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Summary 

The present study was aimed at exploring differences in identity development between 

adolescents and young adults who lost a sibling during or before adolescence and 

adolescents and young adults who didn’t lose a brother or sister. The Identity dimensions of 

the U-MICS: commitment, in depth exploring and reconsideration of commitment were 

measured in a sample consisting of 149 young people (60 bereaved and 89 non-bereaved). 

Other variables included in this study, among them some items from the Expanded Texas 

Grief Inventory (ETGI), are: age of respondent at time of siblings death, age of sibling at time 

of death, whether or not death was expected, whether the deceased sibling was the same or 

opposite sex of the respondent and the time that had passed since siblings death.  

The findings of this research suggest that loss of a sibling has no implications for identity 

development. Results show no difference between bereaved and non bereaved samples on 

commitment, exploration and reconsideration of commitment. There was also no significant 

difference between male and female of the bereaved sample and also no significant 

difference between gender of the bereaved sibling and gender of subject on the identity 

dimensions commitment, exploration and reconsideration of commitment. 

However, closer look on some of the data suggests that the U-MICS might not be the most 

indicated questionnaire for this subject. The selfreport questions, ETGI, suggest more identity 

diffusion than the U-MICS results show. Further qualitative research, resulting in the 

construction of a questionnaire, is necessary to further investigate identity formation in people 

who lost a sibling by death during their childhood or adolescence. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord           5  

 

Hoofdstuk 1  Inleiding 

 

1.1. Aanleiding        7 

   1.2. Identiteitsontwikkeling       8 

   1.3. Identiteit in de wetenschap      9 

   1.4. Verlies van een broer of zus       11 

   1.5. Omschrijving probleem                    16 

   1.6. Vraagstelling        16 

   1.7. Hypothesen        16 

 

Hoofdstuk 2  Methoden 

    

2.1. Design        17 

   2.2. Power analyse       17 

   2.3. Participanten        17 

   2.4. Meetinstrumenten       19 

    2.4.1. Persoonlijke data Informatie     19  

    2.4.2. Utrecht-Management Identity Commitment Scale  20 

   2.5. Procedure        20  

   2.6. Statische analyse       21  

 

Hoofdstuk 3  Resultaten 

    

   3.1. Hypothese 1: Verschil tussen de rouw- en de controle groep.  22 

   3.2. Hypothese 2: Verschillen tussen mannen en vrouwen    23 

   3.3. Hypothese 3: Verschillen tussen de 4 subgroepen (sekse)    23 

   3.4. Resultaten van de ETGI-vragen     24 

 

Hoofdstuk 4  Discussie 

 

   4.1. Hypothese 1: Verschil tussen de rouw- en de controle groep  26 

   4.2. Hypothese 2: Verschillen tussen mannen en vrouwen    27 

   4.3. Hypothese 3: Verschillen tussen de 4 subgroepen (sekse)   28 

   4.4. Tekortkomingen in het onderzoek     28 

   4.5. Aanbevelingen toekomstig onderzoek     30 

 

Referenties           32 

           

Bijlagen   Vragenlijst        36 

 



 5 

Voorwoord 

Een Masterthesis schrijven. Een veelheid aan keuzes en toch weten dat dit hét onderwerp wordt. 

Zoektochten door heel Nederland naar dat ene artikel. Vernieuwende inzichten. Eenzame en lange 

zomerdagen achter je laptop. Interessante gesprekken met begeleiders, deskundigen en mensen die uit 

ervaring spreken. Veel schrijven. Nog meer schrappen. Soms teleurgesteld zijn in jezelf. Maar daarna 

jezelf weer verbazen. Een masterthesis schrijven.  

Toen ik in 2000 aan mijn studie Klinische Psychologie begon wist ik meteen dat ik op het onderwerp 

rouw bij broers en zussen wilde afstuderen. In dat jaar was ik  22 jaar geworden, dezelfde leeftijd 

waarop mijn broer Vincent verongelukt was. Ruim 12 jaar na zijn dood kwam hij voor mij weer tot ‘leven’ 

omdat ik hem ging óverleven. Veel heb ik gelezen over rouw en verliesverwerking en regelmatig had ik 

contact met (ervarings)deskundigen over de betekenis van het verlies van een broer of zus. Toch kwam 

ik tot de ontdekking dat er op wetenschappelijk gebied maar weinig aandacht is besteed aan deze 

kwetsbare groep. In de literatuur worden ze ook wel de ‘vergeten groep’ genoemd of er wordt naar een 

‘weinig erkend verlies’ gerefereerd. Mijn doel is om daar verandering in te brengen. Met dit onderzoek 

heb ik een klein begin gemaakt. Tijdens een interessant gesprek met mijn begeleidster, dr. Martine F. 

Delfos, kwamen we tot de ontdekking dat veel jonge mensen die een broer of zus verloren zijn het 

gevoel hebben dat ze hun overleden broer of zus moeten vervangen. Als ervaringsdeskundige 

herkende ik wat zij bedoelde en daarmee ontstond een interessante onderzoeksvraag naar 

identiteitsontwikkeling en het verlies van een broer of zus. Het resultaat van dit onderzoek ligt nu voor u.  

En hoewel een thesis schrijven een lang proces is dat je voornamelijk alleen moet volbrengen waren er 

gelukkig veel mensen die met mij mee wilde denken en me steunde op moeilijke momenten. Allereerst 

wil ik mijn begeleiders, r. Martine F. Delfos en rof.dr. Jan van den Bout, bedanken. Martine, dank je wel 

dat je in dit project geloofde en voor de interessante en inspirerende gesprekken en e-mails die eruit 

voortkwamen. Je hebt me uitstekend begeleid bij dit bijzondere en persoonlijke project en bovenal heb 

je me de erkenning gegeven dat mijn verlies er toe doet. Dat is zeer waardevol! Prof.dr. Jan van den 

Bout, dank je wel dat je de tijd hebt gevonden om mij op korte termijn via de universiteit te begeleiden. 

Het is een eer om onder jou af te studeren! 

Verder wil ik graag r. Riet Fiddelaers-Jaspers bedanken. Zij was de eerste persoon die mij stimuleerde 

om aan de Universiteit Utrecht te gaan studeren en om wat te gaan doen met het onderwerp rouw bij 

broers en zussen. Riet, dank je wel dat je zei dat ik Vincent weer op het program mocht zetten. Ook zei 

je eens op mijn vraag, waarom er zo weinig over dit onderwerp geschreven is, dat het komt omdat de 

broers en zussen er zelf nog niet over geschreven hebben. Zoals je ziet heb ik een begin gemaakt!  

Ook wil ik rs. Monique Auerbach en Will Lenssen bedanken van de Reinier van Arkel groep te ’s 

Hertogenbosch, omdat zij altijd met interesse geluisterd hebben naar mijn verhalen over Vincents leven 

en dood.  

Drs. Lisalotte Verspui wil ik bedanken voor haar begeleiding gedurende mijn studie en voor het feit dat 

zij altijd in mijn kunnen heeft geloofd, zelfs toen maar weinig mensen dat deden. Lisalotte, het moment 

is daar, ik heb het volbracht!  

Mijn vrienden wil ik bedanken voor hun steun, de telefoontjes, smsjes en emails tijdens dit laatste 

project. In het bijzonder dank ik Juliette van Gijsel en Agnes Blom voor de inzichtgevende gesprekken 

over mijn onderzoek en over Vincent. Mathijs Deen en Floris Hartmann dank ik voor hun hulp bij het 

statistische gedeelte van dit onderzoek. Fijn dat ik jullie altijd mocht bellen met vragen!  En last but not 

least wil ik mijn familie bedanken, in het bijzonder mijn zus en broers die samen met mij  ‘onze’ Vincent 

verloren zijn. Chantall, Deyahno en Chenoa, ‘mijn gezinnetje’ wil ik danken voor hun geduld en begrip 

dat ik wéér even wat minder tijd voor hen had.  Nu is het bijna vakantie! 
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En tot slot wil ik de twee belangrijkste personen uit mijn leven bedanken, mijn ouders. Mijn moeder en 

inmiddels helaas overleden vader die ondanks het feit dat zij het verlies van hun kind moesten dragen 

altijd voor mij klaar hebben gestaan en me enorm gesteund hebben bij het aangaan van deze studie en 

dit project.  Dank je wel dat jullie zo trots op mij zijn!  

Vincent, mijn allerlaatste prestatie binnen mijn studie draag ik op aan jou!  

 

Judith Dapperen 

Augustus 2008 

 

 

 
Inhalen 

 

Morgen haal ik hem in 

Morgen sterft hij voor de 12e keer 

Ben ik dan groter, 

Ben ik dan ouder, 

Wordt mijn grote broer mijn kleine, 

Mijn ogen vind ik in de spiegel 

Maar waar zijn de zijne 

 

(Hans Hagen) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Dapperen kwam op 30 januari 1988 op 22 jarige leeftijd 

om het leven na een eenzijdig autoongeval. 

Zijn zusje Judith was toen 10 jaar oud. (Foto: 1986) 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

 

1.1. Aanleiding 

Identiteitsontwikkeling is een interpersoonlijk (sociaal) en intrapsychisch proces dat plaats 

vindt in de context van menselijke relaties. Erikson (1968) beschreef de evolutie van de 

identiteitsformatie, dat begint in de kindertijd en zich verder ontwikkelt gedurende het hele 

leven, hoewel de adolescentie bekend staat als het centrale middelpunt van de 

identiteitsformatie en het ontwikkelen van het zelfbeeld tijdens het losmakingproces van de 

ouders (Harter, 1993). Erikson (1968) noemt als taak voor de adolescentieperiode het 

ontwikkelen van een innerlijke identiteit; het zoeken naar een nieuw gevoel van continuïteit en 

van dezelfde persoon blijven. Dit betekent dat de adolescent gaat onderzoeken wie hij is in 

de context van zijn persoonlijke verleden, heden en geanticipeerde toekomst (Erikson, 1968 

1971). De ervaring van het verlies van een dierbaar persoon kan er voor zorgen dat de 

identiteitformatie uitgesteld raakt of stagneert. Tijdens het identiteitsformatie-proces stellen 

adolescenten zich zelf vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Waar kom ik vandaan?’, en  ‘Waar ga ik 

naar toe?’. Wanneer een kind voor de puberteit met een verlies geconfronteerd wordt zullen 

deze vragen mogelijk vervroegd ontstaan en extra diepgang krijgen. Als het verlies tijdens de 

puberteit plaatsvindt zal het de adolescentie kunnen stagneren. Deze jongeren maken een 

sprong naar de volwassenheid met de bagage van een kind (Delfos, 2008). Door de ervaring 

van het verlies kunnen jongeren zich minder zeker gaan voelen en banger worden om 

ervaringen op te doen die psychologische groei kunnen bevorderen (Fiddelaers-Jaspers, 

2003). Tegelijkertijd doen jongeren door het verlies ervaringen en inzichten op waarmee hun 

gevoel van identiteit verder gevoed kan worden (Oltjenbruns, 1996). 

De dood van een broer of zus is een zeer ingrijpende gebeurtenis, in het bijzonder wanneer 

dit plaatsvindt in de kindertijd of adolescentie. Het blijkt dat mensen die in hun jeugd een 

broer of zus verloren, hiervan later in hun leven duidelijke sporen vertonen. De gevolgen 

hebben overigens niet alleen met het sterven zelf te maken, maar ook met alle andere 

veranderingen die de dood van een broer of zus in het gezin teweegbrengt (Boer, 1999). 

Over de betekenis en de gevolgen van het overlijden van een broer of zus is in vergelijking 

met de dood van een ouder veel minder bekend (Ladan & Groen-Prakken, 1998). Slechts 

enkele onderzoekers hebben zich gebogen over de vraag wat de impact is van een dergelijk 

verlies op kinderen en adolescenten (Balk, 1981; Bernstein, 1977; Cain, Fast & Erickson, 

1964; Cobb, 1956; Feinberg, 1970; Hilgard, 1974; Krell Rabkin, 1979; Pozanskim 1979; Silver 

Wortman, 1980; Vernick, 1980 (aangehaaldBalk, 1983). Uit deze onderzoeken blijkt dat de 

dood van een broer of zus een langdurig effect heeft op het overlevende kind (Silver  

Wortman, 1980). Rouw kan bedreigend zijn voor de afronding van ontwikkelingstaken (Balk, 

2000; Stroebe, Hansson, Stroebe, & Schut, 2001) en in het bijzonder voor de 

identiteitsvorming (Black & Urbanowicz, 1987).  

Ondanks de aandacht en interesse voor het onderwerp identiteitsontwikkeling (Erikson, 1963, 

1968; Marcia, 1966, 1980; Offer, 1969; Orlofsky, 1977; Prager, 1982), is er slechts weinig 
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bekend over de wijze waarop de dood van een naaste, bijvoorbeeld de dood van een ouder 

(Cait, 2006) óf broer of zus, de identiteitsformatie en het zelfconcept beïnvloeden. Het doel 

van deze thesis is te onderzoeken wat de invloed van rouw is op de identiteitsformatie van 

jongeren en jongvolwassenen die een broer of zus zijn verloren voor hun 18e levensjaar.  

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de theorie van identiteit en rouw en 

verliesverwerking om een broer of zus.  

 

1.2. Identiteitsontwikkeling 

In 1959 formuleerde Erikson zijn theorie over de psychosociale ontwikkeling. Deze theorie 

bevat acht ontwikkelingsstadia, vier voor de kindertijd, een voor de adolescentie en drie voor 

de volwassenheid (Fiddelaers, 2003). Erikson onderscheidde de volgende stadia: 1) 

Vertrouwen versus Wantrouwen, 2) Autonomie versus Schaamte en Twijfel, 3) Initiatief 

versus Schuld, 4) Constructiviteit versus Minderwaardigheid, 5) Identiteit versus Verwarring, 

6) Intimiteit versus Isolement, 7) Generativiteit versus Isolement, 8) Ego-integriteit versus 

Wanhoop (Erikson, 1959). Elk van deze stadia bevat ontwikkelingstaken die door het individu 

opgelost moeten worden voordat men door kan naar de volgende fase. Erikson (1968) ging 

ervan uit dat de ontwikkelingstaken die bij ieder stadium horen een uitdaging of crisis vormen 

voor het desbetreffende individu, dit vormt het keerpunt in de ontwikkeling (Fiddelaers-

Jaspers, 2003).  

De adolescentie is volgens Erikson (1968) een periode met als belangrijkste taak wat Delfos 

(2003) de vorming van een psychologische identiteit noemt. Dit impliceert een afdaling in 

zichzelf, het onderzoeken van de eigen diepste beweegredenen en zijnsgronden (Delfos, 

2003) en door het oplossen van de crisis omtrent separatie-individuatie (Erikson, 1968).    

Wanneer adolescenten de crisis rond de identiteitsvorming oplossen resulteert dit in één van 

de drie verschillende typen van identiteit: 1) een positieve identiteit, het zelf is gebaseerd op 

continuïteit en identificaties uit het verleden. Deze zijn dusdanig veranderd dat er nu een 

uniek en coherent geheel is ontstaan; 2) een negatieve identiteit, het zelf is gebaseerd op 

ongewilde en gevaarlijke identificaties uit het verleden; en, 3) een verwarde identiteit of geen 

identiteit, waarbij voorgaande identificatie en toekomstplanning als betekenisloos worden 

beschouwd (Maranzan, 2004). 

Delfos (2004) verdeelt identiteitsvorming in twee aspecten als opeenvolgende fasen: de 

sociale identiteit (hoe men ervaart dat anderen je zien) en de psychologische identiteit (hoe 

men zich zelf ervaart). Het vormen van een identiteit doet de jongere vanuit zijn of haar 

aanleg, aan de hand van familie waarin hij of zij opgroeit en biologisch mee verbonden is en 

aan de hand van zijn vriendenkringen en relaties. Bij identiteitsvorming speelt het kennen en 

begrijpen van de eigen afstamming een belangrijke rol (Delfos, 2003). Het proces van 

identiteitsvorming is er één van steeds verdergaande individuatie (Josselson, 1980). Tijdens 

de adolescentie ontstaat er een spanningsveld rond separatie en individuatie tussen het kind 

en zijn of haar ouders. Jongeren gaan steeds zelfstandiger, meer los van hun ouders 

functioneren (Delfos, 2004). Ze moeten zelf gaan beslissen over een toekomstig beroep, een 
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keuze maken in welke waarden ze geloven, zich een beeld vormen over hoe ze zich 

verhouden met belangrijke anderen in hun leven, en zichzelf accepteren zoals ze zijn. 

Wanneer jongeren geconfronteerd worden met de dood van een broer of zus kunnen er 

complicaties ontstaan binnen dit losmakingproces tussen ouder en kind. Volgens Fiddeers-

Jaspers (2003) voelen overlevende kinderen zich vaak zeer verantwoordelijk voor het 

voortbestaan van het gezin, waarbij ze het gevoel hebben dat die voortgang in het gedrang 

kan komen wanneer ze hun normale losmakingproces voortzetten.  

Verder is het contact met leeftijdsgenoten voor adolescenten erg belangrijk, naast vrienden 

zijn broers en zussen in de meeste gevallen leeftijdgenoten van elkaar. Zoals eerder 

aangegeven, is volgens Delfos (2004) is de ontwikkeling van de sociale identiteit een 

belangrijke ontwikkelingstaak tijdens de prepuberteit, en gaat deze vooraf aan de vorming 

van psychologische identiteit. Sociale identiteit houdt in dat het kind onderzoekt hoe anderen 

hem of haar ervaren. Een positieve sociale identiteit betekent dat het kind het idee heeft dat 

het door anderen positief ervaren wordt. De prepuber vormt zich door ouders, broers en 

zussen, familie, leerkrachten, vriendjes en vriendinnetjes een beeld van de betekenis die hij 

of zij voor anderen heeft en hoe hij of zij wordt ervaren. De vraag is wat het verlies van een 

broer of zus betekent voor de ontwikkeling van een sociale identiteit, omdat een broer en/of 

zus invloed op de vorming van deze identiteit uitoefenen.  

 

1.3. Identiteit in de wetenschap 

Het werk van Erikson heeft verschillende wetenschappers geïnspireerd om het 

identiteitsconstruct te operationaliseren. Marcia (1966) was de meest invloedsrijke 

onderzoeker op dit gebied (Maranzan 2004), hij ontwikkelde het Identiteit Statussen Model. In 

dit model wordt de identiteitsvorming vooral gezien als de reactie op een specifieke 

ontwikkelingstaak, namelijk het te boven komen van de identiteitscrisis die in de adolescentie 

ontstaat ten gevolge van een opeenstapeling van leeftijdsgebonden veranderingen. Om deze 

overgangsfase tot een goed einde te brengen moet er volgens Marcia sprake zijn van 

stabiele keuzes binnen maatschappelijke waardegebieden als opleiding en werk, politiek en 

levensbeschouwing, en relaties. Bovendien moeten deze keuzes zijn gefundeerd op een 

uitvoerig afwegingsproces.  

Marcia identificeerde vier identiteitsvormen die gebaseerd zijn op de mate van exploratie 

(‘exploration’) en binding (‘commitment’). Exploratie verwijst naar het actief onderzoeken en 

afwegen van verschillende identiteits-alternatieven voordat er een beslissing wordt genomen 

met betrekking tot normen en waarden, religie, en te behalen doelen. Binding beteken dat de 

adolescent een relatief vastbesloten keuze heeft gemaakt voor een identiteitsdomein en leeft 

naar en deelneemt aan activiteiten die behoren bij de gekozen identiteit (Crocetti, Rubini, & 

Meeus, 2007). De vier identiteitsstatussen zijn: 1) identiteit diffusie; 2) identiteit moratorium; 

3) identiteit foreclosure en tot slot; 4) gevormde identiteit. Deze vier statussen worden als 

volgt gedefinieerd: Bij identiteit diffusie heeft de adolescent nog geen definitieve keuzen of 

bindingen gemaakt met een beroep, politiek en dergelijke. Ze gaan ook niet op zoek naar de 
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rollen en identiteitsaspecten die bij hen passen; Adolescenten met identiteit foreclosure 

(vroegtijdige afsluiting) zijn – hoewel ze geen periode van exploratie achter de rug hebben – 

wel tot definitieve bindingen gekomen. Ze hebben zich doorgaans laten leiden door de 

wensen en het voorbeeld van significante anderen, zoals ouders. Er zijn geen veranderingen 

in de ideeën uit de kindertijd, aan die ideeën wordt vrij rigide vastgehouden; Identiteit 

moratorium verwijst naar adolescenten die zich nog in een proces van exploratie en crisis 

bevinden, maar die nog geen definitieve bindingen zijn aangegaan en bij een gevormde 

identiteit heeft de adolescent een crisis ondergaan, geëxploreerd en heeft hij onafhankelijk 

van de ouders wel bepaalde politieke en ideologische ideeën ontwikkeld en keuzen gemaakt 

(Luycks, Soenens, Vansteenkiste & Be, in ; Maranzano, 2004;).   

De identiteit van mensen is relationeel ten opzichte van elkaar (Woertman, 1994). Uit 

onderzoek van Meeus en ’t Hart (1993) blijkt dat meisjes primair hun identiteit ontlenen aan 

relaties met anderen en dat jongens hun identiteit ontlenen aan werk/school en hun relaties 

met anderen. Marcia (1980) vond verschillen tussen meisjes en jongens in de vorm van de 

identiteit die aangenomen werd. Een gezonde ontwikkeling ging bij meisjes vaak samen met 

de vormen gevormde identiteit en foreclosure. Bij jongens ging een gezonde ontwikkeling 

meestal vergezeld van een gevormde identiteit of een moratorium. Volgens Meeus (1993) 

beteken dit dat voor meisjes niet exploratie een gezond principe is, maar keuze of binding.  

Onderzoek naar identiteitstatussen baseerde zich lange tijd op het classificeren van 

individuen. Identiteitstatussen werden gezien als gevarieerde uitkomsten van de adolescentie 

periode zoals Erikson deze omschreef. Dit terwijl Erikson aangaf meer geïnteresseerd te zijn 

in het ontwikkelingsproces van identiteitsformatie. Onderzoek zou zich niet alleen moeten 

focussen op uitkomsten van identiteitstatussen van individuen maar ook belang moeten 

hechten aan het ontwikkelingsproces met betrekking tot de identiteitformatie (Crocetti, 2007). 

Meeus nam deze uitdaging aan. Hij werkte Marcia’s concepten van exploratie verder uit door 

voor te stellen dat wanneer adolescenten het proces van exploratie afsluiten en ze een 

overwogen binding aangaan met een betreffende identiteit, dat ze ook na die periode actief 

kunnen reflecteren op de gekozen binding. Dit noemt hij ‘reconsidering of commitment’ 

(heroverwegen van binding) (Crocetti,, 2007). Meeus ontwikkelde een nieuw instrument, de 

Utrecht-Management of Identity Commitment Scale (U-MICS) om binding, exploratie en 

heroverweging binding te onderzoeken.  

Meeus, Iedema, en Maassen (2002) vonden dat binding (‘commitment’) en exploratie (‘in 

depth exploration’) verstrengelde processen zijn van identiteitformatie. Adolescenten die een 

sterke binding hebben zullen hun keuze intensief blijven exploreren in tegenstelling tot 

adolescenten met een lage mate van exploratie, zij hebben vaak een zwakke binding. Steeds 

vaker wordt aangetoond dat binding en exploratie gerelateerd zijn aan persoonlijkheids- en 

sociale factoren. Zo is binding positief verbonden met duidelijkheid rondom het zelfconcept 

(Campbell et al. 1996) en in hoeverre self-beliefs intern consistent, stabiel en helder zijn. 

Binding is tevens positief geassocieerd met psychologisch welbevinden en met positieve 

adolescent-ouder relaties (Crocetti et al. 2007).  
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Exploratie (‘in depth exploration’) wordt beschouwd als een adaptief identiteitsproces, het 

impliceert dat adolescenten op een goede, actieve en verantwoorde wijze omgaan met de 

bindingen die ze zijn aangegaan. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat exploratie 

positief geassocieerd is met ouder-adolescenten relaties (Luyckx, Goossens,2006), met 

name op het gebied van communicatieve processen (Meeus, Oosterwegel h 2002). 

Onderzoek naar identiteitstatussen wordt al ruim 40 jaar uitgevoerd en is een onderwerp dat 

veel aandacht heeft gekregen van onderzoekers binnen de psychologie. Onderzoek naar 

identiteitsontwikkeling in combinatie met rouw is daar en tegen een stuk schaarser.  

 

1.4. Verlies van een broer of zus  

De relatie tussen broers en zussen is uniek in vergelijking met andere menselijke relaties. Ze 

delen biologische en familiaire karakteristieken, normen en waarden en ervaringen (Mahon, 

1997), ze delen hun ouders, het ouderlijk huis en hun jeugd (Fiddelaers-Jaspers, 2003). 

Broers en zussen zijn je langstdurende relatie, de relatie eindigt pas op het moment dat één 

van hen komt te overlijden (Boer, 1999). Doordat broers en zussen uit dezelfde familie 

stammen zijn ze door de bloedband onverbrekelijk met elkaar verbonden. Dat ze familie van 

elkaar zijn, ziet men soms ook terug in de karakteristieke uiterlijke kenmerken, dit maakt hen 

vaak extra bewust van de gemeenschappelijke afkomst en verbondenheid. Daarnaast 

herkennen broers en zussen een bepaalde geesteshouding of levensinstelling bij elkaar, 

bijvoorbeeld in het soort humor dat ze hebben, in hun hartelijkheid of in hun 

relativeringsvermogen (Weggemans, 2007). De relatie tussen broers en zussen verandert in 

de loop van het leven regelmatig van vorm. Die veranderingen hangen samen met de 

individuele ontwikkeling van de betrokkenen, maar ook met de veranderingen in de omgeving 

waarbinnen ze met elkaar te maken hebben (Boer, 1999).  

Het verlies van een broer of zus confronteert mensen, en in het bijzonder jongeren,  met hun 

eigen sterfelijkheid omdat het leeftijdsverschil tussen hen meestal niet zo groot is (Fiddelaers-

Jaspers, 2003). Zoals reeds in de inleiding is aangegeven is onderzoek naar de dood van 

een broer of zus lang niet aan de orde geweest (Fiddelaers-Jaspers, 2003). Balk (1981) deed 

als eerste onderzoek bij 33 adolescenten en Hogan volgde in 1986 (Hogan, 1986). Uit 

onderzoek van Balk blijkt dat het verlies van een broer of zus een niet te verwaarlozen 

invloed heeft op het leven van de adolescent, maar slechts in een paar gevallen is er sprake 

van een nadelige invloed op de psychologische ontwikkeling. Er kan niet zondermeer gezegd 

worden dat er sprake is van psychologische groei, maar de jongeren zijn door 

daadkrachtverhoging wel in staat de problemen die ze tegenkomen door de dood van hun 

broer of zus te overwinnen (Balk, 1981; 1983). Delfos (1999) onderzocht het effect van een 

verlies van een ouder en ontdekte dat dit verlies ook kan leiden tot het tot bloei komen van 

talenten. Worden (1996) noemt een aantal aspecten dat specifiek is voor het rouwen om een 

broer of zus, zoals de invloed van het overlijden op de relatie met de ouders, 

overlevingsschuld, overbescherming, toegenomen bewustzijn van eigen sterfelijkheid, weinig 

aandacht of het gevoel hebben dat het verkeerde kind gestorven is.  
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Delfos (2005) geeft aan dat het overlijden van een kind voor ouders, broers en zussen zeer 

ingrijpend is.  De rouw om een kind is de langste rouw die de mens kent. Het kan ongeveer 

zeven jaar duren voor de eerste fase van ontkenning voorbij is en de eigenlijke rouw kan 

doorzetten. Een gezin waar een kind is overleden kan langere tijd gedompeld zijn in een 

depressieve sfeer. De ouders zijn vanaf dat moment op emotioneel niveau minder 

beschikbaar voor de overlevende kinderen. Voor jonge kinderen is de dood onbegrijpelijk. Het 

kan tot grote angst leiden als er onvoldoende over wordt gesproken en zeker als er 

geheimzinnig over wordt gedaan. Schuldgevoelens van ouders en kinderen over het 

overlijden kunnen de ontwikkeling van een kind stagneren. In 2005 ontwierp Delfos een 

schema van ontwikkelingsfasen in rouwverwerking, ongespecificeerd naar aard van verlies 

van ouder of broer of zus. Ze beschrijft dat verliesverwerking van kinderen en jongeren 

samenhangt met de fase van hun ontwikkeling (Delfos, 2005b). Een inzicht in wat het verlies 

van een naaste betekent voor een kind of een jongere staat in tabel 1.  

Tabel 1: Verliesverwerking in ontwikkelingspsychologisch perspectief (Delfos, 2005). 

Leeftijdsfase waarin verlies 

plaatsvindt 

Ontwikkelingstaak Rouwproces 

Voor de geboorte Niet van toepassing Rouw om onbekende bekende 

Geboorte tot anderhalf jaar Hechting Hulpbehoevendheid 

 

Anderhalf  tot tweeënhalf jaar Autonomie Afhankelijkheid 

Tweeënhalf tot  drieënhalf jaar Koppigheidsperiode Almachtgevoelens 

Drieënhalf tot vijf jaar Wereld eigen maken Maakbaarheid van leven en 

dood 

 

Vijf tot acht jaar Verdieping denken Besef van de onomkeerbaarheid 

van de dood 

Acht tot twaalf jaar Vorming sociale identiteit Plaatsing van zichzelf  tussen 

mensen 

Twaalf tot veertien jaar Groei en zelfbeschikking Doorzetten van ingezette weg 

 

Veertien tot zestien jaar Identiteit Identiteit behouden 

 

Zestien tot eenentwintig  jaar Maatschappelijke situering Plaatsing van zichzelf in de 

wereld 

Volgens Bank en Kahn (1982) is de relatie tussen broers en zussen die er voor de dood was 

van belang voor het rouwproces. Ze onderscheiden acht patronen van ‘sibling’-identificatie. 

Bij de gezonde vormen gaat het over separaat zelfgevoel samen met het gevoel hetzelfde te 

zijn. Als een broer of zus dan overlijdt, is normale rouw mogelijk. Er worden twee 

identificatiepatronen beschreven die leiden tot gecompliceerde rouw. Het eerste is een 

fusierelatie waarin sprake is van vroege hechting aan elkaar en weinig onderlinge 

differentiatie. De dood voelt voor de overlevende alsof er een amputatie heeft 
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plaatsgevonden. Bij het tweede patroon wordt de relatie gekenmerkt door afgunst en rivaliteit 

waarbij rouw gekenmerkt kan worden door schuld.  

Hoewel rouw iets persoonlijks is wat de rouwende zeer individueel ondergaat, is er daarnaast  

het interpersoonlijk aspect. Rouwen gebeurt vaak in een sociale context (Hagman, 2001). Het 

gezin vervult in deze sociale context een belangrijke rol (Fiddelaers-Jaspers, 2003). Uit 

onderzoek van Martinson en Gates Campos (1991) naar rouwende broers en zussen blijkt 

dat jongeren zich ongemakkelijk voelen bij uitingen van rouw bij hun ouders. Adolescenten 

gebruiken vermijding om hun ouders gerust te stellen en te troosten. Ze wilden niet met hun 

ouders praten over de dood van hun broer of zus omdat ze bang waren dat hun ouders 

overstuur zouden raken (Demi & Gilbert, 1987; Tyson-Rawson, 1996.   

Bank en Kahn (1982) onderscheidden drie soorten pathologische processen die zich tussen 

ouders en overgebleven kinderen bij onopgeloste rouw van ouders kunnen afspelen: 1) 

zwijgen en geheimhouden; hierbij is het centrale motief het vermijden van schuld en 

(zelf)beschuldiging door de ouders omtrent het overlijden van het kind, 2) verwenning en 

overbescherming; openlijk of meer subtiel kan door de ouders worden overgebracht dat het 

leven een gevaarlijke onderneming is; en, 3) verplaatsen en vervangen; ouders kunnen in 

overgebleven kinderen het gestorven kind proberen terug te vinden. Dit kind moet zien te 

leven met twee identiteiten. Een extreme vorm hiervan is het vervangkind-syndroom (Groen-

Prakken, 1998). De term ‘vervangkind’ verwijst naar het proces van verplaatsen en 

vervangen en heeft betrekking op kinderen die gepland zijn omdat er een broertje of zusje is 

overleden. Deze kinderen worden vaak vernoemd naar het overleden kind. Ouders koesteren 

dan de hoop en verwachting dat het nieuwe kind zal lijken op het gestorven kind. Het nieuwe 

kind krijgt dan een rol opgedrongen die wellicht niet bij zijn aard en temperament past en 

loopt gevaar een ‘false self’ te ontwikkelen met een gebrekkige eigen identiteit (Ladan & 

Groen-Prakken, 1998).  

Delfos (2005) geeft aan dat de dood van een broer of zus een voedingsbodem kan zijn voor 

depressie bij kinderen zonder dat deze aanleiding duidelijk is. Een indrukwekkend voorbeeld 

is de identieke tweeling. Onderzoek toont aan dat 8% van de zwangerschappen meerdere 

embryo’s laten zien, waarbij maar 1% van deze zwangerschappen ook leven geeft aan een 

tweeling (Austermann, 2008, p. 21). Met de steeds beter wordende echo, die ook steeds 

vroeger in de zwangerschap gemaakt wordt, kan dit fenomeen bevestigd worden, vaak 

benoemd als “the vanishing twin”. Eeneiige tweelingen maken een bijzondere ontwikkeling in 

de baarmoeder door. Deze ontwikkeling speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de wijze 

waarop ze verbonden zijn met elkaar. Ze lijken elkaar te kunnen missen wanneer ze zelfs 

geen weet hebben van elkaars bestaan. Dit hangt mogelijk samen met de vorming van de 

tweeling vanaf de conceptie. Bij een eeneiige tweeling vindt een andere celdeling plaats dan 

bij andere embryo’s. Daar waar in het ‘programma’ van ‘deling tot mens’ meteen vanaf de 

eerste deling  een richting wordt bepaald met stamcellen voor de eerste twee celgroepen die 

vanuit de eerste cel ontstaan, zal bij de eerste celdeling van een eeneiige tweeling na de 

eerste deling het ‘label’ hangen: ‘hoewel het de tweede deling is beschouwen we het als een 
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eerste deling’ – uitgaande van de ontwikkeling van twee mensen in plaats van één. Volslagen 

onbewust is er vanaf de eerste deling reeds een ‘weten’ van het bestaan van een ander 

(Delfos, 2005).  

De literatuur geeft verder aan dat het mogelijk is dat kenmerken en karakteristieken van 

dierbare naasten overgenomen worden met als gevolg dat deze karakteristieken deel worden 

van de eigen identiteit (Cait, 2006). Onderzoek van Meshot en Leitner (1992) bevestigt dit 

gegeven. Zij toonden aan dat bij rouwende adolescenten die een ouder verloren zijn de mate 

van identificatie met de overledene significant hoger is dan bij adolescenten die niet een 

dergelijk verlies hebben meegemaakt. De jongeren scoren hoger op stellingen als: ‘Ik heb de 

gewoonten en interesses van hem/haar overgenomen’,  ‘Sinds hij/zij dood is, lijk ik meer op 

hem/haar’ en ‘ Soms voel ik me als degene die dood is’. Identificatie met de overleden 

persoon is zowel een onbewust defensiemechanisme als een bewuste poging om de goede 

eigenschappen van de overledene te evenaren. Wanneer dit gematigd gebeurt, kan dit 

verrijkend zijn voor de jongere. Maar wanneer het extreme vormen gaat aannemen, wordt het 

een beangstigende ervaring, bijvoorbeeld wanneer jongeren de symptomen van een ziekte 

overnemen (Krupnick, 194). Identiteitsvorming door identificatie is een levenslange activiteit, 

maar dit speelt tijdens de adolescentie het sterkst (Delfos, 2005). De invloed van rouw zal 

zich volgens Delfos (2008) het leven lang voordoen omdat in iedere levensfase een nieuwe 

dimensie verwerkt moet worden. Als de betrokkene kinderen krijgt wordt de overleden 

moeder bijvoorbeeld geen oma en de overleden broer geen oom. 

Zoals in de inleiding reeds omschreven is, is er ondanks de aandacht en interesse voor het 

onderwerp identiteitsontwikkeling maar weinig bekend over de wijze waarop de dood van een 

naaste de identiteitsontwikkeling beïnvloedt (Cait, 2006). Afgelopen jaren zijn slechts een 

aantal onderzoeken verricht naar de invloed van het verlies van een ouder en de ontwikkeling 

van identiteit (Maranzano, 2004; Cait, 2005, 2006). Uit deze onderzoeken bleek dat het 

verlies van invloed is op de identiteit en identiteitsontwikkeling. Maranzano (2004) deed een 

kwantitatief onderzoek en vergeleek jongvolwassenen met en zonder verlieservaring. De 

resultaten van deze studie toonden aan dat de dood van een ouder tijdens de adolescentie 

vaker gepaard ging met een diffuse interpersoonlijke identiteitstatus en minder vaak met een 

gevormde interpersoonlijke identiteitstatus in vergelijking met jong volwassenen die geen 

verlieservaring hadden. Het betekent dat de rouwende participanten waarschijnlijk minder 

geëxploreerd hebben en minder binding hadden in domeinen als vriendschap, sekse rollen, 

vrijetijdsbesteding, relaties en daten dan de controlegroep. Dit onderzoek vond geen 

verschillen wat betreft de ideologische houding wat suggereert dat de mate van exploratie en 

binding met de identeitsdomeinen opleiding, beroepskeuze, religie, politiek en filosofische 

levenstijlen niet gerelateerd zijn aan rouwstatus. Het verlies van een ouder lijkt dus 

gerelateerd te zijn aan de vorming van de interpersoonlijke identiteit.  

Cait (2006) deed vervolgens een kwalitatief onderzoek en toonde eveneens aan dat rouw om 

een ouder van invloed is op de identiteit. Zij onderzocht 18 jongvolwassen vrouwen die 

tijdens de adolescentie een ouder verloren zijn. Uit dit onderzoek bleek dat veranderingen in 
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de familiedynamiek als gevolg van het overlijden van invloed was op de identiteit. De 

veranderingen in de familiedynamiek verwezen naar veranderingen van rollen binnen het 

gezin, patronen van communicatie en veranderingen in de relatie met de overgebleven ouder. 

Opvallend was dat van de meeste vrouwen werd verwacht dat ze een verzorgende rol op zich 

namen zodat de overlevende ouder ondersteund werd en zelfs dat ze de overleden ouder 

vervingen. In veel gevallen raakte deze zorgrol geïntegreerd in hun eigen identiteit (Cait, 

2006).  

Tot op heden is er geen onderzoek verricht naar het verband tussen identiteit en de dood van 

een broer of zus. Het doel van deze thesis is te onderzoeken hoe de psychologische 

identiteitontwikkeling in adolescenten en jong volwassen mensen zich voortgezet heeft na de 

dood van een broer of zus tijdens hun jeugd. Wanneer het verlies van een broer of zus 

gevolgen heeft voor de identiteitformatie bij het overgebleven kind is het van belang om 

interventies, waaronder ook therapeutische, hierop af te stemmen. In een recente en tot op 

heden unieke studie toonden Schwartz, Kurtines, en Montgomery (2005) aan dat het proces 

van identiteitsontwikkeling vatbaar is voor interventie. Zowel de effecten van cognitieve als 

emotionele interventie werden onderzocht. De studie toonde aan dat zowel 

identiteitsexploratie als het maken van zinvolle keuzen positief beïnvloed kan worden door 

gerichte therapeutische interventies (Beyers, Luyckx, Soenens, & Vansteenkiste, 2007). 

 

1.5. Omschrijving van het probleem 

Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat de dood van een ouder van invloed is op de 

identiteitsontwikkeling (Balk, 1981,1983; Cait, 2001, 2005, 2006; Maranzano, 2004). Tot op 

heden is het nog niet bekend of dit ook geldt voor adolescenten en jong volwassenen die een 

broer of zus hebben verloren tijdens of voor de adolescentie. Een verlies binnen het gezin 

zorgt voor veel opschudding. Jongeren verliezen niet alleen een broer of zus door de dood 

maar ze verliezen in zekere zin ook de emotionele beschikbaarheid van hun ouders (Boer, 

1999). De manier waarop ouders naar het leven kijken na deze ervaring beïnvloedt 

vervolgens ook de jongeren die dit verlies te dragen hebben.  

 

1.6. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

1) Bestaat er een verband tussen het ervaren van het verlies van een broer of zus voor 

het 18e levensjaar en de formatie van de identiteit? Laten rouwende jongeren vaker 

hogere scores zien op de identiteitdimensies van ‘commitment’ en ‘in depth 

exploration’ (dat is een lage mate van ‘commitment’ en weinig ‘exploration’) in 

vergelijking met jongeren zonder verlieservaring?  

2) Is er sprake van een sekseverschil in de associatie tussen het verlies van een broer 

of zus en identiteitformatie?  

3) Is er een relatie tussen sekse van de overleden broer of zus en de sekse van de 

respondent met betrekking tot identiteit? 
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1.7. Hypothesen 

1) Verwacht wordt dat de dood van een broer of zus in verband staat met 

identiteitsontwikkeling en dat adolescenten en jong volwassenen die een broer of 

zus verloren zijn voor het 18e levensjaar, vaker een diffuse identiteitstatus (hoge 

scores op ‘commitment’ en hoge scores op ‘exploration’) of een onafgeronde 

identiteit, een moratorium (veel ‘exploration’ en geen ‘commitment’) laten zien dan 

jongeren en jong volwassenen zonder verlieservaring.  

2) Verwacht wordt dat er sprake zal zijn van een sekseverschil tussen rouwende 

participanten. Verwacht wordt dat mannen in vergelijking met vrouwen vaker 

identiteitsformatie uitstellen (hoge scores op ‘exploration’, hoge scores op 

‘commitment’) of dat een fixatie optreedt in een fase van de ontwikkeling. 

3) Verwacht wordt dat er sprake zal zijn van een significant verschil wat betreft de 

identiteitstatus bij individuen die een broer of zus verloren die dezelfde sekse heeft 

als de participant in tegenstelling tot hen die een broer of zus verloren met een 

tegengestelde sekse. 
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Hoofdstuk 2  Methoden 

 

2.1. Design 

Dit onderzoek is gebaseerd op een correlationeel design waarin between-group en within-

groep verschillen worden onderzocht. Rouwstatus, sekse van de proefpersonen, sekse van 

de overledene en de overeenkomst tussen de sekse van de proefpersoon en de overleden 

broer of zus zijn de onafhankelijke variabelen. De afhankelijke variabelen zijn binnen dit 

onderzoek de identiteitdimensies: ‘commitment’, ‘in depth exploration’ en ‘reconsideration of 

commitment’.  

 

2.2. Power Analyse 

Om te bepalen hoeveel participanten voor dit onderzoek nodig zijn is er een poweranalyse 

uitgevoerd met het computer programma G*Power (Faul, 2008). G*Power is een power 

analyse programma dat veel gebruikt wordt binnen het gedragswetenschappelijk onderzoek 

(Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996). De gewenste effect size en power niveaus worden 

ingevoerd samen met de statistische analyse die gebruikt zal worden binnen het onderzoek 

om vervolgens het aantal proefpersonen dat nodig is te achterhalen. Voor dit onderzoek is 

uitgegaan van een effect size van 0,5, een alpha van p<.05 en een power van 0.80. De 

uitkomst gaf aan dat het minimale aantal proefpersonen voor dit onderzoek 102 bedraagt, 51 

personen in de rouwende groep en 51 personen in de controleconditie.   

 

2.3. Participanten 

Het aantal participanten binnen dit onderzoek bedraagt 149 jonge mannen en vrouwen in de 

leeftijd van 14 t/m 30 jaar. Zestig personen hebben een broer of zus verloren en 89 personen 

hadden geen verlieservaring. In totaal hebben 287 personen deelgenomen aan dit 

onderzoek, 24 personen werden uitgesloten omdat zij de digitale vragenlijst slechts 

gedeeltelijk hadden ingevuld. Bij de controlegroep zijn 69 mensen uitgesloten in verband met 

ruis in de data,  zij rapporteerde andersoortige traumatische gebeurtenissen die van invloed 

zou kunnen zijn op de identiteitsontwikkeling zoals bijvoorbeeld scheiding of overlijden van 

hun ouders. Bij de rouwende groep zijn 45 mensen uitgesloten omdat de huidige leeftijd of de 

leeftijd op het moment van het overlijden van hun broer of zus niet aansloot bij het 

identiteitsontwikkelingsstadium. De identiteitsontwikkeling speelt met name tussen 12 en 18 

jaar. Adolescenten jonger dan 14 zijn uitgesloten omdat zij aan het begin staan van de 

identiteitsontwikkeling. Respondenten die zelf ouder waren dan 18 jaar op het moment dat 

hun broer of zus kwam te overlijden uitgesloten omdat zij geacht worden hun 

identeitsontwikkeling afgerond te hebben ten tijden van het overlijden.  

De gemiddelde leeftijd van alle respondenten is 21.7 jaar (SD = 3.64). Het betreft daarbij 24 

mannen met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar (SD = 4.23) en 125 vrouwen met een 

gemiddelde leeftijd van 21.7 jaar (SD = 3.53). De demografische gegevens per groep (rouw- 

en controle groep) en voor de totale groep zijn weergegeven in tabel 2. Hierbij valt op te 



 18 

merken dat het aantal vrouwen hoger ligt dan het aantal mannen. Non-respons, ofwel het niet 

kunnen verkrijgen van gegevens van potentiële respondenten, kan een ernstige bedreiging 

vormen voor de geldigheid van deze onderzoeksresultaten. Dit is het geval wanneer de 

respondenten en de non-respondenten van elkaar verschillen op belangrijke variabelen. 

Bepaalde groepen zijn dan onder- of oververtegenwoordigd en daarmee is de non-respons 

selectief. De uitkomsten in een onderzoek kunnen dan ernstig vertekend zijn (De Leeuw en 

Hox, 1998). 

Het is onduidelijk waardoor de non-respons door mannen veroorzaakt zou kunnen zijn. Het is 

mogelijk dat de wijze van data verzameling een rol speelt. Participanten zijn allen benaderd 

via algemene- en rouwfora op het Internet. Gemiddeld blijken onderzoeken via internet een 

11% lagere responspercentage op te leveren in vergelijking met andere methodes (Manfreda, 

Bosnjak, Haas en Vehovar, 2005). Verder blijkt uit een onderzoek van Fallows (2005) naar 

sekse en Internetgebruik dat vrouwen vaker websites bezoeken in het kader van persoonlijke 

contacten en voor (psychologische) steun of voor medische informatie. Mannen gebruiken 

internet vaker voor het downloaden van muziek, video’s en games of om informatie op te 

zoeken.  Wellicht dat een oproep op fora voor medewerking aan dit onderzoek de mannen 

niet heeft bereikt omdat zij minder dan vrouwen websites bezoeken voor steun omtrent het 

overlijden van een dierbaar persoon.  

De gemiddelde leeftijd van de participanten ten tijde van het overlijden van een broer of zus 

was 11.3 jaar (SD = 5.56) en de gemiddelde leeftijd van de overleden broer of zus was 12.1 

jaar (SD = 9.03). Verder gaf 18.3% van de rouwende participanten aan dat de dood van de 

broer of zus verwacht was en 75 % gaf aan dat de dood van de overledene niet verwacht 

was. Zie tabel 2 voor een overzicht. 

 
Tabel 2:   Gemiddelde leeftijd en standaard deviatie per geslacht en frequenties verwachting overlijden 
broer of zus, aantal per geslacht en totaal aantal rouwgroep (n=60) 
 

        Mannen (n = 8) Vrouwen (n = 52) Totaal (n = 60) 

Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

 

 

Gem. leeftijd  participant bij 

overlijden broer/zus 

10.3 5.95 11.4 5.54 11.3 5.56 

Aantal % Aantal % Aantal %  

Dood Verwacht 2 25.0 9 17.3 11 18.3 

Dood Onverwacht 5 62.5 40 76.9 45 75.0 

Onbekend 1 12.5 3 5.8 4 6.7 

Totaal 8 100 52 100 60 100 

 

 

Demografische gegevens van zowel de rouw- als controle groep zijn weergegeven in tabel 3. 

De gemiddelde leeftijd van de participanten varieerden tussen de 14 en 30 jaar met een 

gemiddelde van 21,7 jaar en een standaard deviatie van 3,64. Vierentwintig deelnemers 

waren van het mannelijke geslacht en 125 participanten waren vrouwelijk. De meerheid van 

het totaal aantal participanten heeft de Nederlandse nationaliteit  (91,3%), 8,1% was Belgisch 
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en 0,7% had een andere nationaliteit. Wat betreft hoogst afgeronde opleiding rapporteerde de 

meerderheid een wetenschappelijke opleiding (45%),  gevolgd door het VWO (13,4%) en het 

MBO (10,7%). Van de overige participanten rapporteerde 2% basisonderwijs, 7,4% VMBO, 

5,4% HAVO en 9,4% HBO als hoogst afgeronde opleiding. 6,7% rapporteerde  ‘anders’, dit 

zijn waarschijnlijk de Belgische deelnemers omdat België een ander onderwijssysteem 

hanteert. Wanneer we naar religie kijken blijkt dat 24,2% Katholiek is, 15,4% is Protestant, 

20,1% geeft aan dat ze atheïst zijn en de meerheid, namelijk 40,2% geeft ‘overig’ aan.   

 

Tabel 3: Frequenties demografische gegevens van de rouw- en controlegroep (n=149) 
 

Rouwgroep (n = 60 ) Controlegroep (n = 89) Totaal (n = 149)  

Gemiddelde SD Gemiddelde  SD Gemiddelde SD 

Leeftijd 21.3 4.29 22 3.11 21.7 3.64 

       

Aantal % Aantal % Aantal %  

Sekse       

Mannen 8 13.3 16 18.0 24 16.1 

Vrouwen 52 86.7 73 82.0 125 83.9 

       

Nationaliteit       

Nederlands 51 85 85 95.5 136 91.3 

Belgisch 9 15.0 3 3.4 12 8.1 

Overig 0 0 1 1.1 1 0.7 

       

Opleidingsniveau       

Basisonderwijs 3 5.0 0 0 3 2.0 

VMBO 8 13.3 3 3.4 11 7.4 

HAVO 4 6.7 4 4.5 8 5.4 

                VWO 6 10.0 14 15.7 20 13.4 

MBO 10 16.7 6 6.7 16 10.7 

HBO 9 15.0 5 5.6 14 9.4 

WO 12 20.0 55 61.8 67 45.0 

Anders 8 13.3 2 2.2 10 6.7 

       

Religie       

Katholiek 17 28.3 19 21.3 36 24.2 

Protestant 9 15.0 14 15.7 23 15.4 

Atheïst 6 10.0 24 27.0 30 20.1 

Overig 28 46.7 32 36.0 60 40.2 

 

2.4. Meetinstrumenten 

 

2.4.1. Persoonlijke Data Informatie 

Dit zelfrapportage instrument is ontwikkeld in het kader van dit onderzoek om algemene 

informatie te verzamelen. De informatie betrof: leeftijd van de participant, sekse, religie, 

opleidingsniveau en op welke leeftijd een broer of zus was overleden, de sekse van de 
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overleden broer of zus, oorzaak van het overlijden, of de dood verwacht of onverwacht was 

en of er zich in het verleden nog andere schokkende gebeurtenissen hadden voorgedaan.  

Verder zijn 3 items van de Expanded Texas Grief Inventory (ETGI) (Faschingbauer, Vaul & 

Zisook, 1977) met betrekking tot identificatie met de overleden persoon en loyaliteit aan deze 

vragenlijst toegevoegd om identificatie met de overleden persoon te meten. De 

antwoordmogelijkheden verlopen van 1 (sterk mee eens) naar 5 (sterk mee oneens). De 

items betreffen vragen als: ‘Heb je wel eens dat je je op bepaalde momenten hetzelfde voelt 

als je overleden broer of zus’, ‘Heb je de gewoonten en interesses van je overleden broer of 

zus overgenomen’ en ‘Is het je opgevallen dat je dingen op dezelfde manier doet als je 

overleden broer of zus’.  

 

2.4.2. Utrechtse-Management Identity Commitment Scale (U-MICS) 

Meeus et al. (2001) ontwikkelde een nieuw instrument, de U-MICS, op basis van de U-GIDS 

(Meeus, 1996). Het doel van de U-MICS is om door middel van zelfrapportage de 

identiteitsdimensies tijdens de adolescentie te meten. De antwoordmogelijkheden verlopen 

van 1 (klopt precies) naar 5 (klopt helemaal niet). Het meetinstrument bestaat uit drie 

subschalen, de eerste is binding (5 items), exploratie (5 items) en heroverweging binding (3 

items). De score op deze schalen is de totaalsom van de items die hierbij horen. Hoe lager de 

score op een subschaal, des te meer is er sprake van de betreffende identiteitsdimensie. 

Dezelfde items kunnen gebruikt worden om identiteitdimensies binnen verschillende 

domeinen te onderzoeken. Binnen dit onderzoek is er voor gekozen om ideologische (studie, 

werk) en interpersoonlijke (relatie met partner, relatie met beste vriend) domeinen te testen. 

Voorbeelden van items zijn: ‘Mijn opleiding geeft me zekerheid in het leven’ (‘commitment’) 

en ‘Ik denk veel na over mijn opleiding/beste vriend’ (‘in depth exploration’). De drie items die 

heroverweging van binding meten zijn: ‘ik denk er vaak aan een andere opleiding te gaan 

zoeken’, ‘Vaak denk ik dat een andere opleiding mijn leven interessanter zou maken’, en 

‘Eigenlijk ben ik op zoek naar een andere opleiding’ (ideologische heroverweging). Een 

voorbeeld van de interpersoonlijke items zijn: ‘Ik denk er regelmatig aan een andere beste 

vriend(in) te gaan zoeken’, ‘Vaak denk ik dat een andere beste vriend(in) mijn leven 

interessanter zou maken’, en ‘Eigenlijk ben ik opzoek naar een andere beste vriend(in)’ 

(interpersoonlijke heroverweging). Voor de betrouwbaarheid van de factoren is eerder een 

Cronbach’s alpha gevonden van .89 en .93 voor ‘commitment’, .84 en .89 voor ‘in-depth 

exploration’ en .86 en .87 voor ‘reconsideration of commitment’. In het huidige onderzoek is 

gevonden  een Cronbach’s alpha van .84 en .90 voor ‘commitment’, .79 en .69 voor ‘in-depth 

exploration’ en .88 en .85 voor ‘reconsideration of commitment’.  

 

2.5. Procedure 

De data van dit onderzoek zijn verzameld in de periode mei tot en met juli 2008. Participanten 

werden allen via het Internet benaderd. Op verschillende Nederlandse fora werd een oproep 

geplaatst met criteria voor deelname aan het onderzoek en een link naar de digitale 
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vragenlijst. De criteria voor de rouwgroep betreffen een leeftijd tussen 14 en 30 jaar en het 

verlies van een broer of zus moet hebben plaatsgevonden voor het 18e levensjaar. Het 

onderzoek werd beschreven als een studie naar rouw en verliesverwerking en de manier 

waarop adolescenten en jongvolwassenen zichzelf zien en hun relaties met anderen. De 

rouwende participanten werden gevonden op Nederlandse fora voor rouwenden zoals 

www.vook.nl., www.vokk.nl, www.achterderegenboog.nl, www.broertjezusje.nl, www.lieve-

engeltjes.nl. De controlegroep is op dezelfde wijze verzameld als de rouwgroep. Wederom 

werden er op verschillende algemene fora op Nederlandse websites oproepen geplaatst of 

jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 14 tot en met 30 jaar een digitale vragenlijst 

wilde invullen over hoe zij zich zelf zien en hun relaties met anderen. De controlegroep is 

benaderd via www.tmf.nl, www.hyves.nl en via een algemene emaillijst van de Universiteit 

Utrecht, faculteit sociale wetenschappen. Nadat de meeste data verzameld was via nternet  

er ook nog een aantal participanten voor de rouwgroep verzameld via collega’s en vrienden 

van de onderzoeker. Deze participanten kregen de link van de vragenlijst via e-mail 

toegestuurd. Op deze manier is geprobeerd om een  aantal rouwende en niet rouwende 

participanten te verkrijgen.  

De reden dat deze personen aan rouwfora deelnemen kan wijzen op een verminderd 

(psychologisch) functioneren, dus deze groep kan afwijken van andere rouwenden om een 

broer of zus.  

 

2.6. Statistische analyse 

Voor het toetsen van de hypothesen worden verschillende analysetechnieken gebruikt. Voor 

de hypothese met betrekking tot het verschil in identiteitsstatus, tussen mensen die wel of 

geen broer of zus hebben verloren, wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke  

verschiltoets. Omdat de subschalen niet normaal verdeeld zijn, is gebruikgemaakt van de 

nonparametrische variant hiervan, te weten de Mann-Whitney U test. Ook voor de hypothese 

met betrekking tot het verschil in identiteitsstatus tussen mannen en vrouwen, is de Mann- 

Whitney U test gebruikt. Hiervoor is alleen gekeken naar de rouwende groep. 

Voor het toetsen van de relatie tussen het geslacht van de rouwende en het geslacht van de 

overledene, met betrekking tot de identiteitsformatie, is gebruikgemaakt van een between 

groups variantieanalyse. Vanwege de niet normale verdeling van de subschalen is hier 

gebruikgemaakt van de nonparametrische variant, de Kruskal-Wallis test. Hiertoe is de 

rouwende groep onderverdeeld in 4 subgroepen, te weten: 6 mannen die een broer zijn 

verloren, 2 mannen die een zus zijn verloren, 39 vrouwen die een broer zijn verloren, en 13 

vrouwen die een zus zijn verloren. Zie tabel 6 voor de verdeling participant sekse/verlies 

sekse. 
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Hoofdstuk 3  Resultaten 

 

De resultaten van dit onderzoek worden per hypothese beschreven. Voor de beschrijving van 

de hypothesen verwijs ik naar hoofdstuk 1, paragraaf 1.7.  

 

3.1. Hypothese 1: Verschil tussen de rouw- en de controle groep 

Op de U-MICS zijn geen significante verschillen gevonden tussen de rouw- en de 

controlegroep. De U-MICS is niet normaal verdeeld (Kolmogorov-Smirnov: p = .00)  Een 

Mann-Whitney U test laat geen significant verschil zien tussen de gemiddelden van de drie 

subschalen van de U-MICS met betrekking tot de schoolse/werkidentiteit. Op de eerste 

schaal voor commitment is geen significant verschil gevonden tussen de rouwende mensen 

(Md = 12, n = 60)  en de controlegroep (Md = 11, n = 89): U = 2412, z = -1.01, p = .31, r = -

.08. Voor in depth exploration is ook geen significant resultaat gevonden tussen de rouwende 

groep (Md = 12, n = 60) en de controlegroep (Md = 12, n = 89): U = 2628, z = -.16, p = .87, r 

= -.01. Ook voor reconsideration of commitment is geen significant verschil gevonden tussen 

de rouwende groep (Md = 13, n = 60) en de controlegroep (Md = 12, n = 89): U = 2385, z = -

1.12, p = .27, r = -.09. 

Met betrekking tot de relationele identiteit is voor commitment geen significant verschil 

gevonden tussen de rouwende mensen (Md = 12, n = 60)  en de controlegroep (Md = 11, n = 

89): U = 2653, z = -.68, p = .95, r = -.05 . Voor in depth exploration is ook geen significant 

resultaat gevonden tussen de rouwende groep (Md = 13, n = 60) en de controlegroep (Md = 

14, n = 89): U = 2612, z = -.22, p = .82, r = -.02 . Ook voor reconsideration of commitment is 

geen significant verschil gevonden tussen de rouwende groep (Md = 13, n = 60) en de 

controlegroep (Md = 14, n = 89): U = 2222, z = -1.81, p = .07, r = - .10. Zie tabel 4 voor een 

overzicht van de resultaten. 

 

Tabel 4: Mediaan per identiteitdimensie bij de rouw- en controlegroep 

 Rouwgroep (n=60) Controlegroep (n=89) 

Mediaan Mediaan 

Schoolse/werk ID    

Commitment 12 11 

In depth exploration 12 12 

Reconsideration 13 12 

Relationele ID   

Commitment 12 11 

In depth exploration 13 14 

Reconsideration 13 14 

Noot: Opbouw van mediaan: iedere dimensie bestaat uit 5 vragen en iedere vraag is een score van 1 t/m 5, per 

dimensie kan een score tussen de 5 en 25 worden behaald, de middelste waarde is dan 15.  
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3.2. Hypothese 2: Verschillen tussen mannen en vrouwen van de rouwgroep 

De hypothese dat er een verschil zou bestaan tussen mannen en vrouwen in de rouwgroep 

wat betreft hun identiteitdimensie wordt door de resultaten niet bevestigd. Bij de drie 

subschalen van de U-MICS met betrekking tot de schoolse/werkidentiteit is voor commitment 

geen significant verschil gevonden tussen de mannen (Md = 10, n = 8)  en de vrouwen (Md = 

12, n = 52): U = 126, z = -1.79, p = .07, r = -.23. Voor in depth exploration is ook geen 

significant resultaat gevonden tussen de mannen (Md = 12, n = 8) en de vrouwen (Md = 12, n 

= 52 ): U = 199, z = -.20, p = .84 , r = -.03. Ook voor reconsideration of commitment is geen 

significant verschil gevonden tussen de mannen (Md = 13 , n = 8) en de vrouwen (Md = 13 , n 

= 52): U = 183 , z = -.56, p = .57, r = -.07. 

Met betrekking tot de relationele identiteit is voor commitment geen significant verschil 

gevonden tussen de mannen (Md = 10, n = 8 )  en de vrouwen (Md = 12, n = 52): U = 180, z 

= -.62, p = .53, r = -.08. Voor in depth exploration is ook geen significant resultaat gevonden 

tussen de mannen (Md = 15 , n = 8) en de vrouwen (Md = 13, n = 52): U = 185, z = -.50 , p = 

.61, r = -.06. Ook voor reconsideration of commitment is geen significant verschil gevonden 

tussen de mannen (Md = 12,5, n = 8) en de vrouwen (Md = 13, n = 52): U = 199, z = -.20, p = 

.84, r = -.03. Zie tabel 5 voor een overzicht van gemiddelde scores.  

 

Tabel 5:  Mediaan per identiteitdimensie bij mannen en vrouwen uit de rouwgroep   

 Mannen (n=8) Vrouwen (n=52) 

Mediaan Mediaan 

Schoolse/werk ID    

Commitment 10 12 

In depth exploration 12 12 

Reconsideration 13 13 

Relationele ID   

Commitment 10 12 

In depth exploration 15 13 

Reconsideration 12,5 13 

Noot: Opbouw van mediaan: iedere dimensie bestaat uit 5 vragen en iedere vraag is een score van 1 t/m 5, per 

dimensie kan een score tussen de 5 en 25 worden behaald, de middelste waarde is dan 15. 

 

3.3.: Hypothese 3: Verschillen tussen de 4 subgroepen (sekse) van de rouwgroep 

Er is geen significant verschil gevonden tussen de verschillende subgroepen met betrekking 

tot schoolse/werkidentiteit. Voor commitment is hier gevonden dat χ2 (3, 60) = 5.44, p = 

.14.Voor in depth exploration is ook geen significant verschil gevonden tussen de 

verschillende subgroepen χ2 (3, 60) = 5.00, p = .17. Ook voor reconsideration of commitment 

is geen significant resultaat gevonden tussen de verschillende subgroepen χ2 (3, 60) = 4.05, 

p = .26. 

Met betrekking tot de relationele identiteit is geen significant verschil gevonden tussen de 

verschillende subgroepen. Voor commitment is hier gevonden dat χ2 (3, 60) = 7.47, p = .06. 

Voor in depth exploration is ook geen significant verschil gevonden tussen de verschillende 
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subgroepen χ2 (3, 60) = .48, p = .92. Ook voor reconsideration of commitment is geen 

significant verschil gevonden χ2 (3, 60) = 1.58, p = .66. Voor een overzicht van gemiddelden 

per identiteitdimensie en sekseverschillen en overeenkomsten zie tabel 6. 

 

Tabel 6: Mediaan per identiteitdimensie op schoolse/werk identiteit en relationele identiteit (U-MICS) 

van mannen die een broer verloren, mannen die een zus verloren, vrouwen die een broer verloren en 

vrouwen die een zus verloren  

 
Man/Broer 

(n=6) 

Man/zus 

(n=2) 

Vrouw/Broer 

(n=39) 

Vrouw/Zus 

(n=13) 

Mediaan Mediaan Mediaan Mediaan 

Schoolse/werk ID      

Commitment 10 12 12 13 

In depth exploration 12 16 12 11 

Reconsideration 10 15 13 13 

Relationele ID     

Commitment 10 18 12 10 

In depth exploration 15 13 13 12 

Reconsideration 13 12 13 12 

Noot: Opbouw van mediaan: iedere dimensie bestaat uit 5 vragen en iedere vraag is een score van 1 t/m 5, per 

dimensie kan een score tussen de 5 en 25 worden behaald, de middelste waarde is dan 15. 

 

3.4.  Resultaten van de ETGI-vragen   

Binnen dit onderzoek zijn tevens 3 items gebruikt uit de Expanded Texas Grief Inventory 

(ETGI) met betrekking tot identificatie met de overleden broer of zus. Daarnaast is aan de 

participanten van de rouwgroep gevraagd of zij het gevoel hadden of ze hun overleden broer 

of zus moesten vervangen. Er is geen statische analyse gemaakt op de ETGI-vragen met 

betrekking tot de hypothesen, omdat de vragen van de ETGI-vragen niet aan de 

controlegroep zijn voorgelegd. Wel is er een statistische bewerking uitgevoerd om een 

binnen-groep analyse te maken met betrekking tot deze vragen voor de rouwgroep. Dit om 

een indicatie te onderzoeken van de mate van identificatie met de overleden broer of zus te 

meten. Deze gegevens worden gebruikt om de resultaten op de U-MICS te interpreteren. De 

frequenties van de resultaten van vraag 15 t/m 18 staan weergegeven in tabel 7. In de 

discussie wordt hier verder op ingegaan. 

 

Tabel 7: Overzicht percentages van de antwoorden op vraag 15 t/m 18 

Vragen Ja Nee NVT    

 

15 

% 

41,7 

% 

56,7 

% 

1,7 

   

1) sterk mee 

oneens 

2) beetje 

mee oneens 

3) ik weet het 

niet zeker 

4) beetje mee 

eens 

5) sterk mee 

eens 

NVT 

% % % % % % 

16 16,7 3,3 4,3 21,5 5 6,7 

17 15 10 13,3 43,3 3,3 15 

18 15 8,3 15 28,3 16,7 16,7 
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Verder dient vermeld te worden dat de resultaten van de U-MICS niet zijn vergeleken met 

overige variabelen zoals nationaliteit, opleidingsniveau en religie.  Leeftijd is wel als variabele 

gebruikt binnen het huidige onderzoek hoewel er is gekozen om het totaal aantal 14 tot en 

met 30 jarigen van de rouw- en controle groep met elkaar te vergelijken. Er is niet gekozen 

om bijvoorbeeld een leeftijdsverdeling te maken van 14 tot en met 18 jaar, 18 tot en met 25 

jaar en vanaf 25 jaar en ouder. Op de eerste plaats was het aantal proefpersonen binnen 

deze studie te klein om een goede analyse te maken en daarnaast valt dit buiten de scope 

van dit afstudeeronderzoek. In de discussie zal hier verder op in worden gegaan.  
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Hoofdstuk 4  Discussie 

 

Dat het verlies van een broer of zus voor het 18e levensjaar van invloed is op de 

identiteitsontwikkeling is binnen dit onderzoek niet aangetoond. In de volgende paragrafen 

wordt per hypothese een toelichting gegeven over de uitkomst van dit onderzoek. Tot slot 

worden de tekortkomingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek beschreven.  

 

4.1. Hypothese 1: Verschil tussen de rouw- en de controle groep 

Door middel van exploratieve analyses is gekeken naar de scores op de U-MICS. Verwacht 

werd dat adolescenten en jongvolwassenen die voor hun 18e jaar een broer of zus verloren 

zijn hoger zouden scoren op commitment en op in depth exploration in vergelijking met 

adolescenten en jongvolwassenen uit de controlegroep. Uit dit onderzoekt blijkt dat de 

vragenlijst geen significante verschillen laat zien. De conclusie zou dus moeten zijn dat er 

geen verschillen zijn tussen het wel of niet verliezen van een broer of zus voor het 18e 

levensjaar bij mannen en vrouwen met betrekking tot identiteitsvorming. Toch is er aanleiding 

om te veronderstellen dat deze conclusie niet juist is. De beschrijvingen uit onderzoeken op 

dit gebied en de ervaringen die gedeeld worden door mensen die een broer of zus zijn 

verloren wijzen in een andere richting. Deze ervaring wordt door dit onderzoek niet 

ondersteund, noch onderbouwd. Een mogelijke verklaring is dat de ervaringen niet 

weergeven wat de psychologische processen in werkelijkheid zijn. In dat geval legt het 

onderhavige onderzoek dit bloot. Een andere verklaring is dat het gebruikte 

onderzoeksinstrument (in casu de U-MICS) niet geschikt is voor de onderzoeksvraag. Er zijn 

aanwijzingen dat dit het geval zou kunnen zijn.  

De U-MICS is niet ontworpen met de gedachte van het verlies van een broer of zus. Dat 

betekent dat de antwoorden op de vragen niet altijd eenduidig te interpreteren zijn. De 

vragenlijst mist differentiatie naar de eigen identiteit en de identiteit van een overleden broer 

en zus. Een antwoord van ‘klopt helemaal’  op de vraag of hun opleiding hen zekerheid geeft 

in het leven kan betekenen dat iemand zeker is dat de keuze bij hem of haar persoonlijk past, 

maar het kan ook betekenen dat men zeker is omdat de opleiding bij de overledene past en 

het antwoord ‘ik ben zo zeker’ uit loyaliteit geeft. 

Aanwijzingen hiervoor vinden we in de antwoorden op de vragen die toegevoegd zijn vanuit 

de  over loyaliteit en identificatie met de overleden broer of zus. Van de rouwgroep 

beantwoorde namelijk 41.7%  ‘ja’ op de vraag of ze zelf het gevoel hadden dat ze hun 

overleden broer of zus moesten vervangen. Dat is bijna de helft van de totale rouwgroep. Het 

is dus mogelijk dat  jongeren de identiteit van de overleden broer of zus ‘overnemen’ en 

bijvoorbeeld hetzelfde beroep of scholing kiezen waardoor zij normale scores laten zien op de 

vragenlijst. Daarbij moet aangetekend worden dat er verschil kan bestaan tussen ‘het gevoel 

hebben’  en ‘de keuze maken’. Nader onderzoek zou met deze verfijning rekening kunnen 

houden. 
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Het probleem is dat we via de U-MICS mogelijk niet de eigen identiteit  van de respondent 

meten maar de overname van de identiteit van de overleden broer of zus. Scherper 

geformuleerd: de ETGI suggereert dat er invloed op de identiteitsvorming door de overleden 

broer of zus plaatsvindt. Deze invloed is niet terug te vinden in de antwoorden op de U-MICS. 

Het grootste verschil tussen rouw en controlegroep is wel op vraag 32 van de U-MICS 

(‘eigenlijk ben ik op zoek naar een andere opleiding’), waar overigens ook de meeste ruimte 

is voor twijfel (verwijzend naar het woord ‘eigenlijk’) aan de keuze van de opleiding. Omdat 

deze vraag niet apart statistisch getoetst wordt is het onduidelijk of het discrimineert tussen 

de rouw- en controlegroep. 

Verder mist de U-MICS het begrip loyaliteit. In het huidige onderzoek zijn drie vragen gebruikt 

van de vragenlijst ETGI over identificatie met een overleden persoon en dus over loyaliteit. 

De respondenten uit de rouwgroep hadden hoge scores op vragen als ‘op sommige 

momenten voel ik me hetzelfde als de broer of zus die overleden is’ (64.8% tezamen op 

antwoorden als ‘ik weet het niet zeker’ (43.3%) en ‘ een beetje mee eens’ (21.5%)), ‘Ik heb de 

gewoonten en interesses van mijn overleden broer of zus overgenomen’ (56.6% tezamen op 

de antwoorden als een ‘beetje mee eens’ (43.3%) en ‘ik weet het niet zeker’ (13.3%)) en,  

‘Het valt me op dat ik dingen op dezelfde manier doe als mijn overleden broer of zus’ (45% 

tezamen op antwoorden een ‘beetje mee eens’ (28.3%) en ‘sterk mee eens’ (16.7%)). Uit de 

eerste vraag blijkt dat 2/3 van de rouwgroep het een beetje eens is of het niet zeker weet of 

ze het eens zijn met de stelling dat hij of zij zich hetzelfde voelt als de overleden broer of zus. 

Dit kan betekenen dat hun identiteit diffuus voelt, omdat ze niet goed weten wiens identiteit 

het is.  

En tot slot differentieert de U-MICS mogelijk te weinig tussen een gevormde identiteit, een 

zich vormende identiteit en naar het heroverwegen (‘reconsideration of commitment’) van de 

gevormde identiteit. Tevens maakt het uit wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden: voor 

de vorming van de identiteit (voor 13/14 jaar), tijdens de actieve vorming (14-18 jaar) of 

tijdens de minder actieve vorming (18-25 jaar) of zelfs daarna. Ook maakt het verschil in 

welke leeftijdscategorie de respondent zelf valt met betrekking tot vormenden of gevormde 

identiteit. 

 

4.2. Hypothese 2: Verschillen tussen mannen en vrouwen van de rouwgroep 

Binnen de rouwgroep is geen significant sekseverschil gevonden. Dit beteken dat er binnen 

dit onderzoek geen verschil is waargenomen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot 

rouw om een broer of zus en identiteit. De hypothese dat rouwende mannen vaker een 

diffuse identiteitstatus laten zien (geen ‘commitment’, weinig/geen ‘in depth exploration’) 

wordt verworpen.  Een tekortkoming met betrekking tot deze hypothese is dat er te weinig 

mannen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Wanneer er meer rouwende mannen 

hadden gerapporteerd zouden er mogelijk wel significante resultaten gevonden zijn.  
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4.3. Hypothese 3: Verschillen tussen de 4 subgroepen (sekse) van de rouwgroep 

Ook is er geen significant  verschil gevonden tussen mannen en vrouwen die een broer of 

zus verloren zijn van dezelfde of tegenovergestelde sekse, dus mannen die een broer 

verloren zijn, mannen die een zus verloren zijn, vrouwen die een broer verloren zijn en 

vrouwen die een zus verloren zijn. Het uitblijven van significante verschillen bij het testen van 

deze hypothese kan erop wijzen dat het niet uitmaakt of de nabestaande dezelfde of 

tegenovergestelde sekse heeft als de overleden broer of zus. Een andere verklaring kan zijn 

dat er te weinig personen onderzocht zijn met betrekking tot een sekseverschil of 

overeenkomst. Wellicht als er een grote groep rouwenden het verlies van een 

tegenovergestelde sekse hadden gerapporteerd dat er wel een significant verschil zou zijn 

gevonden.  

 

4.4. Tekortkomingen van dit onderzoek 

De participanten zijn allen via internet geselecteerd. Het werven van participanten via Internet 

is bekritiseerd omdat mensen zichzelf selecteren voor deelname waardoor ze niet random of 

representatief zijn voor de totale populatie (Azar, 2000). Het is overigens wel van belang om 

te vermelden dat het werven via Internet niet meer problemen oplevert met de 

generaliseerbaarheid dan met overige methoden die vaak gebruikt worden in psychologisch 

onderzoek (Maranzano, 2004).   

Een groot aantal participanten bij de rouwende groep zijn geworven via rouwfora op Internet, 

het is mogelijk dat deze mensen niet adequaat andere personen representeren die een broer 

of zus verloren zijn. Het feit dat deze mensen zichzelf hebben aangemeld op een rouwforum 

betekent dat er een verschil kan bestaan met de totale populatie. Ten eerste is de 

generaliseerbaarheid discutabel, als er geen zekerheid is over de representativiteit van de 

steekproef. Er is mogelijk sprake van een selectiebias die in het voordeel is van de 

hypothese.  Vanuit de nulhypothese is de verwachting dat er geen verschil zal zijn tussen 

rouw- en controlegroep. De selectie geeft echter al een verschil: rouwfora versus universiteit, 

TMF-forum en hyves. Vanuit de hypothese is de verwachting dat respondenten uit de 

rouwgroep anders scoren met betrekking tot identiteitsvorming meer problemen hebben met 

betrekking tot hun identiteitsvorming. Het aangesloten zijn bij een rouwforum geeft aan dat 

het onderwerp rouw aandacht heeft. Mogelijk hebben respondenten van de rouwfora zelfs 

meer problemen met de rouw dan respondenten die wel rouw ervaren hebben, maar niet 

aangesloten zijn op een rouwforum. Een andere bias is dat de respondenten via internet 

meer vrouwen aantrekken als respondent, waadoor de generalisatie naar rouwenden niet 

mogelijk wordt, omdat er een scheve verdeling is naar mannen. Het feit dat de nulhypothese 

niet verworpen kan worden, ondanks de bias in de richting van de hypothese, bevestigt de 

nulhypothese in sterkere mate. 

Ook de controlegroep is geworven via algemene fora op Internet en met behulp van het e-

mailsysteem van de Universiteit Utrecht. Veel mensen uit de controle groep die de vragenlijst 
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hebben beantwoord zijn jongvolwassenen met een hoog opgeleide achtergrond, veelal 

studenten Psychologie en Pedagogiek. Ook deze zijn niet representatief voor de totale 

populatie.  

De steekproef is niet double-blind. Ten eerste omdat de proefleider dezelfde is als de 

hoofdonderzoeker en dus op de hoogte is van de hypothesen. Ten tweede omdat de 

respondenten verschillende voorinformatie hadden. De controlegroep werd gezegd dat het 

een onderzoek over identiteitsontwikkeling ging, bij de rouwgroep de aanvulling 

identiteitsontwikkeling na het verlies van een broer of zus. Dit is echter analoog aan het 

onderzoek van Maranzano (2004). De toewijzing controle versus rouwgroep was eveneens 

niet blind, maar op basis van al dan niet verlies van een broer of zus hebben ervaren. Dit is in 

het voordeel van de hypothese. 

De steekproefgrootte is een andere tekortkoming. De gestelde criteria voor deelname aan dit 

onderzoek waren specifiek en vanwege de aard van het onderwerp waarbij mensen 

persoonlijke informatie moesten geven over het verlies van hun broer of zus, hun relatie met 

belangrijke anderen en hun keuze omtrent opleiding of werk kan het zijn dat mensen zich 

ongemakkelijk voelen en ervoor kiezen om niet mee te werken. De steekproefgrootte was 

kleiner dan gewenst wat problemen geeft met de data-analyse. Het programma G*Power gaf 

aan dat de steekproef minimaal 102 personen diende te bevatten, waarvan 51 in de 

rouwgroep en 51 in de controlegroep. Het grootste probleem was dat er te weinig mannen 

hebben deelgenomen in zowel de rouwende groep als in de controle conditie, in totaal 

hebben 24 mannen deelgenomen tegenover 125 vrouwen. Vervolgonderzoek dient rekening 

te houden met een betere verdeling van mannelijke en vrouwelijke participanten.  

Een andere tekortkoming is het gebruikte meetinstrument, de U-MICS. Hoewel uit onderzoek 

is gebleken dat deze vragenlijst valide is (Crocetti et al, 2007), is het mogelijk dat de 

resultaten op de  U-MICS in dit onderzoek niet representatief zijn voor de totale populatie. De 

U-MICS is een zelfrapportage instrument; dit kan problemen opleveren wanneer participanten 

ervoor kiezen om informatie achter te houden of sociaal wenselijk antwoorden. Hierdoor 

kunnen de uitkomsten van dit onderzoek beïnvloed zijn.  

Verder onderzoekt de U-MICS alleen relationele identiteit en schoolse/werk identiteit; het laat 

religie en politiek uit de vragenlijst weg. Dit heeft wellicht te maken met het wegvallen van de 

twee grootste verhalen waaraan wij ons in het verleden spiegelden, namelijk God en Politiek 

(Woertman, 1995). Ze geeft verder aan dat de vraag ‘wie ben ik’  onbeantwoord blijft omdat 

wij ons niet langer ingebed weten in een religieus en/of politiek systeem, we zijn in essentie 

zonder fundament, maar dienen wel een antwoord te vinden op vragen als wie we zijn en wat 

de zin van dit leven is (Woertman, 1995). Wanneer iemand een dierbaar persoon verliest 

rijzen veelal vragen omtrent godsdienst en spiritualiteit. In sommige gevallen zullen mensen 

er steun en troost in vinden anderzijds kunnen zij godsdienst de rug toekeren. Spiritualiteit 

maakt ook deel uit van de identiteit. Een pilotstudy van Batten en Oltjenbruns (1999) over 

spirituele ontwikkeling bij adolescenten na het verlies van een broer of zus toonde aan dat 

deze jongeren de wereld, zichzelf, hun omgeving, de overleden broer of zus, een hogere 



 30 

macht, het leven en de dood op een andere manier zijn gaan bekijken. Er was sprake van 

spirituele groei, voor hen was de zin van het leven veranderd. Dus een uitbreiding van 

domeinen binnen de identiteitvragenlijst met begrippen als politiek en religie wordt 

geadviseerd. 

Verder is gebruik gemaakt van cross-sectioneel onderzoek in plaats van longitudinaal 

onderzoek, ook dit is een tekortkoming in deze studie. Het doel van deze thesis was te 

onderzoeken of de dood van een broer of zus voor of tijdens de adolescentie problemen geeft 

bij de identiteitsformatie. Dit onderzoek is slechts een momentopname waardoor het niet 

duidelijk is of er op andere momenten dezelfde resultaten te zien zullen zijn.  

 

4.5. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Het huidige onderzoek laat veel vragen onbeantwoord. Op de eerste plaats omdat de 

steekproef te klein was. Belangrijk is dat er bij vervolgonderzoek een grotere groep getest 

wordt, met name meer mannen in zowel de rouw- als controlegroep om betere uitspraken te 

kunnen doen over eventuele sekseverschillen met betrekking tot identiteit en rouw.  

Zoals eerder aangegeven is het ook niet duidelijk of de gebruikte rouwgroep representatief is 

voor de totale populatie adolescenten en jong volwassenen die een broer of zus verloren zijn 

vanwege de wijze van dataverzameling. Om dit punt te verbeteren wordt aangeraden om bij 

toekomstig onderzoek de data te verzamelen waarbij zowel de rouwgroep als de 

controlegroep vanuit dezelfde populatie zijn samengesteld. Op deze manier worden beide 

groepen meer gelijk, op de rouwstatus na, en kunnen er zuivere uitspraken gedaan worden 

over de uitkomsten van  het onderzoek. 

Voor vervolgonderzoek wordt verder aangeraden om andere leeftijdscategorieën te hanteren. 

Er wordt voorgesteld om leeftijdgrenzen van 14-18, 18-25 en 25 jaar en ouder te 

onderzoeken. In het onderhavige onderzoek was dit niet mogelijk omdat de aantalen per 

subgroep te klein waren. Jongeren in de eerste categorie (14-18) zijn nog druk bezig met het 

ontwikkelen van de identiteit, jong volwassenen tussen de 18 en 25 jaar zijn bezig om de pril 

gevormde identiteit te behouden en 25 jaar en ouder hebben een (stabiele) gevormde 

identiteit. De vraag is wat het effect is van rouw om een broer of zus op de verschillende 

leeftijdscategorieën met betrekking tot identiteit. Er wordt voorgesteld om bij voorkeur 

onderzoek te doen met jong volwassenen vanaf 25 jaar die een verlies hebben geleden 

onder de 14 jaar om de meest zuivere resultaten te verkrijgen met betrekking tot identiteit. 

Toekomstig onderzoek zal kunnen uitwijzen of en wat de invloed is van identiteit op 

leeftijdscategorieën.  

Omdat identiteit verander is het mogelijk dat er bij de rouwgroep veranderingen gaande 

waren in zowel ideologische als interpersoonlijke domeinen volgend op de dood van een 

broer of zus, die daarmee een voorspeller zouden kunnen zijn van de eerder beschreven 

identiteitdimensies. Om deze tekortkoming op te heffen wordt aangeraden vervolgonderzoek 

te doen met behulp van een longitudinale studie om de invloed van rouw op 

identiteitdimensies direct te onderzoeken na het overlijden en vervolgens op verschillende 
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meetmomenten in de jaren na de dood van hun broer of zus. Dit zou een beter begrip kunnen 

geven van de identiteitsontwikkeling na de dood van een broer of zus.  
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