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Summary 
 
 In this study we tried to answer the question what the effect is of quality of the sibling 

relation (warmth/closeness, relative status/power and conflict) on externalizing problem 

behaviour of early adolescents. An additional question was if there were differences between 

gender combinations (sisters, brothers and mixed-sex sibling pairs) in these effects. The 

research showed that relative status/power has a negative connection with externalizing 

problem behaviour. Conflict has a positive connection with externalizing problem behaviour. 

Sisters scored the highest on warmth/closeness, which means that they have a warmer sibling 

relationship than brothers and mixed-sex sibling pairs. Furthermore, brothers had a significant 

higher score on conflict than sisters. There are differences between the three gender 

combinations with regard to the effect of quality of the sibling relation on externalizing 

problem behaviour. Firstly, the effect of relative status/power on externalizing problem 

behaviour is higher for brothers than for sisters and mixed-sex sibling pairs. Secondly, the 

effect of conflict on externalizing problem behaviour is higher for brothers and sisters than for 

mixed-sex sibling pairs.  

 The results of this research show that quality of the sibling relation is an important 

predictor of externalizing problem behaviour. More knowledge about this subject is important 

for the field of prevention.   

 
Theoretische inleiding  

 
 In dit onderzoek is getracht om de siblingrelatie (broer/zusrelatie) en externaliserend 

probleemgedrag van vroeg-adolescenten beter in beeld te brengen. De siblingrelatie duurt 

meestal langer dan de relatie tussen kinderen en ouders, leeftijdsgenoten en partner. 

Siblingrelaties hebben daarom een grote invloed op het menselijke leven (Dolgin & Lindsay, 

1999). De siblingrelatie is belangrijk op zichzelf omdat kinderen met elkaar interacteren en op 

die manier de sociale en emotionele context waarin ze opgroeien beïnvloeden. De 

vaardigheden die ze verkrijgen door de siblinginteractie wordt door het kind gebruikt om 

andere sociale relaties aan te gaan (Brody, 1998). Aangezien siblings, naast ouders en 

leeftijdsgenoten, onafhankelijke en belangrijke invloed hebben op probleemgedrag van de 

adolescent, is het van belang om onderzoek te doen naar siblingrelaties van adolescenten (Yeh 

& Lempers, 2004). Externaliserend probleemgedrag wordt gekenmerkt door gestoord gedrag 

zoals agressie, delinquentie of hyperactiviteit (Mesman & Koot, 2002). Om de oorzaak van 

het probleemgedrag van vroeg-adolescenten te begrijpen, deze problemen te voorkomen en de 
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jongeren te behandelen, moet er aandacht besteed worden aan de siblingrelatie (Stocker, 

Burwell & Briggs, 2002). Yeh en Lempers (2004) geven aan dat er weinig empirisch 

onderzoek is gedaan naar de potentiële effecten van de kwaliteit van de siblingrelatie op de 

ontwikkeling van de adolescenten.  

 Volgens Stocker en Dunn (1994, zoals geciteerd door Yeh en Lempers, 2004) kunnen 

siblings voor adolescenten als een belangrijke bron van emotionele ondersteuning dienen. Ze 

kunnen andere betekenissen en functies hebben dan de andere sociale bronnen zoals ouders, 

vrienden en partners. 

 Veel gebruikte factoren voor het meten en omschrijven van de kwaliteit van de 

siblingrelatie zijn: warmte/nabijheid, relatieve status/macht, conflict en rivaliteit (Moser & 

Jacob, 2002). Bij het huidige onderzoek zullen deze factoren met uitzondering van de factor 

rivaliteit gebruikt worden als maatstaf voor het meten van de kwaliteit van de siblingrelatie. 

Relatieve status/macht verwijst naar de mate en de richting van de asymmetrie in de 

siblingrelatie (Buhrmester & Fuhrman, 1985).  

 Yeh en Lempers (2004) stellen dat in de adolescentie de veilige hechting aan siblings 

en goede interne representaties van sterke siblingrelaties een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan de gezonde aanpassing en succesvolle sociale ontwikkeling van de adolescent. 

Adolescenten kunnen, door de nieuwe ervaringen die zij opdoen tijdens de siblinginteracties, 

hun werkmodellen veranderen en uitbreiden over hoe zij moeten functioneren in de sociale 

wereld. Wanneer de adolescent ontwikkelingsveranderingen, taken en problemen tegenkomt 

kan de sibling die dichtbij hem staat als een bron van sociale ondersteuning dienen. Daarom 

kan worden aangenomen dat het siblingsubsysteem een belangrijke gezinscontext is die bij 

kan dragen aan een gezonde ontwikkeling van de adolescent. Uit het onderzoek van Branje, 

van Lieshout, van Aken en Haselager (2004) is gebleken dat een hoger niveau van 

ondersteuning van de sibling gerelateerd was aan lagere niveaus van zelf-gerapporteerd 

externaliserend gedrag van oudere sibling adolescenten, zelfs wanneer er gecontroleerd werd 

voor ondersteuning van de ouders en vrienden. Kortom: warmte/nabijheid in de siblingrelatie 

zorgt voor een gezonde ontwikkeling en minder externaliserend probleemgedrag.  

 Naast de positieve invloed van siblings kunnen siblingrelaties ook een negatieve 

bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Stocker en collega’s (2002) geven aan dat 

langdurige conflicten en ernstige vijandigheid tussen siblings een schadelijke invloed kunnen 

hebben op het welzijn en de psychologische gezondheid van kinderen. Uit het onderzoek van 

Dunn, Slomowski, Beardsall en Rende (1994) is gebleken dat meer negatieve en minder 

positieve relaties met de jongere sibling in de voorschoolse periode waren gecorreleerd met 
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externaliserend probleemgedrag zeven jaar later. De associaties waren duidelijker voor de 

oudere sibling dan bij de jongere sibling. De resultaten van het onderzoek van Kramer en 

Kowal (2005) sluiten aan bij de onderzoeksresultaten van Dunn, Slomowski, Beardsall en 

Rende (1994) aangezien uit hun studie is gebleken dat de kwaliteit van de siblingrelatie in de 

vroege kindertijd de uiting van externaliserende gedragsproblemen van de eerstgeboren 

kinderen voorspelde. Ook de resultaten van het onderzoek van Stocker en collega’s (2002) 

hebben aangetoond dat conflict tussen siblings in de middenkindertijd, delinquent gedrag in 

de vroege adolescentie voorspelt. De resultaten van deze studie ondersteunen het idee dat 

conflict in de siblingrelatie bij kan dragen aan de veranderingen in kinduitkomsten over tijd, 

in plaats van dat vroege aanpassingsproblemen leiden tot later conflict in de siblingrelatie. Uit 

de resultaten van het onderzoek van Kim, Hetherington en Reiss (1999) is naar voren 

gekomen dat siblingrelaties een significante bijdrage leveren aan de externaliserende 

problemen van de adolescent. Negatieve en vijandige siblingrelaties voorspelden significant 

het externaliserende gedrag van jongens en meisjes. Uit de verschillende onderzoeken, 

waaronder ook studies die zich alleen gericht hebben op jongens, blijkt dat conflict in de 

siblingrelatie leidt tot externaliserend probleemgedrag (Bank, Burraston & Snyder, 2004; 

Bank, Patterson & Reid, 1996). Concluderend kan er gesteld worden dat conflict in de 

siblingrelatie externaliserend probleemgedrag kan voorspellen.  

 Er is veel onderzoek gedaan naar warmte en conflict in de siblingrelatie. Over 

relatieve status/macht is echter weinig bekend. Het is dan ook belangrijk om hier onderzoek 

naar te doen. De studies die hierboven genoemd zijn, richten zich voornamelijk op de warmte 

en conflict in de siblingrelatie. Het huidige onderzoek is van belang omdat, door het gebruik 

van de drie factoren warmte/nabijheid, relatieve status/macht en conflict, het effect van de 

drie aspecten van de siblingrelatie vergeleken kan worden. 

 Het doel van dit onderzoek is om na te gaan wat het effect is van de kwaliteit van de 

siblingrelatie (warmte/nabijheid, relatieve status/macht en conflict) op het externaliserend 

probleemgedrag van vroeg-adolescenten. Op basis van de bovenstaande literatuur wordt 

verwacht dat warmte/nabijheid in de siblingrelatie een negatief verband heeft met 

externaliserende problemen en dat conflict in de siblingrelatie een positief verband heeft met 

externaliserende problemen. Er kan geen hypothese gesteld worden over de relatieve 

status/macht en externaliserende problemen vanwege de schaarse literatuur hierover.  

 Het is, binnen de onderzoeksvraag wat het effect is van de kwaliteit van de 

siblingrelatie op het externaliserend probleemgedrag, ook interessant om te kijken naar de 

sekseverschillen. In de adolescentie vertonen jongens meer externaliserend probleemgedrag 
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dan meisjes (Leadbeater, Kuperminc, Blatt & Hertzog, 1999). Uit de onderzoeken van 

Buhrmester en Furman (1990) en van Buist, Deković, Meeus en van Aken (2002) is gebleken 

dat de relaties tussen siblings van dezelfde sekse hechter en van betere kwaliteit zijn dan 

relaties tussen siblings van verschillende sekse. Buhrmester en Furman (1990) geven echter 

wel aan dat de samenstelling van het siblingpaar maar voor een bescheiden mate van variantie 

in de siblingrelatie zorgt. Volgens MacKinnon (1989, zoals geciteerd in Deater-Deckard en  

Lussier, 2002) hebben zussen warmere siblingrelaties dan broers. Tucker, Barber en Eccles 

(1997) stellen dat adolescenten van een same-sex siblingpaar (zus-zus, broer-broer) meer 

advies kunnen ontvangen van hun sibling dan adolescenten van een mixed-sex siblingpaar 

(broer-zus). Ook kan het zijn dat de grotere mate van onthullingen binnen de siblingparen van 

dezelfde sekse geassocieerd kunnen worden met adolescenten die meer tevredenheid 

rapporteren over de ondersteuning van hun siblings en een grotere invloed van de sibling 

ervaren dan adolescenten van siblingparen met een gemengde sekse. Uit de studie van Dunn, 

Slomkowski en Beardsall (1994) is gebleken dat wanneer de oudere sibling gemiddeld twaalf 

of dertien jaar oud is, er een significant effect is van de sekse compositie van het siblingpaar 

op de kwaliteit van de siblingrelatie. Adolescente jongens rapporteren minder warmte en 

intimiteit met hun jongere zus dan adolescente meisjes rapporteren over hun jongere zus.  

 Voor conflict zien we vergelijkbare patronen. Uit de resultaten van het onderzoek van 

Graham-Bermann (2001) is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat de siblings van een same-

sex siblingpaar meer conflict op de projectieve-platen projecteerden dan de siblings van de 

mixed-sex siblingparen. Van de same-sex siblingparen scoorden broers sigificant hoger op 

conflict dan de zussen. Ook MacKinnon (1989, zoals geciteerd in Deater-Deckard en Lussier, 

2002) geeft aan dat broers meer  conflicten hebben dan zussen.  

 Kortom, uit de literatuur komt naar voren dat same-sex siblingparen warmere relaties 

hebben dan mixed-sex siblingparen, waarbij zussen een warmere siblingrelatie hebben dan 

broers. Voor conflict geldt dat same-sex siblingparen meer conflict hebben dan mixed-

siblingparen. Verder scoren broers hoger op dit vlak dan zussen. Er is geen literatuur bekend 

over relatieve status/macht met betrekking tot mogelijke sekseverschillen.  

 Er is niet veel onderzoek gedaan naar het eventuele verschil tussen de sibling 

seksecombinaties wat betreft de samenhang met de kwaliteit van de siblingrelatie op 

externaliserend probleemgedrag. Branje en collega’s (2004) concludeerden dat het effect van 

de ondersteuning van de sibling op het aanpassingsgedrag van adolescenten weinig verschilde 

voor de seksesamenstelling van het siblingpaar.  
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 De deelvraag die gesteld wordt is of er verschillen zijn tussen sekse-combinaties 

(zussen, broers en mixed-sex siblingparen) voor wat betreft de kwaliteit van de siblingrelatie 

en het effect hiervan op externaliserend probleemgedrag. Er wordt verwacht dat same-sex 

siblingparen een warmere kwaliteit van de siblingrelatie hebben dan mixed-sex  siblingparen, 

waarbij de zussen een warmere relatie hebben dan broers. Wat betreft conflict wordt er 

verwacht dat mixed-sex siblingparen het minste conflict zullen hebben, vervolgens zussen en 

dat broers het meeste conflict zullen hebben. Op basis van de literatuur kan er geen hypothese 

opgesteld worden over de factor relatieve status/macht. Daarnaast wordt er op basis van de 

schaarse literatuur verwacht dat er geen verschillen zijn tussen de verschillende sekse-

combinaties wat betreft het effect van de kwaliteit van de siblingrelatie op externaliserend 

probleemgedrag. 

 
Methode 

 

Participanten 

 De participanten waren afkomstig uit de brugklassen van twee middelbare scholen in 

Nederland. De kinderen waren verdeeld over 14 klassen. Het totale aantal participanten was 

355. Het aantal jongens dat met het onderzoek meedeed was 165 (47 %) en het aantal meisjes 

was 188 (53 %). Het aantal broers was 53, het aantal zussen was 65 en het aantal siblingparen 

van de gemengde sekse was 127. De gemiddelde leeftijd was 12.46 jaar (range 11-14 jaar). 

Procedure 

 Deze studie was onderdeel van een groter onderzoek naar siblingrelaties en 

psychosociale problemen en werd uitgevoerd door een onderzoekster en studenten aan de 

Universiteit Utrecht. Ongeveer 10 scholen verspreid door het hele land zijn benaderd om mee 

te doen aan het onderzoek. Uiteindelijk waren twee scholen bereid om mee te werken. Er 

werd gehandeld volgens een onderzoeksprotocol. Scholen die deelnamen aan dit onderzoek of 

die gevraagd werden voor deelname, hadden ter toelichting een brief ontvangen met daarin de 

belangrijkste punten van het onderzoek. Vervolgens gaven de scholen die mee wilden werken 

aan het onderzoek via de leerlingen een brief mee aan de ouders om hen te informeren over 

het onderzoek. Ook was er aan ouders de vraag of zij een antwoordstrookje wilden 

retourneren aan school wanneer zij niet wilden dat hun kind mee zou doen met het onderzoek. 

Met de verschillende contactpersonen van de scholen werden afspraken gemaakt over de 

dagen van afname van de vragenlijsten.  
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 In de klassen werden schriftelijke vragenlijsten afgenomen die ongeveer 45 minuten 

duurden en die de leerlingen klassikaal, maar wel individueel dienden in te vullen. Tijdens de 

dataverzameling werden de studenten eerst aan de leerlingen voorgesteld en legden de 

studenten de gang van zaken uit. De vertrouwelijkheid van de antwoorden werd hierbij 

benadrukt. Tijdens het uitdelen van de vragenlijsten werd aan de leerlingen gevraagd of zij 

een broer of zus hadden die maximaal twee jaar jonger was dan hij of zij. Er werd hierbij geen 

bovengrens gehanteerd. Indien dit het geval was, kreeg de leerling een envelop mee naar huis 

met daarin een vragenlijst voor deze broer of zus met een retourenvelop naar de Universiteit 

Utrecht, een toestemmingsbrief voor de ouders en een formulier waarin gevraagd werd om de 

persoongegevens van de leerling en zijn broer of zus die uitsluitend gebruikt werden voor het 

verloten van bioscoopbonnen. Voor het huidige onderzoek zijn alleen de gegevens van de 

brugklassers meegenomen en niet van de siblings. Tijdens het invullen van de vragenlijst in 

de klas was het toegestaan om aan de studenten vragen te stellen. Als de leerlingen klaar 

waren met de vragenlijst konden ze iets voor zichzelf doen zodat de leerlingen die nog met de 

vragenlijst bezig waren niet gestoord werden.  

Meetinstrumenten 

Kwaliteit siblingrelatie: met de Sibling Relationship Questionnaire (SRQ) van Buhrmester & 

Furman (1990) werd de kwaliteit van de relatie met broer/zus gemeten. De drie factoren die 

voor dit onderzoek gebruikt werden waren warmte/nabijheid, relatieve status/macht en 

conflict met in totaal 42 items. Er waren vijf antwoordcategorieën die varieerden van 

‘nauwelijks’ tot ‘extreem veel’. Voor de factor warmte/nabijheid met 21 items werd een 

somschaal gemaakt. Deze factor bestond uit de volgende subschalen: intimiteit, prosociaal 

gedrag, kameraadschap, overeenkomst, bewondering door sibling, bewondering van sibling 

en affectie. Een voorbeelditem van de factor warmte/nabijheid was ‘in welke mate vertellen 

jij en deze broer/zus elkaar alles?’. De Cronbach’s alpha van deze factor was .92. De factor 

relatieve status/macht bestond uit 12 items. De schaal voor deze factor werd als volgt 

opgebouwd: de ‘nurturance’en dominantie van de sibling minus de ‘nurturance’en dominantie 

door de sibling. Een hoge score op deze schaal betekent dat de adolescent zelf dominant is, 

een lage score betekent dat hij of zij gedomineerd wordt door zijn of haar sibling. De 

subschalen van de relatieve status/macht waren de volgende: ‘nurture’(leren, voordoen) van 

sibling, dominantie van sibling, ‘nurture’ door sibling en dominantie door sibling. Een 

voorbeelditem van deze factor was ‘hoe vaak doe jij deze broer/zus iets voor als hij/zij niet 

weet hoe het moet?’. De Cronbach’s alpha van deze factor was .76. De factor conflict bestond 

uit 9 items en daarvan werd een somschaal gemaakt. De subschalen die bij deze factor 
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behoorden waren ruziën, vijandigheid en competitie. Een voorbeelditem van deze factor was 

‘hoe vaak zijn jij en deze broer/zus het oneens en maken jullie ruzie?’. De Cronbach’s alpha 

van deze factor was .87. 

Probleemgedrag: met de Youth Self Report (YSR) van Achenbach (1991b) en Verhulst, Ende 

& Koot (1996) werd de mate van probleemgedrag van kinderen gemeten. Voor dit onderzoek 

werd gebruik gemaakt van de schaal agressief gedrag die uit 19 items bestond. Van deze 

items werd een somschaal gemaakt. De drie antwoordcategorieën liepen van ‘helemaal niet 

van toepassing’ tot ‘duidelijk of vaak van toepassing’. Eén van de items van de schaal 

agressief gedrag was: ‘ik maak veel ruzie’. De Cronbach’s alpha van deze schaal was .84. 

 

Resultaten 
Om te onderzoeken wat het effect is van de kwaliteit van de siblingrelatie op het 

externaliserend probleemgedrag van vroegadolescenten is gebruik gemaakt van standaard 

Multiple Regressies met de kwaliteit van de siblingrelatie (de drie factoren warmte/nabijheid, 

relatieve status/macht en conflict) als onafhankelijke variabelen en externaliserend 

probleemgedrag als afhankelijke variabele. In tabel 1 worden de aantallen, het minimum en 

maximum, aantallen en standaardafwijkingen van de drie factoren en het externaliserend 

probleemgedrag weergegeven.  

 

Tabel 1. Aantallen, Gemiddelden, Standaardafwijkingen, Minimum en Maximum voor de drie 
factoren van de kwaliteit van de siblingrelatie (warmte/nabijheid, relatieve status/macht en 
conflict) en externaliserend probleemgedrag.   
 n M  SD  Min. Max. 
Warmte/nabijheid 281 67. 47  11.39 38 93 
Relatieve status/macht 294     . 28  4.1 -9 10 
Conflict 294 24.75  6.81 9 43 
Externaliserend 
probleemgedrag 341 25.32 4.46 19 41 

 

In tabel 2 worden de B-waarden, de standaard fout, de beta’s en de R² gegeven voor de drie 

factoren van de kwaliteit van de siblingrelatie. De totale variantie van externaliserend 

probleemgedrag die verklaard wordt door de drie factoren van de siblingrelatie is 13. 9 %. Dit 

betekent dat er een relevant verband is tussen de kwaliteit van de siblingrelatie en het 

externaliserende probleemgedrag.  
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Tabel 2. Multiple regressie voor de drie factoren van de kwaliteit van de siblingrelatie 

(warmte/nabijheid, relatieve status/macht en conflic) op externaliserend probleemgedrag.    

                                                                Externaliserend probleemgedrag 

Kwaliteit van de siblingrelatie B SE B ß R² 
Warmte/nabijheid -.007 .024 -.017  
Relatieve status/macht -.143 .065 -.131 *  
Conflict .243 .040   .371**  
    .139 
*  p< .05, ** p<.001 

 

Van de drie factoren van de kwaliteit van de siblingrelatie verklaren conflict en relatieve 

status/macht het externaliserende probleemgedrag significant. Met name conflict verklaard 

sterk het externaliserende probleemgedrag. Conflict heeft een positieve relatie met 

externaliserend probleemgedrag. Dat betekent dat wanneer er meer conflict is in de kwaliteit 

van de siblingrelatie er ook meer externaliserende probleemgedrag is. De schaal relatieve 

status/macht is zodanig opgebouwd dat wanneer de schaal positief is de brugklasser meer 

‘nurturant’ en dominant is dan de sibling. Indien de schaal negatief is wil dat zeggen dat de 

sibling meer ‘nurturant’ en dominant is dan de brugklasser. Er is een negatieve relatie tussen 

relatieve status/macht en externaliserend probleemgedrag. Dit duidt er op dat wanneer de 

brugklasser meer ‘nurturant’ en dominant is, hij/zij minder externaliserende probleemgedrag 

heeft. Indien de sibling meer ‘nurturant’ en dominant is rapporteert de brugklasser meer 

externaliserend probleemgedrag. 

Om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen de seksecombinaties wat betreft de kwaliteit 

van de siblingrelaties, is gebruik gemaakt van een MANOVA met de kwaliteit van de 

siblingrelatie (warmte/nabijheid, relatieve status/macht en conflict) als afhankelijke variabelen 

en seksecombinatie als onafhankelijke variabele.  

In tabel 3 worden de aantallen, gemiddelden en standaardafwijkingen van de drie factoren van 

de kwaliteit van de siblingrelatie weergegeven per seksecombinatie van het siblingpaar. 

 
 
 
 
 
 
 



 10

Tabel 3. De Aantallen, Gemiddelden,  Standaardafwijkingen, F-waardes en bijbehorende 
significantie  van de drie Factoren van de Kwaliteit van de Siblingrelatie per Seksecombinatie 
van het Siblingpaar.  
 
 Seksecombinaties    
Kwaliteit van de 
siblingrelatie 

Broers N = 53 
M (SD) 

Zussen N= 65 
M (SD) 

Mixed-sex N= 127 
M (SD) F 

Warmte/nabijheid 63.49 
(10.98) 

73.15 
(10.70) 

66.41 
(11.37) 

12.48** 

Relatieve 
status/macht 

.28 
           (4.33) 

   -.09 
  (3.71) 

   .31 
  (4.08) 

.23 

Conflict           26.42 
           (6.03) 

22.68 
  (6.22) 

24.43 
  (7.01) 

4.68* 

*  p< .05, ** p<.001 

 

Er was een significant verschil tussen de seksecombinaties op de afhankelijke variabelen, met  

warmte/nabijheid F(2, 242)= 12.48 en conflict F(2, 242)= 4.68. Er zijn geen significante 

resultaten gevonden voor relatieve status/macht F(2, 242)= .23 

Vervolgens is er een post-hoc test gedaan om te bepalen tussen welke groepen het significante 

verschil ligt. Er is een significant verschil bij de warmte/nabijheid tussen de zussen  

(M= 73.15) en mixed-sex siblingparen (M= 66.41), en tussen de zussen en broers  

(M= 63.49). Bij de factor conflict is er een significant verschil tussen de broers (M= 26.42) en 

de zussen (M= 22.68).   

 

Om te onderzoeken of voor de groepen broers, zussen en mixed-sex siblingparen het effect 

van de drie factoren kwaliteit van de siblingrelatie (warmte/nabijheid, relatieve status/macht, 

conflict) op externaliserend probleemgedrag verschilt, worden er voor deze drie groepen 

aparte standaard Multiple Regressies uitgevoerd waarbij de beta’s worden vergeleken. 

Externaliserend probleemgedrag was de afhankelijke variabele en de drie factoren van de 

kwaliteit van de siblingrelatie zijn de onafhankelijke variabelen. De resultaten van de multiple 

regressie van de drie factoren van de kwaliteit van de siblingrelatie per seksecombinatie van 

het siblingpaar zijn weergegeven in tabel 4.  
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Tabel 4: De ß’s en R² de voor de drie factoren van de kwaliteit van de siblingrelatie 

(warmte/nabijheid, relatieve status/macht en conflict) per seksecombinatie van het 

siblingpaar en het effect op externaliserend probleemgedrag.  

  Kwaliteit van de siblingrelatie Broers 
N= 53 

Zussen 
N= 65 

Mixed-sex 
N= 127 

  Warmte/nabijheid .038 -.154 -.005 

 Relatieve status/macht -.311* -.160 .-.105 

 Conflict .507** .414 * .292* 

 R² .312 .195           .089 
Noot: *  p< .05, ** p<.001 

 

Voor de factor warmte zijn er geen verschillen tussen de drie groepen siblingparen wat betreft 

het effect op externaliserend probleemgedrag. Het effect van de relatieve status/macht op 

externaliserend probleemgedrag is voor de broers groter dan voor de zussen en de mixed-sex 

siblingparen. Het effect van conflict op externaliserend probleemgedrag is groter voor de 

broers en zussen dan voor de mixed-sex siblingparen.  

 
Discussie 

 Het doel van dit onderzoek was om na te gaan wat het effect is van de kwaliteit van de 

siblingrelatie (warmte/nabijheid, relatieve status/macht en conflict) op het externaliserend 

probleemgedrag van vroeg-adolescenten. De verwachting was dat conflict in de siblingrelatie 

een positief verband met externaliserende problemen zou hebben en warmte/nabijheid in de 

siblingrelatie een negatief verband. Er kon geen hypothese gesteld worden over het verband 

tussen de relatieve status/macht en externaliserende problemen.  

 Conflict in de siblingrelatie heeft zoals verwacht een significante positieve relatie met 

externaliserend probleemgedrag. Dit komt overeen met de onderzoeksresultaten van Bank en 

collega’s (2004), Kim en collega’s (1999) en Stocker en collega’s (2002). Deze positieve 

relatie kan verklaard worden doordat kinderen het conflictueuze gedrag dat zij met de sibling 

ervaren gaan imiteren en zich ook zo gaan gedragen in andere situaties. Siblings kunnen het 

negatieve en dwingende gedrag ook aan elkaar aanleren waardoor er een negatieve dwingende 

cyclus ontstaat die moeilijk te doorbreken is en leidt tot verdere negativiteit en externaliserend 

probleemgedrag. Daarnaast  kan het zijn dat kinderen die opgroeien in een conflictueuze 

siblingrelatie moeite hebben met affectieve perspectief nemen, emotie regulatie en conflict 
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oplossen hetgeen kan bijdragen aan hun externaliserende  probleemgedrag (Stocker et al., 

2002).  

 De relatieve status/macht heeft een significante negatieve relatie met externaliserend 

probleemgedrag en dit betekent dat wanneer de brugklasser dominanter is ten opzichte van 

zijn/haar sibling, hij/zij minder externaliserend probleemgedrag heeft. Indien de sibling juist 

dominanter is, rapporteert de brugklasser meer externaliserend probleemgedrag. Aangezien er 

in de literatuur geen informatie te vinden is over de relatie tussen relatieve status/macht en 

externaliserend probleemgedrag, geeft deze uitkomst nieuwe inzichten op dit vlak. Het is 

mogelijk dat een adolescent in de siblingrelatie op een natuurlijke manier ervaart hoe het is 

om over iemand de ‘baas te spelen’. Zij ervaren dan dat zij met hun gedrag grip hebben op 

hun sibling en leren om op die manier adequaat om te gaan met hun emoties en gevoelens. 

Andersom zou het ook zo kunnen zijn dat als adolescenten juist gedomineerd worden door 

een sibling, zij dit gebrek aan macht en status als erg frustrerend kunnen ervaren, en hierdoor 

agressieve neigingen ontstaan. 

 De deelvraag van dit onderzoek was of er verschillen zijn tussen de sekse-combinaties 

(zussen, boers en mixed-sex siblingparen) voor wat betreft de kwaliteit van de siblingrelatie 

en het effect hiervan op externaliserend probleemgedrag.  

 Er werd allereerst gekeken of er verschillen zijn in kwaliteit van de siblingrelatie 

tussen de drie combinaties van siblingparen. Er werd verwacht dat de same-sex siblingparen 

een warmere siblingrelatie zouden hebben dan de mixed-sex siblingparen, waarbij de zussen 

een warmere relatie hebben dan de broers. Wat betreft conflict werd er verwacht dat same-sex 

siblingparen meer conflict hebben dan mixed-sex siblingparen, waarbij broers meer conflict 

zouden hebben dan zussen. Er kon geen hypothese opgesteld worden over de factor relatieve 

status/macht. Uit de resultaten is gebleken dat conflict en warmte/nabijheid significant 

verschilden voor de drie groepen sekse-combinaties van siblingparen. Er zijn geen 

significante verschillen gevonden tussen de siblingparen voor relatieve status/macht. 

 De uitkomsten betreffende warmte komen deels overeen met de verwachting: zussen 

scoorden het hoogst op warmte/nabijheid. Dat betekent dat zussen een warmere siblingrelatie 

hebben dan mixed-sex siblingparen en broers. Er zijn geen significante verschillen gevonden 

tussen broers en mixed-sex siblingparen. Daarentegen scoorden broers significant hoger op 

conflict dan zussen. Tussen de andere groepen waren er op de factor conflict geen significante 

verschillen. Ook deze uitkomst komt overeen met de verwachting, namelijk dat broers meer 

conflict hebben dan zussen. Deze twee uitkomsten bevestigen deels de resultaten van de 

onderzoeken van Buhrmester en Furman (1990), Buist en collega’s (2002) en van Dunn en 
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collega’s (1994). Uit deze onderzoeken bleek namelijk dat de relaties van siblings van 

dezelfde sekse hechter en van betere kwaliteit zijn dan de relaties tussen siblings van de 

gemengde sekse. De resultaten van dit onderzoek wijken in zoverre van de literatuur af dat er 

geen uitspraak gedaan kan worden over broers die een warmere siblingrelatie zouden hebben 

dan mixed-sex siblingparen. MacKinnon (1989, zoals geciteerd in Deater-Deckard en Lussier, 

2002) stelt dat broers meer conflicten hebben dan zussen en dat zussen warmere 

siblingrelaties hebben dan broers. Deze uitspraak komt overeen met de uitkomsten van dit 

onderzoek. De resultaten van de studie van Graham-Bernam (1994) sluiten voor een deel aan 

bij de huidige onderzoeksresultaten aangezien uit zijn studie naar voren kwam dat broers het 

hoogst scoorden op conflict.  

 Uit de resultaten van het onderzoek van Cole en Kerns (2001) bleek dat broers minder 

intimiteit uitwisselden dan zussen en mixed-sex siblingparen. Buist en collega’s (2002) geven 

aan dat hechting aan een zus van hogere kwaliteit is dan hechting aan een broer. Aangezien 

vrouwen emphatischer en coöperatiever zijn ingesteld en beter zijn in het onderscheiden van 

emoties van non-verbale tekens, kan de aanwezigheid van een vrouw in de siblingrelatie de 

uiting van een aantal sociaal-emotionele kenmerken binnen de siblingrelatie bevorderen. De 

afwezigheid van een zus, en daarmee een vrouwelijk figuur, zou de lagere mate van warmte 

en de hogere mate van conflict in de kwaliteit van de siblingrelatie van broers vergeleken met 

de zussen kunnen verklaren (Cole & Kerns, 2001).  

 Er werd verwacht dat er geen verschillen zouden zijn tussen de drie verschillende 

sekse-combinaties siblingparen wat betreft het effect van de kwaliteit van de siblingrelatie op 

externaliserend probleemgedrag. Deze verwachting komt uit voor de factor warmte waarbij er  

geen verschillen tussen de drie sekse-combinaties siblingparen zijn gevonden wat betreft het 

effect op externaliserend probleemgedrag. Daarentegen zijn er wél verschillen voor de 

relatieve status/macht en conflict. Het effect van de relatieve status/macht op externaliserend 

probleemgedrag is voor de broers groter dan voor de zussen en de mixed-sex siblingparen. 

Het effect van conflict op externaliserend probleemgedrag is groter voor broers en zussen dan 

voor mixed-sex siblingparen. De resultaten van de studie van Stocker en collega’s (2002) 

ondersteunen het idee dat conflict in de siblingrelatie bij kan dragen aan de veranderingen in 

kinduitkomsten over tijd, in plaats van dat vroege aanpassingsproblemen leiden tot later 

conflict in de siblingrelatie. 

 Een mogelijke verklaring voor het feit dat het effect van de relatieve status/macht op 

externaliserend probleemgedrag bij broers groter is dan voor de zussen en de mixed-sex  

siblingparen, kan gevonden worden in de mate waarin er gecommuniceerd wordt door de 
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siblings. Jongens praten van nature minder. Wanneer zij moeite hebben met dominant gedrag 

van hun broer, zullen zij dit minder makkelijk verbaal uiten dan meisjes en zijn zij sneller 

geneigd de frustraties over deze dominantie te laten zien in externaliserend probleemgedrag. 

Zussen zullen sneller met elkaar over hun frustraties communiceren waardoor zij minder 

emoties op dat gebied opkroppen en derhalve ook minder externaliserend probleemgedrag 

vertonen. In mixed-sex siblingparen is het mogelijk de zus met haar verbale capaciteiten die 

een bufferende werking heeft op het proces van dominantie en daarbij gepaard externaliserend 

probleemgedrag.  

 Het effect van conflict op externaliserend probleemgedrag is groter voor de same-sex 

siblingparen dan voor de mixed-sex siblingparen. Dit kan mogelijk komen doordat conflicten 

bij same-sex siblingparen meer escaleren. Deze escalatie treedt op vanwege de grotere 

competitiedrang tussen de siblings omdat zij meer gelijk zijn aan elkaar dan de siblings van 

mixed-sex siblingparen.  

 Een sterke punt van dit onderzoek is dat door het gebruik van de drie factoren van de 

kwaliteit van de siblingrelatie en de drie sekse-combinatie van siblingparen er specifiekere 

resultaten verkregen zijn over de relatie van de kwaliteit van de siblingrelatie en 

externaliserend probleemgedrag. Daarnaast maakte dit onderzoek het mogelijk om het effect 

van de drie aspecten van de siblingrelatie te vergelijken. Aangezien er in de literatuur weinig 

bekend is over de relatieve status/macht, geeft dit onderzoek nieuwe inzichten op dit vlak. 

Een ander sterk punt is dat de steekproef groot was waardoor er aangenomen kan worden dat 

de resultaten van het onderzoek robuust zijn.  

 Een beperking van dit onderzoek is echter dat de data afkomstig zijn van maar twee 

scholen waardoor de resultaten mogelijk niet representatief zijn voor alle vroeg-adolescenten 

in Nederland. Een andere beperking is dat de kwaliteit van de siblingrelatie en het 

externaliserende probleemgedrag alleen gemeten zijn door middel van één vragenlijst. In de 

literatuur is veelal gebruik gemaakt van meerdere informanten en instrumenten. Zo is er naast 

de vragenlijsten voor het kinderen ook gebruik gemaakt van vragenlijsten voor ouders, voor 

de sibling, interviews en/of een observatie van de kwaliteit van de siblingrelatie. Vanwege het 

gebruik van maar één meetinstrument en één informant kunnen de gerapporteerde gegevens 

een minder compleet beeld geven. Aanbeveling voor verder onderzoek is dan ook dat de 

siblingrelatie en het externaliserend probleemgedrag door meerdere informanten en/of 

meetinstrumenten gerapporteerd worden. Daarnaast zou het interessant zijn om middels een 

longitudinaal onderzoek te kijken naar de mogelijke lange termijneffecten van de kwaliteit 

van de siblingrelatie op externaliserend probleemgedrag. Uit de onderzoeken van Buhrmester 
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en Furman (1990) en Brody, Stoneman en McCoy (1994) is namelijk gebleken dat 

siblingrelaties per leeftijdsfase veranderen. Zo worden de siblingrelaties in de adolescentie 

meer symmetrisch en gelijk omdat de siblings tijdens de adolescentie grotendeels over 

dezelfde competenties beschikken en overeenkomen in ontwikkelingsstatus. Daarnaast wordt 

de siblingrelatie in de adolescentie minder intens en is er een stijging in negatieve kwaliteit en 

een daling van de positieve kwaliteit.  

 Met de resultaten van dit onderzoek is er meer bekendheid over de voorspellers van 

externaliserend probleemgedrag in de kwaliteit van de siblingrelatie en de sekse-verschillen 

die hierin een rol spelen. Concluderend kan er gesteld worden dat de kwaliteit van de 

siblingrelatie een belangrijke voorspeller is van externaliserend probleemgedrag en daar zou 

op het gebied van preventie aandacht aan geschonken moeten worden. Deze gegevens zouden 

op het gebied van preventie van externaliserende problemen ingezet kunnen worden, waarbij 

er aandacht is voor de ontwikkeling van een goede siblingrelatie als basis van het 

functioneren later in het leven.  
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