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Abstract 

Objective: The present study examined whether there are differences in family functioning, family 

communication and mother psychopathology in multiprobleem families and families from the regular Dutch 

population. Next, possible relations between these factors were examined. Finally, it was examined whether 

there are differences in these relations for multiprobleem families and families from the Dutch control 

group. Method: Mothers (N = 77) and children (N = 80) from multiprobleem families were compared with 

mothers (N = 153) en children (N = 134) from the control group. Family functioning was measured by the 

Self Report Measure of Family Functioning (SRMFF), family communication was measured by the Parent-

Adolescent Communication Scale (PCS) en mother psychopathology was measured by the Adult Self-Report 

Form (ASR). Results: Mothers and children of multiprobleem families reported a lower score on family 

functioning, a lower score on family communication and more mother psychopathology. Also, there was a 

relation found in multiprobleem families between family functioning and family communication and 

between family functioning and mother psychopathology. Finally, the relation between family 

communication and externalizing behaviour problems in mothers was found to be stronger for 

multiprobleem families. Conclusion: It turns out that within multiproblem families, family functioning, 

family communication and mother psychopathology cannot be seen separately. Also, there is a difference in 

parent and child report for family functioning and family communication. Implications for the treatment of 

multiproblem families will be discussed.  

 

Doel: In dit onderzoek is nagegaan of verschillen bestaan in het gezinsfunctioneren, de communicatie in het 

gezin en de psychopathologie bij moeder tussen multiprobleem gezinnen en gezinnen uit de algemene 

Nederlandse bevolking (ANB). Vervolgens is onderzocht of deze factoren voor elk van de gezinnen met 

elkaar samenhangen en ten slotte of een verschil bestaat in deze samenhang tussen de multiprobleem 

gezinnen en de ANB gezinnen. Methode: Data van moeders (N = 77) en kinderen (N = 80) uit 

multiprobleem gezinnen zijn vergeleken met die van moeders (N = 153) en kinderen (N = 134) uit ANB 

gezinnen. Het gezinsfunctioneren werd gemeten met de Self Report Measure of Family Functioning 

(SRMFF), de communicatie in het gezin met de Parent-Adolescent Communication Scale (PCS) en de 

psychopathologie van moeder met de Adult Self-Report Form (ASR). Resultaten: In multiprobleem 

gezinnen is sprake van een verminderd gezinsfunctioneren, een minder goede communicatie en meer 

psychopathologische problemen bij moeder. Daarnaast blijkt binnen multiprobleem gezinnen een 

samenhang te bestaan tussen het gezinsfunctioneren en de communicatie van het gezin en tussen het 

gezinsfunctioneren en de psychopathologie van moeder. Ten slotte blijkt voor de communicatie in het gezin 

en het externaliserend probleemgedrag van moeder meer samenhang te bestaan voor de multiprobleem 

gezinnen dan voor de gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking. Conclusie: Het blijkt dat binnen 

multiprobleem gezinnen het gezinsfunctioneren, de communicatie in het gezin en met name depressieve, 

angstige en externaliserende problematiek niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ook blijkt de beleving 

van moeders en kinderen te verschillen voor het gezinsfunctioneren en de communicatie. Implicaties voor 

de hulpverlening aan multiprobleem gezinnen worden besproken. 
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Inleiding 

Binnen het onderzoek naar gezinnen en het gezinsfunctioneren wordt het gezin gezien als een 

uniek sociaal systeem en een fundamenteel onderdeel van de maatschappij. Hier wordt de basis 

gelegd voor de ontwikkeling van het kind (Zabriskie & McCormick, 2001). De leden van het 

gezin hebben doorgaans een gezamenlijke achtergrond en ervaren emotionele verbondenheid. 

Daarnaast zijn met elkaar strategieën ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoefte van 

de individuele gezinsleden, het gezin als geheel en de maatschappij hieromheen (Sabatelli & 

Bartle, 1995; Trenholm & Jensen, 2008). Gezinnen zijn vaak complexe systemen waarin veel 

verschillende factoren op elkaar van invloed zijn (Carr, 2006).  

Wanneer het gaat om het bepalen van het functioneren van het gezin worden in 

verschillende wetenschappelijke theorieën de externe locus van controle en de 

gezinsorganisatie als belangrijke dimensies genoemd (Bloom, 1985, Sheppard & Crocker, 

2008). Daarnaast blijkt uit het veelgebruikte Circumplexe Model van Gezinssystemen van 

Olsen, Russell en Sprenkle (1983) de cohesie binnen het gezin een belangrijk onderdeel van 

het gezinsfunctioneren te zijn.  

Locus van controle staat voor de mate waarin een individu het gevoel heeft de 

gebeurtenissen in het leven zelf te controleren en beïnvloeden. Bij een externe locus van 

controle worden negatieve gebeurtenissen toegeschreven aan omstandigheden buiten het gezin 

waarop geen invloed uitgeoefend kan worden (Sheppard & Crocker, 2008). Deze 

gebeurtenissen worden door de gezinsleden gezien als onveranderlijk en onvoorspelbaar. Bij 

een interne locus van controle wordt de situatie van het gezin en de gebeurtenissen hier om 

heen gezien als het gevolg van de eigen ondernomen acties. Gezinsleden gaan er vanuit dat zelf 

bepaald kan worden wat er gebeurd en dat het gezin zelf in staat is om eventuele problemen op 

te lossen. Hale en Cochran (2001) en Klonowicz (2001) concluderen dat mensen met een hoge 

externe locus van controle vaker aangeven last te hebben van psychische problemen zoals 

angst of depressie dan mensen met een interne locus van controle. Ook blijkt dat wanneer het 

idee overheerst dat het eigen gedrag en de omgeving te beïnvloeden is, mensen meer tevreden 

zijn over het leven en minder last hebben van lichamelijke klachten (Hale en Cochran, 1987; 

Klonowicz, 2001).  

Daarnaast wordt in een meta-analyse van Bloom (1985) een hoge externe locus van 

controle gerelateerd aan een ongeorganiseerde gezinssituatie. Het begrip gezinsorganisatie gaat 

over de structuur en over de praktische regels binnen het gezin. In gezinnen met een duidelijke 

en goede gezinsorganisatie is bijvoorbeeld op tijd komen erg belangrijk. Ook is bij deze 

gezinnen het huis vaker netjes opgeruimd, zijn de gezinsleden minder slordig, kan iedereen 

gemakkelijk de juiste spullen vinden en is bekend met de taakverdeling binnen het huishouden. 
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Slecht functionerende gezinnen hebben vaak een ongeorganiseerde gezinssituatie en een 

hogere mate van externe locus van controle dan goed functionerende gezinnen (Bloom, 1985).  

Gezien vanuit het model van Olson en collega’s (1983) wordt gesproken van een 

disfunctionerend gezin wanneer sprake is van een te hoge of te lage cohesie (Olson et al., 

1983). Cohesie staat voor de samenhang binnen een gezin. Olson en collega’s (1983) 

definiëren cohesie als de emotionele band tussen leden van een gezin en de interne grenzen die 

hierbij een rol spelen. De interne grenzen gaan over de emotionele afstand die gezinsleden tot 

elkaar hebben en de mate waarin individualiteit en autonomie binnen het gezin getolereerd 

worden. Een zogenaamd ‘los-zand gezin’ hecht buitengewoon veel waarde aan individualiteit, 

ook wanneer het loyaliteitsgevoel naar het gezin hiermee op het spel wordt gezet. In het 

extreme geval zijn deze gezinsleden niet in staat elkaar sociaal en emotioneel te ondersteunen. 

Gezinnen die juist weinig tolerant staan tegenover individualiteit binnen het gezin worden 

‘kluwen gezinnen’ genoemd. Hier wordt de autonomie van de gezinsleden opgeofferd voor een 

grote mate van cohesie. Gezinsleden voelen zich sterk met elkaar verbonden, maar hebben 

geen duidelijke grenzen rond de eigen individualiteit (Olson et al., 1983; Sabatelli & Bartle, 

1995; Trenholm & Jensen, 2008).   

In periodes waarin het gezin aan verandering onderhevig is, het wenselijk kan zijn om 

de mate van cohesie steeds opnieuw af te stemmen op de huidige situatie (Olson et al., 1983). 

Veranderingen in de maatschappij, het wegvallen van persoonlijke relaties, het krijgen van 

(nog) een kind, verhuizing of de verschillende ontwikkelingsfases van de kinderen in het gezin 

zijn voorbeelden van gebeurtenissen die deze afstemming en flexibiliteit vereisen (Barnes & 

Olson, 1985; Lanz, Iafrate, Rosnati, & Scabini, 1999; Trenholm & Jensen, 2008). Om deze 

afstemming mogelijk te maken introduceren Olson en collega’s (1983) een nieuwe dimensie in 

het Circumplexe Model van Gezinssystemen: de communicatie binnen het gezin. Met andere 

woorden: door communicatie die gekenmerkt wordt door een open en vrije uitwisseling van 

zowel feitelijke als emotionele informatie kan een gezin de individuele voorkeuren, gevoelens 

en behoeftes met elkaar delen en op elkaar afstemmen. Hierdoor kan steeds een passende mate 

van cohesie bewerkstelligd worden. Ook in periodes waarin het gezin aan veranderingen 

onderhevig is, ontstaat door goede communicatie meer flexibiliteit en draagkracht. Hierdoor is 

het gezin in staat zich in alle omstandigheden op een stabiele manier te handhaven (Barnes & 

Olson, 1985; Olson et al., 1983).  

 Zo blijkt bijvoorbeeld dat door goede ouder-adolescent communicatie adolescenten 

meer vrijheid ervaren om de eigen identiteit en de eigen morele normen en waarde te 

ontwikkelen. Tegelijkertijd zoeken deze adolescenten een nieuwe plek binnen het gezin. Bij 

het creëren van een nieuwe balans tussen de onafhankelijkheid van de adolescent en diens 
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verbondenheid met het gezin is adequate communicatie van cruciaal belang (Barnes & Olson, 

1985). Daarnaast ontstaat ook de structuur binnen een gezin en de bijbehorende regels en 

afspraken door communicatie tussen de gezinsleden. Zonder onderling overleg en verbale en 

non-verbale signalen zouden de rollen van de gezinsleden en de relaties tot elkaar niet duidelijk 

zijn. Zonder communicatie zou het gezin sociaal gezien uit elkaar vallen en niet kunnen 

functioneren (Barnes & Olson, 1985; Lanz et al, 1999; Trenholm & Jensen, 2008).   

Naast het belang van open en toegankelijke communicatie binnen het gezin 

onderscheiden Barnes en Olson (1985) een tweede belangrijke dimensie van communicatie: de 

mate van problemen binnen de communicatie. Problematische communicatie ontstaat dikwijls 

wanneer ongemeende uitspraken worden gedaan of onwaarheden worden verkondigd. Op deze 

manier ontstaat onderlinge ontevredenheid en onbegrip. Opnieuw terugkerend naar het model 

van Olson en collega’s (1983) concluderen Barnes en Olson (1985) dat bij een goede ouder-

kind communicatie, waarin sprake is van voldoende openheid en weinig 

communicatieproblemen, sprake is van een hogere mate van cohesie binnen het gezin. Ook 

wordt door gezinnen uit dit onderzoek vaker aangegeven dat tevredenheid bestaat over het 

functioneren van het gezin. Goede communicatie wordt hier dus tevens gerelateerd aan een 

goed gezinsfunctioneren (Barnes en Olson, 1985).  

In onderzoek van Booth, Mitchell, Barnard en Spieker (1985), Downey en Coyne 

(1990), van Doesem (2005) en Jacob en Johnson (1997) wordt ingegaan op aspecten die een 

goede communicatie in de weg zouden kunnen staan. Eén van de risicofactoren is de 

psychopathologie van de ouders en de verminderde sociale vaardigheden die vaak het gevolg 

zijn van deze internaliserende (teruggetrokken gedrag, depressie, angst en lichamelijke 

klachten) en externaliserende (agressief, grensoverschrijdend of opdringerig gedrag) 

problemen (Gray, 2003; Marchand & Hock, 2004). Zowel internaliserende als externaliserende 

psychopathologie van de ouders blijken van invloed te zijn op de ontwikkeling van 

gedragsproblematiek bij kinderen (Vostanis et al., 2006; Weiss, Hechtman, Weiss & Jellinek, 

2000). Een van de mogelijke oorzaken die hiervoor wordt gegeven is de verstoorde ouder-kind 

interactie die internaliserende en externaliserende problematiek met zich kan brengen (Downey 

& Coyne, 1990; van Doesem, 2005; Jacob & Johnson, 1997; Smith, 2004; Weiss et al., 2000). 

Uit onderzoek komt onder andere naar voren dat depressieve of angstige moeders minder 

communicatief zijn. Depressieve moeders reageren minder responsief op het kind, maken 

minder oog-contact en laten minder emoties zien dan moeders zonder depressieve klachten 

(van Doesem, 2005). Bij zowel angstige als depressieve ouders is sprake van minder 

betrokkenheid, worden minder non-verbale signalen afgegeven en worden zowel de verbale als 

de non-verbale signalen van het kind minder goed opgepikt (Jacob & Johnson, 1997; Smith, 
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2004). De verminderde beschikbaarheid en openheid van de moeder kan bij het kind 

desorganisatie van het gedrag of vermijding veroorzaken. Vervolgens kan dit weer een negatief 

effect hebben op het gedrag van de moeder (van Doesem, 2005). Ook ouders met bijvoorbeeld 

ADHD zijn minder goed in staat om responsief en adequaat te reageren op het gedrag van het 

kind. De ouder is minder goed in staat het eigen gedrag te reguleren, wat een belemmering 

vormt voor duidelijke communicatie met het kind. Bovendien kan agressief of onvoorspelbaar 

gedrag van de ouder meer teruggetrokkenheid of juist extreem expressief of agressief gedrag 

bij het kind veroorzaken. Dit staat tevens een goede communicatie tussen ouder en kind in de 

weg (Gray, 2003; Weiss et al., 2000).  

Zoals bij communicatie wordt ook het gezinsfunctioneren in verband gebracht met de 

psychopathologie van de ouders. Ouders met internaliserende en externaliserende klachten 

hebben meer moeite met de organisatie en planning die nodig is binnen het gezin. Bij ouders 

met ADHD wordt dit mede veroorzaakt door een verminderd concentratie- of 

organisatievermogen. Ouders met internaliserende problematiek kunnen last hebben van 

bijvoorbeeld verminderde energie, weinig inlevingsvermogen, belemmering in het dagelijks 

functioneren en verminderde daadkracht waardoor het op orde houden van het gezin 

bemoeilijkt wordt (Smith, 2004; Weiss et al., 2000). Bovendien blijkt uit onderzoek van 

Fendrich, Warner en Weissman (1990) en Marmorstein en Iacona (2004) dat in gezinnen 

waarvan één van de ouders depressief of angstig is, vaker sprake is van een lagere cohesie in 

het gezin. Dit wordt vervolgens in verband gebracht met een hogere kans op ontwikkeling van 

internaliserende problematiek bij de kinderen.  

Een context waarbinnen meer dan gemiddeld sprake is van psychische problematiek bij 

ouders zijn de zogenoemde multiprobleem gezinnen. Binnen deze gezinnen is sprake van 

complexe en chronische problemen in verschillende leefgebieden, zoals thuis, school/werk of 

in de sociale omgeving (Schiff & Kalter, 1976). Hulp bieden aan deze gezinnen is vaak een 

complexe aangelegenheid omdat niet altijd duidelijk is welke factoren een rol spelen in de 

bestaande problematiek. Voor adequate en effectieve interventies is het van belang zicht te 

krijgen op de belangrijkste probleemfactoren binnen de multiprobleem gezinnen en de 

onderlinge invloed van deze factoren op elkaar. In bovenstaande uiteenzetting komt het belang 

van een goed gezinsfunctioneren en een adequate communicatie naar voren. Ook wordt gesteld 

dat aanwezige psychopathologie bij de ouders samen zou kunnen hangen met een minder goed 

gezinsfunctioneren en bovendien een goede communicatie in de weg zou kunnen staan. Dit 

onderzoek zal ingaan op de rol en de mogelijke samenhang tussen deze drie factoren binnen 

multiprobleem gezinnen. De volgende onderzoeksvraag wordt onderzocht:  
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Bestaat een samenhang tussen het gezinsfunctioneren, de communicatie binnen het 

gezin en de psychopathologie van de ouders en bestaat hier een verschil in voor gezinnen 

uit de algemene Nederlandse bevolking (ANB) en multiprobleem gezinnen?  

Eerst wordt gekeken of en in welke mate de genoemde variabelen voorkomen binnen de 

verschillende gezinnen. De eerste hypothese hierbij luidt in multiprobleem gezinnen is sprake 

van minder cohesie, meer externe locus van controle, minder gezinsorganisatie, minder 

openheid in de communicatie, meer problemen in de communicatie en meer psychopathologie 

bij moeder dan in ANB gezinnen.  

 Vervolgens wordt gekeken naar de samenhang tussen de verschillende variabelen. De 

tweede hypothese luidt er bestaat een samenhang tussen minder cohesie, meer externe locus 

van controle en minder organisatie binnen het gezin en communicatie waarin sprake is van 

minder openheid en meer problemen. De derde hypothese luidt er bestaat een samenhang 

tussen minder cohesie, meer externe locus van controle en minder organisatie binnen het gezin 

en meer psychopathologie bij de ouders. De vierde hypothese luidt er bestaat een samenhang 

tussen communicatie met meer problemen en minder openheid en meer psychopathologie bij 

de ouders. Daarnaast wordt gekeken of kinderen en moeders het gezinsfunctioneren en de 

onderlinge communicatie hetzelfde beoordelen. De vijfde hypothese luidt er bestaat een 

overeenkomst tussen de mate waarin moeder en kind het gezinsfunctioneren en de 

communicatie in het gezin beoordelen. 

 Ten slotte wordt gekeken of een verschil bestaat tussen de samenhang van de variabelen 

voor de multiprobleem gezinnen en de ANB gezinnen. De zesde hypothese luidt de samenhang 

tussen minder cohesie, meer externe locus van controle en minder organisatie binnen het gezin 

met communicatie waarin sprake is van minder openheid en meer problemen is sterker voor 

multiprobleem gezinnen. De zevende hypothese luidt de samenhang tussen minder cohesie, 

meer externe locus van controle en minder organisatie binnen het gezin met meer 

psychopathologie bij de ouders is sterker voor multiprobleem gezinnen. De achtste hypothese 

luidt de samenhang tussen communicatie met meer problemen en minder openheid met meer 

psychopathologie bij de ouders is sterker voor multiprobleem gezinnen.  

 

Methode 

Participanten 

Aan dit onderzoek hebben 92 multiprobleem gezinnen en 153 gezinnen uit de algemene 

Nederlandse bevolking deelgenomen. Voor de multiprobleem gezinnen bestaat de 

onderzoeksgroep uit 77 moeders, 11 vaders en 80 kinderen (43 jongen,  37 meisje, 12 

onbekend). Het aantal kinderen in de gezinnen bedraagt bij 15% van de gezinnen één kind, 
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44% hebben twee kinderen en 27% hebben drie kinderen of meer. De gemiddelde leeftijd van 

de vaders, moeders en kinderen is respectievelijk 46,3 (SD = 4,7), 38,4 jaar (SD = 6,7) en 11,8 

jaar (SD = 3,9). Van de respondenten heeft 78% een Nederlandse nationaliteit, 8% is van 

allochtonen afkomst (2% Antilliaans, 2% Surinaams, 1% Marokkaans, 1% Albanees, !% 

Duits).  

Voor de gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking bestaat de onderzoeksgroep 

uit 134 moeders, 62 vaders en 128 kinderen (40 jongen, 67 meisje, 21 onbekend). Daarvan 

hebben 5% van de gezinnen één kind, 46% hebben twee kinderen en 39% hebben drie kinderen 

of meer. De gemiddelde leeftijd van de vaders, moeders en kinderen is respectievelijk 44,7 jaar 

(SD = 6,7), 42,1 jaar (SD = 5,8) en 12,9 jaar (SD = 3,5). Van de respondenten heeft 86% een 

Nederlandse nationaliteit, 3% is van allochtonen afkomst (1% Turks, 1% Duits, 1% Belgisch).  

Voor de multiprobleem gezinnen geldt dat sprake is van complexe problematiek die 

chronisch van aard is. Zowel bij het kind, als bij de ouder, als in het hele gezin bestaan 

problemen in verschillende leefgebieden, zoals thuis, school/werk of in de sociale omgeving. 

Vaak is sprake van langdurige hulpverlening binnen het gezin. Op basis van het 

indicatiebesluit van Bureau Jeugdzorg heeft de onderzoeker van de Universiteit van Utrecht 

vast gesteld of het gezin kan deelnemen aan het onderzoek. Daarnaast moeten de kinderen 

binnen het gezin tussen de 4 en 18 jaar oud zijn. Op het moment van aanmelden bij Bureau 

jeugdzorg mag geen sprake zijn van andere behandelingen binnen het gezin of van individuele 

gezinsleden. Tevens mag geen sprake zijn van risico op suïcide en mag de lichamelijk of 

psychische integriteit van het kind of de hulpverlener geen gevaar lopen. Ten slotte moet het 

gezin gemotiveerd zijn om aan het onderzoek mee te werken. 

De gezinnen uit de algemene Nederlands bevolking zijn uit een algemeen databestand 

gehaald van de universiteit van Utrecht.  

 

Procedure  

In het kader van het onderzoek naar de effectiviteit van Intensieve Pedagogische Thuishulp 

(IPT) zijn multiprobleem gezinnen geselecteerd door medewerkers van het onderzoeksteam. 

De gezinnen zijn door middel van een brief geïnformeerd over het onderzoek. Hierin is tevens 

om toestemming tot deelname gevraagd en zijn alle gezinnen gewezen op de anonieme 

verwerking van de onderzoeksgegevens. Vervolgens zijn deze at random ingedeeld aan de 

experimentele groep (IPT) of de controle groep (overige behandelingen). Binnen 3 maanden na 

de start van de behandeling hebben de gezinnen verschillende vragenlijsten ingevuld. De 

ingevulde vragenlijsten van zowel moeder, vader als één van de kinderen zijn geretourneerd 

aan de onderzoeker en verwerkt in het onderzoek. 
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Meetinstrumenten 

Self Report Measure of Family Functioning (SRMFF) 

Voor het meten van het gezinsfunctioneren zal gebruikt gemaakt worden van de Self Report 

Measure of Family Functioning (SRMFF; Bloom, 1985). De vragenlijst is door de moeder en 

het kind apart ingevuld. De SRMFF is ontwikkeld door middel van een factor analyse van de 

meest gebruikte instrumenten voor het meten van gezinsfunctioneren (Bloom, 1985). De 

SRMFF bestaat uit vijftien subschalen: Cohesie, Expressiviteit, Conflict, Sociabiliteit, 

Gezinsidealisatie, Onbetrokkenheid, Intellectuele oriëntatie, Actieve – recreatieve oriëntatie, 

Religie, Organisatie, Externe locus van controle, Democratische gezinsstijl, Laissez-faire 

gezinsstijl, Autoritaire gezinsstijl en Verstikking. In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van 

een verkorte versie van de vragenlijst, waarbij de volgende drie subschalen worden 

meegenomen: externe locus van controle, gezinsorganisatie en cohesie. Van deze subschalen 

wordt de meeste verandering verwacht binnen multiprobleem gezinnen. De vragenlijst bestaat 

uit een 4-puntschaal waarop aangegeven kan worden of ouders het helemaal eens of helemaal 

oneens zijn met de uitspraak. Een voorbeeld item voor de subschaal cohesie is ‘in ons gezin 

hebben we het gevoel dat we bij elkaar horen’. Een hoge score correspondeert hier met een 

hoge mate van cohesie binnen het gezin. De subschaal externe locus van controle bevat onder 

ander het volgende item ‘in ons gezin hebben we nauwelijks invloed op de dingen die ons 

overkomen’. Een hoge score laat hier een hoge mate van externe locus van controle zien. Een 

item bij de subschaal gezinsorganisatie is ‘in ons gezin is op tijd zijn belangrijk’. Een hoge 

score op deze subschaal komt overeen met een goede organisatie binnen het gezin. Voor de 

subschalen externe locus van controle en gezinsorganisatie zijn een aantal items omgepoold.  

Voor dit onderzoek is de Nederlandse versie van de SRMFF gebruikt. De 

betrouwbaarheid en validiteit hiervan is nog niet onderzocht. Dit is wel het geval voor de 

Amerikaans versie. De betrouwbaarheid van de schaal voor externe locus van controle is 

voldoende met een Cronbach’s alpha van .67. De betrouwbaarheid van de schalen 

gezinsorganisatie en cohesie is goed met een Cronbach’s alpha van respectievelijk .74 en .78 

(Bloom, 1985). 

 

The Parent-Adolescent Communication Scale (PCS)  

De communicatie binnen het gezin wordt gemeten aan de hand van de Parent-Adolescent 

Communication Scale (PCS; Barnes & Olson, 1985). De vragenlijst is door moeder en kind 

apart ingevuld. De PCS bestaat uit twee schalen. De ene schaal meet de mate van openheid in de 

gezinscommunicatie (4items), de andere schaal meet de aanwezigheid van problemen in de 

gezinscommunicatie (5items). De items kunnen beantwoord worden aan de hand van een vijf-



 10 

puntschaal waarin wordt aangegeven in welke mate de respondent het eens is met een uitspraak. 

Een hoge score correspondeert met een hoge openheid in de communicatie dan wel een hoge 

mate van problemen in de communicatie. Na ompoolen van deze laatste schaal, kunnen beide 

schalen bij elkaar opgeteld worden zodat een totaal score wordt verkregen van de communicatie. 

Een hoger score correspondeert hier met een goede communicatie tussen ouder en kind.   

De schalen openheid in de communicatie en problemen in de communicatie hebben een 

betrouwbaarheid van respectievelijk .87 en .78. De test-hertest betrouwbaarheid voor beide 

schalen bedraagt respectievelijk: .78 en .77 (Barnes en Olson, 1985). Uit onderzoek van Lanz en 

collega’s (1999) blijkt daarnaast dat de betrouwbaarheid van de totale schaal ook goed is, met 

een Cronbach’s alpha van .82. 

 

Adult Self-Report Form (ASR) 

De psychopathologie van de ouders wordt gemeten met behulp van de Adult Self-Report Form 

(ASR; Achenbach, Bernstein & Dumenci, 2005). De oorspronkelijke vragenlijst bestaat uit 120 

items, in dit onderzoek worden 66 items gebruikt die beantwoord kunnen worden aan de hand 

van een driepunts-schaal: (0 = niet waar, 1 = soms of een beetje waar, 2 = helemaal waar of 

vaak waar). Een hoge score verwijst naar veel problemen, een lage score naar weinig of geen 

problemen. De ASR kan niet gebruikt worden voor het stellen van diagnose. Wel kan de 

vragenlijst het diagnostisch proces ondersteunen omdat de ASR een betrouwbare en valide 

beschrijving geeft van het gedrag. De volgende DSM-schalen zijn opgenomen: depressieve 

problemen, angstproblemen, lichamelijke problemen, ontwijkende persoonlijkheidsproblemen, 

aandachts- en hyperactiviteitsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsproblemen. De 

vragenlijst bestaat uit de schaal internaliserende problemen, de schaal externaliserende 

problemen en een schaal voor het totaal aan probleemgedrag. Onder internaliserende 

problematiek valt angst/depressie, teruggetrokken gedrag en lichamelijke klachten. Onder de 

externaliserende problematiek valt agressief gedrag, regeloverschrijdend en opdringerig 

gedrag, dit zijn tevens de schalen die meegenomen worden in het huidig onderzoek.. De 

Cronbach’s alpha voor de verschillende subschalen bedraagt voor angst/depressie .88, voor 

teruggetrokken gedrag .72, voor lichamelijke klachten .78, voor agressief gedrag .86, voor 

regeloverschrijdend gedrag .75 en voor opdringerig gedrag .69. De betrouwbaarheid van deze 

laatste schaal is voldoende, voor de overige schalen is de betrouwbaarheid goed. De 

betrouwbaarheid van de schalen internaliserende problemen, externaliserende problemen en 

het totaal aan problemen is tevens goed met een Cronbach’s alpha van respectievelijk .91, .89, 

.96 (Achenbach, Bernstein & Dumenci, 2005). 
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Analyse 

Vanwege het zeer geringe aantal vaders in de multiprobleem gezinnen (N = 11) is gekozen om 

deze groep niet mee te nemen in het onderzoek. Ook de vaders uit de ANB gezinnen zijn niet 

meegenomen in de analyse om zo een betrouwbare vergelijking te kunnen maken tussen de 

twee onderzoeksgroepen.  

Na het invoeren van de data is gecontroleerd voor missende waarden door middel van 

een missing value analyse, vervolgens zijn de schalen geconstrueerd. Na de schaalconstructie 

zijn betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De score op de Cronbachs Alpha (α) varieert tussen 

de 0,00 en 1,00, waarbij voor de betrouwbaarheid van de schaal geldt dat: α < .3 is zeer zwak, 

.3 < α > .5 is zwak, .5 < α > .7 is  matig, .7 < α > .85 is sterk en  .85 < α > .95 is zeer sterk. 

Wanneer de Cronbach’s alpha kleiner is dan .40, zijn items met een restcorrelatie  > .02 uit de 

schaal verwijderd (Bodden, 2008).  

Door middel van enkelvoudige variantie analyses wordt gemeten of verschillen in 

gemiddelde bestaan tussen multiprobleem gezinnen en ANB gezinnen op de drie schalen van 

gezinsfunctioneren, de drie schalen van communicatie en de negen schalen van 

psychopathologie van de moeder. Aan de voorwaarde voor het uitvoeren van de ANOVA is 

voldaan. Er is sprake van een random steekproef en onafhankelijke waarneming. Ook zijn de 

scores robuust tegen schending van de voorwaarde van de normale verdeling en tegen 

skewness- en kurtosiswaarde < -2 en > +2. Ten slotte is de steekproef robuust tegen schending 

van de voorwaarde van homogeniteit in varianties ( N > 30).  

Om de samenhangen tussen het gezinsfunctioneren, de communicatie in het gezin en de 

psychopathologie van moeder te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de Pearson correlatie 

toets. Ook de overeenkomst tussen de beoordeling van moeder en kind over het 

gezinsfunctioneren en de communicatie in het gezin wordt onderzocht met deze toets. Het 

verband tussen de variabelen is lineair en bevat geen uitschieters. De steekproef is in alle 

gevallen groter dan 30. Aan de voorwaarden van deze toets wordt voldaan. Voor de sterkte van 

de correlatie geldt dat r < .3 is zwak, .3 < α > .7 is matig en r > .7 is sterk (Grimm, 1993). 

Om de laatste drie hypothesen te beantwoorden wordt een t-toets voor correlaties 

uitgevoerd om te kijken naar het onderlinge verschil tussen multiprobleem gezinnen en ANB 

gezinnen voor de gevonden correlaties op gezinsfunctioneren, communicatie en 

psychopathologie van moeder. Bij de uit te voeren analyses wordt een significantieniveau van 

.05 aangehouden en een trendsignificantie van .08.  
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Resultaten 

Betrouwbaarheid 

Voor de verschillende schalen van de gebruikte vragenlijsten is met de Cronbach’s alpha 

gekeken naar de interne betrouwbaarheid. Voor alle schalen is deze matig tot goed (0.50 < α > 

0.95), behalve voor de schaal gezinsorganisatie volgens het kind (α = .41) en de schaal 

problemen in communicatie volgens moeder (α = .47). Op grond van de item-restcorrelatie is 

besloten om voor elke schaal één item te verwijderen. Voor gezinsorganisatie volgens het kind 

is item 5 ‘in ons gezin is op tijd zijn erg belangrijk’ (ri,r = .02) verwijderd, voor problemen in 

communicatie is item 2 ‘er zijn onderwerpen waar ik niet met mijn kind over praat’ (ri,r = .14) 

verwijderd. De Cronbach’s alpha bedraagt na verwijdering respectievelijk .52 en .70. De 

resultaten zijn weergegeven in tabel 1.  

 

Tabel 1. Interne betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van de schalen van de SRMFF, PCS en ASR. 

 Ingevuld door  Schalen MP gezinnen   ANB gezinnen 

SRMFF  Moeder Externe locus van controle .62 .62 

  Gezinsorganisatie .68 .68 

  Cohesie .82 .82 

 Kind Externe locus van controle .53 .53 

  Gezinsorganisatie .41 .41 

  Cohesie .84 .84 

     

PCS Moeder Openheid in communicatie .66 .66 

  Problemen in communicatie .47 .47 

 Kind Openheid in communicatie .77 .77 

  Problemen in communicatie .80 .80 

     

ASR Moeder Angstig/depressief  .93 .90 

  Teruggetrokken gedrag .79 .50 

  Lichamelijke klachten .75 .78 

  Internalisernende problemen .93 .90 

  Agressief gedrag .82 .78 

  Grensoverschrijdend .70 .50 

  Opdringerig gedrag .60 .60 

  Externaliserende problemen .87 .81 

  Totaal probleemgedrag .95 .92 

 

Verschillen in het gezinsfunctioneren, de communicatie en psychopathologie van moeder 

Om te bepalen of multiprobleem gezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking 

(ANB) verschillen in gemiddelde score op gezinsfunctioneren, communicatie en psychopathologie 

bij de moeder is gebruik gemaakt van een enkelvoudige ANOVA. Voor gezinsfunctioneren wordt 

voor alle drie de schalen een significant verschil gevonden, zowel voor moeder als voor het kind. 

Binnen de multiprobleem gezinnen is de mate van cohesie en de gezinsorganisatie significant lager 

dan binnen ANB gezinnen. De mate van externe locus van controle is binnen de multiprobleem 

gezinnen significant hoger dan binnen de ANB gezinnen, zowel aangeven door moeder,  
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F(1, 211) = 55.16, p = .00 als door het kind, F(1, 177) = 13.91, p =.00. De resultaten zijn 

weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2. Verschil in gemiddelde voor cohesie, externe locus van controle en gezinsorganisatie volgens  

moeder en kind voor multiprobleem gezinnen (Nm=77; Nk=62) en ANB gezinnen (Nm=136; Nk =117) 

 MP gezinnen ANB gezinnen  

 Moeder  Kind  Moeder Kind Moeder Kind 

 M SD M SD M SD M SD       F                F 

Cohesie 15.2 3.1 15.0 3.5 18.0 2.4 17.4 2.4   55.2** 31.5** 

Externe Loc. 10.4 2.8   9.6 2.7   6.9 1.8   8.1 2.4  120.7** 13.9** 

Gezinsorganisatie 15.2 2.9 11.5 2.4 16.6 2.2 13.0 2.1   15.1** 18.9** 

** verschil significant bij p <.01  

 

Ook voor communicatie binnen het gezin wordt op beide schalen en op de totaal schaal een 

significant verschil gevonden. Zowel de moeder als het kind uit multiprobleem gezinnen geven 

aan dat de openheid in de communicatie lager is, de problemen in de communicatie hoger zijn 

en de totale communicatie lager is dan in ANB gezinnen. De resultaten zijn weergegeven in 

tabel 3.  

 
Tabel 3. Verschil in gemiddelde voor de openheid in communicatie, de problemen in communicatie en 

de totale communicatie volgens moeder en kind voor multiprobleem gezinnen (Nm=63; Nk=59) en ANB 

gezinnen (Nm=133; Nk =116) 
 MP gezinnen ANB gezinnen  

 Moeder  Kind  Moeder Kind Moeder Kind 

 M SD M SD M SD M SD       F                F 

Openheid  17.3 3.9 16.3 5.4 19.9 3.9 18.8 4.2 21.7** 10.9** 

Problemen  15.7 5.7 13.9 5.9 10.3 3.7 11.1 4.4 71.5** 12.4** 

Totaal  35.2 6.0 37.0 9.6 41.8 4.6 42.6 7.2 71.1** 17.9** 

** verschil significant bij p <.01  

 

Tenslotte is in tabel 4 te zien dat ook op alle schalen van psychopathologie bij moeder een 

significant verschil bestaat tussen multiprobleem gezinnen en ANB gezinnen. Zowel de 

internaliserende problematiek als de externaliserende problematiek als het totaal aan 

problemen, F(1, 211) = 103,97, p = .00 ligt voor de multiprobleem gezinnen hoger.  

Tabel 4. Verschil in gemiddelde voor psychopathologische problemen bij moeder tussen multiprobleem 

gezinnen (N =77) en ANB gezinnen (N =136) 

 MP gezinnen ANB gezinnen  

 M SD M SD F 

Depressie/angst  9.9 7.4 2.5 3.8  91.3** 

Teruggetrokken gedrag  3.2 3.1 0.5 0.9  87.5** 

Lichamelijke klachten  4.6 3.7 2.0 2.7  32.8** 

Internalisernende problemen     17.6    12.4 5.1 6.3  96.3** 

Agressief gedrag  5.9 4.4 2.4 0.2  82.7** 

Grensoverschrijdend  2.7 0.3 0.7 1.0  47.5** 

Opdringerig gedrag  1.1 1.5 0.5 1.0  10.5** 

Externaliserende problemen  9.5 7.4 2.9 3.6  75.5** 

Totaal probleemgedrag     27.1    18.2 9.2 0.8    104.0** 

** verschil significant bij p <.01  
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Samenhang tussen het gezinsfunctioneren en de communicatie in het gezin volgens moeder  

Voor zowel de multiprobleem gezinnen als de ANB gezinnen is sprake van een matig positief 

verband tussen de cohesie en de communicatie in het gezin. Meer cohesie hangt samen met 

meer openheid, minder problemen en een betere totale communicatie. Daarnaast is sprake van 

een matig negatief verband tussen de externe locus van controle en de totale communicatie 

binnen zowel de multiprobleem gezinnen en als de ANB gezinnen. Een hogere externe locus 

van controle hangt samen met minder openheid en meer problemen in de communicatie. Ten 

slotte blijkt voor de multiprobleem gezinnen geen verband te bestaan tussen de 

gezinsorganisatie en de totale communicatie. Voor de ANB gezinnen hier wordt een matig 

positief verband gevonden. Een betere gezinsorganisatie hangt samen met meer openheid, r = 

.3; p = .01, n = 136 minder problemen in de communicatie, r = -.4, p = .00, n = 136 en een 

betere totale communicatie, r = .3, p = .01, n = 136. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.  

 
Tabel 5. Pearson correlatiecoëfficiënten voor de relatie tussen het gezinsfunctioneren en de 

communicatie volgens moeders uit multiprobleem gezinnen (N = 76) en ANB gezinnen (N = 136)  

 

Cohesie 

Externe  

locus van controle 

 

Gezinsorganisatie 

 

MP ANB MP ANB MP ANB 

Openheid in communicatie     .4**  .4**   -.4** -.3**         .2   .3** 

Problemen in communicatie -.3* -.3**  .3*  .4**         .0  -.4** 

Totaal score communicatie  .3*  .3** -.2*     -.2*   .1   .3** 

*correlatie significant bij p <.05 **correlatie significant bij p <.01 (tweezijdig) 

 

Samenhang tussen het gezinsfunctioneren en de communicatie in het gezin volgens kind 

Voor zowel de multiprobleem gezinnen als de ANB gezinnen is sprake van een matig positief 

verband tussen de cohesie en de communicatie in het gezin. Meer cohesie hangt samen met 

meer openheid, minder problemen en een betere totale communicatie. Daarnaast is sprake van 

een matig negatief verband tussen de externe locus van controle en de totale communicatie 

binnen zowel de multiprobleem gezinnen en als de ANB gezinnen. Voor de multiprobleem 

gezinnen hangt een hogere externe locus van controle alleen significant samen met meer 

problemen in de communicatie, voor openheid bestaat een trendsignificantie. Voor de ANB 

gezinnen hangt een hogere externe locus van controle samen met minder openheid en meer 

problemen in de communicatie. Ten slotte blijkt een matig positief verband te bestaan tussen de 

gezinsorganisatie en de totale communicatie voor de multiprobleem gezinnen r = .5, p = .00, n 

= 59 en een zwak positief verband voor de ANB gezinnen, r = .2, p = .03, n = 116.  
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Voor de multiprobleem gezinnen geldt dat een betere gezinsorganisatie samenhangt met meer 

openheid, r = .4, p = .02, n = 59 en minder problemen in de communicatie, r = -.4, p = .01, n= 

59. Voor de ANB gezinnen geldt dat alleen een trendsignificantie bestaat voor de openheid in 

communicatie, r = .2, p = .06, n = 116 en de problemen in de communicatie, r = -.1, p = .07, n 

= 116. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6.  

 
Tabel 6. Pearson correlatiecoëfficiënten voor de relatie tussen het gezinsfunctioneren en de 

communicatie volgens de kinderen uit multiprobleem gezinnen (N = 59) en ANB gezinnen (N = 116)  

 

Cohesie 

Externe  

locus van controle 

 

Gezinsorganisatie 

 

MP ANB MP ANB MP ANB 

Openheid in communicatie  .6**    .5**    -.3***      -.4**       .4*     .2*** 

Problemen in communicatie -.5**      -.4** .5**    .4** -.4**      -.1*** 

Totaal score communicatie  .7**   .5**    -.5**  -.5**  .5**       .2* 

*correlatie significant bij p <.05 **correlatie significant bij p <.01 (tweezijdig)*** correlatie trendsignificant bij .05 > p < .08 

 

Samenhang tussen het gezinsfunctioneren en de psychopathologie van moeder  

Voor de moeders uit multiprobleem gezinnen bestaat een zwak tot matig negatief verband 

tussen de mate van cohesie binnen het gezin en depressief en angstig gedrag, r = -3, p = .02, n 

= 76 agressief gedrag, r = -.2, p = .05, n = 59 en het totaal aan probleemgedrag, r = -.2, p = 

.05, n = 76. Voor ANB gezinnen wordt een matig negatief verband gevonden tussen cohesie, 

depressief en angstig gedrag, r = -.3, p = .02, n = 136, agressief gedrag, r = -.3, p = .02, n = 

136 en het totaal aan probleemgedrag, r = -.3, p = .02, n = 136. Daarnaast blijkt nog een zwak 

tot matig negatief verband te bestaan met lichamelijke klachten, het totaal aan internaliserende 

problemen, grensoverschrijdend gedrag en het totaal aan externaliserende problemen. Hoe 

meer problemen op de genoemde schalen, hoe minder cohesie er bestaat binnen het gezin.  

Voor moeders uit multiprobleem gezinnen en ANB gezinnen bestaat een matig positief 

verband tussen de mate van externe locus van controle in het gezin en alle schalen van 

probleemgedrag. Dus hoe hoger de mate van externe locus van controle is, hoe meer 

problemen worden aangegeven. Uitzondering hierop is het opdringerig gedrag van moeders uit 

multiprobleem gezinnen. Hier is geen sprake van een significante samenhang.  

Voor de gezinsorganisatie wordt voor moeders uit multiprobleem gezinnen alleen een 

zwak negatief verband gevonden voor grensoverschrijdend gedrag. De samenhang is 

trendsignificant. Voor moeders uit ANB gezinnen hangt de gezinsorganisatie zwakt tot matig 

negatief samen met alle schalen van probleemgedrag, behalve met teruggetrokken gedrag. Dus 

hoe meer problemen worden aangeven, hoe minder goed het gezin is georganiseerd. De 

resultaten zijn weergegeven in tabel 7.  
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Tabel 7. Pearson correlatiecoëfficiënten voor de relatie tussen het gezinsfunctioneren en 

psychopathologische problemen van moeders uit multiprobleem gezinnen (N = 76) en ANB gezinnen (N 

= 136)  

 

Cohesie 

Externe  

locus van controle      

 

Gezinsorganisatie 

 

MP ANB MP ANB MP ANB 

Depressie/angst       -.3**       -.2**       .6**       .4**       -.2       -.3* 

Teruggetrokken gedrag       -.0       -.1       .3*       .2**       -.1       -.2 

Lichamelijke klachten       -.1       -.9*       .3*       .4**        .0       -.2* 

Internalisernende 

problemen 

      -.2       -.3**       .3**       .4**       -.1       -.3** 

Agressief gedrag       -.2***       -.3**       .4**       .4**       -.1       -.3** 

Grensoverschrijdend       -.1        .0       .3*       .2*       -.2***       -.3** 

Opdringerig gedrag       -.2       -.2       .2       .3**       -.1       -.2** 

Externaliserende 

problemen 

      -.2       -.2**       .4**       .4**       -.2       -.3** 

Totaal probleemgedrag       -.2***       -.3**       .5**       .5**       -.2       -.3** 

*correlatie significant bij p <.05 **correlatie significant bij p <.01 (tweezijdig)*** correlatie trendsignificant bij .05 > p < .08 

 

Samenhang tussen de communicatie in het gezin en de psychopathologie van moeder 

Voor de moeders uit multiprobleem gezinnen bestaat een matig positief verband tussen de 

openheid in de communicatie en opdringerig gedrag. Meer openheid in de communicatie hangt 

samen met een hogere mate van opdringerig gedrag, r  = .3, p = .01, n = 76. Voor moeders uit 

ANB gezinnen wordt hier een zwakke negatieve samenhang gevonden. Minder openheid in de 

communicatie hangt dus samen met een hogere mate van opdringerig gedrag, r = .0, p = .06, n 

=136. Deze samenhang is trendsignificant.  

 Voor problemen in de communicatie bestaat voor de multiprobleem gezinnen alleen een 

zwakke positieve samenhang met depressief en angstig gedrag. Deze samenhang is 

trendsignificant. Voor de ANB gezinnen wordt hier een zwak positief verband gevonden met 

depressief en angstig gedrag, het totaal aan internaliserende problemen, agressief gedrag, 

grensoverschrijdend gedrag, opdringerig gedrag, het totaal aan externaliserende problemen en 

het totale probleemgedrag. Hoe meer problemen op deze schalen, hoe meer problemen er in de 

communicatie bestaan.  

Voor de totale communicatie wordt voor de multiprobleem gezinnen alleen een 

significante zwakke samenhang gevonden met opdringerig gedrag. Voor de ANB gezinnen 

wordt hier een zwak negatief verband gevonden met agressief, grensoverschrijdend en 

opdringerig gedrag, het totaal aan externaliserende problemen en het totale probleemgedrag. 

In alle gevallen geldt: hoe beter de totale communicatie, hoe minder probleem worden 

aangegeven. De resultaten staan weergegeven in tabel 8. 
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Tabel 8. Pearson correlatiecoëfficiënten voor de relatie tussen de communicatie en 

psychopathologische problemen van moeders uit multiprobleem gezinnen (N = 76) en ANB gezinnen (N 

= 136) 

Openheid in 

communicatie 

Problemen in 

communicatie 

Totaal score 

communicatie 

 

MP ANB MP ANB MP ANB 

Depressie/angst       -.1       -.1        .2***       .2**       -.0       -.2 

Teruggetrokken gedrag       -.0        .0        .1       .2        .1       -.1 

Lichamelijke klachten       -.0       -.1        .1       .1        .0       -.2 

Internalisernende 

problemen 

      -.1       -.1        .2       .2*        .0       -.2 

Agressief gedrag        .1       -.1        .1       .2*        .1       -.2* 

Grensoverschrijdend        .1       -.1       -.0       .2*        .2       -.1 

Opdringerig gedrag        .3*       -.0***        .0       .2*       -.1*        .2* 

Externaliserende 

problemen 

       .1       -.1        .1       .3**        .2       -.2* 

Totaal probleemgedrag       -.0       -.1        .2       .2**        .1       -.2* 

*correlatie significant bij p <.05 **correlatie significant bij p <.01 (tweezijdig)*** correlatie trendsignificant bij .05 > p < .08 

 

Overeenkomsten tussen moeder en kind 

Wanneer moeder en kind beide dezelfde vragenlijsten invullen over het gezinsfunctioneren en 

de communicatie binnen het gezin, blijken de gerapporteerde scores vaak niet met elkaar 

overeen te komen. Voor de multiprobleem gezinnen geldt dat voor alle schalen van zowel het 

gezinsfunctioneren als de communicatie een zwakke tot matige samenhang bestaat tussen 

moeder en kind. Voor de cohesie, de externe locus van controle en de gezinsorganisatie geldt 

respectievelijk  r = .5, p = .00, n = 53, r = .4, p = .01, n = 53 en r = .5, p = .00, n = 53. Voor 

openheid in communicatie, problemen in communicatie en de totale communicatie geldt 

respectievelijk r = .2, p = .28, n = 59, r = .2, p = .25, n = 59 en r = .2, p = .00, n = 59.  

Voor de ANB gezinnen geldt tevens dat voor alle schalen van zowel het gezinsfunctioneren als 

de communicatie een zwakke tot matige de samenhang bestaat tussen moeder en kind. Voor de 

cohesie, de externe locus van controle en de gezinsorganisatie geldt respectievelijk  r = .5, p = 

.00, n = 100, r = .6, p = .00, n = 100 en r = .5, p = .00, n = 100. Voor openheid in 

communicatie, problemen in communicatie en de totale communicatie geldt respectievelijk      

r = .2, p = .03, n = 116, r = .5, p = .00, n = 116 en r = .5, p = .00, n = 116.  

 

Verschil in samenhang tussen gezinsfunctioneren, communicatie en psychopathologie 

Met een T-toets voor correlaties is gekeken of voor de samenhang met het gezinsfunctioneren, 

de communicatie binnen het gezin en de psychopathologie van moeder verschillen bestaan 

tussen de multiprobleem gezinnen en de ANB gezinnen.  

 De samenhang tussen de schalen van het gezinsfunctioneren en de communicatie 

volgens moeder blijken voor de verschillende gezinnen niet significant van elkaar te 
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verschillen. De samenhang tussen de gezinsorganisatie en de totale communicatie volgens het 

kind verschilt wel trendsignificant, t (173) = 1.8; p = .08. De samenhang voor de 

multiprobleem gezinnen is hoger. 

 Voor de samenhang van het gezinsfunctioneren volgens moeder en de psychopathologie 

van moeder wordt tussen multiprobleem gezinnen en ANB gezinnen geen verschil gevonden. 

Voor de verschillen in samenhang tussen de communicatie in het gezin volgens moeder en de 

psychopathologie van moeder wordt voor de samenhang tussen openheid in de communicatie 

en opdringerig gedrag een significant verschil gevonden, t (210) = 2.3; p = 0.3. De samenhang 

voor multiprobleem gezinnen is hoger. Daarnaast wordt een verschil in samenhang gevonden 

tussen totale communicatie en teruggetrokken gedrag, t (210) = 1.9; p = .05, 

grensoverschrijdend gedrag t (210) = 2.4; p = .02, opdringerig gedrag t (210) = -2.4; p = .02, 

het totaal aan externaliserende problemen t (210) = 2.6; p = .01 en het totale probleemgedrag t 

(210) = 2.0; p = .05. De samenhang voor multiprobleem gezinnen is hoger, behalve voor 

opdringerig gedrag.  

  

Discussie 

In dit onderzoek komen een aantal belangrijke resultaten naar voren. Ten eerste blijkt een 

verschil te bestaan tussen multiprobleem gezinnen en gezinnen uit de algemene Nederlandse 

bevolking wanneer het gaat om de mate van het gezinsfunctioneren, de kwaliteit van de 

communicatie binnen het gezin en de aanwezigheid van psychopathologische problemen bij 

moeder. Ten tweede blijkt binnen multiprobleem gezinnen een samenhang te bestaan tussen 

het gezinsfunctioneren en de communicatie van het gezin en tussen het gezinsfunctioneren en 

de psychopathologie van moeder. Ten derde blijkt voor de communicatie in het gezin en het 

externaliserend probleemgedrag van moeder meer samenhang te bestaan voor de 

multiprobleem gezinnen dan voor de gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking.  

 In overeenstemming met de verwachting van dit onderzoek is gebleken dat zowel 

ouders als kinderen uit multiprobleem gezinnen aangeven minder cohesie, meer externe locus 

van controle en minder organisatie in het gezin te ervaren dan ouders en kinderen uit ANB 

gezinnen. Ook blijkt binnen de multiprobleem gezinnen minder openheid in de communicatie 

te zijn en worden meer problemen in de communicatie ervaren. De totale communicatie wordt 

dan ook lager beoordeeld door zowel ouders als kinderen uit multiprobleem gezinnen. Ten 

slotte geven moeders uit deze gezinnen aan in hogere mate psychopathologische problemen te 

ervaren dan moeders uit ANB gezinnen. Ten tijde van dit onderzoek ontvingen de 

deelnemende multiprobleem gezinnen een vorm van intensieve thuisbehandeling. Dat sprake is 

van een hogere mate aan verschillende problemen lijkt dus logisch. Schiff en Kalter (1976) 
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hebben tevens aangetoond dat een complexe problematiek kenmerkend is voor deze gezinnen. 

De resultaten worden daarnaast ondersteund door onderzoek van Muris, Mayer, Lint en 

Hofman (2008) waarin wordt gevonden dat psychopathologie bij moeder vaker voorkomt in 

gezinnen met een problematische gezinssituatie. Ook Morrison en Zetlin (1988) tonen aan dat 

wanneer binnen het gezinnen sprake is van meer problematiek, dit van invloed is op de 

communicatie en de cohesie binnen het gezin. Ook ouders uit gezinnen met kinderen met 

leerproblemen geven bijvoorbeeld aan minder cohesie en minder communicatie te ervaren dan 

ouders uit de controle gezinnen (Morrison & Zetlin, 1988).   

Voor de samenhang tussen gezinsorganisatie en communicatie geldt dat de cohesie 

binnen het gezin en de externe locus van controle beide blijken samen te hangen met de 

openheid en problemen in de communicatie van het gezin. Ouders en kinderen uit zowel 

multiprobleem gezinnen als ANB gezinnen geven aan dat wanneer sprake is van meer cohesie 

en minder externe locus van controle, de communicatie in het gezin meer open en minder 

problematisch is. Deze resultaten kunnen verklaard worden aan de hand van het gegeven dat 

gezinnen die meer tijd met elkaar doorbrengen en zich meer verbonden voelen, ook meer en 

intensiever met elkaar communiceren. Dit draagt vervolgens weer bij aan de hechtheid tussen 

de gezinsleden. Beide factoren hebben dus een positieve invloed op elkaar (Morrison en 

Zeltner, 1988). Dit wordt tevens ondersteund door onderzoek van Barnes en Olson (1985), 

Farrel en Barnes (1993) en Morrison en Zetlin (1988) waarin gesteld wordt dat de cohesie een 

positieve invloed heeft op de communicatie binnen het gezin. Een contradictie tussen deze 

onderzoeken is dat Farrel en Barnes (1993) en Morrison en Zetlin (1988) een direct verband 

vinden tussen de cohesie in het gezin en de mate van openheid en problemen in de 

communicatie, waar Barnes en Olson het hebben over een mediërend verband (Barnes en 

Olson, 1985; Farrel en Barnes, 1993).  

  Wanneer gekeken wordt naar het gezinsfunctioneren volgens moeder en de 

psychopathologie van moeders uit multiprobleem gezinnen wordt voor cohesie een samenhang 

gevonden met depressief en angstig gedrag, agressief en opstandig gedrag en het totaal aan 

problemen bij moeder. Voor de ANB gezinnen worden deze samenhangen ook gevonden. 

Daarnaast blijkt de cohesie onder andere samen te hangen met het totaal aan internaliserende 

en externaliserende problemen. Opvallend is dat voor de multiprobleem gezinnen alleen voor 

de externe locus van controle een samenhang bestaat met vrijwel alle psychopathologische 

problemen, dit in tegenstelling tot de verwachting dat alle variabelen van het 

gezinsfunctioneren samen zouden hangen met de psychopathologie. Voor de ANB gezinnen 

wordt de samenhang tussen de externe locus van controle en alle psychopathologische 

problemen bij moeder ook gevonden. In tegenstelling tot de multiprobleem gezinnen wordt 
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voor de ANB gezinnen ten slotte ook de gezinsorganisatie in verband gebracht met de 

psychopathologie bij moeder. 

Farrel en Barnes (1993) ondersteunen de gevonden samenhang tussen de cohesie 

binnen het gezin en de mate van depressie en angst bij moeder. Deze groep moeders is 

emotioneel minder beschikbaar en mogelijk minder goed in staat om een hechte band met het 

gezin en de gezinsleden aan te gaan of in stand te houden. Daarnaast wordt door Hale en 

Cochran (1987), Klonowicz (2001) en Lloyd en Hastings (2009) een verband gelegd tussen de 

locus van controle en het psychologisch welzijn van moeders die te maken hebben met een 

hogere mate van problematiek binnen het gezin. Een externe locus van controle hangt voor 

moeders met laag begaafde kinderen bijvoorbeeld samen met meer stress, een verminderd 

gevoel van controle en een minder positieve kijk op de toekomst van het kind. Deze factoren 

dragen mogelijk bij aan het ontstaan van externaliserende problematiek (Lloyd en Hastings, 

2009). Aangezien de moeders uit het huidig onderzoek tevens te maken hebben met een hogere 

mate van uiteenlopende problemen binnen het gezin, bestaat de mogelijkheid dat het genoemde 

effect van externe locus van controle ook voor deze doelgroep op gaat.  

 Opmerkelijk is dat voor de ANB gezinnen meer verbanden worden gevonden tussen het 

gezinsfunctioneren en de psychopathologie van moeder dan voor de multiprobleem gezinnen. 

Een mogelijke oorzaak hiervan is dat binnen multiprobleem gezinnen vaker sprake is van een 

complexe gezinssituatie waarin meerdere problematische factoren een rol spelen. Wanneer 

zoveel verschillende factoren van invloed zijn op het gezin, zorgt dit er mogelijk voor dat de 

invloed van twee afzonderlijke variabelen kleiner is dan in minder complexe gezinnen en 

zodoende minder snel naar voren komt in onderzoek naar de beïnvloedende factoren op de 

problematiek binnen deze gezinnen (Schiff en Kalter, 1976). Een tweede verklaring voor de 

gevonden resultaten is de grootte van de onderzoekgroep. Deze was voor de multiprobleem 

gezinnen beduidend kleiner dan voor de ANB gezinnen. Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat 

moeders en kinderen uit multiprobleem gezinnen de neiging hebben om de gebruikte 

vragenlijsten wat positief in te vullen. De gezinnen zijn ten tijde van deelname net aan een 

gezinsinterventie begonnen wat de druk kan vergroten om een positief beeld van het gezin 

weer te geven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wanneer het gezin hulp ontvangt, dit 

wellicht een gevoel van motivatie en vertrouwen veroorzaakt om de huidige gezinssituatie te 

verbeteren. Mogelijk zorgt dit voor een meer opgewekte of positieve kijk op de gezinssituatie 

tijdens het invullen van de vragenlijsten.  

 Wanneer gekeken wordt naar de communicatie in het gezin volgens moeder en de 

psychopathologie van moeder wordt voor de multiprobleem gezinnen alleen een verband 

gevonden tussen de openheid en de totale communicatie en opdringerig gedrag. Opvallend is 
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dat meer opdringerig gedrag samen lijkt te hangen met meer openheid in de communicatie, 

maar wel met een minder goede totale communicatie. Voor de ANB gezinnen geldt het 

omgekeerde: minder openheid en een betere totale communicatie hangen samen met meer 

opdringerig gedrag. Uit de betrouwbaarheidsanalyse van de schaal voor opdringerig gedrag 

blijkt dat de Cronbach’s alpha beduidend lager is dan de overige schalen van de vragenlijst. De 

mindere betrouwbaarheid zou een verklaring kunnen zijn voor de tegenstrijdige resultaten. 

Daarnaast is het zo dat bij het beantwoorden van de vragen over opdringerig gedrag in de 

gebruikte vragenlijst het vaak impliciet of expliciet nodig het eigen gedrag te vergelijken met 

dat van anderen. Mogelijk hebben moeders uit de verschillende gezinnen een ander 

referentiekader of zijn de vragen door de moeders verschillend geïnterpreteerd, wat de 

uiteenlopende resultaten kan verklaren.   

Voor de ANB gezinnen blijkt ten slotte dat wanneer sprake is van meer problemen en 

een minder goede totale communicatie een verband bestaat met meer depressief en angstig 

gedrag en meer externaliserende problematiek. Dit komt overeen met de verwachting van het 

onderzoek en de conclusie van Van Doesem (2005), Jacob en Johnson (1997) en Smith (2004) 

dat bij angstige en depressieve ouders sprake is van minder betrokkenheid, minder 

responsiviteit, minder beschikbaarheid en minder onderlinge openheid. Over het verband 

tussen de communicatie en de externaliserende problematiek bij moeder komt in de literatuur 

duidelijk een wederkerig beeld naar voren. Er wordt beredeneerd dat problemen als agressief 

en grensoverschrijdend gedrag vaak naar buiten toe worden geuit. Het gedrag is doorgaans 

gericht op de directe omgeving, wat voor een belemmering zou kunnen zorgen in de onderlinge 

communicatie. Bovendien zijn ouders met dergelijke problematiek minder goed in staat het 

eigen gedrag te reguleren. Opnieuw bestaat de mogelijkheid dat dit een adequate communicatie 

binnen het gezin in de weg staat (Weiss et al., 2000). Daarnaast blijkt dat problematische 

communicatie tussen ouder en kind bijdraagt aan meer onderlinge agressie. Wanneer ouders en 

kinderen elkaar versterken in negatief gedrag waarbij sprake is van meer stress en spanning en 

minder warmte en empathie wordt geuit, kan dit bij zowel de ouder als het kind de kans op het 

ontstaan van externaliserend probleemgedrag vergroten (Brown, Fitzgerald, Shipman en 

Schneider, 2007; El-Sheikh en Flanagan, 2001).  

Opnieuw worden voor de ANB gezinnen meer verbanden gevonden tussen de 

onderzochten factoren dan voor de multiprobleem gezinnen. Zoals eerder vermeld is dit 

mogelijke te verklaren aan de hand van de complexe gezinssituatie van de multiprobleem 

gezinnen, de grootte van de onderzoeksgroep en de invloed van de gestarte gezinsinterventie 

ten tijde van het onderzoek.  
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 Ten slotte blijkt uit dit onderzoek dat een verschil in samenhang bestaat voor de 

communicatie in het gezin volgens moeder met de psychopathologie van moeder in het 

algemeen en de externaliserende problematiek in het bijzonder. Opvallend is dat, ondanks het 

feit dat niet altijd een significante samenhang gevonden wordt tussen communicatie en 

psychopathologie, deze samenhang over het algemeen hoger ligt binnen de multiprobleem 

gezinnen. Dit verschil in samenhang lijkt vooral te gelden voor een moeizame totale 

communicatie met de externaliserende problematiek bij moeder.  

In dit onderzoek is aangetoond dat dergelijke problematiek in hogere mate voorkomt bij 

multiprobleem gezinnen. Dat tussen deze variabelen meer samenhang bestaat bij 

multiprobleem gezinnen wordt hierdoor mogelijk verklaard. Wanneer sprake is van minder 

problematiek binnen het gezin, zal hier ook minder snel een samenhang gevonden worden. Uit 

eerder onderzoek is gebleken dat een problematische communicatie tijdens discussie of 

conflicten tussen ouder en kind bijdraagt aan meer onderlinge agressie, meer stress en spanning 

en een verminderd gevoel van onderlinge warmte en empathie, wat mogelijk externaliserende 

problematiek kan veroorzaken bij zowel het kind als de ouder (Brown, Fitzgerald, Shipman en 

Schneider, 2007; El-Sheikh en Flanagan, 2001). Mogelijk gaat dit in extra mate op voor 

multiprobleem gezinnen, gezien hier sprake is meer complexe gezinssituatie en hierdoor 

wellicht ook meer discussie en conflicten. Waar dus juist extra behoefte is aan duidelijke en 

oplossingsgerichte communicatie, ontbreekt het deze gezinnen aan dergelijke vaardigheden, 

waardoor de verschillende factoren elkaar negatief versterken.  

Bij de interpretatie van dit onderzoek dient rekening gehouden te worden met een aantal 

beperkingen. Ten eerste komt in dit onderzoek naar voren dat een aanzienlijk verschil bestaat 

in de beleving van het kind en de beleving van de ouder wanneer het gaat om het 

gezinsfunctioneren en de communicatie binnen het gezin. Ook Farrel en Barnes (1993) en 

Morrison en Zeltner (1988) concludeerden al eerder dat een verschil in beleving bestaat over 

het gezinsfunctioneren tussen ouders en kinderen. Deze verschillen in beleving zijn belangrijk 

om mee te nemen in vervolg onderzoek en in de huidige praktijk. Wanneer blijkt dat ouders en 

kinderen de thuissituatie anders beleven is het wenselijk de hulpverlening aan deze ouders en 

kinderen individueel af te stemmen zodat alle gezinsleden voldoende baat hebben bij de 

gezinsinterventie.   

Ten tweede zijn de gegevens van de vaders uit de gezinnen niet meegenomen omdat 

een zeer gering aantal heeft deelgenomen aan het onderzoek. Het dient aanbeveling om deze 

groep in vervolg onderzoek uit te breiden, bijvoorbeeld door naar twee oudergezinnen 

vragenlijsten op te sturen voor zowel de moeder als de vader in het gezin. Mogelijk beleven 
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beide ouders de gezinssituatie verschillend, wat voor nieuwe inzichten binnen het onderzoek 

naar multiprobleem gezinnen kan zorgen.  

 Ten derde is voor het vast leggen van het gezinsfunctioneren een ingekorte vragenlijst 

gebruikt. Daarnaast bestaat de vragenlijst voor de communicatie binnen het gezin uit slechts 

negen items. Omdat beide factoren een belangrijke invloed lijken te hebben op het gezin, is het 

wenselijk dat hier uitgebreider onderzoek naar gedaan wordt waarin de verschillende aspecten 

van het gezinsfunctioneren en de communicatie uitgebreid aan bod komen. In aanvulling 

hierop is het aan te raden om gebruik te maken van data verkregen door observatie. Op deze 

manier kan een extra dimensie gegeven worden aan de interpretatie van de vragenlijsten en is 

het mogelijk een beter zicht te krijgen op de complexe interactie tussen de gezinsleden.  

 Ten vierde is vooralsnog weinig gepubliceerd over de onderzochte doelgroep, de 

multiprobleem gezinnen. Vergelijking van de resultaten met eerder uitgevoerde onderzoeken is 

daardoor lastig. Het beter in kaart brengen van deze doelgroep is wenselijk. Meer kennis en 

inzicht in multiprobleem gezinnen kan leiden tot meer gerichte en effectieve hulpverlening aan 

gezinnen met een dergelijke complexe problematiek.  

  Uit het huidig onderzoek blijkt dat binnen deze hulpverlening het gezinsfunctioneren, 

de communicatie en met name depressieve, angstige en externaliserende problematiek binnen 

multiprobleem gezinnen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Problemen op het ene 

gebied zouden mogelijk veroorzaakt kunnen worden door problemen op het andere gebied of 

eventueel in een later stadium problemen kunnen veroorzaken. Wanneer binnen multiprobleem 

gezinnen dergelijke problematiek gesignaleerd wordt is het van belang onder andere te werken 

aan de onderlinge band en samenhang tussen de gezinsleden. Ook het creëren van een gevoel 

van interne controle en het idee dat het gezin zelf invloed heeft op de gebeurtenissen lijkt bij te 

kunnen dragen onder andere de vermindering van psychopathologische klachten bij moeder. 

Het verbeteren van de onderlinge communicatie blijkt hierbij tevens van belang te zijn. Een 

complicerende factor bij de hulpverlening aan multiprobleem gezinnen is dat vaak sprake is 

van meer invloeden dan alleen de recent onderzochte factoren. Bovendien dient rekening 

gehouden te worden met de verschillende belevingen van de individuele gezinsleden. 

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de ontwikkelingsfase waar het gezin zich in 

bevindt, heeft het gezinssysteem een verschillende invloed op de gezinsleden (Farrel en 

Barnes, 1993). Hulpverlening aan deze gezinnen dient dus flexibel en goed afgestemd te zijn 

op zowel het gehele gezin als de individuele gezinsleden apart, rekening houdend met de 

invloed die het gezinsfunctioneren, de communicatie in het gezin en de psychopathologie van 

moeder op elkaar uitoefenen.  
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