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Abstract:

The current study examined if the quality of the attachment relationship between parents and

children is different in multiproblem families and families in the normal population. In total

64 families participated, 31 multiproblem families and 33 families of the normal population.

One family consist of a father (n = 27), a mother (n = 58) and a child (n = 45). Attachment has

been measured by two questionnaires; NOSI and PARA. The emotional bounding of the

parent at the child, psychological availability and reliance on adult of the child were

examined. The results show us the quality of the attachment relationship between parents and

child is significant better in families of the normal population than in multiproblem families.

Age and gender have none or a little effect at the attachment relationship.

Theoretische en maatschappelijk kader vraagstelling

De term multiprobleem gezin is ontstaan in 1950 (Eheart, Thorp & Felner 1990). Er is echter

geen eenduidig beeld over wat een multiprobleem gezin daadwerkelijk is. Er zijn geen recente

studies beschikbaar met een beschrijving van multiprobleem gezinnen. Studies uit de jaren

’70 beschrijven de volgende kenmerken van een multiprobleem gezin; kinderverwaarlozing

en kindermisbruik, drank- en drugsproblemen, tienerzwangerschappen (Eheart, et al, 1990;

Schiff & Kalter, 1976 ) verkeersovertredingen (Hagger & Cunningham, 1977), criminaliteit,

delinquentie, en verscheidene andere opstandige gedragingen bij zowel ouders als kinderen

(Schiff & Kalter, 1976). Daarnaast zijn deze gezinnen vaak ongelukkig, maken zij zich zorgen

en hebben een laag zelfbeeld. Zij hebben al vaak gehoord dat zij niet nuttig zouden zijn voor

de samenleving en zijn dit zelf gaan geloven. Het is dan ook niet verassend dat zij vijandig en

argwanend zijn geworden ten opzichte van de samenleving (Schiff & Klater, 1976). De

volgende kenmerken zijn tevens belangrijk gebleken voor het definiëren van een

multiprobleem gezin; een multiprobleem gezin is bekend bij verschillende sociale- en

welzijnsinstellingen vanwege multi psychosociale problemen (Spivey, 1977; Hagger &

Cunningham, 1977), binnen een multiprobleem gezin moeten er meer dan twee recente

problemen spelen, de behoefte aan hulp is chronisch van aard, er is weerstand tegen hulp of

zij weten niet hoe zij om de hulp kunnen vragen, daarnaast missen zij vaak vaardigheden om

zich staande te houden in de samenleving. Uit de studie van Spivey (1977) blijkt dat

multiprobleem gezinnen meer gezondheidsproblemen ervaren dan gezinnen uit de algemene

bevolking. Er is dan ook uit onderzoek gebleken dat stressvolle gebeurtenissen leiden tot een

hogere mate van ziekte en ongelukken, daarom is het ook vanzelfsprekend om te verwachten

dat bij gezinnen waarin veel stressfactoren, zijn gezondheidsproblemen worden ervaren
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(Spivey, 1977). Verder blijkt uit onderzoeken dat een groot aantal kinderen van

multiprobleem gezinnen risico lopen op psychiatrische klachten (Schiff & Kalter, 1976;

Eheart et al., 1990), daarom is het van belang om te weten wat een multiprobleemgezin is en

hoe deze gezinnen geholpen kunnen worden (Eheart et al., 1990). Kinderen uit multiprobleem

gezinnen hebben speciale aandacht nodig om competenties te vergroten en een gevoel van

vertrouwen en veiligheid te ontwikkelen (Eheart et al., 1990). Om een eenduidig beeld te

kunnen krijgen over een multiprobleem gezin kunnen er verschillende aspecten onderzocht

worden. Binnen dit onderzoek zal er gekeken worden naar de kwaliteit van hechting tussen

ouder en kind.

‘Moederliefde tijdens de kindertijd is zo belangrijk voor de mentale gesteldheid als vitamines

en proteïnes zijn voor de lichamelijke gesteldheid’ (Bolwby zoals geciteerd in Schuengel,

2005). Bovenstaand citaat van Bolwby geeft in één zin weer hoe groot het belang is van een

goede, warme hechtingsband tussen moeder en kind. Maar wat is hechting? Gezien vanuit

relatieperspectief, kan hechting als volgt worden omschreven; een organisatie van gedrag in

een jong kind, dat is ontwikkeld om lichamelijke nabijheid tot een geliefd hechtingsfiguur te

bereiken, in tijden waarin het kind geruststelling, steun, verzorging en bescherming zoekt. In

reactie hierop, biedt de verzorger het kind geruststelling bij stress, bescherming bij gevaar en

emotionele beschikbaarheid als steun en warmte bij de verzorging (Zeanah & Fox, 2004).

Bowlby is een van de eerste onderzoekers die de nadruk heeft gelegd op het belang van

vroege hechting voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen (Schuengel, 2005).

De kwaliteit van de hechtingsrelatie hangt voor een belangrijk deel af van de

sensitiviteit van de ouder of verzorger (Wijnroks, Janssen, Epskamp, Kloosterman,

Mispelblom Beyer, Post, et al., 2006). Een sensitieve ouder is in staat om de signalen van het

kind waar te nemen, te begrijpen en daar snel en adequaat op te reageren. Op die manier helpt

de ouder het kind om de staat van opwinding, de emotie en het eigen gedrag te reguleren. Het

gevolg is dat het kind in toenemende mate vaardigheden leert die nodig zijn voor

zelfregulatie, het omgaan met stress en de ontwikkeling van veilige hechting (Schwartz &

Davis, 2006). Bovendien ontwikkelt het kind een gezonde, interne representatie van zichzelf,

de hechtingsfiguur en van de externe wereld (Rosenstein & Horowitz, 1996). Volgens

Bowlby gebruikt een kind deze vroege ervaringen om een intern werkmodel te ontwikkelen,

dat in het verdere leven van invloed is op het gedrag in sociale relaties (Wilson, 2001).

Er zijn verscheidene oorzaken waardoor een kind zich niet veilig kan hechten aan zijn

ouders of verzorgers en daardoor hechtingsproblematiek kan ontwikkelen. Volgens de DSM-

IV-TR mag men pas spreken van een reactieve hechtingsstoornis wanneer het gaat om een
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etiologie van een ernstig verwaarloosde opvoeding (American Psychiatric Association, 2000).

Verwaarlozing en/ of mishandeling is zelfs een voorwaarde voor het ontstaan van de stoornis.

De DSM-IV-TR beschrijft drie mogelijkheden waardoor een ernstig verwaarloosde opvoeding

zich kan voordoen. In de eerste plaats kan er sprake zijn van voortdurende veronachtzaming

van emotionele basisbehoeften van het kind zoals het bieden van troost, koestering en

aanmoediging. De mate waarin een kind de psychologische beschikbaarheid van ouders

ervaart is hierbij van cruciaal belang (Huiberts, Meeus, Oosterwegel & Vollebergh, 2002), net

als de mate waarin de ouder zich gebonden voelt aan het kind (Knafo & Plomin, 2006).Ten

tweede kan er sprake zijn van verwaarlozing van fysieke basisbehoeften zoals verzorging of

voeding (American Psychiatric Association, 2000). Tot slot kan het zijn dat een kind te maken

krijgt met veel wisselende verzorgers, waardoor het kind beperkt wordt om een selectieve

hechting aan te gaan met een specifieke persoon (Schwartz & Davis, 2006).

Therapeuten die werken met kinderen met een hechtingstoornis gaan uit van vele

mogelijke etiologieën die tot hechtingsproblematiek kunnen leiden (Zilberstein, 2006). Naast

mishandeling, verwaarlozing of het niet beschikbaar zijn van de ouders, noemen zij ook kind-

aspecten als mogelijke oorzaken. Het temperament van het kind kan van invloed zijn op de

kwaliteit van de hechtingsrelatie. De reactie van de ouder is uiteindelijk wel verantwoordelijk

voor veilige dan wel onveilige hechting (Zeanah & Fox, 2004). Wanneer een kind opgroeit in

een omgeving waarin het verwaarloosd en/of mishandeld wordt, dan kan het temperament van

het kind tevens een protectieve factor zijn.

Andere aspecten buiten de gezinssituatie die mogelijk van invloed kunnen zijn op de

kwaliteit van de hechtingsrelatie zijn: vroeggeboorte (Zilberstein, 2006), een handicap of

chronische ziekte van het kind (Tibbits-Kleber & Howell, 1985), isolatie, gemis van sociale

steun of extreme armoede van het gezin (Wilson, 2001). Overige risicofactoren die bij de

kwaliteit van de hechtingsrelatie een rol spelen zijn: negatief gedrag van de ouders, de

medische staat waarin het kind verkeert, een constante wisseling van verzorgers en andere

omgevingsdeterminanten (Barnett, Clements, Kaplan-Estrin, McCaskill, Hunt, Butler, Schram

& Janisse, 2006).

Al hoewel er weinig bekend is over wat een multiprobleem gezin daadwerkelijk is

komen de risicofactoren en oorzaken van hechtingsproblematiek wel overeen met de

kenmerken van een multiprobleemgezin. Hierdoor is het aannemelijk om te veronderstellen

dat de kwaliteit van de hechtingsrelatie tussen ouders en kind in een multiprobleem gezin

minder is dan bij gezinnen uit de algemene bevolking.
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Om de hechting te meten richt dit onderzoek zich op in welke mate de ouder zich emotioneel

verbonden voelt met het kind en de mate waarin het kind de kwaliteit van hechting ervaart. De

kwaliteit van hechting ervaren door het kind kan opgedeeld worden in twee delen; de

psychologische beschikbaarheid van de ouderen en het kunnen vertrouwen op de ouder.

Daarnaast wordt er gekeken of dit verschilt bij gezinnen uit de algemene bevolking en

multiprobleem gezinnen. De hoofdvraag luidt als volgt: Verschilt de kwaliteit van de

hechtingsrelatie tussen ouder en kind in multiprobleem gezinnen met gezinnen uit de

algemene bevolking? Hierbij kunnen we verwachten dat de kwaliteit van de hechtingsrelatie

bij gezinnen uit de algemene bevolking beter is dan bij multiprobleem gezinnen. Er kan vanuit

worden gegaan dat zowel de ouders zich meer emotioneel gebonden voelen aan het kind als

dat de kinderen meer psychologische beschikbaarheid en vertrouwen van de ouder ervaren.

Methode

Populatie

Dit onderzoek bestaat uit 64 gezinnen, waarvan 31 multiprobleemgezinnen en 33 gezinnen uit

de algemene bevolking. Een gezin bestaat zowel uit vader, moeder als kind. De betreffende

kinderen moeten tussen de vier en achttien jaar oud zijn. Kinderen boven de acht jaar vullen

zelf een vragenlijst in. Binnen de multiprobleemgezinnen hebben 21 kinderen, waarvan 13

(42%) jongens en 8 (26%) meisjes, in de leeftijd van 9 tot 18 jaar de vragenlijsten ingevuld.

28 Moeders in de leeftijd van 23 tot 53 jaar en 4 vaders in de leeftijd van 39 tot 49 jaar namen

deel aan het onderzoek. Binnen de gezinnen uit de algemene bevolking hebben 25 kinderen,

waarvan 10 (32%) jongens en 15% (54%) meisjes, in de leeftijd van 8 tot 18 jaar de

vragenlijst ingevuld. 30 Moeders in de leeftijd van 26 tot 56 jaar en 23 vaders in de leeftijd

van 32 tot 59 jaar namen deel aan het onderzoek.

Tabel 1. Gemiddelde leeftijd respondenten van multiprobleemgezinnen (n = 31) en gezinnen

uit de algemene bevolking (n = 33) in jaren.

Algemene bevolking Multiprobleemgezinnen

m sd m sd

Vaders 45.7 7.9 45 4.3

Moeders 43.5 6.8 39.3 6.6

Kinderen 14 2.7 13.6 2.4
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De multiprobleem gezinnen worden vast gesteld door een medewerker van Bureau jeugdzorg.

Een aantal kenmerken wordt daarbij in acht genomen; de problematiek is veelvuldig, vindt op

verschillende leefgebieden plaats, is complex, chronisch van aard en intergenerationeel. Er is

vaak langdurige hulpverlening, er zijn opvoedproblemen of problemen bij gezinsfunctioneren,

er is sprake van gedragsproblemen, psychopathologie, psychiatrische problematiek of

zwakbegaafdheid bij kind en/of ouder. Daarnaast missen multiprobleem gezinnen vaak de

vaardigheden om zich in een veelheid van kleine en grote problemen zelfstandig staande te

houden en is er sprake van een geringe draagkracht. Tevens kunnen de volgende kenmerken

aanwezig zijn; maatschappelijke, economische en sociale problemen, relatieproblemen tussen

de ouders of binnen het gezin, verslaving, kindermishandeling of kindermisbruik en dreiging

van uitplaatsing. Inclusie criteria waaraan de gezinnen moeten voldoen; het kind moet tussen

de vier en 18 jaar oud zijn, ouders en kind moeten gemotiveerd zijn, het IQ van het kind moet

hoger dan 80 zijn en ouders en kind moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen in

verband met begrip van de vragenlijsten. De volgende criteria mogen niet aanwezig zijn;

mentale handicap, op het moment van aanmelding bij Bureau Jeugd Zorg heeft het kind of

ouders een andere behandeling, risico op suïcide, lichamelijke of psychische integriteit is in

gevaar van kind of hulpverlener.

Procedure

De multiprobleemgezinnen neem deel aan een zogenaamde Randomised Controlled Trial. Dit

wil zeggen dat, na toestemming van de gezinnen, de onderzoeker de gezinnen at random

toewijst aan twee condities binnen een effectonderzoek. De gezinnen uit de algemene

bevolking worden gekozen door middel van een selecte steekproef. Zes studenten verzamelen

de informatie bij de gezinnen uit de algemene bevolking. Aan de gezinnen wordt toestemming

gevraagd door middel van een antwoordenstrook. De vragenlijsten worden door de gezinnen

zelfstandig ingevuld of de studenten helpen hierbij. De gezinnen krijgen één á twee weken om

de vragenlijsten in te vullen. Vervolgens worden deze weer ingenomen door de studenten.
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Meetinstrumenten

Om de kwaliteit van de hechtingsrelatie te meten wordt er gebruik gemaakt van twee

vragenlijsten. De één is gericht op de emotionele binding van de ouder aan het kind en de

ander op de psychologische beschikbaarheid en het vertrouwen dat het kind ervaart van de

ouder.

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI): de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index is een

Nederlandse bewerking van de Amerikaanse Parenting Stress Index (Brock, Vermulst &

Gerris, 1992). De NOSI bestaat uit 13 schalen met 131 items. De NOSI bestaat zowel uit een

ouderdomein en een kinddomein. Voor dit onderzoek wordt er alleen gebruik gemaakt van het

ouderdomein en wel de schaal hechting. Deze schaal meet de mate waarin de ouder zich

emotioneel gebonden met het kind voelt. Er is sprake van een zespuntsschaal. De

antwoordmogelijkheden lopen van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens. Hoog scoren

op dit construct betekent dat de ouder zich onvoldoende in staat acht om accuraat gevoelens

van het kind te begrijpen. De ouder-kind interactie kan in dat geval gekenschetst worden als

kil en afstandelijk. De cronbach’s alpha van de schaal hechting ligt tussen de .66 en .69 in

verband met het laag aantal items kan deze schaal positief kwalificeert worden als

betrouwbaar. De gehele vragenlijst heeft een cronbach’s alpha tussen .91 en .97, welke als

zeer goed beschouwd mag worden (Brock et al., 1992) . De criteriumvaliditeit is voldoende te

noemen (Brock et al., 1992; Prinzie, Onghena & Hellinckx, 2007).

Psychological avialability and reliance on Adult (PARA): de vragenlijst betreft twee schalen;

Psychological Avialability (PA) en Reliance on Adult (RA). Beide schalen zijn gebaseerd op

de resultaten van de factoranalyse die Kobak en Hazan hebben gevonden op de Marital Q-sort

(1991). De psychologische beschikbaarheid van de ouder die het kind ervaart en het

vertrouwen die het kind van de ouder ervaart wordt hierbij gerapporteerd(Scheungel &

Zegers, 2003). De gehele vragenlijst bestaat uit 19 items, binnen dit onderzoek worden er

dertien items gebruikt waarbij er sprake is van een vierpuntsschaal. De

antwoordmogelijkheden lopen van mee oneens tot mee eens. Zowel de interne

betrouwbaarheid als de criterium en construct validiteit zijn goed bevonden. De gehele

vragenlijst heeft een cronbach’s alpha tussen de .67 en .84 (Zegers & Scheungel, ). De PA-

schaal heeft een Cronbach’s alpha van .60 welke als redelijk kan worden beschouwd en de

RA-schaal heeft een Cronbach’s alpha van .84 welke als goed kan worden beschouwd.
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Analyse

Door middel van vragenlijsten wordt data verzameld waarbij Statistical Package for Social

Sciences (SPSS) wordt gebruikt om statistische en betrouwbaarheidsgegevens uit te rekenen.

Om de hypotheses te toetsen is eerst gekeken of er in het bestand missing values zijn, deze

zijn met betrekking tot de gebruikte items niet aanwezig, vervolgens zijn de vragen 5 en 13

van de NOSI en alle vragen van de PARA behalve vraag 3 omgepoold. Er worden acht

schalen geconstrueerd, dit betreft de volgende schalen; Kind over moeder totaal (PARA), kind

over moeder Psychological Avialability (PA), kind over moeder Reliance on Adult (RA), kind

over vader totaal (PARA), kind over vader Psychological Avialability (PA), kind over vader

Reliance on Adult (RA), vader over kind (NOSI) en moeder over kind (NOSI).

Om het verschil in de kwaliteit van hechting te onderzoeken wordt er gebruik gemaakt

van een independent sample t-test met tweezijdige toetsing. Dit omdat er wordt gekeken naar

het verschil in gemiddelde betreffende de kwaliteit van de hechting in twee onafhankelijke

groepen. De onafhankelijke variabelen zijn de gezinnen uit de algemene bevolking en de

multiprobleemgezinnen. De afhankelijke variabele is hechting welke in de hiervoor benoemde

schalen zijn verdeeld.

De hypotheses worden met behulp van een ANCOVA gecorrigeerd voor leeftijd en

sekse. De afhankelijke variabelen is hierbij de kwaliteit van hechting, de onafhankelijke

variabelen is een multiprobleemgezin of een gezin uit de algemene bevolking en de covariaat

is sekse of leeftijd. Leeftijd wordt in twee groepen verdeeld; kinderen in de leeftijd van 4 tot

12 en adolescenten in de leeftijd van 12 tot 18. Sekse wordt verdeeld in jongens en meisjes.

Het significantieniveau wordt vastgesteld op 5 % ( =.05). Het

betrouwbaarheidsniveau wordt als volgt vast gesteld; onvoldoende <.60, voldoende .60 < 

< .70, goed,  > .70.

Resultaten:

Skewness en kurtosis hebben voor alle schalen de criteria voor een normaalverdeling.

Daarnaast is voor alle schalen een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De schalen moeder

over kind (=.82), kind over vader totaal (=.89), kind over vader psychological avialability

(=.84), kind over vader reliance on adult (=.81), kind over moeder totaal (=.88), kind

over moeder psychological avialability (=.78 ) en kind over moeder reliance on adult
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(=.81) worden als goed beoordeeld. De schaal vader over kind (=.68) wordt als voldoende

beoordeeld.

Om de hypothese ‘ouders voelen zich meer gebonden aan het kind in gezinnen uit de

algemene bevolking dan ouders in multiprobleem gezinnen’ is er gebruik gemaakt van een

independent sample t-test. Gemiddeld genomen voelen zowel moeders als vaders uit de

algemene bevolking zich meer gebonden aan hun kind dan moeders en vaders uit

multiprobleem gezinnen. In tabel 2 staan de gemiddelde en de standaarddeviaties. Het

verschil in binding van de moeders, t(39) = 5.3, p < .05, als van de vaders ,t(25) = 2.4, p <

.05, aan het kind is significant. Met behulp van een ANCOVA is er gecorrigeerd voor leeftijd.

Het resultaat op de ANCOVA voor verschil in gemiddelde binding van moeders aan het kind

gecorrigeerd voor leeftijd is niet significant, F(1,55)= .08, p > .05, voor de vaders is het

resultaat wel significant, F(1,24)= 8.22, p<.05. Gecorrigeerd voor sekse zijn zowel de

resultaten voor de moeders (F(1,41)=.18, p < .05) als voor de vaders (F(1,18)= .03, p< .05)

niet significant.

Om de hypothese ‘kinderen in gezinnen uit de algemene populatie ervaren een hogere

kwaliteit van de hechtingsrelatie met hun ouders dan kinderen in multiprobleem gezinnen’ is

gebruik gemaakt van een independent sample t-test. Gemiddeld genomen ervaren kinderen uit

de algemene bevolking (m = 88.3, sd = 10.5) een betere kwaliteit van hechting van hun ouders

dan kinderen uit multiprobleem gezinnen (m = 74.5, sd = 13.4). Dit verschil is significant, t

(34) = 3.4, p < .05. Hierbij ervaren gemiddeld genomen de kinderen uit de algemene

bevolking zowel een betere kwaliteit van hechting van hun vader als van hun moeder dan

kinderen uit de multiprobleemgezinnen van hun vader en hun moeder. Het verschil in ervaren

van de kwaliteit van de hechtingsrelatie aan vader, t(34) = 2.9, p < ,05, als aan moeder, t(28) =

2.8, p < ,05, is significant. Met behulp van een ANCOVA is er gecorrigeerd voor leeftijd. Het

resultaat op de ANCOVA voor verschil in gemiddelde kwaliteit van de hechtingsrelatie van

het kind aan de moeder gecorrigeerd voor leeftijd is significant, F(1,41)= 12.51, p < .05, voor

de vaders is het resultaat niet significant, F(1,33)= .51, p >.05. Gecorrigeerd voor sekse zijn

zowel de resultaten voor de moeders (F(1,41)=1.01, p < .05) als voor de vaders (F(1,33)= .56,

p< .05) niet significant.

Als de kwaliteit van hechting bekeken wordt vanuit de twee subschalen blijkt dat

gemiddeld genomen kinderen uit de algemene bevolking zowel een hogere psychologische

beschikbaarheid (m=45.8, sd= 5.8) als een hogere mate van vertrouwen op de ouders (m=45.8,

sd= 5.8) ervaren dan kinderen uit multiprobleemgezinnen psychologische beschikbaarheid

(m= 38.4, sd= 9.7) en mate van vertrouwen op ouders (m= 45.8, sd= 5.8) ervaren. Het verschil
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voor zowel de psychologische beschikbaarheid, t (3)21.9, p<.05, als voor het vertrouwen van

ouder, (t (2)15.1, p < .05, is significant. Hierbij ervaren gemiddeld genomen de kinderen uit

de algemene bevolking een hogere mate van psychologische beschikbaarheid van hun vader

als van hun moeder dan kinderen uit multiprobleemgezinnen psychologische beschikbaarheid

ervaren van hun vader en van hun moeder. Dit verschil met betrekking tot de vader, t (2,8)

21,26, p<.05, als de moeder is significant ,t(2,95)32,5, p<.05. Daarnaast ervaren kinderen uit

de algemene bevolking een hogere mate van vertouwen van zowel de vader als van hun

moeder dan kinderen uit multiprobleemgezinnen ervaren van hun vader als van hun moeder.

Dit verschil met betrekking tot de vader, t (2,2) 16,06, p<.05, als de moeder, t(2,5)42, p<.05.

is significant.

Tabel 2. Gemiddelde en standaarddeviatie op de vragenlijsten NOSI en PARA

Algemene bevolking Multiprobleemgezinnen

m sd M sd

Kind over moeder (PARA) 45.5 4.7 39.9 7.6

Kind over moeder (PA) 21.8 2.4 19.3 3.1

Kind over moeder (RA) 23.7 2.7 20.6 5.3

Kind over vader (PARA) 42.8 6.3 35.9 7.8

Kind over vader (PA) 20.6 3.3 17.25 3.4

Kind over vader (RA) 22.2 3.4 18.7 5.1

Moeder over kind (NOSI) 50.6 3.6 42.3 7.2

Vader over kind (NOSI) 48.8 5 42.5 3.8

Discussie

Het doel van dit artikel is om te onderzoeken of de kwaliteit van hechting tussen ouder en

kind verschilt in multiprobleem gezinnen en gezinnen uit de algemene bevolking. Uit de

resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat zowel de kinderen een hogere mate van

psychologische beschikbaarheid en vertrouwen van de ouders ervaren als de ouders zich

meer emotioneel verbonden voelen met de kinderen in gezinnen uit de algemene bevolking

dan in multiprobleem gezinnen. Als we deze drie waardes zien als de kwaliteit van hechting

kan hieruit geconcludeerd worden dat de kwaliteit van de hechtingsrelatie tussen ouder en

kind in de algemene bevolking beter is dan de kwaliteit van de hechtingsrelatie tussen ouder

en kind uit multiprobleem gezinnen. Als er gekeken wordt naar eerdere bevindingen

ondersteunt dit de resultaten. Ondanks dat er geen concreet onderzoek gedaan is naar de
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hechtingsrelatie in multiprobleem gezinnen komen de kenmerken van een multiprobleem

gezin overeen met de oorzaken van hechtingsproblematiek. Multiprobleem gezinnen kampen

met verscheidene problematieken, hierdoor maken zij stressvolle gebeurtenissen mee (Spivey,

1997). Deze stressvolle gebeurtenissen kunnen invloed uitoefenen op de sensitieve houding

van ouders naar de kinderen toe. Ouders die veel stress ervaren zijn doorgaans minder

sensitief (Weinraub & Wolf, 1983) wat als essentieel uitgangspunt wordt gezien van het

hechtingsproces (Wijnroks et al., 2006). Uit onderzoek van Eheart et al. (1990) en Schiff en

Kalter (1976) blijkt dat in multiprobleemgezinnen kindverwaarlozing en kindermisbruik kan

plaatsvinden. Verwaarlozing en misbruik is een belangrijk aspect voor onveilige hechting.

Kinderverwaarlozing -misbruik is volgens de DSM-IV-TR zelfs een voorwaarde voor het

ontstaan van een reactieve hechtingsstoornis (American Psychiatric Association, 2000). Nader

onderzoek naar kinderverwaarlozing en kindermisbruik in multiprobleemgezinnen is dan ook

gewenst.

Leeftijd en sekse van het kind hebben geen of nauwelijks invloed op de

hechtingsrelatie tussen ouder en kind. De leeftijd was opgedeeld in kinderen en adolescenten.

Uit onderzoek van Paterson, Pryor en Field (1995) blijkt dat leeftijd wel invloed heeft op de

hechtingsrelatie. Adolescenten maken zich steeds meer los van hun ouders en worden sterker

beïnvloed door hun leeftijdsgenoten. Uit dit onderzoek komt dit niet naar voren.

Dit onderzoek betreft een relatief kleine steekproef. Voor verder onderzoek is een

grotere steekproef gewenst zodat de resultaten beter generaliseerbaar zijn. Ook zijn binnen dit

onderzoek niet alle gezinnen compleet. Hiermee wordt bedoeld dat zowel vader, moeder als

kind deelneemt aan het onderzoek. Binnen de multiprobleem gezinnen nemen er maar vier

vaders deel waardoor de resultaten met enige voorzichtigheid gebruikt moeten worden,

daarnaast zijn deze resultaten weinig generaliseerbaar. Een verklaring dat er zo weinig vaders

uit multiprobleemgezinnen hebben mee gedaan zou kunnen zijn dat multiprobleemgezinnen

vaak één ouder gezinnen zijn. Tevens is het belangrijk om rekening te houden dat er nooit

eerder onderzoek is gedaan naar de hechtingsrelatie in multiprobleemgezinnen. Dit betekent

dat de resultaten uit dit onderzoek niet afgezet kunnen worden tegen eerder gevonden

resultaten.

Voor nader onderzoek kan er worden aanbevolen om dieper in te gaan op de

hechtingsrelatie. Binnen dit onderzoek wordt de hechtingsrelatie geschetst door de emotionele

verbondenheid van ouders aan het kind en de ervaring van psychologische beschikbaarheid en

vertrouwen van ouders. Een hechtingsrelatie kan door verscheidene andere kenmerken
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gekarakteriseerd worden (Zilberstein, 2006), hier dient in verder onderzoek rekening mee

worden gehouden.
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Samenvatting:

In dit onderzoek wordt er nagegaan of de kwaliteit van de hechtingsrelatie van ouder en kind

verschilt tussen multiprobleemgezinnen en gezinnen uit de algemene bevolking. In totaal

nemen er 64 gezinnen deel aan het onderzoek, waarvan 31 multiprobleemgezinnen en 33

gezinnen uit de algemene bevolking. Een gezin bestaat zowel uit vader (n = 27 ), moeder (n =

58) en kind (n = 45). Hechting wordt gemeten op basis van twee vragenlijsten; de NOSI en de

PARA. De emotionele binding van de ouder aan het kind, de psychologische beschikbaarheid

en vertrouwen van de ouder die het kind ervaart worden gemeten. Uit alle resultaten blijkt dat

de kwaliteit van de hechtingsrelatie tussen ouder en kind van hogere kwaliteit is binnen

gezinnen uit de algemene bevolking dan binnen multiprobleemgezinnen. Leeftijd en sekse

blijken geen of nauwelijks invloed uit te oefenen op de hechtingsrelatie.


