
Universiteit Utrecht

    

Faculteit Sociale Wetenschappen

Academische Master Orthopedagogiek 2008-2009

De angsten van ouders in relatie tot de angsten, de 

kwaliteit van leven en de negatieve automatische 

gedachten van het kind

I. M. Hooglander 

Studentnummer: 3221903

Datum: 26-06-2009

Thesisbegeleider: D. Bodden

Tweede beoordelaar: K. L. Buist



Masterthesis                                                                                                                                      I.M. Hooglander

2

Voorwoord

Het huidige onderzoek is uitgevoerd in het kader van de masterthesis Orthopedagogiek 2008-

2009. Hierbij bedank ik Altrecht voor hun medewerking en alle respondenten voor het 

invullen van de vragenlijsten. Ook mijn peergroepje bedank ik voor hun feedback. Ik wil 

Denise Bodden bedanken voor haar kritische blik, feedback en ondersteuning tijdens het 

onderzoek en het schrijven van dit artikel. Dit onderwerp had al mijn interesse waardoor het 

interessant was mij hier verder in te verdiepen. Mijn vaardigheden op het gebied van 

onderzoek en rapportage hebben absoluut een groei laten zien. Met trots presenteer ik u 

daarom mijn masterthesis.

Abstract

Aim The current study examined the effects of parental anxiety on child anxiety, childrens’ 

quality of life and their automatic negative cognitions. Method A sample of 50 Dutch families 

with children aged 7-19 and a control group (N=105) were selected to examine differences 

between the children of parents with and without an anxiety disorder. Parents and children

completed the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) and the 

children also completed the Kidscreen and the Children’s Automatic Thoughts Scale (CATS).

Results Children whose parents are diagnosed with an anxiety disorder reported significantly

more anxiety symptoms, evaluated their quality of life trendsignificantly lower and had

significantly more negative cognitions then children with parents without an anxiety disorder.

Correlation tests also showed that when the anxiety of the parents increased, anxiety and 

negative thoughts significantly increased and the quality of life significantly decreased. Yet 

the connection was only weak. Considering relations between parental anxiety disorders and 

anxiety disorders from their offspring, this turned out to differ by anxiety disorder, sex of the 

parent, and the degree of anxiety of the parent. The child variables turned out to be

significantly interrelated. Conclusions Parental anxiety plays a significant role in the 

development of childrens’ fears, negative thoughts and their quality of life and may therefore 

be an important factor to take into account in the child’s treatment. Further research is 

indicated to examine longterm effects.

Key words: anxiety; negative cognitions; quality of life
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Samenvatting

Doel Het huidige onderzoek heeft het verband tussen angsten van ouders op de angsten van 

het kind, de gerapporteerde kwaliteit van leven en automatische negatieve cognities van het 

kind onderzocht. Methode Er is gebruik gemaakt van een steekproef van 50 gezinnen met 

kinderen in de leeftijd van 7-19 jaar uit de Nederlandse samenleving en een controlegroep 

(N=105). Ouders en kinderen hebben vragenlijsten ingevuld, zoals the Screen for Child 

Anxiety Related Emotional Disorders. De kinderen hebben daarnaast ook de Kidscreen en de 

Children’s Automatic Thoughts Scale ingevuld. Resultaten Kinderen van ouders met een 

angststoornis rapporteerden significant hogere angsten, een lagere kwaliteit van leven en meer 

negatieve gedachten dan kinderen van ouders zonder angstdiagnose. Correlatietoetsen lieten 

tevens zien dat naarmate de angst van de ouder toenam, de angst en negatieve gedachten 

significant toenamen en de kwaliteit van leven significant afnam, de verbanden waren echter 

zwak. Wat betreft verbanden tussen angststoornissen van ouders en kind bleek dit per 

angststoornis, sekse van de ouder en mate van angst van de ouder te verschillen. De 

kindkenmerken onderling bleken significant samen te hangen. Conclusie De angsten van 

ouders zijn van significante invloed op de ontwikkeling van angsten, negatieve gedachten en 

een lagere kwaliteit van leven bij hun kinderen. Daarom is het belangrijk deze factor mee te 

nemen in de behandeling. Vervolgonderzoek is geïndiceerd om effecten op lange termijn te 

onderzoeken.

Kernwoorden: Angst; negatieve cognities, kwaliteit van leven

Inleiding

Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij kinderen en 

jeugdigen (Cartwright-Hatton, McNicol & Doubleday, 2006; Verhulst, van der Ende, 

Ferdinand & Kasius, 1997) en komen veel voor in familiair verband (Turner, Beidel & 

Roberson-Nay, 2005). Kinderen waarvan de ouders een angststoornis hebben, lopen dan ook 

vijf tot zeven keer meer kans om een angststoornis te ontwikkelen (Beidel & Turner, 1997).

Kinderen van angstige ouders classificeren zichzelf significant meer als angstig en bezorgd 

dan kinderen zonder angstige ouders. Daarnaast beschikken zij over minder ontwikkelde 

copingmechanismen om om te gaan met risicovolle situaties in vergelijking met kinderen 

zonder angstige ouders (Capps, Sigman, Sena, Henker & Whalen, 1996, zoals geciteerd in 

Whaley, Pinto & Sigman, 1999). Muris, Steerneman, Merckelbach en Meesters (1996) 

onderzochten de rol van angstkenmerken van de ouder op de angst van het kind en vonden 

zowel voor vader als moeder een significante en zelfs sterke invloed op de angsten van het
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kind. Echter bij klinisch angstige kinderen werd enkel een positief verband gevonden met de 

angsten van de moeder. Schreier, Wittchen, Höfler en Lieb (2008) bevestigen deze resultaten 

gedeeltelijk, zij kwamen na onderzoek tot de opvatting dat kinderen waarvan de moeders een 

angststoornis hadden een verhoogd risico liepen om ook een angststoornis te ontwikkelen. 

Tevens werd een significant effect van vaders met een angststoornis op de angsten van het 

kind gevonden (Schreier et al., 2008). Angstige vaders beïnvloeden hun kinderen echter in 

een ander stadium en op een andere manier dan angstige moeders. Bij moeders heeft de 

angststoornis invloed op de mate van geboden bescherming en warmte, bij vaders op fysiek 

spel, autonomiebevordering en het leren aangaan van sociale contacten (Bögels & Phares, 

2008).

Kinderen van ouders met angststoornissen hebben dus meer kans zelf een 

angststoornis te ontwikkelen. Deze relatie is echter ook andersom aanwezig. Bij tachtig 

procent van ouders van kinderen met een angststoornis werd ook een angststoornis 

vastgesteld (Ginsburg & Schlossberg, 2002). Ander onderzoek naar stoornissen bij ouders 

van klinisch angstige kinderen wees uit dat ouders van kinderen met angststoornissen ook 

meer kans hebben op het ontwikkelen van angststoornissen. De relatie tussen de angst van het 

kind en de psychopathologie bij de ouder was voor moeder sterker dan voor vader. Als 

verklaring hiervoor wordt gegeven dat angst en depressie meer voorkomen bij het vrouwelijk 

geslacht (Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler & Angold, 2003; Muris & Field, 2008) en dus 

grotere associaties vertonen met psychopathologie bij moeder dan bij vader. (Cooper, Fearn, 

Willetts, Seabrook & Parkinson, 2006). Dit kan ook verklaren dat er een groter effect 

gevonden wordt van angstige moeders op de angst van het kind dan het effect van een 

angstige vader op het kind. 

Diverse theorieën proberen een verklaring te bieden voor deze overdracht van angst 

van de ouder op het kind. Zo zijn het opvoedgedrag van ouders (McClure, Brennan, Hammen 

& Le Brocque, 2001), modeling van angstig gedrag (Muris et al., 1996) en genetische 

overdracht (Gregory & Eley, 2007) veel genoemde veroorzakers, instandhouders of 

versterkers van angst bij kinderen.

Naast de invloed die de angst van de ouder, zowel indirect als direct, op de angsten 

van het kind heeft, tasten angststoornissen bij ouders ook indirect de kwaliteit van leven van 

het kind en van het gezin aan (Leon, Portera & Wissman, 1995; Quilty, Van Ameringen, 

Mancini, Oakman & Farvolden, 2003). In het onderzoek van Gladis, Gosch, Disnuk en Crits-

Christoph (1999) wordt aangegeven dat kwaliteit van leven onderscheiden kan worden in 

twee typen. Het eerste type van kwaliteit van leven betreft de subjectieve tevredenheid en het 



Masterthesis                                                                                                                                      I.M. Hooglander

5

functioneren in diverse levensdomeinen, zonder dat dit beïnvloed wordt door gezondheid. 

Hierbij valt te denken aan functioneel presteren, psychologisch welbevinden, tevredenheid 

over het leven en sociaal en emotioneel functioneren. Het tweede type van kwaliteit van leven 

is juist aan gezondheid gerelateerd, dit type legt de nadruk op symptomen die aan ziektes of 

beperkingen gerelateerd zijn. Hieronder vallen aspecten als lichamelijke activiteiten en 

gezondheid. Aangezien psychopathologie van invloed is op alle levensdomeinen, is het 

belangrijk dat de kwaliteit van leven op een multidimensionale wijze onderzocht wordt.

Diverse onderzoeken vonden een verband tussen stoornissen bij ouders en 

verschillende domeinen van de kwaliteit van leven van het kind. Betreffende het eerste type 

van kwaliteit van leven, blijken het psychisch welbevinden en de sociale ontwikkeling van 

kinderen van ouders die aan een psychische stoornis leiden aan risico’s onderhevig. Deze 

risico’s bevinden zich vooral in de domeinen van het cognitief, sociaal, emotioneel en 

psychisch functioneren (Leverton, 2003). De stoornis van de ouder is door het aantasten van 

deze ontwikkelingsdomeinen ook van invloed op het tweede type van kwaliteit van leven 

(Leverton, 2003). Deze relatie is echter niet specifiek voor angststoornissen bij ouders 

onderzocht. Aangenomen mag worden dat ook angststoornissen bij ouders van invloed zullen 

zijn op de kwaliteit van leven van het kind. Al eerder bleek dat angstige ouders een 

risicofactor zijn voor het kind om zelf een angststoornis te ontwikkelen (Muris et al., 1996; 

Schreier et al., 2008).

Naast de invloed van de angstige ouder, is ook de angst van het kind zelf een negatief 

beïnvloedende factor van de kwaliteit van leven van het kind (o.a. Stein et al., 2001; Wood, 

2006). Zo blijkt uit onderzoek dat kinderen die zelf een angststoornis hebben meer kans op de 

ontwikkeling van sociale problemen hebben en dat zij moeilijkheden in het schools 

functioneren kunnen ondervinden (Wood, 2006). Wanneer deze angststoornissen onbehandeld 

blijven, kan dit in de adolescentie en jonge volwassenheid andere psychopathologie tot gevolg 

hebben. Dit heeft betrekking op het tweede type van kwaliteit van leven, aangezien de 

psychopathologie de gezondheid aantast. Het gaat dan met name om depressie (Stein et al., 

2001), excessief alcohol- en drugsgebruik (Deas-Nesmith, Brady & Campbell, 1998) en 

gedragsproblemen (Woodward & Fergusson, 2001). Logischerwijs beïnvloedt 

psychopathologie, zoals depressie, niet alleen de mentale gezondheid, maar ook het dagelijks 

functioneren, wat onderdeel uitmaakt van het eerste type van kwaliteit van leven. Deze 

samenhang van het eerste en tweede type van kwaliteit van leven is ook terug te zien bij 

excessief alcohol- en drugsgebruik, aangezien dit zowel het dagelijks functioneren als de 

mentale en zelfs fysieke gezondheid aantast. Bij de helft van de kinderen wiens angststoornis 
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onbehandeld is gebleven, is vroegtijdig schoolverlaten gesignaleerd (Van Ameringen, 

Mancini & Farvolden, 2003). Dit gegeven kan eraan bijdragen dat angststoornissen, meer nog 

dan depressie of middelenmisbruik, negatieve gevolgen hebben voor de sociaal-economische 

status, door werkloosheid of werk in de lagere klasse (Turnbull, George, Landerman & 

Swartz, 1990).

Angststoornissen bij ouders zijn niet alleen van invloed op de kwaliteit van leven van 

het kind, maar de angst van de ouder blijkt ook van invloed op de cognities van het kind. 

Cognitieve structuren ontstaan namelijk door interacties met anderen en ervaringen die een 

persoon gedurende zijn leven op doet in zijn omgeving (Dattilio, 2005). 

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat angsten van de ouder het opvoedgedrag 

beïnvloeden (Hirshfeld, Biederman, Brody, Faraone & Rosenbaum, 1997; Turner, Beidel, 

Roberson-Nay & Kervo, 2003; Whaley et al., 1999). Ook blijken angstige ouders andere 

kenmerken in de interactie met hun kinderen te tonen dan niet-angstige ouders (Lindhout et 

al., 2006; Whaley et al., 1999). De angsten die de ouder op het kind overbrengt door angstige 

modeling, interactie of door bijvoorbeeld een controlerende, beschermende, of juist strenge en 

over-reactieve opvoeding kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van disfunctionele gedachten 

bij het kind (Gallagher & Cartwright-Hatton, 2008). De negatieve gedachtepatronen die de 

ouder erop nahoudt door zijn angsten, kunnen namelijk overgedragen worden op het kind en 

leiden tot disfunctionele cognitieve schema’s bij het kind (Dattilio, 2006). Dit leidt ertoe dat 

deze kinderen zich veel zorgen maken, denken dat alle situaties slecht aflopen en zichzelf de 

schuld geven van negatieve gebeurtenissen (Gallagher & Cartwright-Hatton, 2008). Treadwell 

en  Kendall (1996) geven aan dat de negatieve gedachten van het kind over zichzelf leiden tot 

grotere moeite met aanpassen aan situaties en een lager algemeen functioneren. Gallagher en 

Cartwright-Hatton (2008) concluderen zelfs dat de cognities als mediërende factor opereren 

tussen het opvoedgedrag van ouders en de angst van het kind. 

Volgens Beck (1976, zoals geciteerd in Schniering & Rapee, 2002) worden met name 

gedachten van persoonlijk falen of verlies en hopeloosheid geassocieerd met depressie terwijl 

gedachten van lichamelijk of psychologische dreiging worden geassocieerd met angst. Deze 

negatieve automatische gedachten van het kind zijn een voorspeller voor het ontwikkelen van 

angststoornissen. Ander onderzoek bevestigt dat angst duidelijk gerelateerd is aan negatieve 

automatische gedachten (Bögels, 2008; Weems, Berman, Silverman & Saavedra, 2001). Uit 

onderzoek van Schniering en Rapee (2002) blijkt ook dat kinderen met angststoornissen meer 

negatieve cognities hebben met betrekking tot fysieke dreiging, lichamelijke dreiging en 

persoonlijk falen dan kinderen zonder angststoornissen. De subschaal vijandigheid richt zich 
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meer op gedachten richting anderen, wat meer gezien wordt bij externaliserend gedrag, terwijl 

angst onder internaliserend gedrag valt. Op vijandigheid scoren de kinderen met een 

angststoornis dus laag (Schniering & Rapee, 2002).

Wanneer het kind kampt met angstproblemen en negatieve gedachten, beïnvloedt dit 

tevens het algehele functioneren, wat de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt (Treadwell & 

Kendall, 1996). De angsten van het kind zijn dus van invloed op de cognities van het kind, 

Treadwell en Kendall (1996) toonden zelfs aan dat wanneer de angsten van het kind 

verminderen, de bijkomende negatieve gedachten over zichzelf ook afnemen. Andersom geldt 

ook dat negatieve cognities tot meer angst kunnen leiden. Deze factoren beïnvloeden elkaar 

dus wederzijds. Beide zijn deze factoren ook van invloed op de kwaliteit van leven van het 

kind.

Uit voorgaande onderzoeken kan worden geconcludeerd dat automatische negatieve 

gedachten over zichzelf of over gebeurtenissen van invloed zijn op het functioneren van het 

kind. Aangezien aangetoond is dat de angsten van de ouder en hun negatieve gedachten van

invloed zijn op de gedachten van het kind en de gedachten van het kind de kwaliteit van leven 

van het kind beïnvloeden, kan hiermee een indirecte invloed van de angsten van ouders 

worden aangetoond op de kwaliteit van leven van het kind, via de negatieve gedachten van 

het kind.

Tot op heden is weinig onderzoek verricht naar de directe relatie tussen de angst van 

de ouder, de kwaliteit van leven van het kind en de negatieve automatische gedachten van het 

kind. Vandaar dat dit onderzoek zich op deze directe relaties zal richten. De mate waarin de 

kwaliteit van leven wordt aangetast door de angsten en negatieve automatische gedachten van 

het kind, bepaalt voornamelijk of er hulp wordt gezocht. Kwaliteit van leven is dus een 

belangrijke indicator voor het zoeken van hulp en is daarmee belangrijk om onderdeel uit te 

laten maken van dit onderzoek (Gladis et al., 1999). Eerdere signalering van een lagere 

beoordeelde kwaliteit van leven door het kind, maakt het mogelijk sneller te anticiperen op de 

hulpvragen van het kind, zodat passende behandeling kan worden geboden. Dit kan eventuele 

ontwikkelingen van andere problemen of psychopathologie voorkomen. Ook kunnen deze 

gegevens nieuwe inzichten bieden en leiden tot specifiekere behandeldoelen, omdat uitgegaan 

wordt van de invloed van de ouder op het kind. Daarom kan dit onderzoek reden geven om –

afhankelijk van de specifieke situatie – de angstige ouders gezamenlijk danwel apart van het 

kind te behandelen.

Op basis van de gevonden resultaten uit de literatuur zijn een aantal hypotheses 

opgesteld. Allereerst wordt verwacht dat kinderen met een angstige ouder zelf meer angsten 
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rapporteren, een lagere kwaliteit van leven rapporteren en meer negatieve automatische 

gedachten hebben dan kinderen van niet-angstige ouders. Tevens wordt een invloed van sekse 

en leeftijd verwacht, hiervoor zal gecorrigeerd worden. Verder wordt verwacht dat hoe meer 

angsten de ouder rapporteert, hoe meer angsten het kind ook zal rapporteren, hoe lager de 

kwaliteit van leven door het kind beoordeeld wordt en hoe meer negatieve automatische 

gedachten het kind zal rapporteren. Met betrekking tot hoog- en laagangstige vaders en hoog-

en laagangstige moeders worden verschillen in correlatie verwacht op de angsten van het 

kind, namelijk dat de angsten van hoogangstige vaders en moeders een hogere correlatie 

vertonen met de angsten van het kind dan de angsten van laagangstige vaders en moeders. 

Daarnaast wordt verwacht dat een hogere mate van angst van het kind samenhangt met meer 

negatieve automatische gedachten en een lagere kwaliteit van leven. Ook wordt verwacht dat 

meer gerapporteerde negatieve automatische gedachten van het kind samenhangen met een 

lagere kwaliteit van leven. 

Methode

Participanten

De populatie van het onderzoek bestaat uit ouders met een primaire angststoornis die zijn 

aangemeld bij de Academische Angstkliniek Altrecht (AAA) te Utrecht en kinderen in de 

leeftijd van vier tot achttien jaar hebben. Ook de partner en kinderen van de angstige ouder 

zijn betrokken bij het onderzoek. Uit de populatie is een steekproef getrokken (n=50). De 

gemiddelde leeftijd van de moeders is 40.8 jaar (SD=4.8, n=48) en van de vaders 44.2 jaar 

(SD=5.1, n=45). De gemiddelde leeftijd van de kinderen is 12.4 jaar (SD=2.7). De gebruikte 

steekproef bevat 38% (n=19) jongens en  62% (n=31) meisjes. 

Tevens is een controlegroep samengesteld om een vergelijking te maken met gezinnen 

zonder angstige ouders (n=105). De gemiddelde leeftijd van de moeders is 42.9 jaar (SD=5.1, 

n=102) en van de vaders 45.6 jaar (SD=5.2, n=85). De gemiddelde leeftijd van de kinderen is 

12.9 jaar (SD=2.7). De gebruikte steekproef bevat 42.6 % (n=43) jongens en 57.4% (n=58) 

meisjes. 

Bij beide steekproeven zijn ook gegevens uit reeds bestaande verzamelde data 

opgenomen.

Procedure

De dataverzameling is uitgevoerd door onderzoekers van AAA en masterstudenten 

Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. De procedure begon met het werven van 
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geschikte gezinnen. Na het intakegesprek bij AAA werd een op de drie patiënten geselecteerd 

voor het AAA-onderzoek. Zij werden vervolgens op de wachtlijst geplaatst, ontvingen een 

wachtlijstbrief en brochure AAA. Ook kregen zij een informatiebrief voor de kinderen mee, 

waarin de kinderen op de hoogte werden gesteld van het onderzoek en uitgenodigd werden 

deel te nemen. Vervolgens werd de patiënt uitgenodigd voor diagnostiek, dit traject werd 

doorlopen. Er werd tevens bekeken of de patiënt kinderen had in de leeftijd van vier tot 

achttien jaar. Indien aan deze voorwaarde was voldaan, werd beoordeeld of de patiënt de 

Nederlandse taal voldoende machtig was. Alleen wanneer aan deze twee voorwaarden was 

voldaan, mocht de patiënt deelnemen aan het onderzoek. De patiënt werd vervolgens 

gemotiveerd deel te nemen aan het onderzoek, er werd informatie verschaft en indien de 

patiënt toestemde, kreeg hij/zij toestemmingsformulieren en vragenlijsten voor zichzelf, 

zijn/haar partner en kinderen.

Daarnaast is een controlegroep samengesteld bestaande uit gezinnen zonder angstige 

ouders. Masterstudenten hebben gezinnen in hun omgeving middels een informatiebrief met

toestemmingsverklaring op de hoogte gesteld van het onderzoek en gevraagd deel te nemen. 

Wanneer de ouders en/of kinderen toestemming gaven voor hun deelname verkregen zij de 

vragenlijsten. De toestemmingsverklaringen en vragenlijsten van zowel de angstgroep als de 

controlegroep konden via de post worden geretourneerd. Kinderen jonger dan acht jaar 

hebben geen vragenlijsten ingevuld. Zowel de kind- als de oudervragenlijsten zijn anoniem 

ingevuld en verwerkt.

Meetinstrumenten

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders

Angstsymptomen zijn gemeten door middel van de Screen for Child Anxiety Related

Emotional Disorders (SCARED-71; Bodden, Bögels & Muris, 2009), ingevuld door de 

angstige ouder over het kind (ouderversie), zijn/haar partner over het kind en over zichzelf 

(volwassenversie) en door de kinderen zelf (kindversie). Alle subschalen van de SCARED-71 

zijn gebruikt. De schalen betreffen de belangrijkste angstdiagnosen uit de DSM-IV (American 

Psychiatric Association, 1994): Separatieangststoornis, Paniekstoornis, Specifieke fobie, 

Sociale fobie, Obsessief-compulsieve stoornis, Post-traumatische en acute stressstoornis en

Gegeneraliseerde angststoornis. Alle items dienden beantwoord te worden op een 

driepuntsschaal (1=nooit, 2=soms, 3=vaak), waarbij een toenemende score op meer angsten 

duidt. De SCARED-71 is betrouwbaar en valide gebleken. De betrouwbaarheidscoëfficiënten 



Masterthesis                                                                                                                                      I.M. Hooglander

10

(Cronbach’s alpha) van de subschalen varieerden van .64 voor Specifieke fobie voor situaties 

en omgeving op de kindversie tot .93 voor Specifieke fobie voor dieren op de vaderversie 

(Bodden et al., 2009).

Kidscreen

De kwaliteit van leven van het kind is gemeten door gebruik te maken van een verkorte versie 

van de Kidscreen (Ravens-Siberer et al., 2005). De gebruikte vragenlijst bevat 27 items die 

behoren tot vijf subschalen. De schalen Lichamelijke activiteiten en gezondheid, Gevoelens, 

Familie en vrije tijd, Vrienden en School en leren zijn allen gebruikt in het onderzoek. Alle 

items dienden beantwoord te worden op een vijfpuntsschaal, waarbij een toenemende score 

een hogere kwaliteit van leven aangeeft. De Kidscreen bleek voor de hier gebruikte verkorte 

versie valide. De interne consistenties (Cronbach’s alpha) van de subschalen varieerden van 

.61 voor Vrienden tot .74 voor School en leren (Ravens-Sieberer et al., 2007).

Children’s Automatic Thoughts Scale

De negatieve automatische gedachten van het kind zijn gemeten door middel van de 

Children’s Automatic Thoughts Scale (CATS; Schniering & Rapee, 2002). De CATS bevat 

40 items welke verdeeld zijn onder vier subschalen, namelijk Fysieke dreiging, Sociale 

dreiging, Persoonlijk falen en Vijandigheid. Voor de antwoorden is gebruik gemaakt van een 

vijfpuntsschaal (0=nooit, 1=soms, 2=redelijk vaak, 3=vaak, 4=altijd), waarbij een hoge score 

aangeeft dat er veel sprake is van negatieve automatische gedachten. De CATS is 

betrouwbaar en valide gebleken. De algehele betrouwbaarheid was .95. De interne 

consistenties van de subschalen varieerden van .85 voor zowel Fysieke dreiging als 

Vijandigheid tot .92 voor zowel Persoonlijk falen als Sociale dreiging (Schniering & Rapee, 

2002).

Angstdiagnose Ouder

De Academische Angstkliniek Altrecht heeft voorafgaand aan het huidige onderzoek door 

middel van een diagnostisch interview een angststoornis vastgesteld bij één van de ouders.

Statistische analyse

Aan de hand van het statistische analyseprogramma Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) zijn de analyses uitgevoerd. 

Ontbrekende waarden zijn aangegeven door middel van Missing Value Analyses in 

SPSS. De betrouwbaarheid is berekend over de schalen van de vragenlijsten aan de hand van 

Cronbach’s alpha. Hierbij worden de volgende betrouwbaarheidscriteria aangehouden: α < 
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.60 = onvoldoende, .60 ≤ α < .70 = voldoende, α ≥ .70 = goed (Cohen, 1988).

Met betrekking tot het verschil in angstige en niet-angstige ouders en hun kinderen 

wordt een enkelvoudige multivariate covariantieanalyse (MANCOVA) uitgevoerd. 

Covariaten waarvoor wordt gecorrigeerd zijn leeftijd en sekse. Voor de uitvoering van de 

analyses wordt gekeken of aan alle aannames die vereist zijn voor het uitvoeren van een 

enkelvoudige Mancova kan worden voldaan. Aan de meeste aannames wordt voldaan, 

wanneer echter Levene’s Test wordt toegepast om de gelijke spreiding van afhankelijke 

variabelen in de groepen te bepalen blijkt dat afhankelijke variabelen kwaliteit van leven van 

het kind en de angst kind niet aan de homogeniteitseis voldoen. Aangezien de groepsgrootte

voldoende power heeft en deze toets robuust is, kan deze toch worden toegepast (De Vocht, 

2008; Field, 2005). De criteria met betrekking tot de effectgrootte die worden aangehouden 

zijn 0.2 < d < 0.4 gering, 0.5 < d < 0.7: middelmatig, d > 0.8: groot (Field, 2005).

Pearson’s Correlatietoets wordt gebruikt om de onderzoeksvragen gericht op 

samenhang te beantwoorden. Hierbij wordt een betrouwbaarheidsinterval van 95% gebruikt 

(tweezijdig) en worden de volgende criteria gebruikt om de scores te interpreteren: r < .30 = 

zwakke correlatie, .30 ≤ r < .50 = matige correlatie, r ≥ .50 = sterke correlatie (Cohen, 1988).

Ook wordt er gekeken naar een verschil in correlatie tussen de hoog-angstige en laag-

angstige gezinnen, door middel van een t-toets. 

Resultaten

Betrouwbaarheid

Uit de betrouwbaarheidsanalyse is gebleken dat alle schalen van de kindversie van de 

SCARED betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheidscoëfficiënten (Cronbach’s alpha) van de 

subschalen varieerden van .85 voor Obsessief-compulsieve stoornis tot .94 voor Sociale fobie. 

Ook de schalen van de SCARED van de versie moeder over zichzelf zijn voldoende tot goed 

betrouwbaar, met interne consistenties variërend van .69 voor Post-traumatische en acute 

stresssymptomen tot .92 voor Specifieke fobie: diertype. De schalen van de SCARED versie 

vader over zichzelf beschikken eveneens over voldoende tot goede betrouwbaarheid, met 

interne consistenties variërend van .68 voor Specifieke fobie: medisch type tot .93 voor 

Specifieke fobie: diertype. Wanneer de totaalschalen van vader en moeder over zichzelf 

gecombineerd worden tot één ouderschaal blijkt de betrouwbaarheid voldoende tot zeer goed, 

variërend van .64 voor Post-traumatische en acute stresssymptomen tot .81 voor 

Gegeneraliseerde angstsymptomen. De schaal Situationeel type is echter onvoldoende 

betrouwbaar bij zowel de moederversie: α=.40, de vaderversie: α=.59 als de 
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oudertotaalversie: α=.30 (zie tabel 1). Dit kan verklaard worden door de uiteenlopende 

situaties die de items bevatten. De schalen van de CATS beschikken eveneens over een goede 

betrouwbaarheid, Lichamelijk dreiging: α=.86; Sociale dreiging: α=.91; Persoonlijk falen: 

α=.93; en Vijandigheid: α=.83. De totaalschaal van de CATS is zowel betrouwbaar met 

opname van de schaal Vijandigheid: α=.95 als zonder opname van de schaal Vijandigheid: 

α=.95. Ook de betrouwbaarheid van de schalen van de KIDSCREEN komen als goed naar 

voren uit de betrouwbaarheidsanalyse, Lichamelijke activiteiten en gezondheid: α=.79; 

Gevoelens: α=.79; Familie en vrije tijd: α=.77; Vrienden: α=.87; School en leren: α=.80 en de 

totaalschaal: α=.89.

Tabel 1

Betrouwbaarheidscoëfficiënten(Cronbach’s alpha) van de schalen van de SCARED voor de kind-,ouder-,  moeder- en vaderversie.

Verschil tussen kinderen met angstige en niet-angstige ouders op angsten, negatieve 

cognities en kwaliteit van leven van het kind

Om de hypotheses met betrekking tot het verschil tussen angstige en niet-angstige ouders en 

hun kinderen te toetsen is een enkelvoudige multivariate covariantieanalyse (MANCOVA) 

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er tussen angstige en niet-angstige ouders een significant 

verschil bestaat met betrekking tot de angsten van het kind, de negatieve automatische 

gedachten van het kind en de kwaliteit van leven van het kind, Wilk’s Lambda = .85, 

Fhotelling(3, 142) = 8.4, p < .05. Uit vervolgingen met ANCOVA’s blijkt dat er een 

significant verschil in gemiddelde angst is tussen kinderen met of zonder angstige ouder 

wanneer gecorrigeerd is voor sekse en leeftijd: Kinderen met een angstige ouder scoren 

significant hoger op hun eigen angsten dan kinderen zonder angstige ouder, F(1, 146) = 13.7, 

p < .05. Er is sprake van een middelmatig tot groot effect, d = .76. Ook is er een significant 

verschil in gemiddelde kwaliteit van leven gecorrigeerd voor leeftijd en sekse: Kinderen met 

een angstige ouder behalen een trendsignificant (.05 > p <.08) lagere score op kwaliteit van 

   Kind Ouder Moeder Vader

Separatieangst symptomen .92 .77 .76 .79

Panieksymptomen .92 .76 .83 .88

Specifieke fobie: diertype .90 .71 .92 .93

Specifieke fobie: medisch type .90 .65 .72 .68

Specifieke fobie: situationeel type .86 .30 .40 .59

Gegeneraliseerde angstsymptomen .91 .81 .87 .89

Posttraumatische en acute stresssymptomen .87 .64 .69 .78

Obsessief-compulsieve symptomen .85 .69 .71 .71

Sociale fobie symptomen .94 .79 .88 .89

Totaal .97 .94 .94 .95
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leven dan kinderen zonder angstige ouders, F(1, 145) = 3.3, p = .07. Hierbij is sprake van een 

gering effect, d = .30. Wat betreft de negatieve automatische gedachten blijkt ook een verschil 

in gemiddelden gecorrigeerd voor leeftijd en sekse: Kinderen met angstige ouders scoren 

significant hoger op negatieve automatische gedachten in vergelijking met kinderen zonder 

angstige ouders F(1, 145) = 15.7, p < .05. Hierbij is sprake van een middelmatig effect, d = 

.65. Zie Tabel 2 voor m en sd. Aangezien voor de kwaliteit van leven een trendsignificant 

verschil tussen kinderen met en zonder angstige ouder uit de ANCOVA voortkwam, is nog 

een ANOVA uitgevoerd voor de kwaliteit van leven van kinderen met of zonder angstige 

ouder. Hierbij treedt eveneens een trendsignificant verschil in gemiddelde angst tussen 

kinderen met of zonder angstige ouder op F(1, 147) = 3.4, p = .07, kinderen met een angstige 

ouder scoren trendsignificant lager op kwaliteit van leven dan kinderen zonder angstige ouder, 

respectievelijk M = 104.6, SD = 13.6 en M =108.7, SD = 12.5. Concluderend kan gesteld 

worden dat kinderen met angstige ouders hogere angsten rapporteren, meer negatieve 

automatische gedachten hebben en hun kwaliteit van leven lager beoordelen in vergelijking 

met kinderen zonder angstige ouders.

Als gekeken wordt naar het effect van de covariaat leeftijd in de populatie voor de 

angst van het kind blijkt dit een trendsignificant effect te zijn  F(1, 147) = 3.5, p = .06. 

Kinderen met een angstige ouder die jonger dan twaalf jaar zijn en kinderen vanaf twaalf jaar 

en ouder scoren ongeveer gelijk op angst, respectievelijk M = 123.4, SD = 17.2 en M = 123.7, 

SD = 18.5. Bij kinderen zonder angstige ouder scoren de kinderen jonger dan twaalf jaar 

hoger op angst M = 116.4, SD = 21.8 dan kinderen van twaalf jaar en ouder M = 106.4, SD = 

21.8. Voor leeftijd is ook een significante effect gevonden op kwaliteit van leven F(1, 146) = 

4.0, p < .05. Kinderen met een angstige ouder die jonger dan twaalf jaar zijn scoren hoger dan 

kinderen van twaalf jaar en ouder, respectievelijk M = 107.4, SD = 13.8 en M = 102.6, SD = 

13.3. Kinderen zonder angstige ouder die jonger dan twaalf zijn scoren hoger dan kinderen 

van twaalf jaar en ouder, respectievelijk M = 109.7, SD = 13.1 en M = 108.2, SD = 12.2. Voor 

leeftijd is ook een significante effect gevonden op automatische negatieve gedachten F(1, 

146) = 4.8, p < .05. Bij kinderen met een angstige ouder scoren kinderen jonger dan twaalf 

jaar lager dan kinderen van twaalf jaar en ouder, respectievelijk M = 49.9, SD = 18.7 en M = 

61.0, SD = 19.2. Kinderen zonder angstige ouder die jonger zijn dan twaalf scoren lager dan 

kinderen van twaalf jaar en ouder, respectievelijk M = 42.7, SD = 11.1 en M = 46.3, SD = 

17.6. Voor de covariaat sekse is een significant effect gevonden op kwaliteit van leven F(1, 

146) = 5.8, p < .05 Bij kinderen van angstige ouders scoren jongens hoger op kwaliteit van 

leven dan meisjes, M = 110.4, SD = 13.7 versus M = 101.1, SD = 12.5. Bij kinderen zonder 



Masterthesis                                                                                                                                      I.M. Hooglander

14

angstige ouders scoren jongens ook hoger op de kwaliteit van leven dan meisjes, M = 110.5, 

SD = 12.6 voor jongens en M =107.5, SD = 12.4 voor meisjes. De score van meisjes is wel 

hoger dan bij de meisjes met een angstige ouder. Ook is een significant effect gevonden van 

sekse op negatieve automatische gedachten F(1, 146) = 8.5, p < .05. Bij kinderen van 

angstige ouders scoren meisjes hoger op negatieve gedachten dan jongens, respectievelijk M 

= 60.7, SD = 19.4 en M = 49.2, SD = 18.2. Bij kinderen zonder angstige ouders scoren meisjes 

ook hoger dan jongens, respectievelijk M = 47.6, SD = 17.6 en M = 41.2, SD = 11.3. 

Op angst is geen significante effect gevonden voor sekse F(1, 148) = 2.8, p > .05. Bij 

meisjes en jongens met angstige ouders zijn de angsten van meisjes hoger in vergelijking met 

de angsten van jongens, respectievelijk M = 125.8, SD = 17.2 en M = 120.1, SD = 18.6. Bij 

meisjes en jongens zonder angstige ouder zijn de angsten van meisjes ook hoger in 

vergelijking met de angsten van jongens, respectievelijk M = 112.1, SD = 22.0 en M = 106.5, 

SD = 21.0.

Tabel 2
Gemiddelde totaalscores en standaardafwijkingen van de angst van het kind, de kwaliteit van leven van het kind en de negatieve 
automatische gedachten van het kind bij kinderen met angstige (n=50) en niet-angstige ouders (n=99)

                                                                                                      Angst ouder

Angstige ouders 
met angstdiagnose

Niet-angstige ouders
zonder diagnose

Kindvariabelen M                   SD M                   SD F

Angst kind
    
          123.6              17.8                

           
         110.0               21.6 13.7**

Kwaliteit van leven kind
     
          104.6              13.6

           
         108.8               12.5 3.3#

Negatieve automatische 
gedachten kind

       
            56.3            19.6

           
           45.0               15.6                 15.7**

**p < .01, # .05< p <.08

Verbanden tussen de angsten van ouder, moeder en vader en de angsten, negatieve 

cognities en kwaliteit van leven van het kind

Om te bepalen of er sprake is van een samenhang tussen de angst van de ouder en de angst 

van het kind is gebruik gemaakt van Pearson’s Correlatietoetsen. De angsten van het kind 

blijken significant matig samen te hangen met de angsten van de ouder r = .40, p < .01. Ook 

wanneer apart gekeken wordt naar de angsten van moeder en kind en de angsten van vader en 

kind, blijkt er nog steeds sprake te zijn van significante zwakke tot matige verbanden, 

respectievelijk r = .30, p < .01 en r = .29, p < .05. De positieve significante correlatie tussen 

de angst van de ouder en de angst van het kind duidt erop dat de angst van het kind toeneemt 
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naarmate de angst van de ouder ernstiger is. De samenhang tussen de angst van ouder en van 

kind blijkt echter wel zwak.

De cognities van het kind hangen significant samen met de angst van de ouder r = .15, 

p < .05, wat betekent dat de negatieve automatische gedachten van het kind toenemen, 

naarmate de ouder meer angstgedrag laat zien, de correlatie is echter wel zwak. De zwakke 

significante correlatie verdwijnt geheel wanneer onderscheid tussen moeder r = .05, p > .05 

en vader wordt gemaakt r = .18, p > .05. 

Met betrekking tot de kwaliteit van leven van het kind en de angsten van de ouder is 

sprake van een negatieve significante samenhang r = -.16, p < .05. Dit duidt erop dat de 

kwaliteit van leven van het kind afneemt, naarmate de angsten van de ouder ernstiger worden.

De verbanden zijn echter wel zwak en ook hier verdwijnt de zwakke significante correlatie 

wanneer ouder uitgesplitst wordt in moeder r = -.10, p > .05, en vader r = -.09, p > .05. 

Concluderend kan gesteld worden dat de angsten en negatieve cognities van het kind 

toenemen naarmate de angst van ouders toeneemt en de kwaliteit van leven afneemt naarmate 

de angst van ouders toeneemt, al zijn de verbanden wel matig tot zwak. 

Tabel 3
Correlaties tussen de angst van de ouder (vader en moeder) en de angst van het kind, de negatieve automatische gedachten van het kind en 
de kwaliteit van leven van het kind (n =131)

Angst ouder Angst moeder             Angst vader

Angst kind .40**     .30** .29*

Negatieve automatische gedachten kind .15* .05 .18

Kwaliteit van leven kind                -.16*                  -.10 -.09
*p < .05, **p < .01

Verbanden tussen angstsymptomen van moeder en vader met de angstsymptomen van 

het kind

Wanneer specifiek naar de verschillende angstsymptomen (SCARED) wordt gekeken, blijkt 

dat voor de angstsymptomen van moeder en kind een significant matig verband is gevonden 

voor specifieke fobie diertype r = .33, p < .05 en sociale fobie symptomen r = .43, p < .05. 

Significante zwakke verbanden zijn gevonden voor specifieke fobie medisch type r = .18, p < 

.05 en situationeel type r = .27, p < .05, gegeneraliseerde angstsymptomen r = .22, p < .05, 

posttraumatische en acute stresssymptomen r = .24, p < .05 en obsessief-compulsieve 

symptomen r = .21, p < .05. Voor separatieangst symptomen r = .14, p > .05 en 

panieksymptomen r  = .07, p > .05 zijn geen significante verbanden aangetoond. 
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De angstsymptomen van vader en kind hangen significant matig samen voor 

gegeneraliseerde angstsymptomen r = .31, p < .05 en obsessief-compulsieve symptomen r = 

.30, p < .05 en een significant zwak verband is aangetoond voor separatieangst r = .21, p < 

.05 en posttraumatische en acute stresssymptomen r = .24, p < .01. Er zijn geen significante 

verbanden gevonden voor panieksymptomen r = .15, p > .05, specifieke fobie diertype r  = 

.02, p > .05, medische type r = .05, p > .05 en situationeel type r = .16, p > .05 en voor 

sociale fobie symptomen r = .16, p > .05. Concluderend kan gesteld worden dat de 

angstsymptomen van moeder in vergelijking met de angstsymptomen van vader meer 

correlatie vertonen met de angstsymptomen van kind. De correlaties zijn echter wel zwak tot 

matig te noemen.

Tabel 4

Correlaties angstsymptomen kind, moeder en vader (SCARED), n = 131
Moeder Vader

Separatieangst symptomen .14 .21*

Panieksymptomen .07 .15

Specifieke fobie: diertype    .33** .02

Specifieke fobie: medisch type .18* .05

Kind Specifieke fobie: situationeel type    .27** .16

Gegeneraliseerde angstsymptomen .22*    .31**

Posttraumatische en acute stresssymptomen    .24**    .24**

Obsessief-compulsieve symptomen .21*    .30**

Sociale fobie symptomen    .43** .16

Totaal    .30**   .29*

*p < .05, **p < .01

Verbanden tussen de angst van het kind, de negatieve automatische gedachten van het 

kind en de kwaliteit van leven van het kind

Om te toetsen of een verband bestaat tussen de angsten van het kind (SCARED kind), de 

negatieve automatische gedachten van het kind (CATS) en de kwaliteit van leven van het kind 

(Kidscreen) is er een Pearson’s Correlatietoets uitgevoerd. Er bestaat een significant matig 

verband tussen de angst van het kind en de negatieve automatische gedachten van het kind r

= .45, p < .05. Dit duidt erop dat de negatieve automatische gedachten toenemen, naarmate de 

angst van het kind toeneemt. Ook zijn er significante negatieve correlaties gevonden tussen de 

kwaliteit van leven van het kind en de angst van het kind r = -.60, p < .01 en de kwaliteit van 

leven van het kind en de negatieve automatische gedachten r = -.66, p < .01. Deze correlaties 

zijn sterk en dit houdt in dat de angsten van het kind en de negatieve automatische gedachten 
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van het kind minder zijn, naarmate de kwaliteit van leven van het kind door het kind 

positiever wordt beoordeeld. 

Verschil in correlaties

Correlatietoetsen laten zien dat er significante correlaties gevonden zijn tussen de angsten van 

de ouder en de angsten van het kind. Door middel van een t-toets is vervolgens onderscheid 

gemaakt tussen hoog- en laagangstige moeders en vaders om verschillen in samenhang te 

onderzoeken met betrekking tot de angststoornissen bij kinderen. Uit de t-toets komt naar 

voren dat er een significant verschil in correlatie is tussen hoog- en laagangstige moeders op 

specifieke fobie diertype, respectievelijk r = .54 en r = .02, T = 2.2, p < .05. Ook is er een 

significant verschil in correlatie gevonden tussen hoog- en laagangstige moeders op 

obsessieve compulsieve symptomen, respectievelijk r = -.03 en r = .47, T = -2.0, p = .05. Dit 

betekent dat voor specifieke fobie diertype de angst van de hoogangstige moeders meer 

verband houdt met de angst van het kind in vergelijking met de angst van de laagangstige 

moeders. Voor obsessieve compulsieve symptomen blijkt dat de angst van de laagangstige 

moeders meer verband houdt met de angst van het kind in vergelijking met de angst van de 

hoogangstige moeders. Overige verschillen in correlatie zijn niet gevonden, allen t < 1.4, p > 

.17.

Discussie

Het doel van het huidige onderzoek was om de samenhang tussen de angsten van de ouder en 

de angsten van het kind te onderzoeken en daarbij ook te bepalen of de angsten van de ouder 

in verband staan met de kwaliteit van leven van het kind en de negatieve automatische 

gedachten van het kind. 

De belangrijkste uitkomsten laten ten eerste zien dat kinderen van angstige ouders in 

vergelijking met kinderen van niet-angstige ouders significant meer angsten rapporteren, meer 

negatieve automatische gedachten hebben en hun kwaliteit van leven trendsignificant lager 

beoordelen. Ten tweede blijkt dat naarmate de angsten van de ouder toenemen, de angsten 

van het kind toenemen, het kind meer negatieve gedachten rapporteert en de kwaliteit van 

leven lager beoordeeld wordt. De correlaties waren hierbij echter wel matig tot zwak. Ten 

derde blijkt bij onderscheid tussen de verschillende angstsymptomen de samenhang tussen de 

angst van de ouder en de angst van het kind af te nemen, de sterkte van de correlaties varieert 

van zwak tot matig. Ook is per angstsymptoom het verschil in samenhang tussen de angsten 
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van moeder en kind en de angsten van vader en kind onderzocht, er bleek geen verschil in 

samenhang tussen de angsten van moeder en kind en de angsten van vader en kind. Wel blijkt 

bij onderscheid tussen hoog- en laagangstige moeders en vaders verschil te bestaan in de 

samenhang van de angsten van moeder en kind en de angsten van vader en kind. Ten vierde is 

naar voren gekomen dat kinderen die zelf angstig zijn, significant meer negatieve gedachten 

hebben en een significant lagere kwaliteit van leven hebben. Deze verbanden vertonen een 

sterke correlatie.

De bevindingen betreffende het verschil tussen kinderen met of zonder angstige ouders

stemmen overeen met voorgaande studies. Eerder onderzoek toonde al aan dat 

angststoornissen bij ouders een risicofactor zijn voor het ontstaan van angststoornissen bij hun 

kinderen (Beidel & Turner, 1997; Turner et al., 2005). Daarnaast bleek uit onderzoek dat 

kinderen van angstige ouders zichzelf meer als angstig en bezorgd classificeren dan kinderen 

zonder angstige ouders (Capps et al., 1996, zoals geciteerd in Whaley et al., 1999). Dat de 

angst van kinderen die opgroeien met angstige ouders hoger is dan bij kinderen uit gezinnen 

zonder angstige ouders lag dan ook in de lijn der verwachting. Ook is gebleken dat er een 

significant verschil bestaat tussen kinderen met of zonder angstige ouder aangaande de 

kwaliteit van leven. Eerder onderzoek maakte reeds kenbaar dat psychische stoornissen bij 

ouders indirect de kwaliteit van leven van het kind aantasten door de impact daarvan op het 

functioneren van het kind op diverse ontwikkelingsdomeinen (Leon et al., 1995; Quilty et al., 

2003). Deze relatie was echter niet specifiek voor angststoornissen bij ouders onderzocht. In 

het huidige onderzoek is deze specifieke relatie wel empirisch getoetst. De bevindingen 

komen overeen met de verwachting dat kinderen met een angstige ouder hun kwaliteit van 

leven lager beoordelen dan kinderen zonder angstige ouders. Het wel of niet hebben van een 

angstige ouder bleek tevens van invloed op de negatieve gedachten van het kind. Voorgaande 

onderzoeken vonden indirecte verbanden tussen de angst van de ouder en de negatieve 

gedachten van het kind. Door de angststoornis van de ouder verandert de ouder-kindinteractie

(Lindhout et al., 2006; Whaley et al., 1999) en brengt de ouder zijn angsten over door 

angstige modeling of een controlerende, beschermende, of juist strenge en over-reactieve 

opvoeding (Hirshfeld et al., 1997; Turner et al., 2003; Whaley et al., 1999), wat ertoe kan 

bijdragen dat het kind disfunctionele gedachten ontwikkelt (Gallagher & Cartwright-Hatton, 

2008). Echter, deze onderzoeken bestudeerden de rol van de ouder vanuit opvoedings- of 

interactieaspecten, maar niet de relatie tussen de al dan niet aanwezige angstsymptomen van 

de ouder en de negatieve cognities van het kind. In het huidige onderzoek is daarom deze 

specifieke relatie wel onderzocht. Kinderen met angstige ouders kampen zoals verwacht met
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meer negatieve gedachten dan kinderen zonder angstige ouders. 

Het effect van leeftijd was voor kinderen met een angstige ouder ongeveer gelijk, bij 

kinderen zonder angstige ouders was de angst hoger bij kinderen jonger dan twaalf jaar in 

vergelijking met kinderen van twaalf jaar en ouder. Een verklaring hiervoor is dat de angst 

van de ouder blijkbaar het effect van leeftijd overtreft. Bij kinderen zonder angstige ouder 

hebben jongere kinderen meer angsten dan oudere kinderen, dit stemt overeen met resultaten 

uit eerder onderzoek, namelijk dat kinderen naarmate ze ouder zijn, minder angsten zullen 

rapporteren (Bernstein, Borchardt & Perwien, 1996; Castellanos & Hunter, 1999). De 

verklaring hiervoor is dat kinderen naarmate ze ouder worden zich cognitief verder 

ontwikkelen en inzicht en controle krijgen over situaties die eerder nog als beangstigend 

werden ervaren (Ollendick, Yule & Ollier, 1991). Het effect van leeftijd op de kwaliteit van 

leven en negatieve automatische gedachten was dat kinderen jonger dan twaalf jaar met of 

zonder angstige ouder een hogere kwaliteit van leven en minder negatieve automatische 

gedachten rapporteerden dan kinderen van twaalf jaar of ouder. Een verklaring hiervoor is dat 

bij jonge kinderen het zelfreflectief vermogen minder ontwikkeld is, waardoor zij nog minder 

in staat zijn hun kwaliteit van leven goed te analyseren en negatieve gedachten bij zichzelf 

waar te nemen, waardoor zij mogelijk een hogere score rapporteren op kwaliteit van leven en 

een lagere score op negatieve automatische gedachten (Greenwald, Banaji, Rudman, 

Farnham, Nosek & Mellott, 2002). Daarnaast omvat de kwaliteit van leven diverse 

beïnvloedende factoren, waarvan de angst van de ouder er slecht een is. Het effect van sekse 

was dat meisjes een lagere kwaliteit van leven en meer negatieve automatische gedachten 

rapporteerden dan jongens. Dit komt overeen met studies die aangetoond hebben dat 

internaliserend probleemgedrag vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen (Costello et al., 

2003; Kashani & Orvaschel, 1990; Muris & Field, 2008). Het effect van sekse was voor de 

angsten niet significant, blijkbaar overtreft hier de angst van de ouder het sekseverschil. 

De verwachtingen met betrekking tot de mate van angst van de ouder en de angst van 

het kind zijn deels bevestigd. Het huidige onderzoek heeft uitgewezen dat naarmate de 

angsten van de ouder toenemen, de angsten van het kind ook hoger zijn. Dit lag ook in de lijn 

der verwachting, aangezien diverse onderzoeken al een verband aantoonden tussen de angsten 

van de ouder en het kind (Beidel & Turner, 1997; Turner et al., 2005). Er werd echter een 

hoge correlatie verwacht, de correlatie tussen de angsten van ouder en kind was matig. Een 

verklaring hiervoor kan gevonden worden in methodologisch kader, de manier van meten kan 

voor een vertekend beeld gezorgd hebben. De angsten van het kind zijn namelijk door ouders 

moeilijk in te schatten, aangezien internaliserend gedrag lastig van buitenaf waarneembaar is 
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en ouders dit dus vaak onderschatten (Verhulst & Koot, 1995). Tussen de angsten van moeder 

en kind werd een groter verband verwacht dan tussen de angsten van vader en kind (Cooper et 

al., 2006). De samenhang tussen de angsten van moeder en kind varieerde echter nauwelijks

van de samenhang tussen de angsten van vader en kind. Met betrekking tot de kwaliteit van 

leven van het kind werd aangetoond dat naarmate de ouder een hogere mate van angst liet 

zien, het kind een lagere kwaliteit van leven rapporteerde. Dit resultaat bevestigt eerder 

onderzoek van Leverton (2003), die concludeerde dat stoornissen bij ouders tot problemen in 

de cognitieve, sociale, emotionele en psychische ontwikkeling van kinderen kunnen leiden en 

daarmee de kwaliteit van functioneren kunnen beïnvloeden. De correlatie was echter zwak, dit 

zou verklaard kunnen worden door het gebruik van zelfrapportage wat betreft de kwaliteit van 

leven. Kinderen zijn wellicht nog niet goed in staat kritisch over zichzelf te reflecteren, wat 

mogelijk hun antwoorden heeft beïnvloed (Greenwald et al., 2002). Tussen de invloed van de 

angst van moeder en vader blijken geen significante verschillen te zijn op de kwaliteit van 

leven van het kind. In overeenstemming met de gestelde hypothese blijkt dat naarmate de 

angst van de ouder toeneemt, de negatieve cognities van het kind ook toenemen. Deze 

correlatie was echter lager dan verwacht, dit zou verklaard kunnen worden door een gebrek 

aan inzicht bij de kinderen over hun negatieve gedachten, maar kan ook te maken hebben met 

de wil en motivatie om te antwoorden en de openheid om eerlijk te antwoorden over het 

hebben van onprettige gedachten (Greenwald et al., 2002). Ook hier zijn tussen de angst van 

moeder en vader geen verschillen te zien op de negatieve cognities van het kind. Uiteindelijk 

bleken er dus geen verschillen in correlatie tussen de angsten van vader en moeder met de 

angsten, negatieve gedachten en kwaliteit van leven van het kind. Consensus over de invloed 

van vader en moeder is er echter niet. Sommige studies geven aan dat de invloed van moeder 

sterker is (Connell & Goodman, 2002), aangezien moeder vaak de belangrijkste 

hechtingsfiguur is (Warren, Huston, Egeland & Sroufe, 1997) en het meest in aanraking komt 

met het kind (Bianchi, Milkie, Sayer & Robinson, 2000). Andere studies geven daarentegen

aan dat de invloed van vader net zo sterk is als die van moeder, maar via andere kenmerken 

overgebracht wordt (Bögels & Phares, 2008; Schreier et al., 2008). Een andere mogelijkheid 

voor de uitkomsten van het huidige onderzoek kan zijn dat ouders de vragenlijsten samen 

hebben ingevuld of in dezelfde omgeving hebben ingevuld, waardoor de resultaten een 

vertekend beeld zouden kunnen geven. Mogelijk is ook dat de vragen in de self-report 

measures te weinig differentiëren voor vader en moeder en er wellicht wel verschillen 

gevonden zouden worden wanneer een experimenteel meetinstrument wordt gebruikt. Enkele 

voorbeelden van dit soort meetinstrumenten zijn de Emotional Stroop Test (Williams, 
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Mathews & MacLeod, 1996) waarbij participanten kleuren en woorden te zien krijgen die 

gekoppeld zijn aan psychopathologie, een Implicit Association Test voor angst, waarbij de 

participant angstgerelateerde inhoud te zien krijgt (Egloff & Smukle, 2002) of experimenten 

met een angst-inductie, waarbij de participant bang gemaakt wordt door een beeld of 

gebeurtenis aan iets anders te verbinden (associatievorming), zoals bij Fear of the Beast 

(Muris, Bodden, Merckelbach, Ollendick & King, 2003). Gezien tegenstrijdige resultaten uit 

andere onderzoeken wat betreft de rol van de angst van vader of moeder, blijkt dit sowieso

een onderwerp waar vervolgonderzoek zich nog verder in zal moeten verdiepen.

Concluderend kan gesteld worden dat in overeenstemming met de gestelde hypothese de 

angsten en negatieve cognities van het kind toenemen naarmate de angst van ouders toeneemt 

en de kwaliteit van leven afneemt naarmate de angst van ouders toeneemt. Van verschillen 

tussen de invloed van de angst van vader en moeder is echter tegen verwachting in geen 

sprake.

Om nog meer duidelijkheid te verschaffen over de samenhang van de angsten van 

ouders en kinderen is onderscheid gemaakt tussen vader en moeder en verschillende 

angststoornissen. Enkel een significant matig verband werd gevonden voor specifieke fobie 

diertype en sociale fobie symptomen tussen moeder en kind. Een verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn dat deze angstsymptomen het makkelijkste zichtbaar zijn in het dagelijkse leven, 

aangezien moeder en kind vaak in aanraking zullen komen met dieren (b.v. spinnen in huis, 

honden en katten buitenshuis) en zich regelmatig zullen bevinden in sociale situaties. 

Hierdoor wordt de reactie van moeder voor het kind zichtbaar, waardoor het kind het gedrag 

van moeder kopieert. Significante zwakke verbanden zijn gevonden voor specifieke fobie 

medisch type en situationeel type, gegeneraliseerde angstsymptomen, posttraumatische en 

acute stresssymptomen en obsessief-compulsieve symptomen. Deze zwakke verbanden 

kunnen verklaard worden doordat deze angstsymptomen zich minder voordoen in dagelijkse 

situaties en sommige angstsymptomen ook verband houden met moederkenmerken, zoals het 

zich zorgen maken (gegeneraliseerde angst) (Conway, Wood, Dugas & Pushkar, 2003) en het 

structureren en hygiënisch handelen (obsessief-compulsieve symptomen). Voor separatieangst 

symptomen en panieksymptomen zijn geen significante verbanden aangetoond. Dat voor 

separatieangst geen significant verband is gevonden is niet in lijn met andere studies (Cooper 

et al., 2006; Peleg, Halaby & Whaby, 2006), zij vinden wel een correlatie tussen moeder en 

kind op separatieangst. Echter in deze studies zijn enkel kinderen in de basisschoolleeftijd of 

jonger opgenomen, terwijl in dit onderzoek ook adolescenten zijn opgenomen. De 

separatieangst prevalentie bij adolescenten is laag, terwijl de losmaking van de ouder bij de 
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ouder zelf wel separatieangst kan oproepen (Hock, Eberly, Bartle-Haring, Ellwanger & 

Widaman, 2001) wat het niet significante verband in de huidige studie kan verklaren. Een 

verklaring voor de vondsten op panieksymptomen kan erin liggen dat panieksymptomen zich 

voornamelijk in de persoon zelf afspelen, zoals het bang zijn flauw te vallen, dingen te voelen 

die er niet echt zijn, gevoel gek te worden, snellere hartslag, zich zwak voelen (Muris, 

Bodden, Hale, Birmaher & Mayer, 2007). Dit zijn symptomen die voor de buitenwereld niet 

erg zichtbaar zijn. Een kind leert onder andere door naar het gedrag van ouders te kijken

(Hogben & Byrne, 1998). Aangezien deze symptomen niet als duidelijk gedrag waarneembaar 

zijn zal het kind de symptomen minder snel opmerken en dus ook minder snel overnemen, 

waardoor er in dit geval zelfs helemaal geen significant verband bestaat tussen 

panieksymptomen van moeder en kind. Daarnaast is voor panieksymptomen in ander 

onderzoek alleen een verband gevonden wanneer er sprake was van een comorbide stoornis 

zoals depressie (Mufson, Weisman & Warner, 1992) of agorafobie (Biederman, Rosenbaum, 

Bolduc, Faraone & Hirshfeld, 1991), in dit onderzoek is comorbiditeit niet meegenomen. 

Opvallend is dat tussen vader en kind andere verbanden werden gevonden dan tussen moeder 

en kind. Zo werd tussen vader en kind een matig significant verband gevonden voor 

gegeneraliseerde angstsymptomen en obsessief-compulsieve symptomen. Dat hier wel een 

verband gevonden wordt op gegeneraliseerde angstsymptomen en obsessief-compulsieve 

symptomen kan verklaard worden doordat de vaderfiguur over het algemeen niet gekenmerkt 

wordt door overmatig zorgen maken en obsessief ordelijk of typisch gedrag, maar andere 

kenmerken hebben; mannen zijn vaak wat losser dan vrouwen (Bögels & Phares, 2008).

Wanneer dit gedrag van vader zich dus juist wel voordoet bij vader, zal dit juist meer invloed 

hebben op het kind, omdat dit gedrag van vader niet aan de verwachting van het kind ten 

opzichte van zijn vader voldoet. De angstsymptomen van vader en kind hangen significant 

zwak samen voor separatieangst en posttraumatische en acute stresssymptomen. Dit zijn dan 

ook symptomen die zich enkel op bepaalde momenten voor doen, bij scheiding van een 

hechtingsfiguur (separatieangst) of bij het verkeren in een als eerder ervaarde traumatische 

situatie, bijvoorbeeld het zien van een bepaalde plek, na een ernstig voorval op die plek 

(posttraumatische en acute stresssymptomen). Dat er toch een zwak verband is gevonden voor 

separatieangst kan verklaard worden door de rol van de vader bij het bevorderen van 

autonomie en de groei naar zelfstandigheid (Bögels & Phares, 2008). Vaders met 

separatieangst belemmeren hun kinderen juist in het zelfstandig dingen ondernemen, 

waardoor het kind vader nodig denkt te hebben en bang wordt als deze er niet is (Hock et al., 

2001). Het gevonden verband voor posttraumatische en acute stress symptomen tussen vader 



Masterthesis                                                                                                                                      I.M. Hooglander

23

en kind zou kunnen komen doordat vader en kind dezelfde traumatische ervaring hebben 

meegemaakt, waardoor er een verband is. maar de correlatie wel laag is, bijvoorbeeld doordat 

zij een andere mate van ernst van de symptomen ervaren. Eerdere studies over 

posttraumatische stress symptomen bij vader en kind zijn niet bekend en verder onderzoek 

naar deze symptomen zal uit moeten wijzen wat precies het verband is voor vader en kind. Er 

zijn geen significante verbanden gevonden voor panieksymptomen, specifieke fobie diertype, 

medisch type en situationeel type en voor sociale fobie symptomen tussen vader en kind. Een 

verklaring voor de niet significant samenhangende angstsymptomen tussen vader en kind kan 

zijn dat ondanks de verschuiving in de cultureel bepaalde traditionele rolverdeling in het 

huishouden, nog steeds blijkt dat moeders zich meer met het familieleven bezighouden dan 

vaders (Bianchi et al., 2000). Moeders zijn traditioneel vaker met het kind thuis, gaan dus ook 

vaker mee naar de dokter (medisch type) en komen ook vaker samen met het kind in sociale

en andere situaties (sociale fobie, situationeel type, diertype) dan vaders, waardoor mogelijk 

voor deze angstsymptomen bij vader en kind geen significante verbanden worden gevonden.

Panieksymptomen spelen zich binnen in de persoon af en zijn dus voor het kind moeilijk waar 

te nemen en daardoor moeilijk over te nemen (Muris et al., 2007). Een andere verklaring voor 

de verschillen tussen moeders en vaders en het verband met de angsten van het kind ligt in het 

verschil in omgang. Vrouwen uiten over het algemeen sneller hun gevoelens, terwijl mannen 

zich eerder groot houden en minder snel hun emoties tonen (Kring & Gordon, 1998). Het 

verschil in houding richting hun kind levert daardoor ook verschillende correlaties op bij 

moeders en vaders met hun kind. Concluderend kan gesteld worden dat de angstsymptomen 

van moeder in vergelijking met de angstsymptomen van vader meer correlatie vertonen met 

de angstsymptomen van kind. De correlaties zijn echter wel zwak tot matig te noemen.

Wanneer onderscheid gemaakt wordt tussen hoog- en laagangstige ouders en hun 

kinderen en de diverse angststoornissen wordt enkel een significant verschil in correlatie 

aangetoond voor specifieke fobie diertype en obsessieve compulsieve symptomen, beide 

tussen hoog- en laagangstige moeders. Een verklaring die hiervoor gegeven kan worden is dat 

wanneer de moeder ernstige symptomen vertoont dit bij deze stoornissen zeer duidelijk 

zichtbaar is voor het kind, in verhouding tot weinig ernstige symptomen. Dat voor de andere 

angstsymptomen geen significante verschillen in correlatie zijn aangetoond, kan te maken 

hebben met de mindere verschillen in zichtbare uitingsvormen voor hoog- en laagangstige 

moeders. Tussen de hoog- en laagangstige vaders zijn geen significante verschillen in 

correlatie gevonden. Een verklaring hiervoor kan wederom gevonden worden in de mindere 

mate van uiting van gevoelens bij het mannelijk geslacht (Kring & Gordon, 1998) en de 
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rolverdeling in het gezin, waardoor kinderen minder in aanraking komen met vaders (Bianci 

et al., 2000).

De resultaten wat betreft de kindkenmerken onderling laten een matig significant 

verband zien tussen de angst van het kind en de negatieve gedachten van het kind. Dit 

betekent dat naarmate de angst van het kind toeneemt, ook de negatieve gedachten toenemen. 

Uit verschillende onderzoeken bleek inderdaad dat angstige kinderen kampen met veel 

negatieve gedachten (Bögels, 2008; Bögels & Zigterman, 2000; Weems et al., 2001). Dit is 

ook te verwachten, aangezien de angst er voor zorgt dat alle gedachten van de angstige 

persoon gericht zijn op het omgaan met en het zich bedreigd voelen door een bepaalde 

dreiging (Muris & Field, 2008). Amin, Foa en Coles (1998) ondersteunen deze bevindingen, 

zij concluderen in hun onderzoek dat personen met angststoornissen informatie op een 

negatieve manier interpreteren of herinneren. Andersom zorgen negatieve gedachten er ook 

voor dat de angsten toenemen doordat er te veel cognitieve schema’s over kwetsbaarheid en 

dreiging worden gevormd (Muris & Field, 2008). Tevens zijn sterke significante negatieve 

verbanden gevonden tussen de angst van het kind en de kwaliteit van leven van het kind en 

tussen de kwaliteit van leven van het kind en de automatische negatieve gedachten van het 

kind. Deze resultaten komen overeen met eerdere bevindingen (Gallagher & Carthwright-

Hatton, 2008; Treadwell & Kendall, 1996). Deze verbanden tonen aan dat naarmate de 

kwaliteit van leven door het kind positiever wordt beoordeeld, de angst van het kind en de 

negatieve gedachten van het kind minder zijn. Andersom geldt echter dat wanneer de angst 

hoger is, de kwaliteit van leven lager is en meer sprake is van negatieve gedachten. Deze 

resultaten komen overeen met diverse studies die uitwezen dat een angststoornis een 

negatieve beïnvloedende factor op de kwaliteit van leven is (Deas-Nesmith et al., 1998; Stein 

et al., 2001; Wood, 2006; Woodward & Fergusson, 2001). Wanneer ook de negatieve 

gedachten toenemen, zal het kind minder goed in zijn vel zitten en zal dit invloed hebben op 

zijn functioneren en dus ook op de kwaliteit van leven. Gallagher en Cartwright-Hatton 

(2008) gaven aan dat angstige kinderen zich meer zorgen maken, denken dat alle situaties 

slecht aflopen en zichzelf de schuld geven van negatieve gebeurtenissen, wat logischerwijs de 

kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Ook Treadwell en Kendall (1996) ondersteunen deze 

conclusie.

Dit onderzoek kent een aantal limitaties. Ten eerste is met dit onderzoek niet 

aangetoond wat het effect van het hebben van een angstige ouder op de angsten, negatieve 

cognities en kwaliteit van leven van het kind op lange termijn is. Er heeft slechts één meting 

plaatsgevonden, waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden op lange termijn. 
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Aangezien slechts verbanden aangetoond zijn, kunnen er geen richtingen of causale 

verbanden worden aangetoond over hoe de condities elkaar beïnvloeden. Follow-up 

onderzoek is nog nodig om de gevolgen van het hebben van een ouder met een angststoornis 

op de angsten, negatieve gedachten en kwaliteit van leven van het kind aan te tonen.

Ten tweede bleken, ondanks de redelijk grote steekproef, de demografische gegevens 

niet uiteenlopend genoeg om een representatieve weergave van de Nederlandse samenleving 

te geven. De meeste gezinnen waren van Nederlandse afkomst, waardoor de etnische 

minderheden die ook deel uit maken van de Nederlandse samenleving onvoldoende betrokken 

zijn. De generaliseerbaarheid van het huidig onderzoek wordt daardoor in de weg gestaan. 

Ten derde zijn de gebruikte meetinstrumenten allen vragenlijsten waardoor alleen 

gebruik gemaakt is van zelfrapportage, wat subjectief is. Het zou beter zijn in 

vervolgonderzoek eventueel naast zelfrapportage, experimenten te gebruiken als 

meetinstrumenten.

Het huidig onderzoek zou van belang kunnen zijn voor de hulpverlening aan kinderen 

met angstige ouders, aangezien in dit onderzoek wordt aangetoond dat kinderen van ouders 

met een angststoornis meer risico lopen om zelf een angststoornis te ontwikkelen, negatief 

over zichzelf denken en een lage kwaliteit van leven rapporteren. Kennis over de samenhang 

tussen angststoornissen bij ouders en angstig gedrag bij hun kinderen kan bijdragen aan een 

vroege signalering van een mogelijke ontwikkeling van angststoornissen. Ook bleek de 

kwaliteit van leven een belangrijke predictor voor het zoeken van hulp, aangezien 

psychopathologie, zoals angst en negatieve cognities, van invloed is op alle levensdomeinen.

De kennis dat een lage kwaliteit van leven reden is om naar een professionele hulpaanbieder 

toe te stappen, kan bij zowel ouders als hulpverlenende instanties awareness oproepen om 

sneller angstsymptomen of andere psychopathologie te signaleren. Dit maakt vroegtijdige 

behandeling mogelijk en voorkomt dat op latere leeftijd andere psychopathologie hieruit voort 

zal vloeien. Hiermee wordt de kwaliteit van leven van het kind al op jonge leeftijd positief 

beïnvloed. Ook de cognities die het kind erop nahoudt kunnen vroegtijdig veranderd worden, 

waardoor het kind beter zal functioneren. Daarnaast geeft dit onderzoek reden voor 

vervolgonderzoek om de invloed van de angst van de ouder op de angsten, de negatieve 

cognities en de kwaliteit van leven van het kind op lange termijn te bepalen. Als laatste geeft 

dit onderzoek aanwijzingen voor de samenhang tussen diverse angstsymptomen tussen ouder 

en kind, waardoor in behandeling bepaald kan worden of het nodig is de ouder en het kind –

afhankelijk van de specifieke situatie – gezamenlijk danwel apart van het kind te behandelen.
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