
M  a  s  t  e  r  t  h  e  s  i  s            O  r  t  h  o  p  e  d  a  g  o  g  i  e  k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executief functioneren en de relatie met opvoedingsstijl 

bij te vroeg geboren kinderen van drie jaar 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlies Deijns, 3031128 

Begeleidend docent: Lex Wijnroks 

Tweede beoordelaar: Chiel Volman 

7 juli 2009 



 1 

Abstract 

 

Background: Premature children are at risk for problems in executive functioning. These are 

not only influenced by biological factors, but by environmental factors as well. Parenting 

style is probably an important influence on executive functioning. Aim: This study 

investigates whether there are differences in executive functioning between premature 

children and term children, whether executive functioning and parenting style are related and 

if there are differences in parenting style in mothers of preterm children and mothers of term 

children. Method: The children participated in seven executive functioning tests. Parenting 

style was assessed by the Parenting Dimensions Inventory. Results: Differences between 

premature children and the control group are found on three executive functioning tasks 

(measuring inhibition and shifting), in advantage of the control group. The analyses show 

negative correlations between warmth and investment, setting boundaries and negativity in 

parenting and executive functioning, and a positive relation between structure in parenting 

and executive functioning. There are no differences found in parenting style between mothers 

of premature children and mothers in the control group. Conclusion: The differences found 

between preterm children and the control group in executive functioning are in line with other 

research. But, literature suggests premature children have more problems in executive 

functioning than came forward in this study. Also, literature shows correlations between 

parenting style and executive functioning, some of which are opposite to the results of this 

study. Nevertheless, the findings of this study are important: problems in executive 

functioning can be discovered at young age, this knowledge makes early interventions 

possible. 

 

 

Inleiding 

 

De laatste decennia is de overlevingskans van te vroeg geboren kinderen steeds groter 

geworden (Aylward, 2003; Sun, Mohay & O’Callaghan, 2009; Treyvaud et al., 2009). 

Daarom is het belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de lange termijneffecten 

van prematuriteit (Aylward, 2003; Treyvaud et al., 2009). 

Kinderen die te vroeg geboren zijn, hebben een vergroot risico op 

gezondheidsproblemen en ontwikkelingsproblemen (Schum, Neulinger, O’Callaghan & 

Mohay, 2008). Daarnaast hebben kinderen die geboren zijn na een zwangerschap van 32 
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weken of minder, een groter risico op cognitieve problemen en gedragsproblemen (Bayless, 

Pit-ten Cate & Stevenson, 2008). Voornamelijk te vroeg geboren kinderen met een erg laag 

geboortegewicht (onder de 1500 gram) of een extreem laag geboortegewicht (onder de 1000 

gram) lopen risico op ontwikkelingsproblemen (Van de Weijer-Bergsma, Wijnroks & 

Jongmans, 2008). 

 

Risico’s 

Kinderen die te vroeg geboren zijn blijken een vergroot risico te lopen op neurologische en 

neurosensorische beperkingen, zoals cerebrale parese, blindheid, doofheid (Aylward, 2003; 

Caravale, Tozzi, Albino & Vicari, 2005; Treyvaud et al., 2009; Van de Weijer-Bergsma et al., 

2008) en een verstandelijke beperking (Van de Weijer-Bergsma et al., 2008). Deze 

beperkingen worden gezien bij 10 tot 15 procent van de te vroeg geboren kinderen. Daarnaast 

heeft 50 tot 70 procent van de te vroeg geboren kinderen meer subtiele problemen zoals 

cognitieve tekorten, borderline intelligentie, emotionele problemen (Aylward, 2003; Caravale 

et al., 2005; Treyvaud et al., 2009), gedragsproblemen (Aylward, 2003; Caravale et al., 2005; 

Sun et al., 2009; Treyvaud et al., 2009), ADHD, leerproblemen (Aylward, 2003; Caravale et 

al., 2005; Sun et al., 2009; Treyvaud et al., 2009; Van de Weijer-Bergsma et al., 2008) en 

problemen in executief functioneren (Aylward, 2003; Bayless et al., 2008; Bayless & 

Stevenson, 2007; Caravale et al., 2005; Schum et al., 2007; Sum et al., 2009; Van de Weijer-

Bergsma et al., 2008). 

De cognitieve problemen worden al gesignaleerd op peuterleeftijd en houden stand tot 

in de adolescentie (Bayless et al., 2008). Meestal komen de problemen aan het licht wanneer 

het kind naar school gaat en later in de schoolloopbaan (Aylward, 2003; Schum et al., 2008; 

Van de Weijer-Bergsma et al., 2008). Over het algemeen hebben te vroeg geboren kinderen 

een laaggemiddelde IQ-score (Bayless et al., 2008; Bayless & Stevenson, 2007). Zij hebben 

een gemiddelde IQ-score van 6 tot 7 punten of 0.5 standaarddeviatie lager dan op tijd geboren 

kinderen. Ook op 20-jarige leeftijd bestaat er nog een verschil in IQ-score tussen deze twee 

groepen (Caravale et al., 2005). 

Deze studie zal zich richten op de problemen die te vroeg geboren kinderen laten zien 

binnen het executief functioneren. 

 

Executief functioneren 

In de literatuur worden verschillende definities van executief functioneren gehanteerd. 

Daarnaast wordt executief functioneren op verschillende manieren onderverdeeld in 
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cognitieve functies. Sun en collega’s (2009) definiëren executief functioneren als gedrag dat 

doelgericht, bewust en efficiënt is. Gedrag en processen die vallen onder executief 

functioneren, zijn volgens hen cognitieve functies van een hogere orde, die afhankelijk zijn 

van cognitieve basisprocessen, zoals perceptie en aandacht. Zij verdelen de executieve 

functies onder in drie functies: werkgeheugen, inhibitie en plannen. Cicerone, Levin, Malec, 

Stuss en Whyte (2006) leggen executief functioneren uit als functies die gebruikt worden in 

het controleren en sturen van lagere, automatische functies. Zij noemen vijf executieve 

functies: plannen, controleren, activeren, flexibiliteit en inhibitie. In de onderzoeken van 

Garon, Bryson en Smith (2008), Hughes en Ensor (2005), Huizinga (2007), Lehto, Juujärvi, 

Kooistra en Pulkkinen (2003) en Miyake en collega’s (2000) wordt een eenduidige definitie 

en onderverdeling van executieve functies gehanteerd. Zij definiëren executief functioneren 

als het kunnen reguleren van gedachten en handelingen, zodat deze doelgericht en efficiënt 

kunnen zijn. Dit is nodig bij taken die voortdurende bewuste aandacht en inzet vereisen en bij 

het evalueren van feedback, nodig voor een flexibele aanpassing aan de omgeving. In 

onderzoek van Miyake en collega’s (2000) is gebruik gemaakt van de latente-

factorenmethode om de organisatie van executieve functies te onderzoeken. Hieruit is 

gebleken dat executief functioneren onderverdeeld kan worden in drie componenten: 

werkgeheugen, flexibiliteit en inhibitie. In het huidige onderzoek wordt deze laatste definitie 

en onderverdeling aangehouden. 

Met het werkgeheugen wordt informatie tijdelijk toegankelijk gehouden tot de taak 

uitgevoerd is (Huizinga, 2007). Inkomende informatie wordt geselecteerd op relevantie voor 

de taak en mentale representaties worden gecontroleerd en bewerkt. De informatie in het 

werkgeheugen wordt actief bewerkt en niet alleen passief opgeslagen (Garon et al., 2008; 

Lehto et al., 2003; Miyake et al., 2000). Flexibiliteit is het vermogen om tussen verschillende 

taken, handelingen en mentale representaties te kunnen wisselen (Garon et al., 2008; 

Huizinga, 2007; Lehto et al., 2003; Miyake et al., 2000). Inhibitie is het kunnen onderdrukken 

van dominante, automatische responsen wanneer dit nodig is (Garon et al., 2008; Huizinga, 

2007; Lehto et al., 2003; Miyake et al., 2000). Het gaat hierbij om het bewust en 

gecontroleerd onderdrukken van de respons (Miyake et al., 2000). 

Deze drie executieve functies functioneren als geheel, maar zijn ook deels aan elkaar 

gerelateerd. Daarnaast zijn deze drie functies relatief precies omschreven (in tegenstelling tot 

andere genoemde executieve functies zoals plannen) en bovendien zijn deze drie functies 

nodig voor het uitvoeren van meer complexe executieve taken (Miyake et al., 2000).  
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In verschillende onderzoeken komt naar voren dat te vroeg geboren kinderen 

specifieke problemen laten zien in het executief functioneren (Aylward, 2003; Bayless et al., 

2008; Bayless & Stevenson, 2007; Caravale et al., 2005; Schum et al., 2007; Sum et al., 2009; 

Van de Weijer-Bergsma et al., 2008). Problemen met flexibiliteit (Aylward, 2003; Bayless & 

Stevenson, 2007; Caravale et al., 2005; Schum et al., 2007), werkgeheugen (Aylward, 2003; 

Caravale et al., 2005) en inhibitie (Aylward, 2003; Bayless & Stevenson, 2007; Van de 

Weijer-Bergsma et al., 2008) worden veelvuldig waargenomen bij kinderen die te vroeg 

geboren zijn. 

De eerste vijf levensjaren spelen een kritieke rol in de ontwikkeling van executieve 

functies. Tijdens de vroege kindertijd en de peutertijd ontwikkelen de basiscomponenten van 

het executief functioneren zich. Deze vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van 

hogere cognitieve processen tot in de volwassenheid (Garon et al., 2008). Executief 

functioneren is gerelateerd aan schoolprestaties, probleemoplossend vermogen en sociaal-

emotionele ontwikkeling (Huizinga, 2007). Daarnaast houden problemen in executief 

functioneren zijn verband met veel andere problemen, waaronder ADHD, leerproblemen en 

autisme (Sun et al., 2009). 

 

Risicofactoren 

Risicofactoren die samenhangen met de bovengenoemde problemen, zijn te vinden in 

biologische factoren, zoals duur van de zwangerschap, laag geboortegewicht en mannelijk 

geslacht (Van de Weijer-Bergsma et al., 2008) en medische complicaties, zoals dysplasie, 

infecties en hersenbeschadigingen (Aylward, 2003; Treyvaud et al., 2009). Daarnaast zijn er 

risicofactoren in de (sociale) omgeving van het kind (Aylward, 2003; Treyvaud et al., 2009; 

Van de Weijer-Bergsma et al., 2008). Deze omgevingsfactoren beïnvloeden met name de 

veelvoorkomende cognitieve disfuncties (Aylward, 2003; Hughes & Ensor, 2005; Treyvaud et 

al., 2009). Factoren als het psychologische welzijn van de ouders, aandachtssturend gedrag 

door de ouders, (Van de Weijer-Bergsma et al., 2008), sociaaleconomische status (Aylward, 

2003; Hughes & Ensor, 2005; Treyvaud et al., 2009; Van de Weijer-Bergsma et al., 2008), 

etnische achtergrond van de opvoeder, ouder-kind relatie (Aylward, 2003; Hughes & Ensor, 

2005; Treyvaud et al., 2009) en opvoedingsstijl zijn ook van invloed op de cognitieve 

ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat factoren 

als opvoeding een veranderbare factor is in de ontwikkeling van het kind, dat de ontwikkeling 

van te vroeg geboren kinderen positief kan beïnvloeden (Aylward, 2003; Treyvaud et al., 
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2009). Daarom zal dit onderzoek zich richten op de opvoeding als mogelijk belangrijke factor 

in het ontwikkelen van problemen in executieve functies bij te vroeg geboren kinderen. 

 

Opvoeding 

Onderzoek van Treyvaud en collega’s (2009) wijst uit dat specifiek opvoedingsgedrag, zoals 

responsiviteit en sensitiviteit belangrijke invloeden zijn op de vroege ontwikkeling. De relatie 

met de ouder vormt een veilige basis, van waaruit het kind de omgeving kan exploreren, kan 

groeien en zich kan ontwikkelen. De opvoeding speelt een centrale rol in de vroege 

ontwikkeling van kinderen. Een warme en sensitieve opvoedingsstijl blijkt volgens hen een 

protectief effect te hebben op de ontwikkeling van executieve functies van te vroeg geboren 

kinderen. Dit is een opvoedingsstijl waarin positieve affectie en waardering wordt getoond, 

snel en passend gereageerd wordt op de signalen van het kind en consistent steun geboden 

wordt dat past bij de ontwikkelingsleeftijd en behoeften van het kind (‘scaffolding’). 

Verschillende opvoedingsgedragingen hebben een verband met de ontwikkelingsuitkomst van 

het kind op tweejarige leeftijd. Ouderlijke affectie, zowel positief als negatief, speelt een 

belangrijke rol op verschillende ontwikkelingsgebieden. Een faciliterende opvoeding blijkt 

voornamelijk effect te hebben op de cognitieve ontwikkeling, waaronder het executief 

functioneren. De vroege cognitieve ontwikkeling wordt positief beïnvloed door een warme, 

positieve, sensitieve en faciliterende opvoedingsstijl. Dit is een opvoedingsstijl dat 

‘scaffolding’ biedt en weinig restrictief en beheersend is (Treyvaud et al., 2009). 

Uit onderzoek van Magill-Evans en Harrison (2001) komt naar voren dat sociale 

factoren en omgevingsfactoren zelfs een grotere invloed hebben op ontwikkelingsuitkomsten 

dan perinatale complicaties, zoals vroeggeboorte. Ontwikkeling wordt beïnvloed door de 

wisselwerking tussen het kind, het gezin en andere omgevingsaspecten. De reden dat 

sommige te vroeg geboren kinderen meer veerkrachtig zijn dan andere, kan in deze 

wisselwerking liggen. Ook zij komen tot de conclusie dat een warme en responsieve 

opvoeding helpt het kind zich optimaal te ontwikkelen. Te vroeg geboren kinderen met een 

leeftijd tussen de 9 maanden en 5 jaar die een responsieve, wederkerige en autonomie 

bevorderende opvoeding krijgen, ondervinden volgens hun onderzoek een meer optimale 

cognitieve ontwikkeling dan kinderen met een opvoeding die minder van de bovenstaande 

kwaliteiten bevat. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Schoeder en Kelley (2009) dat meer 

grenzen stellen in de opvoeding van peuters een positieve samenhang heeft met zelfregulatie 

(zoals het inhiberen van hyperactiviteit en agressie). Aspecten van de leefomgeving laten een 

samenhang zien met gedrag en cognitieve functies (aandacht, inhibitie en geheugen) in 
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kinderen. Veel conflicten en weinig structuur in het gezin houden verband met 

gedragsproblemen en cognitieve problemen bij kinderen. Daartegenover zijn aspecten als 

expressiviteit in het gezin, cohesie, structuur, weinig conflicten in het gezin en meer grenzen 

stellen in de opvoeding gerelateerd aan betere gedragsregulatie in de kinderen en betere 

executieve vaardigheden. Een gestructureerde leefomgeving is volgens hen belangrijk voor 

het uitvoeren van processen die gebruikt worden om gedachten, emoties en gedrag te 

reguleren. 

 

Vraagstelling 

Kortom, uit de literatuur blijkt dat te vroeg geboren kinderen een groter risico lopen op 

problemen in executief functioneren (Aylward, 2003; Bayless et al., 2008; Bayless & 

Stevenson, 2007; Caravale et al., 2005; Schum et al., 2007; Sum et al., 2009; Van de Weijer-

Bergsma et al., 2008). Meestal komen de problemen aan het licht wanneer het kind naar 

school gaat en later in de schoolloopbaan (Aylward, 2003; Schum et al., 2008; Van de Weijer-

Bergsma et al., 2008), maar uit enkele onderzoeken komt naar voren dat de problemen al in de 

peutertijd zichtbaar kunnen zijn (Bayless et al., 2008; Garon et al., 2008). Het onderzoek 

wordt uitgevoerd bij driejarige kinderen, om te onderzoeken of de achterstand in executieve 

functies van te vroeg geboren kinderen ten opzichte van op tijd geboren kinderen op deze 

leeftijd al aanwezig is. Dit is van belang, omdat vroege onderkenning tot eerdere hulp of 

begeleiding en daarmee wellicht tot vermindering van de problemen kan leiden. Daarnaast 

blijkt uit de literatuur dat de opvoeding een belangrijke factor is in de ontwikkeling van 

executief functioneren (Magill-Evans & Harrison, 2001; Schoeder & Kelley, 2009; Treyvaud 

et al., 2009). Er is echter weinig onderzoek gedaan naar verschillen in opvoedingsstijl tussen 

ouders van te vroeg geboren kinderen en ouders van op tijd geboren kinderen, er is alleen veel 

literatuur over ouder-kind interactie in de eerste levensjaren. Omdat opvoeding een 

belangrijke omgevingsfactor is, die veel invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen, is het 

belangrijk om te onderzoeken in hoeverre de opvoedingsstijl verband houdt met verschillen in 

executief functioneren. Daarom zal in dit onderzoek worden getracht een antwoord te vinden 

op volgende vraagstellingen: 

- Is er een verschil in prestatie op executieve functies (werkgeheugen, flexibiliteit en 

inhibitie) tussen te vroeg geboren kinderen en op tijd geboren kinderen van drie jaar? 

Hypothese: Te vroeg geboren kinderen van drie jaar presteren minder goed op 

executieve functies dan op tijd geboren kinderen van drie jaar. 
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- Is er een verband tussen opvoedingsstijl en prestatie op executieve functies 

(werkgeheugen, flexibiliteit en inhibitie) bij kinderen van drie jaar? 

Hypotheses: 

1. Er is een positief verband tussen warmte en investering in de opvoedingsstijl en 

prestatie op executieve functies bij kinderen van drie jaar. 

2. Er is een negatief verband tussen negativiteit in de opvoedingsstijl en prestatie op 

executieve functies bij kinderen van drie jaar. 

3. Er is een positief verband tussen structuur in de opvoedingsstijl en prestatie op 

executieve functies bij kinderen van drie jaar. 

4. Er is een positief verband tussen grenzen stellen in de opvoedingsstijl en prestatie 

op executieve functies bij kinderen van drie jaar. 

- Is er een verschil in opvoedingsstijl van moeders van te vroeg geboren kinderen en 

moeders van op tijd geboren kinderen? 

Hypothese: Er bestaat een verschil in opvoedingsstijl van moeders van te vroeg 

geboren kinderen en moeders van op tijd geboren kinderen. 

 

 

Methode 

 

Onderzoeksgroep 

De totale groep participanten bestond uit 60 kinderen en hun moeders. De ouders van deze 

kinderen zijn mondeling en/of schriftelijk benaderd, via kinderdagverblijven, internet en 

kennissen. De leeftijd in jaren van de kinderen varieerde van 2.58 tot 4.04 met een 

gemiddelde van 3.29 en een standaardafwijking van 0.34. In de onderzoekgroep bevonden 

zich 32 jongens (53,3%) en 28 meisjes (46,7%). De totale groep participanten bestond uit een 

experimentele groep van 40 te vroeg geboren kinderen met hun moeders en een controlegroep 

van 20 op tijd geboren kinderen met hun moeders. In tabel 1 is de leeftijd van beide 

onderzoeksgroepen af te lezen en is de gecorrigeerde leeftijd en het de mate van prematuriteit 

van de te vroeg geboren kinderen af te lezen. De kinderen van de controlegroep zijn allen op 

tijd geboren en hadden geen te laag geboortegewicht. Zij zijn allen gezond geboren en hebben 

de eerste weken na de geboorte geen ziekenhuisopname gehad. Ook hebben zij geen 

problemen in de motorische, verstandelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De onderzoeksgegevens van de participanten zijn anoniem verwerkt. 
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Tabel 1. Minimum, maximum, gemiddelde score en standaardafwijking voor de leeftijd van de 

controlegroep (N=20) en de leeftijd, gecorrigeerde leeftijd en mate van prematuriteit van de 

experimentele groep (N=40) 

 
Geboortestatus Minimum Maximum Gemiddelde 

Standaard-
afwijking 

Prematuur 2.90 3.98 3.19 0.23 Leeftijd in jaren 
Normaal 2.58 4.04 3.50 0.43 

Leeftijd in weken Prematuur 150.63 185.51 162.74 9.22 
Gecorrigeerde 
leeftijd in weken 

Prematuur 141.80 173.12 153.29 8.36 

Aantal weken te 
vroeg geboren 

Prematuur 5.27 13.81 9.45 2.34 

 
 

Procedure 

Bij de kinderen wordt, in bijzijn van hun moeder, een aantal testjes gedaan om het executief 

functioneren van de kinderen te meten. Dit onderzoek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. De meeste 

onderzoeken vinden plaats in een rustige ruimte van de Universiteit Utrecht, enkele 

onderzoeken vinden plaats in een rustige ruimte bij een testleider thuis. Het onderzoek wordt 

afgenomen door vijf studenten van de masteropleiding orthopedagogiek. Vooraf krijgen zij 

een training gehad. Daarnaast vullen de moeders een vragenlijst in over opvoedingsgedrag, de 

Parenting Dimensions Inventory (PDI), om de opvoedingsstijl te meten. 

 

Onderzoeksinstrumenten 

A-not-B zonder wissel 

Een speeltje wordt, in het zicht van het kind, verstopt in een van de twee tonnen op tafel. Na 

het verstoppen telt de testleider hardop en op de vingers, de instaptijd is 5 vijf seconden. 

Hierna mag het kind het speeltje zoeken. Als het op de juiste plaats gezocht heeft, wordt het 

speeltje in de andere ton verstopt, dit is de wisseltrial. Als het kind op de juiste plaats zoekt op 

de wisseltrial, wordt de wachttijd verlengd. Als het kind niet de juiste ton kiest, wordt de 

wachttijd verkort. Elk item mag maximaal drie keer worden afgenomen. De score wordt 

bepaald door de wachttijd waarop een correct antwoord wordt gegeven: 1 punt voor 1 seconde 

wachttijd, 2 punten voor 3 seconden wachttijd, 3 punten voor 5 seconden wachttijd en 4 

punten voor 10 seconden wachttijd. 

Deze test pretendeert het werkgeheugen te meten (Espy et al., 2001; Garon et al., 

2008). Ook inhibitie is volgens Espy en collega’s (2001) een executieve functie die bij deze 

taak gebruikt wordt. 
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A-not-B met wissel 

Deze test volgt dezelfde procedure als de A-not-B zonder wissel, maar dan worden de tonnen 

meteen na het verstoppen van het speeltje omgedraaid. De ton met het speeltje wordt altijd 

voor het kind langs gedraaid. De instaptijd is de wachttijd dat het kind heeft behaald op de A-

not-B zonder wissel. De scoringsprocedure is gelijk aan die van de A-not-B zonder wissel. 

Deze test pretendeert het werkgeheugen te meten (Espy et al., 2001; Garon et al., 

2008). Ook inhibitie is volgens Espy en collega’s (2001) een executieve functie die bij deze 

taak gebruikt wordt. 

 

Reverse Categorisation 

Er is een groot en een klein bakje en het kind krijgt grote en kleine blokjes. Van tevoren 

wordt gekeken of het kind het grote en kleine blokje en het grote en het kleine bakje kan 

aanwijzen. De blokjes moeten gesorteerd worden in de bakjes. Tijdens de preswitch fase 

moeten de grote blokjes in het grote bakje en de kleine blokjes in het kleine bakje. Daarna, in 

de postswitch fase, moeten de grote blokjes in het kleine bakje en de kleine blokjes in het 

grote bakje worden gedaan. Het kind krijgt de blokjes in een quasi-random volgorde 

aangereikt. De score is gelijk aan het aantal goed gesorteerde blokjes, met een minimale score 

van 0 en een maximale score van 12 punten. 

Deze test pretendeert flexibiliteit te meten (Carlson, 2005; Espy et al., 1999). Echter, 

volgens Garon en collega’s (2008), meet deze test ook inhibitie. 

 

Kaart Sorteertaak 

Er zijn twee bakjes die voorzien zijn van twee kaarten: een blauw konijn en een rode boot. 

Van tevoren wordt gekeken of het kind moeite heeft met de vormen en de kleuren. In de 

preswitch fase moet het kind de testkaarten, met rode konijnen en blauwe boten, sorteren op 

kleur: het rode konijn moet in het bakje met de rode boot; de blauwe boot moet in het bakje 

met het blauwe konijn. Na vijf keer achtereenvolgens juist gesorteerd te hebben, moet het 

kind in de postswitch fase de kaarten sorteren op vorm: het rode konijn moet in het bakje met 

het blauwe konijn; de blauwe boot moet in het bakje met de rode boot. De score bedraagt 1 

punt wanneer het kind in de preswitch fase vijf kaarten achtereen juist sorteert (wanneer dit 

criterium niet wordt behaald, wordt er gestopt en worden 0 punten toegekend). De score 

bedraagt 2 punten wanneer het kind in de postswitch fase vier kaarten achtereenvolgens of 

vijf van de zes kaarten juist sorteert. 

Deze test pretendeert flexibiliteit te meten (Carlson, 2005; Huizinga, 2007). 
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Delayed Alternation 

Buiten het zicht van het kind wordt er een rozijntje verstopt in een van de twee tonnen op 

tafel. Wanneer het gevonden is, mag het kind het opeten. Daarna wordt het rozijntje in de 

andere ton verstopt. Wanneer het kind in de verkeerde ton zoekt, wordt het rozijntje opnieuw 

op dezelfde locatie verstopt. Om en om wordt het rozijntje links en rechts verstopt, zestien 

maal achterelkaar. De score wordt gevormd door het aantal keer dat het kind het rozijntje 

tijdens de eerste poging op de juiste locatie zoekt, met een minimale score van 0 punten en 

een maximale score van 16 punten. 

Deze test pretendeert het werkgeheugen te meten (Espy et al., 2001; Espy et al., 1999) 

 

Bear-Dragon 

De testleider heeft twee handpoppen, een beer en een draak. Het kind wordt gezegd dat het 

wel de opdrachten van de (lieve) beer, maar niet de opdrachten van de (stoute) draak moet 

uitvoeren. Er wordt eerst een oefenitem gedaan. Daarna zijn er vijf opdrachten, die eerst door 

de beer, en, na het goed uitvoeren, door de draak worden gegeven. De opdracht mag 

maximaal drie keer herhaald worden door de beer. De score wordt bepaald door het aantal 

items waarbij het kind geen beweging laat zien na de opdracht van de draak, met een 

minimale score van 0 punten en een maximale score van 5 punten. 

Deze test pretendeert inhibitie te meten (Carlson, 2005; Garon et al., 2008). 

 

Snack Delay 

Er wordt een snoepje naar keuze (rozijntje, Nibbit of manna) onder een doorzichtig bakje voor 

het kind neergelegd. Het kind wordt verteld dat hij/zij het snoepje mag opeten als de testleider 

met een belletje rinkelt. Er wordt een oefenitem gedaan. Daarna zijn er vier items, met een 

wachttijd 5, 10, 15 en 20 seconden. De score wordt bepaald door het aantal keren dat het kind 

volledig heeft gewacht, met een minimale score van 0 punten en een maximale score van 4 

punten. 

Deze test pretendeert inhibitie te meten (Carlson, 2005; Garon et al., 2008). 

 

Parenting Dimensions Inventory (PDI) 

Deze vragenlijst wordt per e-mail aan de moeders verzonden, zij sturen deze ingevuld per e-

mail terug. De PDI is een zelfrapportage van opvoedingsstijl (Davis et al., 2001; Locke & 

Prinz, 2002). De vragenlijst PDI bestaat uit 67 vragen, verdeeld in drie onderdelen. Het eerste 

deel bestaat uit veertien vragen over opvoedingsstijl/opvoedingsgedrag met een multiple 
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choise antwoord tussen 1 (helemaal mee oneens) en 6 (helemaal mee eens). In het tweede deel 

worden vijf keer twee uitspraken gegeven, waartussen de moeder moet kiezen. Daarbij moet 

zij aangeven in hoeverre zij het eens is met uitspraak A of B, met een score tussen 1 (helemaal 

eens met A) en 7 (helemaal eens met B). Het derde deel bestaat uit zes beschrijvingen van 

situaties, waar acht vragen over gesteld worden. De moeder moet aangeven hoe waarschijnlijk 

het is dat zij bepaald opvoedingsgedrag zal laten zien in die situatie, met een score tussen 1 

(zeer onwaarschijnlijk) en 5 (zeer waarschijnlijk).  

De betrouwbaarheid en validiteit van de PDI wordt ondersteund door Cunningham, 

Warschausky en Dixon Thomas (2009), Davis en collega’s (2001), Locke en Prinz (2002) en 

Modecki en Wilson (2009). Verschillende onderzoeken verdelen de items van de PDI op 

verschillende manieren in subschalen, variërend van twee tot acht subschalen, zoals warmte, 

beperking, fysieke straffen (Davis et al., 2001), controle (Cunningham et al., 2009; Davis et 

al., 2001; Steele et al., 2003), striktheid (Davis et al., 2001; Modecki & Wilson, 2009), 

responsiviteit (Modecki & Wilson, 2009; Steele et al., 2003), consistentie, zorgzaamheid 

(Steele et al., 2003), steun en structuur (Cunningham et al., 2009). 

In dit onderzoek is gekozen voor vier subschalen: warmte en investering, negativiteit, 

structuur en grenzen stellen. Deze indeling is gemaakt aan de hand van ‘Guidelines for coding 

parenting styles’ (n.d.). Van enkele vragen zijn de antwoordcategorieën omgepoold, zodat de 

vraag binnen een subschaal past. De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alfa) van de schalen 

varieert van .65 tot .84. Een overzicht van de schalen en bijbehorende items en 

betrouwbaarheid is te vinden in tabel 6 in bijlage 1. 

 

Statistische analyses 

Aan de hand van een covariantieanalyse (ANCOVA) voor afzonderlijke groepen is 

onderzocht of er een verschil bestaat in executief functioneren tussen te vroeg geboren 

kinderen en op tijd geboren kinderen. Hierbij is prematuriteit de onafhankelijke variabele en 

zijn de testscores op de tests voor executief functioneren de afhankelijke variabelen. Leeftijd 

wordt als covariaat opgenomen, omdat de twee onderzoeksgroepen hierop significant van 

elkaar verschillen (T(58) = 3.52, p < .01) en leeftijd invloed kan hebben op de prestatie op de 

tests voor executief functioneren. Er wordt eenzijdig getoetst. Alle variabelen voldoen aan de 

voorwaarden om een ANCOVA te kunnen uitvoeren. 

Vervolgens wordt er met behulp van een Pearson correlatietoets bekeken of er een 

samenhang bestaat tussen executief functioneren en opvoedingsstijl. Hierbij wordt de 

correlatie tussen de vier subschalen van de PDI (warmte en investering, negativiteit, structuur 
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en grenzen stellen) en de testscores op de tests voor executief functioneren onderzocht. Ook 

hierbij wordt eenzijdig getoetst. Alle variabelen voldoen aan de voorwaarden om een Pearson 

correlatietoets te kunnen uitvoeren. 

Ten slotte wordt door middel van een T-toets voor afzonderlijke groepen bekeken of 

er verschillen bestaan in de opvoedingsstijl tussen moeders van kinderen die te vroeg geboren 

zijn en moeders van op tijd geboren kinderen. Hierbij is prematuriteit de onafhankelijke 

variabele en zijn de vier subschalen van de PDI (warmte en investering, negativiteit, structuur 

en grenzen stellen) de afhankelijke variabelen. Bij deze analyse wordt tweezijdig getoetst, 

omdat er geen gerichte hypothese is opgesteld. Alle variabelen voldoen aan de voorwaarden 

om een T-toets te kunnen uitvoeren. 

Voor alle analyses geldt dat er getoetst is met een alfa van .05.  

 

 

Resultaten 

 

Beschrijvende statistieken 

In tabel 1 zijn het gemiddelde en de standaardafwijking van de onderzoeksgroep op de 

testscores op de tests voor executief functioneren weergegeven. In tabel 2 zijn het gemiddelde 

en de standaardafwijking van de onderzoeksgroep op de schalen van de PDI af te lezen. 

 

Tabel 1. Minimum, maximum, gemiddelde score en standaardafwijking voor de scores op de 
tests voor executief functioneren (N=60) 
 Minimum Maximum Gemiddelde Standaardafwijking 
A-not-B zonder wissel 0.00 4.00 3.42 1.13 
A-not-B met wissel 0.00 4.00 2.59 1.58 
Reverse Categorisation 0.00 12.00 9.77 3.84 
Kaart Sorteertaak 0.00 2.00 1.23 0.70 
Delayed Alternation 2.00 16.00 9.17 3.00 
Bear-Dragon 0.00 5.00 1.32 1.85 
Snack Delay 1.00 4.00 3.88 0.49 
 
Tabel 2. Minimum, maximum, gemiddelde score en standaardafwijking voor de schaalscores 
op de PDI (N=60) 
 Minimum Maximum Gemiddelde Standaardafwijking 
Warmte en investering 38.00 60.00 52.86 4.52 
Negativiteit 21.00 64.00 32.63 7.15 
Structuur 44.00 90.00 73.78 9.63 
Grenzen stellen 42.00 94.00 72.11 9.99 
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Prematuriteit en executieve functies 

De resultaten van de ANCOVA zijn te vinden in tabel 3. 

 

Werkgeheugen 

Ook op de tests voor werkgeheugen (A-not-B zonder wissel, A-not-B met wissel en Delayed 

Alternation) is geen significant verschil gevonden tussen de twee onderzoeksgroepen. 

 

Flexibiliteit 

Op Reverse Categorisation is een significant verschil gevonden tussen te vroeg geboren 

kinderen en op tijd geboren kinderen. Te vroeg geboren kinderen scoren op deze test, met een 

gemiddelde van 8.95, gemiddeld lager dan op tijd geboren kinderen, met een gemiddelde van 

11.40. Ook op de Kaart Sorteertaak verschillen de groepen kinderen significant. Prematuur 

geboren kinderen scoren, met een gemiddelde van 1.18, ook op deze test gemiddeld lager dan 

op tijd geboren kinderen, met een gemiddelde van 1.35. Dit wil zeggen dat te vroeg geboren 

kinderen minder goed kunnen wisselen tussen verschillende taken, handelingen en mentale 

representaties. 

 

Inhibitie 

Zoals hierboven vermeld, scoren te vroeg geboren kinderen gemiddeld lager dan op tijd 

geboren kinderen op Reverse Categorisation. Ook op de Bear-Dragon test is een significant 

verschil gevonden tussen beide groepen. Te vroeg geboren kinderen scoren hierop, met een 

gemiddelde van 0.67, gemiddeld lager dan op tijd geboren kinderen, met een gemiddelde van 

2.60. Dit wil zeggen dat zij minder goed dominante, automatische responsen kunnen 

onderdrukken. Bij Snack Delay is echter geen significant verschil gevonden, evenals, zoals 

hierboven al genoemd is, bij de A-not-B zonder wissel en de A-not-B met wissel. 

De hypothese ‘te vroeg geboren kinderen van drie jaar presteren minder goed op executieve 

functies dan op tijd geboren kinderen van drie jaar’  wordt aangenomen voor twee van de drie 

executieve functies. Te vroeg geboren kinderen scoren significant lager dan op tijd geboren 

kinderen op een aantal tests voor inhibitie en flexibiliteit, maar er zijn geen verschillen op 

tests voor werkgeheugen. 
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Tabel 3. Covariantieanalyse (ANCOVA) voor effecten van de factor prematuriteit op de tests 
voor executief functioneren met leeftijd als covariaat 
 df SS MS F p 
A-not-B zonder wissel 2 4.91 2.46 1.98 .07 
A-not-B met wissel 2 5.15 2.58 1.03 .18 
Reverse Categorisation 2 87.52 43.76 3.19 .02 
Kaart Sorteertaak 2 4.23 2.11 4.91 .01 
Delayed Alternation 2 26.47 13.24 1.50 .12 
Bear-Dragon 2 35.70 26.85 10.36 <.01 
Snack Delay 2 0.62 0.31 1.31 .14 
 
 
Opvoedingsstijl 

Uit de resultaten van de T-toets is gebleken dat de opvoedingsstijl van moeders van te vroeg 

geboren kinderen niet significant verschilt van de opvoedingsstijl van moeders van op tijd 

geboren kinderen. Op geen van de schalen van de PDI (warmte en investering, negativiteit, 

structuur en grenzen stellen) is een significant verschil gevonden. De resultaten van de T-toets 

zijn af te lezen in tabel 4. 

De hypothese ‘er bestaat een verschil in opvoedingsstijl van moeders van te vroeg geboren 

kinderen en moeders van op tijd geboren kinderen’ wordt verworpen. 

 

Tabel 4. Verschillen tussen te vroeg geboren kinderen (N=40) en op tijd geboren kinderen 
(N=20) op de schalen van de PDI: resultaten van de T-toets 
 Geboortestatus Gemiddelde Standaardafwijking df T p 

Prematuur 53.47 4.25 Warmte en 
investering Normaal 51.70 4.89 

34.35 -1.37 .18 

Prematuur 32.43 6.26 Negativiteit 

Normaal 33.00 8.72 
29.81 0.26 .80 

Prematuur 74.66 8.48 Structuur 

Normaal 72.10 11.55 
30.07 -0.87 .39 

Prematuur 73.26 8.86 Grenzen stellen 

Normaal 69.79 11.86 
28.37 -1.13 .27 

 

Executieve functies en opvoedingsstijl 

De resultaten van de Pearson correlatietoets zijn af te lezen in tabel 5. Er zijn een aantal 

significante relaties gevonden tussen de schalen van de PDI en de executieve functie tests. 

Omdat een aantal resultaten in strijd is met de vooraf opgestelde hypotheses, wordt er 

tweezijdig getoetst. 

De schaal warmte en investering heeft een significante negatieve relatie met de 

prestatie op Bear-Dragon (r = -.42, p < 0.01). Met de overige tests voor executief functioneren 
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houdt warmte en investering geen verband. De hypothese ‘er is een positief verband tussen 

warmte en investering in de opvoedingsstijl en prestatie op executieve functies bij kinderen 

van drie jaar’ wordt verworpen. 

De schaal negativiteit heeft een significante negatieve relatie met de prestatie op 

Delayed Alternation (r = -.32, p = 0.01) en Snack Delay (Pearson Correlatie = -.64, p < 0.01). 

Met de overige tests voor executief functioneren houdt negativiteit geen verband. De 

hypothese ‘er is een negatief verband tussen negativiteit in de opvoedingsstijl en prestatie op 

executieve functies bij kinderen van drie jaar’ wordt aangenomen. 

De schaal structuur heeft een significante positieve relatie met de prestatie op Snack 

Delay (r = .35, p = 0.01). Met de overige tests voor executief functioneren houdt structuur 

geen verband. De hypothese ‘er is een positief verband tussen structuur in de opvoedingsstijl 

en prestatie op executieve functies bij kinderen van drie jaar’ wordt aangenomen. 

De schaal grenzen stellen heeft een significante negatieve relatie met de prestatie op 

Bear-Dragon (r = -.30, p = 0.03). Met de overige tests voor executief functioneren houdt 

warmte en investering geen verband. De hypothese ‘er is een positief verband tussen grenzen 

stellen in de opvoedingsstijl en prestatie op executieve functies bij kinderen van drie jaar’ 

wordt verworpen. 

 

Tabel 5. Correlaties tussen prestatie op executieve functie tests schalen van de PDI: 
resultaten van de Pearson correlatietoets 

  
Warmte en 
investering 

Negativiteit Structuur 
Grenzen 
stellen 

A-not-B zonder wissel r .23 -.09 .02 -.02 
A-not-B met wissel r -.025 -.04 -.08 -.22 
Reverse Categorisation r -.16 .02 -.06 .10 
Kaart Sorteertaak r -.14 -.05 -.15 -.15 
Delayed Alternation r -.08 -.32* .02 <.01 
Bear-Dragon r -.42* .03 -.20 -.30* 
Snack Delay r -.09 -.64* .35* .05 
* Correlatie is significant. 

 

 

Discussie 

 

Onderzoek naar de lange termijn ontwikkeling van executieve functies bij te vroeg geboren 

kinderen is belangrijk, omdat steeds meer te vroeg geboren kinderen overleven (Aylward, 
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2003; Sun, Mohay & O’Callaghan, 2009; Treyvaud et al., 2009). Uit de literatuur blijkt dat 

problemen in executief functioneren veelvuldig voorkomt bij deze kinderen (Aylward, 2003; 

Bayless et al., 2008; Bayless & Stevenson, 2007; Caravale et al., 2005; Schum et al., 2007; 

Sum et al., 2009; Van de Weijer-Bergsma et al., 2008). Dit onderzoek is een waardevolle 

bijdrage aan bestaande onderzoeken, omdat het zich specifiek richt op kinderen in de leeftijd 

van drie jaar. De meeste onderzoeken rondom dit onderwerp gaan over kinderen in de 

schoolleeftijd, slechts enkelen hebben de executieve functies al in de peutertijd onderzocht. 

Onderzoek naar executieve functies op jonge leeftijd is van belang, omdat vroege 

onderkenning tot eerdere hulp of begeleiding en daarmee wellicht tot vermindering van de 

problemen kan leiden. Verder kijkt dit onderzoek naar opvoedingsstijl, dat volgens de 

literatuur een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de executieve functies (Magill-

Evans & Harrison, 2001; Schoeder & Kelley, 2009; Treyvaud et al., 2009). Er is nog weinig 

literatuur beschikbaar over verschillen in opvoedingsstijl tussen ouders van te vroeg geboren 

kinderen en ouders van op tijd geboren kinderen. Ook daarin is dit onderzoek een aanvulling, 

opvoeding is een belangrijke omgevingsfactor, die veel invloed heeft op de ontwikkeling van 

kinderen. 

Uit het huidige onderzoek komen een aantal belangrijke bevindingen naar voren. De 

hypothese ‘te vroeg geboren kinderen van drie jaar presteren minder goed op executieve 

functies dan op tijd geboren kinderen van drie jaar’  wordt aangenomen voor twee van de drie 

executieve functies. Te vroeg geboren kinderen gemiddeld minder goed presteren dan op tijd 

geboren kinderen op drie tests voor executief functioneren: Bear-Dragon, Kaart Sorteertaak 

en Reverse Categorisation. Deze tests meten inhibitie, het vermogen om een dominante, 

automatische respons te onderdrukken en flexibiliteit, het vermogen om tussen verschillende 

taken, handelingen en mentale representaties te kunnen wisselen. Deze gevonden verschillen 

komen overeen met eerdere onderzoeken, die aangeven dat te vroeg geboren kinderen meer 

problemen ervaren met inhibitie (Aylward, 2003; Bayless & Stevenson, 2007; Van de Weijer-

Bergsma et al., 2008) en flexibiliteit (Aylward, 2003; Bayless & Stevenson, 2007; Caravale et 

al., 2005; Schum et al., 2007). Op de andere tests die inhibitie meten (A-not-B zonder wissel, 

A-not-B met wissel en Snack Delay) is echter geen significant verschil gevonden tussen te 

vroeg geboren kinderen en de controlegroep. Ook op de tests die het werkgeheugen, het 

vermogen om informatie tijdelijk toegankelijk gehouden, inkomende informatie te selecteren 

en mentale representaties te controleren en te bewerken, meten (A-not-B zonder wissel, A-

not-B met wissel en Delayed Alternation) is geen significant verschil gevonden tussen beide 

onderzoeksgroepen. Dit komt niet overeen met onderzoek van Aylward (2003) en Caravale en 
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collega’s (2005), die er juist op wijzen dat te vroeg geboren kinderen problemen ondervinden 

met het werkgeheugen. Mogelijk is het verschil met eerder onderzoek te verklaren door het 

verschil in leeftijd van de onderzoeksgroepen. De bovenstaande onderzoeken zijn uitgevoerd 

bij kinderen in de basisschoolleeftijd, terwijl het huidige onderzoek gebruik heeft gemaakt 

van een onderzoeksgroep met de leeftijd van drie jaar.  

  Verder komen er in dit onderzoek geen significante verschillen naar voren in 

opvoedingsstijl (wat betreft warmte en investering, negativiteit, structuur en grenzen stellen) 

tussen moeders van te vroeg geboren kinderen en moeders van op tijd geboren kinderen. De 

hypothese ‘er bestaat een verschil in opvoedingsstijl van moeders van te vroeg geboren 

kinderen en moeders van op tijd geboren kinderen’ wordt verworpen. 

Daarnaast zijn er verbanden gevonden tussen opvoedingsstijl en prestatie op 

executieve functies. Er is een positieve relatie gevonden tussen structuur en Snack Delay, een 

inhibitietest, en negativiteit blijkt negatief verband te houden met Snack Delay en Delayed 

Alternation, een test voor werkgeheugen. De hypotheses ‘er is een positief verband tussen 

structuur in de opvoedingsstijl en prestatie op executieve functies bij kinderen van drie jaar’ 

en ‘er is een negatief verband tussen negativiteit in de opvoedingsstijl en prestatie op 

executieve functies bij kinderen van drie jaar’ worden aangenomen. Dit komt overeen met de 

literatuur, waarin ook aangegeven wordt dat structuur een positieve invloed heeft (Schoeder 

& Kelley, 2009) en negativiteit (bijvoorbeeld veel conflicten) (Magill-Evans & Harrison, 

2001) een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van executieve functies. Echter, in dit 

onderzoek zijn negatieve correlaties gevonden tussen warmte en investering en grenzen 

stellen en Bear-Dragon, een inhibitietest. De hypotheses ‘er is een positief verband tussen 

warmte en investering in de opvoedingsstijl en prestatie op executieve functies bij kinderen 

van drie jaar’ en ‘er is een positief verband tussen grenzen stellen in de opvoedingsstijl en 

prestatie op executieve functies bij kinderen van drie jaar’ worden verworpen. Deze 

opvallende resultaten staan tegenover bevindingen uit eerdere onderzoeken, die aangeven dat 

deze aspecten in de opvoeding juist positief verband houden met de ontwikkeling van 

executieve functies (Magill-Evans & Harrison, 2001; Schoeder & Kelley, 2009; Treyvaud et 

al., 2009). Mogelijk speelt leeftijd een mediërende rol in het negatieve verband tussen warmte 

en investering en de prestatie op Bear-Dragon, omdat leeftijd in deze onderzoeksgroep een 

negatief verband houdt met de mate van warmte en investering (r = -.23, p = .04) en een 

positief verband houdt met de prestatie op Bear-Dragon (r = .34, p < .01). Het negatieve 

verband tussen grenzen stellen in de opvoeding en de prestatie op Bear-Dragon is mogelijk te 
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verklaren door dat kinderen die minder goed zijn in inhibitie, impulsiever zijn en daarmee om 

meer begrenzing in de opvoeding vragen. 

 Verschillen tussen de bevindingen in dit onderzoek en eerdere onderzoeken, kunnen te 

verklaren zijn door een aantal factoren. In de eerste plaats is er in dit onderzoek gewerkt met 

een vrij kleine steekproef, waardoor eventuele subtiele verschillen minder goed naar voren 

komen. Dit is een belangrijke implicatie van dit onderzoek. Daarnaast is de controlegroep niet 

a-select, omdat veel van de benaderde moeders niet gereageerd hebben. Sterke punten van dit 

onderzoek zijn dat er tests voor executief functioneren zijn gebruikt, waarvan in eerdere 

onderzoeken is aangetoond dat zij meten wat beoogd wordt te meten (Carlson, 2005; Espy et 

al., 2001; Espy et al., 1999; Garon et al., 2008; Huizinga, 2007). Ook de vragenlijst voor 

opvoedingsgedrag is betrouwbaar en valide (Cunningham et al., 2009; Davis et al., 2001; 

Locke & Prinz, 2002; Modecki & Wilson, 2009). Verder is de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gewaarborgd doordat de testleiders een training hebben 

gevolgd. 

 Een aanbeveling voor toekomstig onderzoek is het herhalen van dit onderzoek met een 

grotere en a-selecte steekproef. Dit zal de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten 

ten goede komen. Bovendien kunnen dan eventuele subtielere verschillen, die in dit 

onderzoek niet naar voren zijn gekomen, met een grotere steekproef wel aan het licht komen. 

Daarnaast kan toekomstig onderzoek meer duidelijkheid geven over de invloed van 

opvoedingsstijl op het executief functioneren. 

De achterstand die te vroeg geboren kinderen ten opzichte van op tijd geboren 

kinderen laten zien in executief functioneren, is belangrijk om vroegtijdig te onderkennen. De 

gevonden verschillen in executief functioneren (inhibitie en flexibiliteit) tussen te vroeg 

geboren kinderen en de controlegroep wijzen erop, dat eventuele achterstanden al op 

driejarige leeftijd al aan het licht gebracht kunnen worden. Vroege onderkenning maakt het 

mogelijk om deze kinderen tijdig ondersteuning en begeleiding te bieden, waardoor eventuele 

latere problemen voorkomen kunnen worden. Daarnaast blijkt opvoedingstijl met de 

ontwikkeling van executieve functies samen te hangen. Verder onderzoek naar deze relatie 

kan handvatten bieden om de opvoeding van kinderen met een achterstand in executief 

functioneren eventueel aan te passen om de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen. Dit is vooral belangrijk omdat executief functioneren volgens de literatuur 

gerelateerd is aan schoolprestaties, probleemoplossend vermogen, sociaal-emotionele 

ontwikkeling (Huizinga, 2007), ADHD, leerproblemen en autisme (Sun et al., 2009). 
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Bijlage 1: schalen van de PDI 

 

Tabel 6. Schalen van de PDI met bijbehorende items en betrouwbaarheid 
Schaal Cronbach’s 

Alfa 
Item Iteminhoud Cronbach’s Alfa 

wanneer item 
verwijderd is 

I.1 Ik moedig mijn kind aan om over zijn/haar problemen te praten. .60 Warmte en 
investering I.6 Mijn kind en ik hebben samen fijne en vertrouwelijke momenten. .62 
 

I.7 
Ik moedig mijn kind aan om nieuwsgierig te zijn, dingen te 
onderzoeken en vragen over dingen te stellen. 

.60 

 
I.8 

Ik vind het interessant en leerzaam om langere tijd met mijn kind 
op te trekken. 

.56 

 
I.9* 

Ik geloof dat het niet altijd een goed idee is om kinderen aan te 
moedigen over hun problemen te praten omdat ze hierdoor nog 
meer van streek kunnen raken. 

.66 

 I.10 Ik moedig mijn kind aan om zijn/haar mening te uiten. .60 
 

I.11 
Ik zorg ervoor dat mijn kind weet dat ik waardering heb voor wat 
hij/zij probeert te bereiken. 

.65 

 
I.12* 

Ik geloof dat de meeste kinderen zo vaak van gedachten 
veranderen dat het moeilijk is om hun meningen serieus te nemen. 

.64 

 
I.13* 

Als ik mijn kind laat vertellen over zijn/haar problemen, dan gaat 
hij/zij daar juist steeds meer over klagen. 

.64 

 

.65 

I.14 
Ik respecteer de eigen mening van mijn kind en moedig hem/haar 
aan om deze te uiten. 

.66 

Negativiteit 
III.1.1 

Uw kind is naar buiten gegaan zonder zijn of haar speelgoed op te 
ruimen, zoals u gevraagd had. 
Stem verheffen. 

.83 

 
III.1.3 

Uw kind is naar buiten gegaan zonder zijn of haar speelgoed op te 
ruimen, zoals u gevraagd had. 
Straffen door het kind te negeren. 

.82 

 
III.1.5 

Uw kind is naar buiten gegaan zonder zijn of haar speelgoed op te 
ruimen, zoals u gevraagd had. 
Fysiek straffen (een tik, een pak slaag geven). 

.83 

 
III.2.1 

Na ruzie om speelgoed slaat uw kind zijn/haar kameraadje. 
Stem verheffen. 

.84 

 
III.2.3 

Na ruzie om speelgoed slaat uw kind zijn/haar kameraadje. 
Straffen door het kind te negeren. 

.82 

 
III.2.5 

Na ruzie om speelgoed slaat uw kind zijn/haar kameraadje. 
Fysiek straffen (een tik, een pak slaag geven). 

.82 

 

.84 

III.3.1 
Uw kind wordt brutaal als u hem of haar iets verbiedt. 
Stem verheffen. 

.83 

 
III.3.3 

Uw kind wordt brutaal als u hem of haar iets verbiedt. 
Straffen door het kind te negeren. 

.83 

 
III.3.5 

Uw kind wordt brutaal als u hem of haar iets verbiedt. 
Fysiek straffen (een tik, een pak slaag geven). 

.82 

 
III.4.1 

U ontvangt een brief van de leerkracht dat uw kind de orde 
verstoord heeft in de klas. 
Stem verheffen. 

.83 

 
III.4.3 

U ontvangt een brief van de leerkracht dat uw kind de orde 
verstoord heeft in de klas. 
Straffen door het kind te negeren. 

.82 

 
III.4.5 

U ontvangt een brief van de leerkracht dat uw kind de orde 
verstoord heeft in de klas. 
Fysiek straffen (een tik, een pak slaag geven). 

.82 

 
III.5.1 

U betrapt uw kind erop dat het liegt over iets dat hij/zij gedaan 
heeft en wat u afgekeurd zou hebben. 
Stem verheffen. 

.83 

 

 

III.5.3 
U betrapt uw kind erop dat het liegt over iets dat hij/zij gedaan 
heeft en wat u afgekeurd zou hebben. 
Straffen door het kind te negeren. 

.83 

  
III.5.5 

U betrapt uw kind erop dat het liegt over iets dat hij/zij gedaan 
heeft en wat u afgekeurd zou hebben. 
Fysiek straffen (een tik, een pak slaag geven). 

.82 

  
III.6.1 

U ziet uw kind spelen in een drukke straat, terwijl u hem/haar om 
veiligheidsredenen verboden had dat te doen. 

.83 



 23 

Stem verheffen. 
  

III.6.3 
U ziet uw kind spelen in een drukke straat, terwijl u hem/haar om 
veiligheidsredenen verboden had dat te doen. 
Straffen door het kind te negeren. 

.84 

  
III.6.5 

U ziet uw kind spelen in een drukke straat, terwijl u hem/haar om 
veiligheidsredenen verboden had dat te doen. 
Fysiek straffen (een tik, een pak slaag geven). 

.84 

Structuur .83 
I.3* 

Soms heb ik gewoon niet de energie om mijn kind te laten 
gedragen zoals het hoort. 

.84 

  
I.4* 

Mijn kind weet mij vaak over te halen hem/haar lichter te straffen 
dan ik van plan was. 

.84 

  
I.5* 

Mijn kind overtuigt mij om van gedachten te veranderen nadat ik 
zijn/haar verzoek afgewezen heb. 

.84 

 

II.1 

A. Er wordt tegenwoordig te veel nadruk gelegd op de 
gehoorzaamheid van kinderen. 
B. Tegenwoordig laten ouders hun kinderen te vaak doen wat de 
kinderen zelf willen. 

.83 

 

II.2 

A. Kinderen hebben meer vrijheid nodig om zelf te beslissen, dan 
dat nu het geval is. 
B. Kinderen hebben meer begeleiding nodig van hun ouders, dan 
dat nu het geval is. 

.84 

 

III.1.4 

Uw kind is naar buiten gegaan zonder zijn of haar speelgoed op te 
ruimen, zoals u gevraagd had. 
Met het kind (alternatief gedrag aangeven, uitleggen waarom het 
gedrag verkeerd is). 

.81 

 
III.1.8 

Uw kind is naar buiten gegaan zonder zijn of haar speelgoed op te 
ruimen, zoals u gevraagd had. 
Op eerder gemaakte afspraken wijzen. 

.83 

 
III.2.4 

Na ruzie om speelgoed slaat uw kind zijn/haar kameraadje. 
Met het kind (alternatief gedrag aangeven, uitleggen waarom het 
gedrag verkeerd is). 

.81 

 
III.2.8 

Na ruzie om speelgoed slaat uw kind zijn/haar kameraadje. 
Op eerder gemaakte afspraken wijzen. 

.81 

 

 

III.3.4 
Uw kind wordt brutaal als u hem of haar iets verbiedt. 
Met het kind (alternatief gedrag aangeven, uitleggen waarom het 
gedrag verkeerd is). 

.82 

 
III.3.8 

Uw kind wordt brutaal als u hem of haar iets verbiedt. 
Op eerder gemaakte afspraken wijzen. 

.80 

 

III.4.4 

U ontvangt een brief van de leerkracht dat uw kind de orde 
verstoord heeft in de klas. 
Met het kind (alternatief gedrag aangeven, uitleggen waarom het 
gedrag verkeerd is). 

.81 

 
III.4.8 

U ontvangt een brief van de leerkracht dat uw kind de orde 
verstoord heeft in de klas. 
Op eerder gemaakte afspraken wijzen. 

.81 

 

III.5.4 

U betrapt uw kind erop dat het liegt over iets dat hij/zij gedaan 
heeft en wat u afgekeurd zou hebben. 
Met het kind (alternatief gedrag aangeven, uitleggen waarom het 
gedrag verkeerd is). 

.81 

 
III.5.8 

U betrapt uw kind erop dat het liegt over iets dat hij/zij gedaan 
heeft en wat u afgekeurd zou hebben. 
Op eerder gemaakte afspraken wijzen. 

.81 

 

III.6.4 

U ziet uw kind spelen in een drukke straat, terwijl u hem/haar om 
veiligheidsredenen verboden had dat te doen. 
Met het kind (alternatief gedrag aangeven, uitleggen waarom het 
gedrag verkeerd is). 

.82 

 

 

III.6.8 
U ziet uw kind spelen in een drukke straat, terwijl u hem/haar om 
veiligheidsredenen verboden had dat te doen. 
Op eerder gemaakte afspraken wijzen. 

.81 

I.2* 
Soms duurt het zo lang voordat ik de kans krijg te reageren op een 
overtreding van mijn kind dat ik het gewoon laat zitten. 

.76 Grenzen 
stellen 

II.3* 

A. Ik vind het belangrijker dan de meeste ouders die ik ken dat 
mijn kind mij gehoorzaamt. 
B. Ik vind het minder belangrijk dan de meeste ouders die ik ken 
dat mijn kind mij gehoorzaamt.   

.72 

 

.74 

II.4* A. Ik probeer mijn kind ervan te weerhouden om fouten te maken 
door regels voor zijn/haar bestwil op te leggen. 

.75 
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B. Ik probeer aan mijn kind de vrijheid te geven om fouten te 
maken en daarvan te leren. 

 

II.5 

A. Als kinderen te veel regels krijgen opgelegd, worden ze later 
als volwassenen ongelukkig. 
B. Het is belangrijk om regels te stellen en kinderen daaraan te 
houden zodat ze later als volwassene gelukkig worden. 

.76 

 

III.1.2 

Uw kind is naar buiten gegaan zonder zijn of haar speelgoed op te 
ruimen, zoals u gevraagd had. 
Wijzen op gevolgen van het gedrag (voor anderen, voor het kind 
zelf). 

.74 

 
III.1.6 

Uw kind is naar buiten gegaan zonder zijn of haar speelgoed op te 
ruimen, zoals u gevraagd had. 
Wegsturen (naar de gang, eigen kamer). 

.72 

 

III.1.7 

Uw kind is naar buiten gegaan zonder zijn of haar speelgoed op te 
ruimen, zoals u gevraagd had. 
Onthouden van privileges (bv. geen TV vanavond, niet buiten 
spelen) of het kind een extra taakje geven. 

.72 

 
III.2.2 

Na ruzie om speelgoed slaat uw kind zijn/haar kameraadje. 
Wijzen op gevolgen van het gedrag (voor anderen, voor het kind 
zelf). 

.74 

 
III.2.6 

Na ruzie om speelgoed slaat uw kind zijn/haar kameraadje. 
Wegsturen (naar de gang, eigen kamer). 

.72 

 
III.2.7 

Na ruzie om speelgoed slaat uw kind zijn/haar kameraadje. 
Onthouden van privileges (bv. geen TV vanavond, niet buiten 
spelen) of het kind een extra taakje geven. 

.72 

 
III.3.2 

Uw kind wordt brutaal als u hem of haar iets verbiedt. 
Wijzen op gevolgen van het gedrag (voor anderen, voor het kind 
zelf). 

.72 

 
III.3.6 

Uw kind wordt brutaal als u hem of haar iets verbiedt. 
Wegsturen (naar de gang, eigen kamer). 

.71 

 
III.3.7 

Uw kind wordt brutaal als u hem of haar iets verbiedt. 
Onthouden van privileges (bv. geen TV vanavond, niet buiten 
spelen) of het kind een extra taakje geven. 

.71 

 

III.4.2 

U ontvangt een brief van de leerkracht dat uw kind de orde 
verstoord heeft in de klas. 
Wijzen op gevolgen van het gedrag (voor anderen, voor het kind 
zelf). 

.74 

 
III.4.6 

U ontvangt een brief van de leerkracht dat uw kind de orde 
verstoord heeft in de klas. 
Wegsturen (naar de gang, eigen kamer). 

.73 

 

III.4.7 

U ontvangt een brief van de leerkracht dat uw kind de orde 
verstoord heeft in de klas. 
Onthouden van privileges (bv. geen TV vanavond, niet buiten 
spelen) of het kind een extra taakje geven. 

.73 

 

III.5.2 

U betrapt uw kind erop dat het liegt over iets dat hij/zij gedaan 
heeft en wat u afgekeurd zou hebben. 
Wijzen op gevolgen van het gedrag (voor anderen, voor het kind 
zelf) 

.75 

 
III.5.6 

U betrapt uw kind erop dat het liegt over iets dat hij/zij gedaan 
heeft en wat u afgekeurd zou hebben. 
Wegsturen (naar de gang, eigen kamer). 

.73 

 

III.5.7 

U betrapt uw kind erop dat het liegt over iets dat hij/zij gedaan 
heeft en wat u afgekeurd zou hebben. 
Onthouden van privileges (bv. geen TV vanavond, niet buiten 
spelen) of het kind een extra taakje geven. 

.71 

 

III.6.2 

U ziet uw kind spelen in een drukke straat, terwijl u hem/haar om 
veiligheidsredenen verboden had dat te doen. 
Wijzen op gevolgen van het gedrag (voor anderen, voor het kind 
zelf). 

.72 

 
III.6.6 

U ziet uw kind spelen in een drukke straat, terwijl u hem/haar om 
veiligheidsredenen verboden had dat te doen. 
Wegsturen (naar de gang, eigen kamer). 

.73 

 

 

III.6.7 

U ziet uw kind spelen in een drukke straat, terwijl u hem/haar om 
veiligheidsredenen verboden had dat te doen. 
Onthouden van privileges (bv. geen TV vanavond, niet buiten 
spelen) of het kind een extra taakje geven. 

.73 

* Item is omgepoold. 


