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Abstract

Background The aim of this longitudinal study was to examine the bidirectional 

association of parental intrusiveness with the severity of adolescent separation anxiety 

disorder (SAD) symptoms. Methods Participants were 333 junior high and high school 

adolescents (45,2% boys and 54,7% girls, aged between 11 and 16) in the Netherlands. 

Results Results from regression analysis showed that experienced parental intrusiveness by 

adolescents did not predicted the severity of adolescent SAD symptoms. Neither did the 

severity of adolescent SAD symptoms predict the experienced parental intrusiveness by 

adolescents. Gender differences have been found: girls reported more SAD symptoms and 

experienced more parental intrusiveness than boys. However, there seemed to be no 

moderation-effect of gender in the relationship between the studied variables. Conclusion In 

summary, this study does not show a bidirectional influence between parental intrusiveness 

and the severity of adolescent SAD symptoms. 

Keywords: parental intrusiveness, separation anxiety disorder, gender differences, 

adolescents.

Samenvatting

Introductie Het doel van deze longitudinale studie was het onderzoeken van de bidirectionele 

relatie tussen ouderlijke opdringerigheid en de ernst van adolescent separatieangststoornis 

(SAD) symptomen. Methode 333 Middelbare scholieren (45,2% jongens en 54,7% meisjes, in 

de leeftijd tussen 11 en 16 jaar) uit Nederland hebben deelgenomen aan het onderzoek. 

Resultaten De resultaten uit de regressieanalyses lieten zien dat ervaren opdringerigheid van 

ouders niet de ernst van adolescent SAD symptomen voorspelt. Tevens voorspelt de ernst van 

adolescent SAD symptomen niet de ervaren ouderlijke opdringerigheid door adolescenten. Er 

zijn sekseverschillen gevonden: meisjes rapporteerden meer SAD symptomen en ervoeren 

meer ouderlijke opdringerigheid dan jongens. Echter, er is geen moderatie-effect gevonden 

van sekse in de relatie tussen de bestudeerde variabelen. Conclusie Deze studie laat geen 

bidirectionele invloed zien tussen ouderlijke opdringerigheid en de ernst van adolescent SAD 

symptomen.
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De wederzijdse invloed tussen ervaren opdringerigheid van ouders en adolescent 

separatieangststoornis symptomen

De separatieangststoornis (SAD) is één van de meest voorkomende angststoornissen 

bij kinderen (Wicks-Nelson & Israel, 2006). De prevalentie ligt tussen de 3 en 12 procent 

(Canino et al., 2008; Shear, Jin, Ruscio, Walters, & Kessler, 2006; Wicks-Nelson & Israel, 

2006). Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat ouderlijke opvoedingspraktijken 

een rol spelen in de ontwikkeling van angst bij kinderen en adolescenten (e.g. Ballash, Leyfer, 

Buckley, & Woodruff-Borden, 2006; Gallagher & Cartwright-Hatton, 2008; Wood, 2006; 

Wood, McLeod, Sigman, Hwang, & Chu, 2003). Zo is er een verband gevonden tussen 

opdringerigheid (‘intrusiveness’) van ouders en angst bij kinderen en adolescenten (Ginsburg, 

Siqueland, Masia-Warner, & Hedtke, 2004; Hale et al., 2007; Hudson & Rapee 2001; 

Vazsonyi & Belliston, 2006) en specifiek SAD bij kinderen (Wood, 2006; Wood, Kif, Jacobs, 

Ifekwunigwe, & Piacentini, 2007). Ouders die niet opdringerig zijn, moedigen mogelijk de 

onafhankelijkheid van hun kinderen in dagelijkse bezigheden aan en dringen zo hun angsten 

terug om van hun ouders, die hen normaal helpen in zulke dagelijkse bezigheden, gescheiden 

te zijn (Wood et al., 2007). Wanneer een kind een genetische kwetsbaarheid voor angst heeft, 

wordt dit extra bekrachtigd door een opdringerige opvoedingsstijl van ouders. Hierdoor neemt 

bij het kind het vermijden van angstige situaties toen en het gevoel van controle over de 

nieuwe, bedreigende situatie af (Wood, 2006). 

Echter, er is een gebrek aan longitudinaal onderzoek naar de wederzijdse relatie tussen 

opdringerigheid door ouders en SAD bij adolescenten. Tot op heden hebben er met name 

cross-sectionele onderzoeken naar deze relatie plaatsgevonden en hebben longitudinale 

onderzoeken zich enkel gericht op kinderen, op angst in het algemeen, en/of hebben geen 

wederzijdse relatie getoetst. Dit onderzoek probeert dit gebrek aan kennis op te vullen.

Allereerst zullen de variabelen worden besproken, waarna de onderzoeksvragen en 

hypothesen zullen worden geformuleerd op basis van eerdere onderzoeken. 

Separatieangststoornis

SAD wordt gekenmerkt door excessieve angst wanneer iemand wordt blootgesteld aan 

een scheiding van personen waaraan hij of zij gehecht is (American Psychiatric Association, 

2000; Wicks-Nelson & Israel, 2006). Deze angst kan op verschillende manieren tot uiting 

komen. Kinderen met SAD hebben vaak overdreven en onrealistische zorgen over dat er iets 

ergs zal gebeuren met hun hechtingsfiguren (bijvoorbeeld dat hun ouders weggaan en nooit 

meer terugkomen) of dat een onheilspellende gebeurtenis ze van hen zal scheiden 

(bijvoorbeeld dat ze verdwalen, worden ontvoerd of vermoord). Ze klampen zich daarom vast 
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aan deze hechtingsfiguren en volgen hen overal (Wicks-Nelson & Israel, 2006). Het komt 

frequent voor dat deze kinderen weigeren of tegenzin vertonen om naar school te gaan of om 

alleen te slapen, zodat ze dichtbij hun hechtingsfiguur kunnen zijn. Ze vermijden tevens het 

alleen thuis zijn, hebben fysieke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid (Last, 

1991), en ervaren herhaalde nachtmerries over scheiding. Wanneer ze van hun 

hechtingsfiguur zijn gescheiden, vertonen kinderen met SAD dikwijls sociale terugtrekking, 

depressie en problemen in de concentratie en aandacht (Wicks-Nelson & Israel, 2006). 

Volgens de criteria van de DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) moet de 

stoornis voor het 18e jaar ontstaan en moeten drie of meer symptomen minstens vier weken 

voorkomen. 

SAD is een stoornis die voornamelijk voorkomt in de kindertijd. Onderzoeken hebben 

uitgewezen dat de stoornis niet stabiel is (e.g. Compton, Nelson, & March, 2000; Hale, 

Raaijmakers, Muris, van Hoof, & Meeus, 2008; Kearney, Sims, Pursell, & Tillotson, 2003), 

de meeste kinderen herstellen en er is sprake van een afname in de adolescentie. Echter, 

andere onderzoeken zien SAD, indien deze niet behandeld wordt, als een chronische stoornis, 

die in verband staat met angststoornissen in de volwassenheid (Keller et al., 1992). Tenslotte 

kan SAD leiden tot verstoringen in het gezinsfunctioneren, het sociale leven en de 

academische prestaties (Pincus, Santucci, Ehrenreich, & Eyberg, 2008). 

‘Intrusiveness’ 

 ‘Intrusiveness’ wordt vertaald als opdringerigheid en staat voor een constellatie van 

niet-sensitieve, indringerige gedragingen van ouders, met een gebrek aan respect voor de 

autonomie van hun kind (Ispa et al., 2004). In de literatuur wordt ‘intrusiveness’ veelal 

samengenomen met de term ‘overprotection’ (Nelson et al., 2006). Ouders die ‘intrusive’ 

handelen, zijn geneigd taken die kinderen onafhankelijk (zouden kunnen) uitvoeren over te 

nemen, waardoor ze hen een onvolwassen niveau van functioneren opleggen, hen beperken in 

hun autonomie en zo afhankelijkheid aan verzorgers bewerkstelligen (Ispa et al., 2004; Wood, 

2006; Wood et al., 2007). In de definitie van ‘intrusiveness’ is het van belang rekening te 

houden met zowel het gedrag van ouders als het ontwikkelingniveau van het kind, omdat 

ouder-kind interacties die veel voorkomen bij, en dus typisch zijn voor, jonge kinderen, 

atypisch worden in de latere kindertijd. Bij basisschoolkinderen kan ouderlijke ‘intrusiveness’ 

zich uiten in drie domeinen: onnodige hulp bij de dagelijkse routines van kinderen (zoals 

aankleden), niet leeftijdsadequaat gedrag (zoals het gebruiken van babytaal en overmatige 

fysieke affectie) en invasies van privacy (bijvoorbeeld als ouders de slaapkamerdeur open 

doen zonder te kloppen; Wood, 2006; Wood et al., 2007). ‘Intrusive’ gedrag verplicht 
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kinderen om op een onvolwassen niveau te functioneren wanneer ze bij hun ouders zijn, wat 

ze beperkt tot het deelnemen aan leeftijdsadequate rollen en wat mogelijk leidt tot gevoelens 

van incompetentie (Ispa et al., 2004; Wood et al., 2007). 

Kinderen ervaren de ‘intrusiveness’ van hun ouders veelal als onsympathiek en 

negatief (Mäntymaa, Puura, Luoma, Salmelon, & Tamminen, 2004). De ‘intrusive’ 

gedragingen van ouders worden dan ook geassocieerd met verschillende negatieve factoren 

bij kinderen, zoals sociale terugtrekking en terughoudend, passief gedrag (Nelson et al., 

2006), externaliserend probleemgedrag en totale problemen, vermijding van interactie met 

ouders (Mäntymaa et al., 2004) en gebrek aan gehoorzaamheid (van der Mark, Bakermans-

Kranenburg, & van IJzendoorn, 2002).

Longitudinaal verband tussen en separatieangststoornis en ‘intrusiveness’ 

Het is nog maar marginaal onderzocht in hoeverre er sprake is van een relatie tussen 

opdringerigheid van ouders en separatieangst bij kinderen en adolescenten. Gallagher en 

Cartwright-Hatton (2008) hebben in hun onderzoek aangetoond dat bij adolescenten het 

ervaren van opdringerigheid van ouders als voorspeller van angst in het algemeen kan worden 

genomen. Uitgevoerde onderzoeken die specifiek zijn gericht op SAD in ditzelfde verband 

zijn slechts cross-sectioneel en kunnen daarom enkel een verband aantonen zonder de richting 

van de invloed weer te geven. Zo hebben onderzoeken van Wood (2006) en Wood en 

collega’s (2007) een verband aangetoond tussen opdringerigheid van ouders en SAD bij 

kinderen. Echter, het is niet bekend in hoeverre er tevens sprake is van dit verband bij 

adolescenten en daarnaast is er geen longitudinaal verband aangetoond. Zo ook ontbreekt 

onderzoek naar de vraag in hoeverre opdringerigheid van ouders SAD bij adolescenten 

voorspelt. Kortom, het is nog niet onderzocht in hoeverre ouderlijke ‘intrusiveness’ en SAD 

bij adolescenten elkaar wederzijds beïnvloeden. Deze studie probeert door middel van 

longitudinaal onderzoek dit gebrek aan kennis op te vullen. 

 Sekseverschillen

Hiernaast zal dit onderzoek zich richten op sekseverschillen in de relatie tussen 

‘intrusiveness’ en SAD symptomen bij adolescenten, want deze zijn tevens marginaal 

onderzocht. Er zijn al wel sekseverschillen gevonden wat betreft de aanwezige symptomen 

van SAD: meisjes en vrouwen vertonen deze symptomen meer dan jongens en mannen 

(Compton et al., 2000). Een mogelijke verklaring voor dit gevonden verschil is dat 

gedragingen zoals bang zijn als je alleen gelaten wordt en/of het liever dicht bij gezinsleden of 

thuis zijn minder sociaal geaccepteerd zijn voor mannen dan voor vrouwen. Echter, 

onderzoek van Wood (2007) vond geen sekseverschillen in de mate van separatieangst bij 
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kinderen. Zo ook vond hij geen sekseverschillen voor de mate van ‘intrusiveness’ van ouders. 

Tevens werd in het onderzoek van Hale en collega’s (2007) geen effect gevonden van sekse 

op de ‘expressed emotions’ van adolescenten. Daarom hebben zij niet verder gekeken naar het 

effect van sekse op het verband tussen het ervaren emotionele klimaat door adolescenten, 

waaronder ervaren ‘intrusiveness’, en hun angstsymptomen, waaronder SAD symptomen. Er 

is geen onderzoek dat sekseverschillen heeft opgenomen in de wederzijdse invloed tussen 

‘intrusiveness’ van ouders en SAD bij adolescenten. Huidig onderzoek probeert daarom dit 

laatste gebrek aan kennis op te vullen.

Onderzoeksvragen en hypothesen

Deze studie onderzoekt of er sprake is van een wederzijdse invloed tussen de mate 

waarin adolescenten hun ouders als opdringerig ervaren en de ernst van adolescent SAD 

symptomen. Een eerste onderzoeksvraag is in hoeverre ‘perceived intrusiveness’ de ernst van 

adolescent SAD symptomen voorspelt. Een tweede onderzoeksvraag is in hoeverre de ernst 

van adolescent SAD symptomen ‘perceived intrusiveness’ voorspelt. Op basis van het 

literatuuronderzoek wordt verwacht dat er sprake is van een bidirectionele, positieve invloed 

tussen deze twee variabelen (Wood, 2006; Wood et al., 2007). Tenslotte wordt onderzocht of 

er sprake van een verschil tussen jongens en meisjes wat betreft de wederzijdse invloed tussen 

‘perceived intrusiveness’ en de ernst van adolescent SAD symptomen. Er wordt een 

sekseverschil verwacht, waarbij sekse dient als moderator in deze wederzijdse relatie (Baron 

& Kenny, 1986).

Methode

Participanten

De participanten van dit onderzoek hebben deelgenomen aan een longitudinaal 

onderzoek naar de ontwikkeling van identiteit, angstklachten, genotsmiddelen misbruik en het 

emotionele klimaat in de thuissituatie van adolescenten. De participanten zijn middelbare 

scholieren uit heel Nederland, uit havo/vwo-klassen. Het onderzoek vindt plaats in de 

schoolsetting en maakt gebruik van 333 adolescenten. Dit zijn adolescenten die zowel in de 

eerste meting als de tweede meting hebben deelgenomen. De adolescentengroep bestaat voor 

45,2% uit jongens en voor 54,7% uit meisjes. Het betreft leerlingen uit het eerste tot en met 

het derde leerjaar. De geboortejaren van de participanten liggen tussen de 1992 en 1996 en 

hun leeftijden liggen tussen de 11 en 15 jaar tijdens de eerste meting en tussen de 12 en 16 

jaar tijdens de tweede meting. Dit onderzoek gebruikt de longitudinale data van de eerste 

(2008) en tweede (2009) meting van het onderzoek, vanaf nu T1 en T2 genoemd. 
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Meetinstrumenten 

Symptomen van SAD worden gemeten aan de hand van de Nederlandse versie van de 

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED; Hale et al., 2005); een 

vragenlijst die angsten meet. De subschaal ‘separation anxiety disorder’ meet de mate waarin 

adolescenten symptomen van SAD vertonen. Het is een driepuntsschaal (0 = bijna nooit, 1 = 

soms, en 2 = vaak) met 8 items. De subschaal bestaat uit uitspraken waarop de adolescent 

dient aan te geven in hoeverre deze toepasbaar zijn op hem/haarzelf. Voorbeelditems zijn: ‘Ik 

ben bang om alleen te zijn’ en ‘Ik maak me zorgen om mijn ouders’. De Cronbach’s alpha 

van de schaal op T1 is .64 en op T2 is dit .75, wat duidt op een voldoende betrouwbaarheid 

van de schaal om deze te kunnen gebruiken in dit onderzoek. De Nederlandse versie van de 

vragenlijst met de subschaal ‘separation anxiety disorder’ is eerder gebruikt in onderzoeken 

van Hale en collega’s (2005; 2008).

‘Perceived intrusiveness’ wordt gemeten met behulp van de Nederlandse versie van de 

LEE; een vragenlijst die de ervaren emoties van adolescenten met betrekking tot de 

thuissituatie/het ouderlijk milieu meet. Deze vragenlijst is in 1988 ontwikkeld door Cole en 

Kazarian (Cole & Kazarian, 1992; Hale en collega’s 2007). De subschaal ‘perceived 

intrusiveness’ meet de mate waarin adolescenten hun ouders als opdringerig ervaren. Het is 

een vierpuntsschaal (1 = niet waar, tot en met 4 = waar) met 7 items. Adolescenten dienen 

van verschillende uitspraken aan te geven in hoeverre deze toepasbaar zijn op hun ouders. 

Voorbeelditems zijn: ‘Mijn ouders willen alles van mij weten’ en ‘Mijn ouders staan erop te 

weten waar ik heen ga’. De Cronbach’s alpha van de schaal op T1 is .80 en op T2 .70, wat 

duidt op een hoge betrouwbaarheid van de schaal en maakt deze bruikbaar voor dit 

onderzoek. De Nederlandse versie van de vragenlijst met de subschaal ‘perceived 

intrusiveness’ is eerder gebruikt in een onderzoek van Hale en collega’s (2007). 

Procedure

Veertien middelbare scholen, verspreid over heel Nederland, deden mee aan dit 

onderzoek. Tijdens de eerste meting zaten de adolescenten in de eerste en tweede klas van het 

havo/vwo, tijdens de tweede meting zaten ze in de tweede of derde klas van het havo/vwo. Er 

werden, met een tussentijd van een jaar, schoolbezoeken afgelegd, waarin de deelnemende 

adolescenten tijdens schooltijd, in de klas, vragenlijsten invulden. Tussen deze vragenlijsten 

zaten de ‘SCARED’ en de ‘LEE’.
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Conceptueel model

Figuur 1. ‘Perceived intrusiveness’ heeft een positieve invloed op adolescent SAD 

symptomen en  adolescent SAD symptomen heeft een positieve invloed op ‘perceived 

intrusiveness’. Sekse is een moderator voor de wederzijdse invloed tussen ‘perceived 

intrusiveness’ en adolescent SAD symptomen. 

Analyseplan

De hypothesen worden getoetst door eerst twee regressieanalyses uit te voeren op de 

afhankelijke variabelen op T2 en door de variabelen op T1 als voorspellers te nemen. 

Vervolgens zal een hiërarchische regressieanalyse worden uitgevoerd met achtereenvolgend 

de variabele op T1, sekse en de interactie van sekse met de variabele op T1 als voorspellers 

(Baron & Kenny, 1986). Indien er een interactie-effect wordt gevonden, zal dezelfde analyse 

voor jongens en meisjes apart worden uitgevoerd.

Resultaten

Beschrijvende statistieken

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre er sprake is van een wederzijdse 

invloed tussen de mate waarin adolescenten hun ouders als opdringerig ervaren en de ernst 

van adolescent SAD symptomen. In Tabel 1.1 en 1.2 staan de beschrijvende statistieken van 

de twee variabelen uit het onderzoek, namelijk SAD symptomen en ‘perceived intrusiveness’, 

uitgesplitst naar sekse. De gemiddelde score van de meisjes ligt op alle variabelen hoger dan 

die van de jongens.
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Tabel 1.1 Beschrijvende statistieken voor de variabelen separatieangst symptomen en 

‘intrusiveness’ bij jongens

Tabel 1.2 Beschrijvende statistieken voor de variabelen separatieangst symptomen en 

‘intrusiveness’ bij meisjes

Variabele N M SD

SAD symptomen T1 182 1.39 0.30

SAD symptomen T2 182 1.32 0.29

Perceived intrusiveness T1 182 2.73 0.59

Perceived intrusiveness T2 182 2.68 0.62

In Tabel 2.1 en 2.2 zijn de correlaties tussen de variabelen SAD symptomen en 

‘perceived intrusiveness’ op T1 en T2 weergegeven, uitgesplitst naar sekse. Er is sprake van 

sterke positieve correlaties tussen de variabelen op T1 en T2, wat betekent dat een hoge score 

op zowel SAD symptomen als ‘perceived intrusivenss’ op T1 samengaat met een hoge score 

op diezelfde variabele op T2. Dit geldt zowel voor de jongens als voor de meisjes. Er is geen 

sprake van significante correlaties tussen SAD symptomen op T1 en ‘perceived intrusiveness’ 

op T2 en tussen ‘perceived intrusiveness’ op T1 en SAD symptomen op T2. Dit geldt voor 

zowel de jongens als voor de meisjes.

Variabele N M SD

SAD symptomen T1 150 1.25 0.21

SAD symptomen T2 150 1.20 0.24

Perceived intrusiveness T1 149 2.48 0.58

Perceived intrusiveness T2 147 2.39 0.63
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Tabel 2.1. Correlatietabel jongens

noot. SAD staat voor separatieangst, * p < .05. ** p < .01

Tabel 2.2. Correlatietabel meisjes

noot. SAD staat voor separatieangst,  * p < .05. ** p < .01 

Invloed van ‘perceived intrusiveness’ op separatieangststoornis symptomen

In Tabel 3.1 zijn de resultaten van de regressieanalyse met ‘perceived intrusiveness’ 

op T1 als voorspeller van SAD symptomen op T2 weergegeven. Er is een positief verband 

gevonden: hoe hoger de score op ‘perceived intrusiveness’ op T1, hoe hoger de score op SAD 

symptomen op T2. Echter, dit verband is niet significant. De variantie van SAD symptomen 

op T2 kan voor slechts 1% verklaard worden door ‘perceived intrusiveness’ op T1. ‘Perceived 

intrusiveness’ is geen voorspeller voor SAD symptomen. 

SAD symptomen T2 Perceived intrusiveness T2

SAD symptomen T1 .54** -.10

Perceived intrusiveness T1 .00 .45**

SAD symptomen T2 Perceived intrusiveness T2

SAD symptomen T1 .32** -.01

Perceived intrusiveness T1 -.09 .43**
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Tabel 3.1. Longitudinale invloed van ‘perceived intrusiveness’ op T1 op 

separatieangststoornis symptomen op T2

B Standaarderror B β p-waarde

Perceived intrusiveness .01 .03 .01 .80

noot. R² = .01. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

Invloed van separatieangststoornis symptomen op ‘perceived intrusiveness’

In Tabel 3.2 zijn de resultaten van de regressieanalyse met SAD symptomen op T1 als 

voorspeller van ‘perceived intrusiveness’ op T2 weergegeven. Er is een negatief verband 

gevonden: hoe hoger de score op SAD symptomen op T1, hoe lager de score op ‘perceived 

intrusiveness’ op T2. Echter, dit verband is niet significant. De variantie van ‘perceived 

intrusiveness’ op T2 kan voor slechts 1% verklaard worden door SAD symptomen op T1. 

SAD symptomen is geen voorspeller voor ‘perceived intrusiveness’.

Tabel 3.2. Longitudinale invloed van separatieangststoornis  symptomen op T1 op‘perceived 

intrusiveness’ op T2

B Standaarderror B β p-waarde

SAD symptomen -.02 .13 -.01 .80

noot. R² = .01. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

Sekseverschillen

Voor de uitvoer van de hiërarchische regressieanalyses, ter beantwoording van de 

derde onderzoeksvraag, is er een gecentreerde score gemaakt van de onafhankelijke variabele, 

om zo het gemiddelde kunstmatig 0 te maken. Daarnaast is van sekse een dummyvariabele 

gemaakt; de jongens krijgen de code 0 en de meisjes de code 1. Voorafgaand aan het 

berekenen van het interactie-effect van de gecentreerde onafhankelijke variabele en de 

dummyvariabele sekse op de afhankelijke variabele worden de hoofdeffecten berekend en 

wordt hiervoor gecontroleerd bij het berekenen van het interactie-effect. 

Uit de tabellen 3.3 en 3.4 komt naar voren dat er sprake is van sekseverschillen wat 

betreft de twee variabelen apart op T2. De positieve B duidt aan dat, zowel wat betreft 

‘perceived intrusiveness’ als SAD symptomen, de meisjes hoger scoren dan de jongens. De 

toevoeging van sekse in het model van beide analyses levert een significante bijdrage.

Echter, er is geen significant interactie-effect gevonden. De toevoeging van de 

interactie in het model levert geen significante bijdrage voor de longitudinale invloed van 
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zowel ‘perceived intrusiveness’ op SAD symptomen als van SAD symptomen op ‘perceived 

intrusiveness’. Sekse dient dus niet als moderator in de relatie tussen ‘perceived intrusiveness’ 

en SAD symptomen.
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 Tabel 3.3. Invloed van geslacht op de invloed van ‘perceived intrusiveness’ op T1 op 

separatieangststoornis symptomen op T2

R² Significantie 

F-change

B Standaarderror B β p-waarde 

B
Stap 1 .00 .81
   Perceived 

   intrusiveness

.01 .03 .01 .81

Stap 2 .05 .00

   Perceived 

   intrusiveness

-.02 .03 -.04 .51

   Geslacht .13 .03 .24 .00
Stap 3 .06 .45
   Perceived 

   intrusiveness

-.04 .04 -.08 .32

   Geslacht .13 .03 .24 .00
   Interactie

   perceived 

   intrusiveness *

   geslacht

.04 .05 .06 .45

noot. R² = .00 voor stap 1; ∆ R² = .05 voor stap 2; ∆ R² = .00 voor stap 3. 

Tabel 3.4. Invloed van geslacht op de invloed van separatieangststoornis symptomen op T1 

op ‘intrusiveness’ op T2

Adjusted 

R²

Significantie 

F-change 

B Standaarderror B β p-waarde 

B
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Stap 1 .00 .92
   SAD 

symptomen

-.01 .13 -.01 .92

Stap 2 .05 .00

   SAD 

symptomen

-.16 .13 -.07 .23

   Geslacht .31 .07 .24 .00
Stap 3 .06 .49
   SAD 

symptomen

-.02 .24 -.01 .95

   Geslacht .30 .07 .23 .00
   Interactie SAD

   symptomen *

   geslacht

-.20 .29 -.07 .49

noot. R² = .00 voor stap 1; ∆ R² = .05 voor stap 2; ∆ R² = .00 voor stap 3. 

Discussie

De huidige studie heeft zich gericht op de wederzijdse invloed tussen de mate waarin 

adolescenten hun ouders als opdringerig ervaren en de ernst van adolescent SAD symptomen. 

Er zijn twee onderzoeksvragen opgesteld die samen dit verband onderzoeken en een derde 

onderzoeksvraag met betrekking tot het moderatie-effect van sekse is toegevoegd. Per 

onderzoeksvraag zullen de resultaten van dit onderzoek besproken worden, waarbij de 

opgestelde hypothese aangenomen dan wel verworpen zal worden. Tevens worden de 

resultaten vergeleken met uitkomsten uit eerdere onderzoeken. 

Invloed van ‘perceived intrusiveness’ op separatieangststoornis symptomen

De verwachting bij de eerste onderzoeksvraag was dat er sprake is van een positieve 

invloed van ‘perceived intrusiveness’ op de ernst van SAD symptomen bij adolescenten. Deze 

invloed is echter niet uit de resultaten naar voren gekomen, de hypothese wordt daarom 

verworpen. Dit komt niet overeen met het eerder gevonden verband tussen ervaren 

opdringerigheid van ouders door kinderen en kind SAD in onderzoeken van Wood (2006) en 

Wood en collega’s (2007). Dit verschil valt mogelijk te verklaren vanuit de verschillen in de 

onderzoeksopzet en de leeftijd van de participanten. Terwijl bovengenoemde studies een 

cross-sectioneel verband onderzochten bij kinderen, deed de huidige studie onderzoek naar 

een longitudinaal verband bij adolescenten. Daarnaast verschillen de resultaten met die uit het 

onderzoek van Gallagher en Cartwright-Hatton (2008). Dit is mogelijk te verklaren vanuit de 

verschillen in de leeftijd en het type school van de onderzochte participanten en daarnaast 

vanuit het verschil in de gekozen afhankelijke variabele. Terwijl opdringerigheid van ouders 
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een voorspeller blijkt te zijn voor angst in het algemeen bij (universiteit)studenten tussen de 

16 en 18 jaar, blijkt dit geen voorspeller te zijn voor specifiek separatieangst bij middelbare 

scholieren tussen de 11 en 16 jaar. 

Invloed van separatieangststoornis symptomen op ‘perceived intrusiveness’

De verwachting bij de tweede onderzoeksvraag was dat er sprake is van een positieve 

invloed van de ernst van SAD symptomen op ‘perceived intrusiveness’ bij adolescenten. Deze 

invloed is echter niet uit de resultaten naar voren gekomen, de hypothese wordt daarom 

verworpen. In de introductie werd reeds vermeld dat er niet eerder onderzoek is gedaan naar 

deze richting. Hierdoor kunnen de resultaten uit deze studie niet worden vergeleken met 

resultaten uit andere studies. 

Sekseverschillen 

De verwachting bij de laatste onderzoeksvraag was dat er sprake is van een verschil 

tussen jongens en meisjes wat betreft de wederzijdse invloed tussen ‘perceived intrusiveness’ 

en de ernst van adolescent SAD symptomen, waarbij sekse dient als moderator. Dit 

moderatie-effect is echter niet gevonden in deze studie: sekse lijkt geen invloed uit te oefenen 

op de relatie tussen de twee onderzochte variabelen. Dit hangt samen met bovengenoemde 

bevindingen dat er geen sprake is van een invloed van ‘perceived intrusiveness’ op de ernst 

van SAD symptomen bij adolescenten en vice versa. De hypothese wordt verworpen. Er zijn 

wel sekseverschillen gevonden op de twee variabelen apart, zogeheten hoofdeffecten. 

Overeenkomend met eerder onderzoek van Compton (2000) rapporteerden meisjes in dit 

onderzoek meer SAD symptomen dan jongens. Daarnaast rapporteerden meisjes een hogere 

mate van opdringerigheid van hun ouders dan jongens. Deze laatste bevinding verschilt van 

eerdere onderzoeken waarin geen invloed van sekse op deze variabele werd gevonden (Hale 

et al., 2007; Wood 2007). Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen sekseverschillen zijn 

voor de mate waarin kinderen opdringerigheid van hun ouders ervaren en voor het 

overkoepelende begrip ‘expressed emotions’ bij adolescenten. Echter, specifiek het ervaren 

van opdringerigheid van ouders door adolescenten lijkt wel te verschillen voor jongens en 

meisjes.

Sterke punten en beperkingen van het onderzoek

De huidige studie is het eerste onderzoek die de longitudinale relatie tussen ervaren 

opdringerigheid van ouders door adolescenten en de ernst van adolescent SAD symptomen 

onderzocht heeft. De data waarvan gebruik is gemaakt in deze studie zijn afkomstig van een 

longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van identiteit, angstklachten, genotsmiddelen 

misbruik en het emotionele klimaat in de thuissituatie van adolescenten. Doordat dit 
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onderzoek een steekproef bevat die random is samengesteld, het meerdere meetmomenten 

heeft, het een groot aantal participanten heeft en doordat de meetinstrumenten betrouwbaar 

zijn bevonden, zijn uitspraken op basis van deze data betrouwbaar en valide. Bovendien is er 

in deze studie gekeken naar sekseverschillen, waardoor een eventueel moderatie-effect kan 

worden opgespoord om hierdoor de resultaten uit te kunnen splitsen naar jongens en meisjes.

Naast de genoemde sterke punten heeft deze studie ook enkele beperkingen. Een eerste 

beperking is dat er gebruik is gemaakt van slechts twee meetmomenten, waardoor conclusies 

van dit onderzoek niet generaliseerbaar zijn naar uitspraken op de langere termijn. Een tweede 

beperking van dit onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van een niet-klinische steekproef 

waarin de mate van gerapporteerde SAD symptomen en opdringerigheid van ouders rond het 

gemiddelde ligt. Dit maakt de resultaten niet generaliseerbaar naar adolescenten uit een 

klinische groep. Een derde beperking van dit onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van 

zelfrapportage, waardoor resultaten mogelijk anders uitvallen dan wanneer er daarnaast 

gebruik wordt gemaakt van ouderrapportage en/of observatie. Door zowel de adolescenten als 

de ouders een vragenlijst met betrekking tot angstsymptomen te laten invullen, kunnen 

verschillen tussen deze rapportages worden bepaald (Comer & Kendall, 2004). Multi-

informant onderzoeken hebben de hoogste betrouwbaarheid (homogeniteit en 

generaliseerbaarheid; Bögels & van Melick, 2004). Als vierde en laatste beperking is er in de 

huidige studie geen rekening gehouden met mogelijke andere invloedrijke factoren op de 

gevonden relaties, zoals leeftijd en etnische achtergrond (Hale en collega’s, 2005). 

Suggesties voor vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek dient gebruik te maken van meerdere meetmomenten en een 

klinische steekproef. Daarnaast moest naast zelfrapportage gebruik worden gemaakt van 

ouderrapportage om zo de betrouwbaarheid te vergroten. Tenslotte zal vervolgonderzoek 

andere invloedrijke factoren moeten opnemen en zullen de sekseverschillen nader onderzocht 

moeten worden. 

Conclusie

Op basis van het huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is 

van een wederzijdse invloed tussen de mate waarin adolescenten hun ouders als opdringerig 

ervaren en de ernst van adolescent SAD symptomen. Daarnaast is er geen sprake is van een 

verschil tussen jongens en meisjes wat betreft deze invloed. Wel rapporteren meisjes een 

hogere mate van opdringerigheid van hun ouders en meer separatieangst symptomen. Dit 

onderzoek was het eerste dat de wederzijdse relatie tussen opdringerigheid van ouders en de 

ernst van adolescent SAD symptomen onderzocht. De resultaten zijn daarom aanvullend op 
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de bestaande literatuur en bieden aanknooppunten voor vervolgonderzoek. Wanneer er meer 

duidelijkheid bestaat over het onderzochte verband, kunnen interventies hierop worden 

aangepast.
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