf invult en het DDI is een interview dat telefonisch wordt afgenomen bij de 

ouder.  

 
Parenting Practices Interview 

Om de verandering in opvoedingsvaardigheden te onderzoeken, wordt er gekeken naar het 

Parenting Practices Interview (PPI) (Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2001a). Deze 

vragenlijst geeft een beeld van het opvoedgedrag van de ouder. Er wordt gevraagd naar de 

reactie van de ouder op ongewenst gedrag van het kind en naar opvattingen van de ouder over 

toezicht op het kind. De vragenlijst bestaat uit 80 items verdeeld over 15 vragen en wordt 

individueel door beide ouders ingevuld. De vragen worden beantwoord op een 7-punts schaal 

(1= nooit/ totaal niet waarschijnlijk/ helemaal oneens en 7= altijd/ zeer waarschijnlijk/ 

helemaal mee eens). De uitkomsten van de vragenlijst kunnen verdeeld worden in 7 schalen 

welke in Tabel 2 omschreven worden. 

 
Daily Discipline Interview  

Om de reacties van ouders op zowel negatief als positief gedrag van het kind in kaart te 

brengen, wordt gebruik gemaakt van het Daily Discipline Interview (DDI) (Webster-Stratton 

& Spitzer, 1991). Dit interview heeft als doel zicht te krijgen op het vóórkomen van bepaalde 

gedragingen van het kind, positief en negatief, in de afgelopen 24 uur en de reacties van de 

ouder op dit gedrag. Er wordt getracht een goed beeld van het gedrag van het kind te krijgen 

door het interview drie keer af te nemen in twee weken. Voorafgaand aan de eerste afname 

van het interview wordt de vragenlijst ‘doelgedrag’ afgenomen. Dit is een lijst met 

gedragingen waarop ouders door middel van ‘ja’ of ‘ nee’ aan kunnen geven of ze het gedrag 

vaker (bij positieve gedragingen) dan wel minder vaak (bij negatieve gedragingen) zouden 

willen zien. Vervolgens wordt een lijst met positieve gedragingen en een lijst met negatieve 

gedragingen met de ouder doorgenomen, waarop de ouder kan aangeven of het desbetreffende 
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gedrag de voorgaande 24 uur is voorgekomen. Als dit het geval is wordt er naar de reactie van 

de ouder op dit gedrag gevraagd. Elke reactie van de ouder wordt in verband gebracht met een 

gedragscode welke in één van de negen categorieën valt die in Tabel 3 beschreven worden. 

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Daily Discipline Interview bedraagt 80%, de 

test-hertest betrouwbaarheid is 60% en de interne consistentie varieert tussen .59 en .86 bij de 

oorspronkelijke 6 categorieën (Webster-Stratton & Spitzer, 1991). 

 
Data-analyse 

Met behulp van een gekoppelde t-toets zal gekeken worden of er verschillen zijn tussen de 

controlegroep en de interventiegroep wat betreft de ontwikkeling van 

opvoedingsvaardigheden van voor- naar nameting (korte termijn resultaten) en van voor- naar 

follow-upmeting (resultaten 1 jaar na de interventie). Hiervoor worden de kinderen uit de 

interventiegroep op basis van de eerder genoemde zes kenmerken aan de kinderen uit de 

controlegroep gekoppeld. Bij de analyse van het PPI is alleen gebruik gemaakt van de 

gegevens van de ouders waarbij ook het DDI afgenomen is; dit is in de meeste gevallen de 

hoofdopvoeder. Verschillen met een significantieniveau van .05 worden als significant 

resultaat gezien en verschillen met een significantieniveau van .10 als marginaal significant 

resultaat. De analyse betreft de overeenstemming tussen de meetinstrumenten zal meer 

beschrijvend van aard zijn.  

 
Resultaten 

 
In deze sectie worden de resultaten van de analyses besproken, waarbij voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen alleen gebruik gemaakt is van de gematchte 

kinderen. Met behulp van een gekoppelde t-toets is gekeken of er verschillen waren tussen de 

controlegroep en de interventiegroep wat betreft de ontwikkeling van 

opvoedingsvaardigheden van voor- naar nameting en van voor- naar follow-upmeting. Op de 

voor- en nameting bestonden beide groepen uit 72 kinderen en op de follow-upmeting waren 

dit 70 kinderen in de controlegroep en 71 in de interventiegroep. Om een analyse over de 

koppels uit te kunnen voeren zijn eerst verschilscores gemaakt van de voor- en nameting, de 

voor- en follow-up en de na- en follow-upmeting. Op deze manier kan de ontwikkeling van de 

opvoedingsvaardigheden over de drie meetmomenten in kaart gebracht worden. Ten slotte is 

er voor de significante verschillen en de marginaal significante verschillen een effectgrootte 

berekend om na te gaan hoe sterk het effect van de gevonden verschillen is. Voor de 

beoordeling van het effect is de indeling van Cohen (1992) gehanteerd. Een effectgrootte van 

0.2 wordt als klein, een effectgrootte van 0.5 als middelgroot en een effectgrootte van 0.8 als 
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groot beschouwd. Een negatieve effectgrootte geeft aan dat de interventiegroep slechter 

gepresteerd heeft dan de controlegroep. De gemiddelden, standaardafwijkingen en resultaten 

van de gekoppelde t-toets zijn terug te vinden in Tabel 4 en 5. 

 
Parent Practices Interview 

Bij deze vragenlijst zijn drie kinderen niet meegenomen in de analyse van de voor- naar 

follow-upmeting, omdat er meer dan 25% van de vragen niet was ingevuld. 

 
Korte termijn resultaten 

Bij de uitvoering van de gekoppelde t-toets van voor- naar nameting is een significant verschil 

gevonden tussen de interventiegroep en de controlegroep op ‘Appropriate Discipline’ (t (68) = 

4.14, p < .05). De interventiegroep liet een toename zien en de controlegroep een afname. Dat 

wil zeggen dat de ouders die de cursus gevolgd hebben meer gepaste disciplinetechnieken toe 

zijn gaan passen zoals een time-out geven of privileges afnemen en dat de controlegroep hier 

juist minder gebruik van is gaan maken. De bijbehorende effectgrootte bedraagt .74, wat een 

middelgroot tot groot effect te noemen is. Ook is er een significant verschil tussen de groepen 

gevonden op ‘Harsh and inconsistent discipline’ (t (68) = -3.76, p < .05). De interventiegroep 

laat een grotere afname zien van o.a. dreigen, stem verheffen en toegeven aan ongewenst 

gedrag dan de controlegroep. De effectgrootte is middelgroot tot groot (ES = .71). Een ander 

significant verschil werd gevonden op de schaal ‘Physical Punishment’ (t (66) = -2.35, p < 

.05). Er is een grotere afname in het gebruik van fysieke straffen zoals slaan bij de 

interventiegroep, dan bij de controlegroep. Dit is terug te zien in een klein tot middelgroot 

negatief effect (ES = .40). Tenslotte is er een significant verschil tussen de groepen gevonden 

op ‘Praise and Incentives’ (t (67) = 4.59, p < .05). De ouders uit de interventiegroep zijn meer 

gebruik gaan maken van prijzen, belonen en knuffelen in tegenstelling tot de controlegroep, 

die een afname liet zien van deze gedragingen. Er is sprake van een middelgroot tot groot 

effect (ES = .74). Op de overige schalen van het Parent Practices Interview zijn geen 

significante verschillen gevonden tussen de groepen. 

 
Resultaten 1 jaar na de interventie  

Net als bij de korte termijn resultaten wordt met behulp van de gekoppelde t-toets van voor- 

naar follow-upmeting een significant verschil gevonden tussen de interventiegroep en de 

controlegroep op ‘Appropriate Discipline’ (t (67) = 2.82, p < .05). De interventiegroep laat 

een toename zien tussen de voormeting en de follow-up en de controlegroep een afname. De 

bijbehorende effectgrootte bedraagt .51, wat een middelgroot effect is maar wel kleiner is dan 

het effect van voor- naar nameting. Ook blijkt er uit de analyse nog steeds een significant 
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verschil tussen de interventiegroep en de controlegroep op ‘Harsh and Inconsistent 

Discipline’ (t (67) = -2.63, p < .05).  De interventiegroep laat tussen de voor- en follow-

upmeting een grotere afname zien in dreigen, stem verheffen en toegeven dan de 

controlegroep met een effectgrootte van .42. Tot slot is er een significant verschil tussen de 

groepen gevonden op ‘Praise and Incentives’ (t (66) = 3.65, p < .05). De interventiegroep laat 

een toename zien van prijzen en belonen en de controlegroep een afname. Er is sprake van 

een middelgroot effect (ES = .61), welke echter wel minder groot is dan direct na afloop van 

de oudercursus. Op de overige schalen zijn geen significante verschillen gevonden tussen de 

interventiegroep en de controlegroep. Dit geeft ook aan dat eerder gevonden effect op 

‘Physical Punishment’ verdwenen is. 

 
Daily Discipline Interview 

Van voor- naar follow-upmeting konden vier kinderen niet meegenomen worden in de 

analyse, omdat zij gestopt waren of omdat er geen DDI afgenomen was op de follow-up. Bij 

de analyse van dit telefonische interview is onderscheid gemaakt in reacties van ouders op 

negatief en op positief kindgedrag. Ook is er gebruik gemaakt van proportionele scores, 

waarbij er gecorrigeerd werd voor het aantal gedragingen dat het kind liet zien. Een 

proportionele score werd berekend door het totaal aantal reacties van de ouder te delen door 

het totaal aantal gedragingen van het kind en dit te vermenigvuldigen met honderd. Met 

behulp van een gekoppelde t-toets is nagegaan of de interventiegroep van de controlegroep 

verschilt op de negen categorieën (opvoedingsvaardigheden) van voor- naar nameting en van 

voor- naar follow-upmeting.  

 
Korte termijn resultaten  

Reacties op negatief kindgedrag 

Er is een significant verschil tussen de groepen gevonden op ‘Critical non-physical force’ 

(t(70) = -5.84, p < .05). Ouders uit de interventiegroep zijn minder gaan schreeuwen, 

schelden, discussiëren en afwijzen in reactie op negatief kindgedrag. De controlegroep 

daarentegen laat een toename zien van deze gedragingen. Het verschil tussen de groepen gaat 

samen met een groot effect (.84). Ook is er een significant verschil tussen de groepen 

gevonden wat betreft ‘Limit setting’ (t(70) = 3.51, p < .05). De interventiegroep laat een 

toename zien in het geven van time-outs, het afnemen van privileges, het inzetten van 

logische consequenties en bieden van afleiding in tegenstelling tot de controlegroep, welke 

een afname laat zien. De effectgrootte is middelgroot (ES = .57). Op de overige schalen zijn 

geen significante verschillen gevonden. 
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Reacties op positief kindgedrag 

Ook in reactie op positief kindgedrag is er een significant verschil te zien tussen de groepen 

wat betreft ‘Critical non-physical force’ (t(71) = 2.48, p < .05). Opvallend is dat de 

interventiegroep nu een toename laat zien op deze schaal en de controlegroep een afname. De 

effectgrootte hierbij is echter redelijk klein (ES = .-29). Daarnaast is er een marginaal 

significant verschil gevonden tussen de groepen op ‘Positive verbal response’ (t (70) = 1.79, p 

< .10). De interventiegroep laat een toename zien in positieve verbale reacties zoals prijzen, 

begrip tonen, troosten, verbaal reageren op de gevoelens van het kind, positieve sociale 

interactie en aanmoedigen, waarbij de controlegroep juist een afname laat zien van deze 

gedragingen. De effectgrootte is .31, wat volgens de indeling van Cohen een klein effect 

genoemd wordt maar voor preventief onderzoek al een effectgrootte van betekenis is. 

 
Resultaten 1 jaar na de interventie 

Reacties op negatief kindgedrag 

De interventiegroep verschilt marginaal significant van de controlegroep op ‘Non-critical 

verbal force’ (t (66) = -.87, p < .10).  Ouders die de cursus gevolgd hebben laten een afname 

zien in niet-kritische verbale reacties zoals het geven van opdrachten. De ouders uit de 

controlegroep daarentegen, zijn van voor- naar follow-upmeting meer opdrachten gaan geven 

aan hun kind. Er is echter sprake van een redelijk kleine effectgrootte (ES = .25). 

 
Reacties op positief kindgedrag 

Ook in reactie op positief kindgedrag is er een statistisch marginaal verschil tussen de groepen 

te zien op ‘Non-critical verbal force’ (t (67) = 1.91, p < .10). In tegenstelling tot de reactie op 

negatief kindgedrag, laten ouders uit de interventiegroep in reactie op positief kindgedrag 

juist een toename zien in het geven van opdrachten. De ouders uit de controlegroep zijn 

minder opdrachten gaan geven als hun kind positief gedrag vertoonde. Er is sprake van een 

kleine effectgrootte (ES = .33). Eén jaar na de interventie is er nog steeds sprake van een 

significant verschil tussen de groepen op ‘Positive verbal response’(t(66) = 2.12, p < .05). 

Waar de interventiegroep direct na de oudercursus/ op korte termijn een toename liet zien in 

positieve verbale reacties zoals prijzen, begrip tonen, troosten en verbaal reageren op de 

gevoelens van het kind, liet de interventiegroep van voor- naar follow-up meting juist een 

afname zien in positieve verbale reacties. De controlegroep laat echter een nog grotere afname 

zien dan de interventiegroep. De effectgrootte hierbij is klein tot middelgroot (ES = .39). 
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Vergelijking van PPI en DDI 

Om na te gaan of er in de analyse van het PPI en het DDI eenzelfde patroon in de 

ontwikkeling van opvoedingsvaardigheden te zien is, worden de schalen van het PPI en het 

DDI op basis van inhoud aan elkaar gekoppeld. De schalen ‘Appropriate Discipline’, ‘Harsh 

and Inconsistent Discipline’, ‘Physical Punishment’ en ‘Praise and Incentives’ van het PPI 

vertoonden de meeste overeenkomsten met de schalen van het DDI en zijn meegenomen in de 

analyse. De overige schalen zijn buiten beschouwing gelaten. De aan elkaar gekoppelde 

schalen zijn weergegeven in Tabel 6. Om de twee meetinstrumenten te kunnen vergelijken 

zijn allereerst de ruwe scores omgezet in z-scores, zodat er sprake is van een gelijke 

schaalverdeling. De vergelijking van de twee meetinstrumenten is meer beschrijvend van 

aard, waarbij er gebruik gemaakt is van de z-scores op de drie meetmomenten zoals te zien in 

Tabel 7 en 8. De toe- of afname die te zien is in de z-scores is niet in alle gevallen significant. 

In Figuur 1 wordt het verloop grafisch weergegeven. 

 
‘Appropriate Discipline’ en ‘Limit Setting’ 

Ouders uit de interventiegroep laten op het PPI zowel tussen voor- en nameting als tussen 

voor- en follow-upmeting een toename zien in het gebruik van gepaste disciplinetechnieken, 

zoals een time-out geven of privileges afnemen. Van na- naar follow-upmeting is er echter 

weer een kleine afname van deze gedragingen. Dit verloop wordt ook gevonden op de schaal 

‘Limit Setting’ van het DDI, al is de afname van na- naar follow-upmeting hier groter. 

Ouders uit de controlegroep laten een afname zien op ‘Appropriate Discipline’ tussen voor- 

en nameting en een kleine toename tussen na- en follow-upmeting, maar de score op de 

follow-upmeting blijft lager dan die op de voormeting. Dit verloop wordt ook op de schaal 

‘Limit Setting’ van het DDI gevonden. 

 
‘Harsh and Inconsistent Discipline’ en ‘Critical non-physical force’ 

Zowel van voor- naar nameting als van voor- naar follow-upmeting is er een afname op 

‘Harsh and Inconsistent Discipline’ bij de interventiegroep. Er is echter wel een toename 

zichtbaar van na- naar follow-upmeting. Op de schaal ‘Critical non-physical force’ wordt dit 

verloop ook gevonden bij de interventiegroep in reactie op negatief kindgedrag maar niet in 

reactie op positief kindgedrag. Maar aangezien de schaal ‘Harsh and Inconsistent 

Discipline’van het PPI zich richt op negatief gedrag komt het patroon van beide schalen dus 

overeen. Ouders uit de controlegroep laten zowel op korte termijn als 1 jaar na de oudercursus 

een toename zien op ‘Harsh and Inconsistent Discipline’. Van na- naar follow-up is er wel 

weer een afname, maar de score op de follow-up komt nog steeds hoger uit dan op de 
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voormeting. Een soortgelijke ontwikkeling is terug te vinden op de schaal ‘Critical non-

physical’ van het DDI.  

 
‘Physical Punishment’ en ‘Physical force’ 

De interventiegroep laat zowel van voor- naar nameting als van na- naar follow-upmeting een 

afname zien op de schaal ‘Physical Punishment’ van het PPI. Het patroon van de 

ontwikkeling van ‘Physical force’ in reactie op negatief kindgedrag komt hiermee overeen. 

Daarnaast maken ouders in reactie op positief kindgedrag überhaupt geen gebruik van fysieke 

straffen.  

De controlegroep laat een toename zien op ‘Physical Punishment’ van voor- naar nameting en 

van voor- naar follow-upmeting, maar een kleine afname van na- naar follow-upmeting. Op 

de schaal ‘Physical force’ van het DDI is er echter zowel van voor- naar nameting als van na- 

naar follow-upmeting sprake van een toename in het gebruik van fysieke straffen. 

 
‘Praise and Incentives’ en ‘Positive verbal response’ & ‘Positive non-verbal response’ 

Zowel van voor- naar nameting als van voor- naar follow-upmeting laten ouders uit de 

interventiegroep een toename zien op de schaal ‘Praise and Incentives’ (gebruik van 

complimentjes en beloningen). Dit verloop wordt ook gevonden op de schalen ‘Positive 

verbal response’ en ‘Positive non-verbal response’, al komt de z-score van ‘Positive non-

verbal response’ op de follow-upmeting lager uit dan op de nameting. 

Ouders in de controlegroep zijn hun kind zowel van voor- naar nameting als van na- naar 

follow-upmeting minder gaan prijzen en belonen, zoals gemeten met het PPI. Ook op de 

schalen ‘Positive verbal response’ en ‘Positive non-verbal response’ van de DDI wordt deze 

afname gevonden, al is er bij deze laatste wel sprake van een kleine toename van na- naar 

follow-upmeting. 

Conclusie en discussie 
 
Er kan geconcludeerd worden dat Incredible Years bij ouders in Nederland heeft bijgedragen 

aan een toename van geschikte methoden om met negatief kindgedrag om te gaan (time-outs, 

privileges afnemen), het prijzen van positief kindgedrag en het stellen van grenzen. Deze 

effecten worden zowel direct na de oudercursus als één jaar later gevonden. Daarnaast is er 

een afname waar te nemen in fysiek straffen, kritiek geven en het geven van opdrachten in 

reactie op negatief kindgedrag. Het effect van de oudercursus op het gebruik van fysieke 

straffen is echter één jaar na de oudercursus verdwenen. De resultaten van dit onderzoek bij 

Nederlandse gezinnen sluiten daarmee grotendeels aan bij eerder onderzoek naar de 
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effectiviteit van de ‘Incredible Years’ oudertraining (Webster-Stratton, Reid & Hammond, 

2001a; Beauchaine et al., 2005; Brotman et al., 2005). 

 
Uit de analyses van het telefonisch interview kan geconcludeerd worden dat de oudercursus 

ervoor gezorgd heeft dat ouders in reactie op negatief gedrag van hun kind minder zijn gaan 

schreeuwen, schelden en discussiëren. Wat opvalt is dat deze ouders op korte termijn juist 

meer van dit gedrag zijn gaan laten zien in reactie op positief kindgedrag, in vergelijking met 

de controlegroep. Een mogelijke verklaring voor een toename van kritiek op positief 

kindgedrag ligt in de scoring van het interview. Een compliment wordt door ouders vaak 

verbonden met een kritische opmerking. Een voorbeeld hiervan is: ‘Fijn dat je je schoenen 

aangedaan hebt, kun je dat niet elke dag doen?’. Door het laatste kritische gedeelte komt het 

compliment te vervallen en wordt alleen de kritische opmerking gescoord.  

 In overeenstemming met de verwachting heeft de oudercursus ook effect gehad op het 

stellen van grenzen, het geven van time-outs en het negeren van ongewenst gedrag. Dit effect 

is echter alleen direct na afloop van de oudercursus zichtbaar en wordt één jaar na de 

oudercursus niet meer gevonden. Een mogelijke verklaring kan zijn dat het kind minder 

negatief gedrag is gaan laten zien waardoor het minder noodzakelijk was om grenzen te 

stellen of time-outs te geven. Onderzoek van Chen en collega’s (2003) wijst namelijk uit dat 

als de verzoeken van ouders redelijk zijn en begrijpelijk voor het kind, kinderen meer 

gemotiveerd zijn om te gehoorzamen. Dit kan echter niet aangetoond worden met behulp van 

dit onderzoek, maar zou in vervolgonderzoek bekeken kunnen worden. Een andere mogelijke 

verklaring kan te maken hebben met het wegzakken van de kennis, waardoor ouders weer in 

hun oude patroon vervallen. 

Daarnaast komt, evenals uit de analyse van de vragenlijst, ook uit de analyse van het 

telefonisch interview een effect van de oudercursus op de mate van belonen en prijzen van 

goed gedrag. Er is een marginaal significant verschil tussen de twee groepen, waarbij de 

ouders uit de interventiegroep meer zijn gaan prijzen en de ouders uit de controlegroep 

minder. De effectgrootte hierbij is .31, wat in preventief onderzoek al redelijk groot is. Dit 

effect wordt alleen op de nameting gevonden. Eén jaar na de cursus geven ouders die de 

cursus gevolgd hebben zelfs minder complimentjes en beloningen dan op de voormeting. De 

controlegroep laat echter een nog grotere afname zien. Frick en collega’s (1999) spreken van 

leeftijdsgebonden opvoedingsvaardigheden; als kinderen ouder worden nemen ouderlijke 

betrokkenheid in de activiteiten van kinderen, gebruik van positieve bekrachtiging en mate 

van toezicht af. Dit is een mogelijke verklaring voor de afname van prijzen één jaar na de 

oudercursus. Uit de resultaten blijkt namelijk dat ouders direct na de oudercursus wel meer 
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gebruik van complimentjes maken, doordat zij de geleerde vaardigheden in praktijk gebracht 

hebben. Na verloop van tijd zien ouders uit ons onderzoek bepaalde gedragingen als 

vanzelfsprekend (zindelijkheid, netjes spreken) waardoor deze gedragingen minder beloond 

worden. Deze afname van prijzen één jaar na de oudercursus wordt echter niet gevonden bij 

de analyse van de vragenlijst. 

 Ook kan er geconcludeerd worden dat ouders uit de interventiegroep één jaar na de 

oudercursus hun kinderen minder opdrachten zijn gaan geven, terwijl de ouders uit de 

controlegroep juist een toename laten zien. Dit is echter alleen het geval in reactie op negatief 

kindgedrag. In reactie op positief kindgedrag zijn ouders die de cursus gevolgd hebben hun 

kind juist meer opdrachten gaan geven, in tegenstelling tot de controlegroep die een afname 

laat zien. Beide verschillen tussen de groepen zijn marginaal significant, waardoor men 

voorzichtig moet zijn met het trekken van conclusies. De bevindingen wat betreft de reacties 

op negatief kindgedrag komen overeen met de verwachting dat ouders na het volgen van de 

cursus minder opdrachten zullen geven. Een afname in het geven van opdrachten kan te 

wijten zijn aan het feit dat ouders overgegaan zijn op andere strategieën om met het 

ongewenste gedrag om te gaan. Ouders leren tijdens de oudercursus dat zij negatief gedrag het 

beste kunnen negeren en zich moeten richten op het bevorderen van positief gedrag (Webster-

Stratton, 2004). Daarentegen werd er niet verwacht dat ouders meer opdrachten zouden gaan 

geven als het kind positief gedrag liet zien. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding is 

dat ouders hun kind een positieve opdracht geven wanneer het gehoorzaamt of iets goeds 

doet. Het geven van een positieve opdracht kan dan versterkend werken doordat het kind 

aangemoedigd wordt (Mandal, Olmi, Edwards, Tingstrom & Benoit, 2000). Ook durven 

ouders wellicht meer opdrachten te geven doordat ze nu weten hoe ze deze op een positieve 

manier kunnen geven en minder weerstand bij hun kind ondervinden dan vóór de 

oudercursus. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen met disruptieve gedragsproblemen 

vaker strijd aan gaan met hun ouders wanneer deze een opdracht geven (Burke, Pardini & 

Loeber, 2008). Het resultaat is echter alleen gebaseerd op het oordeel van de ouders zelf. Het 

is daarom aan te bevelen om ook het kindgedrag te bekijken en om een objectieve observatie 

in te zetten om het opvoedgedrag te beoordelen (Hawes & Dadds, 2006). 

Uit de analyse van de vragenlijst bleek dat er alleen direct na de oudercursus sprake 

was van een afname van fysiek straffen zoals slaan. Dat er op langere termijn geen effect 

meer gevonden wordt op het gebruik van fysieke straffen, kan verklaard worden door het feit 

dat deze sowieso minder toegepast worden als kinderen ouder worden omdat ouders over 

gaan op andere methoden (Frick et al, 1999). 
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Uit de vergelijking van de vragenlijst (PPI) met het telefonisch interview (DDI) blijkt dat 

ouders uit de interventiegroep en controlegroep op beide meetinstrumenten een vergelijkbare 

ontwikkeling in opvoedingsvaardigheden laten zien. Zoals verwacht is er overeenstemming 

tussen de meetinstrumenten, waardoor zij voor ons onderzoek een goede aanvulling op elkaar 

vormen. De manier van vragen heeft blijkbaar geen invloed op het antwoord dat ouders 

geven. Dat beide instrumenten dezelfde verbeteringen dan wel verslechteringen in 

opvoedingsvaardigheden laten zien, kan ervoor zorgen dat er met meer zekerheid conclusies 

getrokken kunnen worden. Het gebruik van verschillende meetinstrumenten kan namelijk 

bijdragen aan de betrouwbaarheid (Shelton, Frick & Wootton, 1996). Het verdient de 

aanbeveling voor toekomstig onderzoek om de twee meetinstrumenten ook op statistische 

wijze te vergeleken, zodat bekeken kan worden of eventueel gevonden verschillen tussen de 

instrumenten ook significant zijn.  

 
Sterke en zwakke punten 

Dit onderzoek kent meerdere sterke punten, waaronder de omvang van de onderzoeksgroep 

(N = 144). Zeker voor een geïndiceerd preventief onderzoek is deze tamelijk groot te noemen 

(Nixon, 2002). Een ander sterk punt is dat er veelal sprake is van middelgrote tot grote 

effecten bij de gevonden significante verschillen, zeker voor preventief onderzoek. Ook is er 

gebruik gemaakt van meerdere betrouwbare meetinstrumenten die zowel telefonisch als per 

vragenlijst afgenomen zijn, waardoor er veel waarde gehecht kan worden aan de conclusies. 

Het gebruik van proportionele scores is een ander sterk punt, aangezien hierdoor gecorrigeerd 

wordt voor het aantal gedragingen dat het kind liet zien. Daarnaast zijn door het gebruik van 

een ‘case control design’ de verschillen op de voormeting tussen de groepen gelijk getrokken. 

De generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten kan hierdoor mogelijk vergroot worden. 

Bovendien blijkt uit onderzoek van Raaijmakers en collega’s (2008) dat een ‘case control 

design’ een goed alternatief voor een RCT is. Wat tot slot nog bijdraagt aan de kwaliteit van 

het onderzoek is het feit dat er bij de analyse van de opvoedingsvaardigheden naar drie 

meetmomenten is gekeken, zodat er vastgesteld kan worden of de effecten die direct na de 

oudercursus vastgesteld zijn behouden blijven. 

 Naast sterke punten kent het onderzoek ook een aantal beperkingen. Het 

opleidingsniveau en daarmee de sociaal economische status van de ouders uit deze steekproef 

is relatief hoog te noemen. Het in dit onderzoek beschreven effect van ‘Incredible Years’ is 

daarom wellicht niet voldoende generaliseerbaar naar ouders met een lager opleidingsniveau 

in Nederland. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen een groter risico lopen een 

disruptieve gedragsstoornis te ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een gezin met een lage 
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sociaal economische status, waar veel risicofactoren aanwezig zijn (McLoyd, 1998; 

Schonberg & Shaw, 2007; Webster-Stratton & Hammond, 1998). Er kan daarom niet met 

zekerheid gezegd worden dat ouders uit een lager sociaal milieu evenveel van de oudercursus 

zullen profiteren. Daarentegen zouden zij echter ook juist meer kunnen profiteren van de 

oudercursus. Binnen gezinnen uit een laag sociaal milieu is er vaak sprake van controlerend, 

beperkend en afkeurend ouderschap (Kotchick & Forehand, 2002). Daarnaast toont onderzoek 

van Bradley, Corwyn, McAdoo en Garcia-Coll (2001) aan dat arme moeders minder goed met 

hun kind kunnen communiceren of verbale dan wel fysieke affectie naar hun kind kunnen 

laten zien dan niet arme moeders. Ook zijn ze eerder geneigd om fysieke straffen te gebruiken 

en houden ze minder toezicht over hun kinderen. Hierdoor hebben ouders met een lager 

opleidingsniveau/ lager sociaal milieu al een zekere achterstand in vergelijking met ouders 

met een hoger opleidingsniveau. Dit kan zorgen voor meer ruimte voor verbetering waardoor 

deze ouders wellicht juist meer van de oudercursus kunnen profiteren. Het feit dat ouders met 

een hoog opleidingsniveau al duidelijk effect ondervinden van de oudercursus kan betekenen 

dat ouders met een lager opleidingsniveau nog meer baat hebben bij ‘Incredible Years’. 

 Aangezien dit onderzoek alleen naar de opvoedingsvaardigheden van ouders kijkt, 

verdient het aanbeveling om in de toekomst meer onderzoek te richten op de omgeving 

waarin het kind opgroeit, in plaats van alleen op de ouders of de familie. Meerdere 

onderzoeken laten zien dat externaliserende problemen niet slechts aangepakt kunnen worden 

door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te vergroten. Opvoedgedrag wordt namelijk 

beïnvloed door gebeurtenissen en condities die zich afspelen buiten de familie (Furstenberg, 

Eccles, Elder, Cook & Sameroff, 1997; Kotchick & Forehand, 2002). De interventie zou zich 

daarom moeten richten op het verminderen van verschillende risicofactoren en het versterken 

van protectieve factoren zoals opvoedingsvaardigheden, sociale steun, 

oplossingsvaardigheden en het creëren van een vertrouwde omgeving (Webster-Stratton & 

Hooven, 1998).  

 Al met al kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat Incredible Years positieve 

effecten heeft gehad op de opvoedingsvaardigheden van ouders. De oudertraining zou 

eventueel verbeterd kunnen worden door meer aandacht te richten op het houden van toezicht 

op de activiteiten van kinderen en de ouderlijke gemoedstoestand, zodat ook op deze gebieden 

effect te zien zal zijn. Zij dragen namelijk bij aan een gunstige kindontwikkeling met minder 

gedragsproblemen (Baumrind, 1968; Brody & Flor, 1998; Patterson, Reid, & Dishion, 1992). 
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Bijlage 

 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken interventiegroep en controlegroep 

 Interventiegroep Controlegroep 

 N Gemiddelde SD N Gemiddelde SD 

Agressie kind 72 21.99 4.37 72 22.49 4.69 

Gemiddeld IQ kind  72 107.25 9.87 72 107.47 11.57 

Leeftijd kind (maanden) 72 50.29* 3.11 72 51.29* 2.53 

Note. * p < .05 

 

 

Tabel 2. Schalen van het Parenting Practices Interview 

Schaal Betekenis Alpha Carolyn 

Webster-Stratton 

Alpha 

Kleuterproject 

Appropriate discipline Gepaste disciplinetechnieken zoals een time 

out, afnemen privileges etc. 

 

.82 

 

.70 

Harsh & inconsistent discipline Ruwe en inconsistente disciplinetechnieken 

zoals dreigen, stem verheffen, toegeven, 

boosheid tonen 

 

.80 

 

.81 

Positive verbal discipline Positieve verbale reactie zoals prijzen, 

uitleggen 

 

.75 

 

.66 

Monitoring Toezicht houden, weten waar je kind is en 

wat het doet 

 

.54 

 

.35 

Physical punishment Fysieke straf geven zoals slaan  

.76 

 

.86 

Praise and incentives Prijzen, belonen en complimentjes geven, 

knuffelen 

 

.67 

 

.71 

 

Clear expectations 

 

Duidelijke regels stellen 

 

.66 

 

.63 
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Tabel 3. Categorieën van het Daily Discipline Interview 

Categorie Betekenis 

 

Physical Force 

 

 

Negatieve fysieke reacties zoals slaan, schoppen, trekken, duwen etc. 

 

Critical Non-Physical Force Kritische verbale reacties zoals schreeuwen, schelden, gillen, discussiëren, 

bedreigen, afwijzen of confronteren met eigen gedrag etc. 

 

Non-Critical Verbal Force Niet-kritische verbale reacties zoals het geven van een opdracht. 

 

Limit Setting Bevat reacties zoals een time-out geven, afnemen van privileges, logische 

consequenties, afleiden, negeren of het uit elkaar halen van kinderen etc. 

 

Teaching/ Cognitive Bevat reacties zoals beredeneren, uitleggen, alternatieven bieden, het kind 

herinneren aan gemaakte afspraken etc. 

 

Positive Verbal Response Positieve verbale reacties zoals prijzen, begrip tonen, troosten, verbaal reageren 

op de gevoelens van het kind, positieve sociale interactie, aanmoedigen etc. 

 

Positive Nonverbal Reponse Positieve non-verbale reacties zoals luisteren, lachen, spelen, belonen, aandacht 

geven, lichamelijke affectie, hulp bieden etc. 

 

Lack of Response/ No Follow-Through Gebrek aan reactie zoals niets doen, het door iemand anders laten opknappen, 

toegeven aan het ongewenste gedrag etc. 

 

Parent’s Activity and State of Mind Ouderlijke gemoedstoestand zoals controle verliezen, het uiten van een specifieke 

emotie. 
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Tabel 4. Effect Incredible Years op opvoedingsvaardigheden gemeten met de PPI 

  Controle  Interventie  Gekoppelde t-toets Cohen’s D 

  Pre Post Follow-up  Pre Post Follow-up  Pre-Post Post-Fu1 Pre-Fu1 
Pre-

Post 

Post-

Fu1 

Pre-

Fu1 

Opvoedingsvaardigheden  M SD M SD M SD  M SD M SD M SD  t (df) t (df) t (df) d d d 

Appropriate discipline  50.68    9.89 49.67 9.27 49.97 8.49  49.14 10.20 53.94 9.66 53.29 7.79  4.14* (68) -1.47 (64) 2.82* (67) .74 - .51 

Harsh and inconsistent 

discipline 
 44.32 9.76 42.74 9.13 42.40 9.97  45.94 9.89 39.38 8.32 40.75 9.52  -.78* (68) 1.29 (64) -2.63*(67) -.71 - -.42 

Positive verbal discipline  48.97 6.06 49.30 6.10 49.40 6.30  50.60 6.10 51.32 5.13 51.58 6.02  .70 (67) .19 (64) 1.02 (66) - - - 

Monitoring  28.54 3.71 27.74 4.07 27.63 4.32  27.95 4.23 27.49 .4.13 27.67 4.09  .48 (67) .22 (64) .85 (66) - - - 

Physical punishment  9.97 4.48 9.25 4.04 8.69 3.53  10.22 4.91 8.27 4.18 8.10 2.61  -2.35* (66) 1.45 (61) -1.32 (64) -.57 - - 

Praise and incentives  45.42 7.68 44.77 7.35 43.21 7.14  47.82 8.15 52.54 6.90 50.61 5.82  4.59* (67) -.48 (64) 3.65* (66) .74 - .61 

Clear expectations  21.54 4.02 21.30 3.10 22.35 4.76  21.46 3.43 21.75 3.85 22.96 3.88  1.32 (67) -.11 (64) 1.36 (66) - - - 

Note. *  p < .05 
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Tabel 5. Effect Incredible Years op opvoedingsvaardigheden bij negatief kindgedrag gemeten met de DDI 

  Controle  Interventie  Gekoppelde t-toets Cohen’s D 

  Pre Post Follow-up  Pre Post Follow-up  
Pre- 

Post 
Post-Fu1 Pre-Fu1 

Pre-

Post 

Post-

Fu1 

Pre-

Fu1 

Negatief kindgedrag  M SD M SD M SD  M SD M SD M SD  t (df) t (df) t (df) d d d 

Physical Force 2.31 5.37 2.52 6.76 2.88 6.71  1.89 4.45 1.82 4.54 .94 3.22  -.20 (70) -1.08 (67) -1.25 (66) - - - 

Critical non-physical force 28.55 19.03 37.49 25.57 32.49 24.56  36.04 20.51 21.78 19.79 32.14 25.53  -5.84*  (70) 3.76*(67) -.97 (66) .84 .61 - 

Non-critical verbal force 24.41 16.35 28.33 17.42 28.21 20.92  24.96 13.05 25.82 21.57 24.18 16.04  -.81 (70) -.52 (67) -.87** (66)  - .25 

Limit setting 30.35 18.15 27.00 21.23 29.48 20.39  28.90 18.95 41.18 27.56 32.39 27.74  3.51* (70) -2.33** (67) 1.14 (66) .57 .38 - 

Teaching/ cognitive 17.18 16.32 21.85 17.97 19.30 19.32  16.90 16.28 16.94 16.30 21.02 23.33  -1.48 (70) 1.61 (67) .52 (66) - - - 

Positive verbal response 6.04 7.99 6.70 8.88 4.55 8.22  6.31 6.71 5.86 9.59 7.85 11.39  -.62 (70) 2.69*  (67) 1.35 (66) - .46 - 

Positive non-verbal  

response 
4.04 7.15 3.77 6.03 2.80 7.58  5.28 6.66 4.81 8.77 3.67 7.60  -.13 (71) .18 (67) -.22 (67) - - - 

Lack of response/  

no follow through 
13.65 11.75 12.77 11.84 13.79 13.80  12.01 9.50 14.50 13.77 13.50 15.97  1.31 (70) -.61 (67) .55 (66) - - - 

Parents activity 

and state of mind 
4.40 7.20 3.86 9.33 3.01 7.56  4.74 9.02 4.40 9.48 2.90 7.22  .11 (71) -.34 (67) -.53 (67) - - - 

Positief kindgedrag                      

Physical Force - - - - - -  - - .03 .23 - -  1.00 (71) -1.00 (67) 0 (67) - - - 

Critical non-physcial force 1.50 2.76 .50 1.22 1.00 2.00  .57 1.72 .66 1.32 .63 1.59  2.48* (71) -1.16 (67) 1.14 (67) -.29 - - 

Non-critical verbal force .46 1.12 .44 1.05 .29 1.12  .19 .77 .24 .72 .64 1.57  .32 (71) 2.18* (67) 1.91** (67) - .36 .33 

Limit setting .71 1.67 .24 .74 .24 .73  .64 1.57 .48 1.15 .39 .82  .93 (71) -.13 (67) .41 (66) - - - 

Teaching/ cognitive 4.94 4.93 3.13 2.93 3.01 3.66  4.17 8.64 3.27 3.49 4.20 4.69  .65 (70) 1.23 (67) 1.41 (66) - - - 

Positive verbal response 42.05 23.43 36.14 13.14 28.95 10.69  39.76 21.64 42.75 18.41 36.86 13.92  1.79** (70) .36 (67) 2.12* (66) .31 - .39 

Positive non-verbal  

response 
27.30 14.34 24.78 10.97 24.90 11.57  26.20 13.26 28.88 14.44 27.56 12.32  1.56 (70) -.44 (67) 1.16 (66) - - - 

Lack of response/  

no follow through 
47.62 23.21 44.69 19.58 51.44 15.18  38.98 17.36 36.45 13.56 43.18 14.86  .11 (70) .45 (67) .26 (66) - - - 

Parents activity 

and state of mind 
.45 1.28 .12 .50 .04 .25  1.30 6.12 .88 2.52 .10 .41  -.12 (71) -2.23* (67) -1.23 (67) - .39 - 

Note. *   p < .05; **   p < .10



 34 

Tabel 6. Koppeling van schalen PPI aan schalen DDI 

Schaal PPI Schaal DDI 

Appropriate Discipline Limit Setting 

Harsh and Inconsistent Discipline Critical non-physical force 

Physical Punishment Physical force 

Praise and Incentives Positive verbal response 

Positive non-verbal response 

 

 

Tabel 7. Z-scores van de vragenlijst (DDI) 

  Controle  Interventie 

  Pre Post Follow-up  Pre Post Follow-up 

Opvoedingsvaardigheden  M SD M SD M SD  M SD M SD M SD 

Physical Force  .04 1.09 .06 1.18 .19 1.26  -.04 .90 -.06 .79 -.18 .61 

Critical non-physical force  -.19 .95 .33 1.06 .01 .98  .19 1.02 -.33 .82 -.01 1.02 

Limit setting  .04 .98 -.28 .83 -.06 .83  -.04 1.02 .28 1.08 .06 1.14 

Positive verbal response  .05 1.04 -.20 .81 .82 .96  -.05 .96 .20 1.13 .30 1.07 

Positive non-verbal response  .04 1.04 -.16 .85 -.11 .96  -.04 .96 .16 1.12 .11 1.03 

 

 

Tabel 8. Z-scores van het telefonisch interview (PPI) 

  Controle  Interventie 

  Pre Post Follow-up  Pre Post Follow-up 

Opvoedingsvaardigheden  M SD M SD M SD  M SD M SD M SD 

Appropriate discipline  .08 .99 -.22 .96 -.21 1.03  -.08 1.02 .22 1 .19 .94 

Harsh and inconsistent discipline  -.08 .99 .19 1.03 .09 1.02  .08 1.01 -.19 .94 -.08 .98 

Physical punishment  -.03 .96 .12 .98 .1 1.14  .03 1.05 -.12 1.01 -.09 .84 

Praise and incentives  -.15 .96 -.48 .91 -.51 .96  .15 1.02 .48 .85 .48 .78 
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PPI            DDI 

 
Figuur 1. Vergelijking schalen PPI en DDI. 
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