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Voorwoord             
 
 

Dit onderzoek is in het kader van het Masterprogramma Klinische en 

Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht uitgevoerd.  

Ik vond het belangrijk om mijn Masteronderzoek uit te voeren bij een  

ggz-instelling om zo ervaring op te kunnen doen in mijn toekomstige werkveld en te 

werken met mensen met psychische problematiek. Ik heb specifiek voor Stichting 

Centrum ’45 gekozen, vanwege de interessante doelgroep getraumatiseerde 

vluchtelingen en asielzoekers met verschillende culturele achtergronden. Ook de 

combinatie van klinische psychologie met kinder- en jeugdpsychologie die dit 

onderzoek bood, sprak me erg aan. Tevens het veelvuldig werken met tolken vond ik 

een interessante uitdaging. Ik heb veel geleerd over de manier waarop mensen met 

traumaklachten uit verschillende culturen op een goede manier benaderd kunnen 

worden. Bovendien ben ik me bewust geworden van hoe cultureel bepaald sommige 

gewoontes kunnen zijn.  

Graag wil ik enkele mensen bedanken die me hebben geholpen om dit 

onderzoek goed te laten verlopen. Vanuit de Universiteit Utrecht ben ik vakkundig 

begeleid bij het schrijven van dit onderzoeksverslag door prof. dr. R.J. Kleber. Bij 

Stichting Centrum ’45 heeft drs. E. van Ee mij met haar expertise veel geleerd over 

testafname bij, en benadering van getraumatiseerde mensen uit verschillende 

culturen. Hiervoor mijn dank. Daarnaast wil ik graag mijn medestudenten Simone 

Andringa en Roja Alizai bedanken met wie ik prettig heb samengewerkt tijdens dit 

onderzoek.  
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Abstract           

Objectives: Prior research shows that children of parents with psychiatric disorders 

have a greater risk for developing psychiatric disorders themselves, than children of 

parents with no psychiatric disorders. This research focuses on young children of 

refugees and asylum seekers with multiple trauma’s. The purpose of this research is 

to determine if the quality of the parent-child interaction is a mechanism that 

contributes to the greater risk for children of traumatized parents with different 

cultural backgrounds to developmental problems.  

Method: 41 refugees and asylum seekers with different cultural backgrounds 

have participated in this research. It is determined if children of seriously traumatized 

refugees and asylum seekers (N=18) have more behavioral problems than less 

traumatized refugees and asylum seekers (N=23). It is also determined if there exists 

a negative relationship between the quality of the parent-child interaction and 

behavioral problems of the child. Next it is determined if specific aspects of the 

parent-child interaction, sensitivity and intrusiveness of the parent, have an influence 

on the behavioral problems of the child.    

Results: This research has shown that children of seriously traumatized 

parents have more internalizing and externalizing behavioral problems, especially 

internalizing behavioral problems, than children of less traumatized parents. No sex 

differences were found. There is no significant relationship between the quality of the 

parent-child interaction and behavioral problems of the child. And children of 

sensitive parents do not significantly differ from children of insensitive parents in 

internalizing and externalizing behavioral problems. Also, children of intrusive parents 

do not significantly differ from children of nonintrusive parents in externalizing 

behavioral problems. 

Conclusions: Based on these results,  there can be concluded that children of 

seriously traumatized parents have more behavioral problems than children of less 

traumatized parents. The quality of the parent-child interaction is apparently not a 

factor that contributes to the greater risk for children of traumatized parents to 

developing behavioral problems. However this research has some methodological 

limitations. For this reason it is necessary for future research to focus on the 

influence of the parent-child interaction on developmental problems.  
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Samenvatting          

Doelstelling: Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen van ouders met psychische 

problematiek een grotere kans hebben op het ontwikkelen van psychische 

stoornissen en ontwikkelingsproblemen dan kinderen van ouders zonder deze 

problematiek. Het huidige onderzoek richt zich op jonge kinderen van vluchtelingen 

en asielzoekers met meervoudige traumaklachten. Het doel van dit onderzoek is, 

onderzoeken of de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind één van de 

mechanismen is die ten grondslag ligt aan het verhoogde risico van kinderen van 

vluchtelingen en asielzoekers met traumaklachten uit verschillende culturen op 

problemen in de ontwikkeling. 

 Methoden: In dit onderzoek hebben 41 vluchtelingen en asielzoekers met 

verschillende culturele achtergronden geparticipeerd. In eerste instantie is getoetst of 

kinderen van vluchtelingen en asielzoekers met een ernstige mate van 

traumaklachten (N= 18) ten gevolge van meervoudig trauma daadwerkelijk meer 

gedragsproblemen hebben dan kinderen van vluchtelingen en asielzoekers met een 

geringe mate van traumaklachten (N= 23). Daarna is onderzocht of er een negatieve 

samenhang bestaat tussen de kwaliteit van de interactie tussen de ouder en het kind 

en de mate van gedragsproblemen van het kind. Vervolgens is er gekeken naar 

specifieke aspecten van de ouder-kind interactie, namelijk sensitiviteit en intrusief 

gedrag van de ouder.   

Resultaten: Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat kinderen van ouders 

met een ernstige mate van traumaklachten meer internaliserende en 

externaliserende gedragsproblemen, voornamelijk internaliserende 

gedragsproblemen, hebben dan kinderen van ouders met een geringe mate van 

traumaklachten. Er zijn geen sekseverschillen gevonden. Daarnaast bestaat er geen 

significante samenhang tussen de kwaliteit van de interactie tussen de ouder en het 

kind en de mate van gedragsproblemen van het kind. Er is geen verschil in de mate 

van internaliserende en externaliserende gedragsproblemen naar voren gekomen 

tussen sensitieve en niet-sensitieve ouders. Tevens is er geen significant verschil 

gevonden wat betreft externaliserende gedragsproblemen, tussen kinderen van 

intrusieve en niet-intrusieve ouders.  

Conclusie: Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat kinderen van 

ouders met traumaklachten meer gedragsproblemen hebben, maar dat de kwaliteit 

van de interactie hier geen rol in speelt. Dit onderzoek heeft echter enkele 

methodologische beperkingen. Om deze reden is toekomstig onderzoek om de 

invloed van de ouder-kind interactie op de ontwikkelingsproblematiek bij het kind vast 

te stellen noodzakelijk.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding          

 

"Mijn moeder heeft veel verdriet. Ik durf niet te vragen waarom. Ik wil 

haar graag beschermen, maar ik weet niet hoe ik dat kan doen. 

Daarom blijf ik de hele dag dicht bij haar en hou haar goed in de 

gaten. Ik word soms bang van mijn moeder. Dan krijg ik enge dromen 

die ik zelf ook niet goed begrijp (www.centrum45.nl)." 

 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders met psychische problematiek een 

grotere kans hebben op het ontwikkelen van psychische stoornissen en 

ontwikkelingsproblemen dan kinderen van ouders zonder deze problematiek 

(Beardslee, Versage & Gladstone, 1998; Chapman & Scott, 2001; D’Onofrio, Slutske, 

Turkheimer, Emery, Harden, Heath, Madden & Martin, 2007; Murray & Cooper, 1996; 

Poobalan, Aucott, Ross, Smith, Helms & Williams, 2007; Saylor, Boyce & Price, 

2003; Thompson, 2007). Dit is tevens het geval bij kinderen van ouders met aan 

trauma gerelateerde klachten (Thompson, 2007). Een belangrijk gebied in de 

ontwikkelingspsychologie waar tot nu toe nog veel onduidelijkheid over bestaat zijn 

de mechanismen die ten grondslag liggen aan de intergenerationele overdracht van 

klachten, het verhoogde risico van kinderen van ouders met psychische problematiek 

op problemen in de ontwikkeling. 

De ontwikkeling van een kind is onlosmakelijk verbonden met contextuele 

factoren. Contextuele factoren zijn vaak sterkere voorspellers voor de ontwikkeling 

van een kind dan de eigenschappen van het kind alleen. Doordat een kind 

afhankelijk is van de relatie met de primaire verzorger worden via deze relatie of op 

een andere wijze psychische klachten overgedragen (Bögels & Brechman-Toussaint, 

2006; Zeanah, Boris & Scheeringa, 1997). Er is reeds veel onderzoek verricht naar 

de invloed van hechting op de ontwikkeling van het kind. Een onveilige hechting 

maakt een kind kwetsbaar voor problemen in cognitieve, sociale, gedragsmatige en 

emotionele ontwikkeling (Berk, 2006; Crowell, 2003; Fearson & Mansell, 2001; Moss, 

Cyr & Dubois-Comtois, 2004). Deze veelheid aan onderzoek staat in schril contrast 

met de hoeveelheid onderzoek dat verricht is naar de invloed van de interactie 

tussen ouder en kind op problemen in de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek is 

gebleken dat er een verband bestaat tussen de kwaliteit van de ouder-kind interactie 

en hechtingsstijl (Bosmans, Braet, Leeuwen & Beyers, 2006). Er is beperkte kennis 

over welke specifieke aspecten in deze interactie een rol spelen in 

ontwikkelingsproblematiek. Er is tevens beperkt onderzoek verricht met niet-westerse 

participanten, waardoor niet duidelijk is of de reeds gevonden resultaten te 
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generaliseren zijn over verschillende culturen. Bovendien zijn bij de meeste 

onderzoeken vaders buiten beschouwing gelaten.  

Het doel van dit onderzoek is, te onderzoeken of de kwaliteit van de interactie 

tussen ouder en kind één van de mechanismen is die ten grondslag ligt aan het 

verhoogde risico van kinderen van vluchtelingen en asielzoekers met traumaklachten 

met verschillende culturele achtergronden op problemen in de ontwikkeling. Op basis 

van deze doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd: wat is de invloed 

van de kwaliteit van de interactie tussen de meervoudig getraumatiseerde ouder en 

het kind op de ontwikkeling van het jonge kind? Onder meervoudig trauma wordt 

langdurige blootstelling aan (meerdere) traumatische gebeurtenissen verstaan 

(Sadock & Sadock, 2003). 

 Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant vanwege de bijdrage aan kennis 

die het op zou kunnen leveren over de mechanismen die ten grondslag liggen aan 

het verhoogde risico van kinderen van ouders met traumaklachten met verschillende 

culturele achtergronden op ontwikkelingsproblematiek. Dit onderzoek zou inzicht 

kunnen geven in welke factoren van de ouder-kind interactie bij kunnen dragen aan 

een optimale ontwikkeling van het jonge kind, zelfs onder extreme omstandigheden. 

Het onderzoek is praktisch relevant door de implicaties van de resultaten voor 

behandeling en preventie van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen. Dit draagt 

bij aan de psychische gezondheid en het maatschappelijk functioneren van kinderen 

van getraumatiseerde ouders. Uniek aan dit onderzoek zijn de moeilijk te bereiken 

onderzoekspopulatie meervoudig getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers, 

de focus op jonge kinderen met verschillende culturele achtergronden en het 

betrekken van zowel vaders als moeders. De resultaten zijn van belang voor alle 

hulpverleners die te maken krijgen met getraumatiseerde cliënten met jonge 

kinderen. 

Dit onderzoek is een onderdeel van een groter, zes jaar lopend 

promotieonderzoek naar de weersalg van intergenerationele overdracht van 

oorlogstrauma’s op de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit onderzoek zal in 2013 

afgerond zijn. 

In dit onderzoeksverslag zal het theoretische kader worden weergegeven met 

daarin een verkenning van de relevante literatuur, de probleemstelling, een 

definiëring van de begrippen, de theorie en de hypothesen. De methodensectie zal 

bestaan uit een methodische karakterisering van het onderzoek, een weergave van 

de populatie en de steekproef, een beschrijving en verantwoording van het 

instrumentarium, een beschrijving van de wijze van materiaalverzameling en de 
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manier van verwerking van de gegevens. Vervolgens zullen de resultaten uiteen 

worden gezet, met daarop volgend een kritische beschouwing deze resultaten. 
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader        

 

2.1 Contextuele factoren in de directe omgeving 

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar op het gebied van 

onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen is het betrekken van contextuele 

factoren, factoren in de directe omgeving, in onderzoek (Zeanah, Boris & 

Scheeringa, 1997). De ontwikkeling van een kind is namelijk sterk verbonden met 

contextuele factoren; het zijn sterke voorspellers voor de ontwikkeling van een kind 

(Bögels & Brechman-Toussaint, 2006; Ringel, 2005; Zeanah, Boris & Scheeringa, 

1997).   

 

2.2 Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders met psychische problemen, KOPP 

genoemd, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van psychische klachten en 

andere problemen in de ontwikkeling. Ongeveer één derde van deze kinderen 

ontwikkelt ernstige psychische problemen. Dit risico is nog groter als beide ouders 

een psychische stoornis hebben. Zowel internationaal als Nederlands onderzoek 

toont aan dat KOPP één van de duidelijkste risicogroepen is in de geestelijke 

gezondheidszorg (De Clercq & Danckaerts, 2005). Een psychische stoornis kan dus 

negatieve gevolgen hebben voor twee generaties. Dit is vooral onderzocht op het 

gebied van depressieve klachten. Zo komt uit onderzoek bij kinderen tot en met 14 

jaar oud naar voren, dat postnatale depressie bij de moeder een negatieve invloed 

heeft op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind (Murray & 

Cooper, 1996; Poobalan et al., 2007). Kinderen van ouders met een depressieve 

stoornis hebben 61 procent kans op het ontwikkelen van een psychische stoornis. 

Deze vergrote kans op het ontwikkelen van een stoornis is ook aangetoond bij 

kinderen van ouders met schizofrenie (Beardslee, Versage & Gladstone, 1998). 

Tevens blijkt uit onderzoek bij kinderen van 0 tot 30 maanden oud, dat kinderen van 

ouders die veel stress ervaren een grotere kans hebben op het ontwikkelen van 

gedragsproblemen en problemen op het gebied van sociale vaardigheden (Saylor, 

Boyce & Price, 2003). 

 

2.3 Kinderen van ouders met traumaklachten 

Ook op het gebied van trauma blijkt dat traumaklachten van invloed kunnen zijn op 

twee generaties. Uit onderzoek bij kinderen tussen de 6 en 18 maanden oud is naar 

voren gekomen, dat wanneer ouders gewelddadige ervaringen hebben meegemaakt 

hun kinderen een vergroot risico hebben op het ontwikkelen van internaliserende en 
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externaliserende gedragsproblemen (Thompson, 2007). Internaliserend gedrag is 

gedrag dat gekenmerkt wordt door terugtrekking, sombere stemming en angst. 

Externaliserend gedrag is gedrag dat gekenmerkt wordt door hyperactiviteit, 

impulsiviteit, agressie en anti-sociaal gedrag (Berk, 2006). In het onderzoek van 

Thompson (2007) hebben echter voornamelijk éénoudergezinnen met moeders met 

een lage sociaal economische status (SES) geparticipeerd. 

Het overgrote deel van het onderzoek naar de effecten van traumatische 

ervaringen van de ouder op de ontwikkeling van het kind is verricht op het gebied 

van huiselijk geweld (Thompson, 2007). Er is echter nog niet veel onderzoek verricht 

naar de invloed van trauma ten gevolge van oorlog en vervolging op twee generaties 

bij jonge kinderen. Dit soort onderzoek is voornamelijk verricht bij volwassen 

kinderen van Holocaust overlevenden. De resultaten zijn tegenstrijdig; clinici 

benadrukken de ernst van de emotionele problemen en overdracht ervan naar 

volgende generaties, terwijl systematisch en gecontroleerd onderzoek weinig of geen 

resultaten laten zien. Onderzoek naar intergenerationele overdracht van Holocaust 

ervaringen in Nederland, Canada en Israël laat zien dat er sprake is van een zekere 

intergenerationele overdracht van klachten gerelateerd aan Holocaust ervaringen. 

Deze overdracht zou plaatsvinden door middel van overdracht van een onzekere, 

gepreoccupeerde hechtingstijl van ouder op kind (Bar-On, Eland, Kleber, Krell, 

Moore, Sagi, Soriano, Suedfeld, van der Velden & van IJzendoorn, 1998). Uit 

onderzoek van Yehuda, Schmeidler, Wainberg, Binder-Brynes en Duvdevani (1998) 

is naar voren gekomen dat volwassen kinderen van ouders die de Holocaust hebben 

meegemaakt kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van PTSS en andere psychische 

stoornissen. In een meta-analyse van 32 empirische onderzoeken van Van 

IJzendoorn, Bakermans-Krananburg en Sagi-Schwartz (2003) is daarentegen geen 

bewijs gevonden dat traumatische Holocaust ervaringen van ouders van invloed zijn 

op hun kinderen. Bovendien komt uit een meta-analyse van Sagi-Schwartz, van 

IJzendoorn, Grossmann, Joels, Grossman, Scharf, Koren-Karie en Alkalay (2003) 

naar voren dat kinderen van ouders die de Holocaust hebben overleefd over het 

algemeen goed functioneren. Uit onderzoek van Baron, Eisman, Scuello, Veyzer en 

Lieberman (1996) kan dezelfde conclusie worden getrokken. Ook uit onderzoek van 

Schwartz, Dohrenwend en Levav (1994) blijkt dat kinderen van Holocaust 

overlevenden niet meer psychische stoornissen hebben dan de controlegroep. Er is 

geen bewijs voor intergenerationele transmissie gevonden. 

Bovenstaande onderzoeken naar de gevolgen van oorlog en vervolging op de 

psychische gezondheid van twee generaties zijn uitgevoerd bij volwassen kinderen 

van ouders die de Holocaust hebben overleefd. Naar de invloed van traumaklachten 
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ten gevolge van oorlog en vervolging op de psychische gezondheid van jonge 

kinderen is veel minder onderzoek verricht. Uit onderzoek bij kinderen van Vietnam 

veteranen blijkt dat twee keer zo veel kinderen van veteranen die concrete 

gewelddadige acties en gruwelacties hebben meegemaakt, gedragsproblemen 

hebben dan kinderen van veteranen zonder directe blootstelling aan geweld 

(Rosenheck & Fontana, 1998).  

 

2.4 Mechanismen die hieraan ten grondslag liggen 

Er zijn verschillende mechanismen die ten grondslag kunnen liggen aan de vergrote 

kans dat kinderen van ouders met traumaklachten zelf ook emotionele problemen 

ontwikkelen. Zowel omgevingsmechanismen als factoren in het kind zelf spelen 

hierin een rol. Deze omgevingsmechanismen zijn onder andere: huwelijksproblemen 

van de ouders; opvoedingsproblemen; de interactie tussen ouder en kind; en de 

ernst en de mate waarin de problematiek van de ouder chronisch is (Beardslee, 

Versage & Gladstone, 1998). Ook factoren in het kind zelf kunnen een rol spelen, 

zoals genetische aanleg, temperament en talenten van het kind. Er bestaat tevens 

een wisselwerking tussen factoren in de directe omgeving van het kind en factoren 

van het kind zelf. In dit onderzoek zal specifiek onderzoek worden verricht naar de 

invloed van de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind, dit is de manier 

waarop ouder en kind met elkaar omgaan.  

 

2.5 Psychische klachten en ouder-kind interactie 

Wanneer een ouder psychische klachten heeft, beïnvloedt dit de manier waarop 

ouder en kind met elkaar interacteren. Het is bekend dat een depressieve stoornis 

het vermogen van moeders beperkt om op een positieve manier met hun kind om te 

gaan (Poobalan et al., 2007). Zo toont onderzoek aan dat moeders met een 

chronische depressieve stoornis minder sensitief zijn in het contact met hun kind 

tussen de 4 maanden en 4 jaar oud. Dit komt doordat de klachten behorende tot een 

depressieve stoornis, zoals somberheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid en sociale en 

emotionele terugtrekking, interfereren met het vermogen om sensitief te reageren op 

het kind. Sensitiviteit is het vermogen van de ouder om warm en emotioneel 

verbonden te zijn met het kind door middel van: positief affect, responsiviteit voor de 

signalen van het kind, goede timing, flexibiliteit, creativiteit, acceptatie van het kind 

en de manier waarop met conflictsituaties wordt omgegaan (Biringen, 1998). Tevens 

blijken moeders met depressie klachten meer intrusief en vijandig gedrag te vertonen 

in het contact. Intrusief gedrag is gedrag dat de autonomie van het kind ondermijnt, 

zoals te directief gedrag, te veel stimuleren en te beschermend zijn (Biringen, 1998). 
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Een beperking van vernoemd onderzoek was dat er weinig verschil in depressieve 

klachten bestond tussen de experimentele groep en de controlegroep (Trapolini, 

Ungerer & McMahon, 2008). 

Traumaklachten kunnen ook invloed hebben op de interactie tussen ouder en 

kind. Mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt hebben vaak 

last van slaapproblemen, herbelevingen, agressie, concentratieproblemen en 

somatische problemen. Deze klachten eisen aandacht van de ouders op en zorgen 

voor gedragsmatige veranderingen die interfereren met een optimale ouder-kind 

interactie (Fearson & Mansell, 2001; Schuengel, Bakermans-Kranenburg & van 

IJzendoorn, 1999). Zo is uit onderzoek bij moeders met kinderen van 18 maanden 

oud naar voren gekomen dat moeders die fysiek mishandeld zijn, intrusief en vijandig 

gedrag vertonen in het contact met hun kind. Moeders met een verleden met 

seksueel misbruik zijn minder betrokken bij hun kind en laten minder affect zien. Een 

beperking van dit onderzoek is dat er alleen alleen moeders met een lage SES 

hebben geparticipeerd (Lyons-Ruth & Block, 1996). Uit onderzoek van Moehler, 

Poustka en Biringen (2007) bij moeders met kinderen van 5 maanden oud blijkt dat 

zowel moeders die seksueel misbruikt zijn als moeders die fysiek mishandeld zijn 

meer intrusief gedrag vertonen in de interactie met hun kind dan moeders die deze 

traumatische ervaringen niet hebben meegemaakt. In dit onderzoek zijn echter alleen 

westerse moeders meegenomen. Er is nog niet veel onderzoek verricht naar de 

invloed van traumaklachten ten gevolge van oorlog en vervolging op de interactie 

tussen ouder en kind.  

 

2.6 Ouder-kind interactie en ontwikkelingsproblematiek 

Vroege relaties hebben een grote invloed op de latere ontwikkeling van een kind 

(Bögels & Brechman-Toussaint, 2006; Ringel, 2005; Zeanah, Boris & Scheeringa, 

1997). Zo maakt onveilige hechting een kind kwetsbaar voor problemen in 

cognitieve, sociale, gedragsmatige en emotionele ontwikkeling (Berk, 2006; Crowell, 

2003; Fearson, & Mansell, 2001; Moss et al., 2004). Hechtingstijl kan worden gezien 

als een product van de interactie tussen ouder en kind. Onveilige hechting draagt bij 

aan externaliserende en internaliserende problemen (Crowell, 2003; Fearson, & 

Mansell, 2001; Moss, Cyr & Dubois-Comtois, 2004) en hangt samen met organische 

en non-organische failure-to-thrive (Ward, Lee & Lipper, 2000). Moeders van 

kinderen met een onzekere hechting zijn minder sensitief, minder structurerend en 

vertonen meer intrusief gedrag in de interactie met hun kind (Biringen, 1998). 

Wanneer ouders emotioneel afwezig, gefrustreerd, gewelddadig, intrusief of 

verwaarlozend zijn in het contact met hun kind, leren kinderen dat ze niet op anderen 
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kunnen vertrouwen en zijn hierdoor niet in staat om hun emoties te reguleren. Als 

gevolg hiervan kunnen kinderen boosheid en angst ervaren, wat zich kan uiten in 

internaliserende en externaliserende gedragsproblemen (Berk, 2006; van der Kolk, 

2005). Uit onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen de kwaliteit van 

de ouder-kind interactie en hechtingsstijl. Zo zijn moeders van kinderen met een 

zekere hechting positiever, responsiever en sensitiever. Moeders van kinderen met 

een onzekere hechtingsstijl zijn vijandiger en intrusiever (Bosmans et al., 2006). 

 

2.7 Sensitiviteit en internaliserend en externaliserend gedrag 

Internaliserend en externaliserend gedrag komt vaak samen voor. Uit een review van 

17 onderzoeken bij kinderen tussen de 2 en 18 jaar oud (McKee, Colletti, Rakow, 

Jones & Forehand, 2008), blijkt dat zowel internaliserende als externaliserende 

problematiek samenhangen met sensitiviteit van de ouder. Zo is er een verband 

gevonden tussen een laag niveau van sensitiviteit aan de kant van de ouder en een 

hoog niveau van externaliserende problematiek bij het kind. Dit zou verklaard kunnen 

worden, doordat interactie met een laag niveau van sensitiviteit interfereert met het 

vermogen van het kind om opwinding te moduleren en reguleren. Waardoor 

opwinding wordt afgereageerd tegen de omgeving. Tevens blijkt uit dit 

overzichtsartikel dat een laag niveau van sensitiviteit gerelateerd is aan een hoog 

niveau van internaliserend gedrag. Dit zou verklaard kunnen worden doordat 

kinderen leren om de disregulatie van opwinding ten gevolge van lage sensitiviteit in 

de interactie te vermijden door zich terug te trekken. Deze internaliserende respons 

is een effectieve manier om opwinding te reduceren (McKee et al., 2008).  

 

2.8 Intrusief gedrag en externaliserend gedrag 

Intrusief gedrag aan de kant van de ouder hangt samen met externaliserend gedrag 

aan de kant van het kind. Zo blijkt uit onderzoek bij Europees-Amerikaanse, Afro-

Amerikaanse en Mexicaans-Amerikaanse moeders en kinderen van 15 maanden 

oud, dat intrusief gedrag van de moeder gerelateerd is aan: lage wederkerigheid in 

de interactie tussen ouder en kind; weinig affectie van het kind voor de moeder; een 

hoog niveau van negatief affect en gedragsproblemen aan de kant van het kind. De 

gebruikte instrumenten bij dit onderzoek zijn echter niet cross-cultureel gevalideerd. 

Het is dus niet duidelijk of de instrumenten bij de participanten met een andere 

culturele achtergrond toepasbaar zijn (Ispa, Fine, Halgunseth, Harper, Robinson, 

Boyce, Brooks-Gunn & Brady-Smith, 2004). Uit onderzoek van Szabó, Deković, van 

Aken, Verhoeven, van Aken en Junger (2008) bij moeders en hun zonen van 17 

maanden oud, blijkt dat intrusief gedrag van de moeder samenhangt met boosheid 
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en vijandigheid van het kind richting de moeder. Het merendeel van de steekrpoef 

bestaat echter uit hoog opgeleide moeders en alleen zonen zijn in het onderzoek 

bestudeerd (Szabó et al., 2008). 

 Een verklaring voor de bevinding dat intrusief gedrag samenhangt met 

externaliserend gedrag zou kunnen zijn, dat kinderen intrusief gedrag als stressvol 

ervaren, omdat het interfereert met hun vermogen om controle over de interactie uit 

te oefenen of de interactie te reguleren. Hierdoor wordt de ontwikkeling van zelf-

regulatie en het vermogen om positieve relaties met anderen op te bouwen 

verstoord. Een andere mogelijke verklaring voor de onderzoeksresultaten is, doordat 

intrusieve moeders geen rekening houden met de wensen en interesses van hun 

kinderen en voortdurend de leiding nemen, hun kinderen een gevoel van 

incompetentie ontwikkelen. Dit gevoel van incompetentie kan leiden tot agressie en 

andere negatieve interpersoonlijke stijlen (Ispa et al., 2004). 

 

 2.9 Doelstelling en vraagstelling van dit onderzoek 

De eerder beschreven onderzoeken zijn voornamelijk verricht bij westerse mensen. 

Het is niet bekend of deze resultaten te generaliseren zijn over verschillende 

culturele achtergronden. De onderzoeken die zijn verricht naar de gevolgen van 

oorlog en vervolging op de psychische gezondheid van twee generaties zijn 

voornamelijk uitgevoerd bij reeds volwassen kinderen en de resultaten van deze 

onderzoeken zijn meestal heel beperkt. Over de invloed van traumaklachten ten 

gevolge van oorlog en vervolging op de psychische gezondheid van jonge kinderen 

bestaat evenmin duidelijkheid. Het doel van dit onderzoek is, nagaan of de kwaliteit 

van de interactie tussen ouder en kind één van de mechanismen is die ten grondslag 

ligt aan het verhoogde risico van jonge kinderen van vluchtelingen en asielzoekers 

met traumaklachten met verschillende culturele achtergronden op problemen in de 

ontwikkeling. 

Op basis van deze doelstelling is de volgende hoofdvraagstelling geformuleerd: 

wat is de invloed van de kwaliteit van de interactie tussen de meervoudig 

getraumatiseerde ouder en het kind op de ontwikkeling van het jonge kind? Passend 

bij deze hoofdvraag zijn de volgende onderzoeksvragen en hypothesen 

geformuleerd:  

- Hebben kinderen van ouders met een ernstige mate van klachten ten gevolge 

van meervoudig trauma meer internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen dan kinderen van ouders met een geringe mate van deze 

klachten? 



 15 

Hypothese 1: Kinderen van ouders met een ernstige mate van 

traumaklachten ten gevolge van meervoudig trauma hebben meer 

internaliserende en externaliserende gedragsproblemen dan kinderen van 

ouders met een geringe mate van traumaklachten. 

- Bestaat er een samenhang tussen de kwaliteit van de interactie tussen de 

ouder en het kind en de mate van internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen van het kind? 

Hypothese 2: Er bestaat een negatieve samenhang tussen de kwaliteit van 

de interactie en de mate van internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen van het kind.  

- Bestaat er een verschil in de mate van internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen van kinderen met een sensitieve of een niet-sensitieve 

ouder? 

Hypothese 3: Kinderen met een niet-sensitieve ouder ontwikkelen meer 

internaliserende en externaliserende gedragsproblemen dan kinderen met 

een sensitieve ouder.   

- Bestaat er een verschil in de mate van externaliserende gedragsproblemen 

van kinderen met een intrusieve ouder of een niet-intrusieve ouder?  

Hypothese 4: Kinderen met een intrusieve ouder ontwikkelen meer 

externaliserende problemen dan kinderen met een niet-intrusieve ouder. 

 

In Figuur 1 is het conceptuele model van variabelen uit de onderzoeksvragen te zien. 

 

 

Figuur 1. Conceptueel model van de variabelen uit de onderzoeksvragen 

 

 

 

 

 



 16 

Hoofdstuk 3 Methoden          

 

3.1 Methodische karakterisering van het onderzoek 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een quasi experimenteel between-subjects 

nonequivalent groups factorieel design. De onafhankelijke variabelen zijn namelijk 

niet gemanipuleerd, maar zijn reeds bestaande kenmerken van de participanten. 

Hierdoor is er per definitie sprake van niet gelijke groepen. Deze groepen worden 

met elkaar vergeleken. Er is gebruik gemaakt van een factorieel  design, omdat er 

sprake is van meerdere onafhankelijke variabelen. 

 

3.2 Populatie en steekproef 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een niet willekeurige sneeuwbal steekproef 

uit de populatie vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Er is gebruik gemaakt 

van een sneeuwbal steekproef, omdat de populatie vluchtelingen en asielzoekers in 

Nederland moeilijk te bereiken is. Bij het werven van de participanten zijn de 

volgende inclusiecriteria gehanteerd: de vluchtelingen of asielzoekers moeten een 

kind hebben tussen de 1 en 4 jaar oud, dat geboren is in Nederland, geen 

traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt en geen hulp krijgt voor eigen 

problematiek.  

De vluchtelingen en asielzoekers zijn geworven in samenwerking met de 

behandelaren van Stichting Centrum '45. Stichting Centrum ’45 behandelt mensen 

met complexe psychotraumaklachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld. 

Tevens draagt Stichting Centrum '45 bij aan kennis en expertise op het gebied van 

psychotraumatologie door middel van wetenschappelijk onderzoek.  Cliënten komen 

in behandeling bij Stichting Centrum '45, na verwijzing door een hulpverlener uit de 

eerste of tweede lijn. De behandelaren hebben in hun caseload gekeken welke 

cliënten aan de inclusiecriteria voldeden en deze vervolgens benaderd om mee te 

doen met het onderzoek. In totaal is er sprake van een non-respons van drie 

mensen. Eén participant was hoog zwanger, één participant kon niet komen 

vanwege werkzaamheden en één participant heeft geen reden gegeven. Er zijn vier 

participanten geëxcludeerd uit het onderzoek. Van twee participanten was het kind te 

oud, van één participant was het kind niet in Nederland geboren en het had mogelijk 

traumatische gebeurtenissen meegemaakt en van één participant had het kind zelf 

een traumatische ervaring meegemaakt. 

In totaal hebben 41 vluchtelingen en asielzoekers geparticipeerd, van wie 18 

behorende tot de groep met een ernstige mate van traumaklachten en 23 behorende 

tot de groep met een geringe mate van traumaklachten. Het onderscheid wordt later 
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verduidelijkt. De demografische kenmerken van de participanten zijn te zien in Tabel 

1a, 1b en 1c. Zowel mannen als vrouwen en zonen als dochters zijn meegenomen in 

de steekproef. Maar er hebben voornamelijk moeders en zonen deelgenomen. 

Tevens hebben participanten deelgenomen met een opleidingsniveau variërend van 

geen opleiding tot en met een universitaire opleiding. De participanten zijn afkomstig 

uit verschillende landen en culturen, maar het merendeel komt uit het Midden-

Oosten. 

 

Tabel 1a. De demografische kenmerken van de steekproef. 

  Ouders  Kinderen 

 
Leeftijd  

 (jaren) (maanden) 

Gemiddelde 34.4 
  

28.8 
  

  SD 7.8 8.7 
Sekse (%)   

    Aantal mannen (%) 39.0  
  

65.9 
  

                   Aantal vrouwen (%) 61.0 34.1 

 

Tabel 1b. Opleidingsniveau ouders. 

Hoogst afgeronde opleiding  Percentage (%) 

Geen onderwijs of basisschool niet afgerond 9.8 

Basisschool afgerond 14.6 

Middelbare school 19.5 

MBO 9.8 

HBO of WO 31.7 

Onbekend     14.6 

 

Tabel 1c. Land van herkomst ouders. 

Land van herkomst  Percentage (%) 

Oost-Europa en Balkan 9.8 

Rusland en voormalige Russische staten 14.6 

Zuid en Oost Azië 4.9 

Midden-Oosten 48.8 

Afrika 22.0 

 

3.3 Beschrijvingen en verantwoording van het instrumentarium 

De variabele traumaklachten wordt gedefinieerd als psychische klachten ten gevolge 

van blootstelling aan traumatische ervaringen (APA, 2006). Deze variabele is 

geoperationaliseerd door middel van de Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) 
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(Mollica, Caspi-Yavin, Bollini, Truong, Tor & Lavelle, 1992). De HTQ is een 

screeningslijst die de aanwezigheid van en de ernst van PTSS-symptomen volgens 

de criteria van de DSM-IV-TR meet (Mollica et al., 1992). Deze vragenlijst is 

uitgegeven in verschillende talen en wordt door de participant zelfstandig ingevuld. 

Een score op de HTQ boven het afkappunt (t= 2.78) betekent dat er sprake is van 

een ernstige mate van klinisch relevante traumaklachten. In de handleiding van de 

HTQ wordt gebruik gemaakt van het afkappunt t= 2.45. Scores boven dit afkappunt 

wijzen op de aanwezigheid van een klinische relevante mate van traumaklachten. In 

dit onderzoek is ervoor gekozen het afkappunt te verhogen om op deze manier de 

participanten met een ernstige mate van traumaklachten te onderscheiden van de 

participanten met een geringe mate van traumaklachten en te zorgen voor meer 

differentiatie in de steekproef. De HTQ is betrouwbaar en valide bij vluchtelingen met 

verschillende nationaliteiten (Hollifield, Warner, Lian, Krakow, Jenkins, Kesler, 

Stevenson & Westermeyer, 2002). 

De kwaliteit van de ouder-kind interactie wordt gedefinieerd als de emotionele 

beschikbaarheid van de ouder en het kind (Biringen, 1998) en wordt gemeten door 

middel van de totaalscore van de 6 schalen van de Emotional Availability Scales 

(EAS) van Biringen (1998). De EAS meet zes dimensies van de emotionele 

beschikbaarheid van de ouder en het kind. Bij de ouder wordt gekeken naar de 

dimensies: sensitiviteit, structureren, niet-intrusief gedrag en  niet-vijandig gedrag. Bij 

het kind wordt gekeken naar de dimensies: responsiviteit en betrokkenheid. Drie 

getrainde onderzoeksassistenten observeerden de ouder en kind en scoorden de 

emotionele beschikbaarheid met de EAS. Deze onderzoeksassistenten zijn 

masterstudenten Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. 

Sensitiviteit wordt gedefinieerd als de mate waarin de ouder sensitief op het 

kind reageert door middel van: positief affect, responsiviteit voor de signalen van het 

kind, goede timing, flexibiliteit, creativiteit, acceptatie van het kind en de manier 

waarop met conflictsituaties wordt omgegaan. Sensitiviteit wordt gemeten door 

middel van de sensitiviteitsschaal van de EAS. Om een onderscheid te maken 

tussen ouders die sensitief zijn en niet-sensitief, is ervoor gekozen het afkappunt te 

stellen bij een ruwe score van 5. Volgens de handleiding is bij een score van 5 of 

hoger op de sensitiviteitschaal geen therapeutische interventie noodzakelijk 

(Biringen, 1998). 

Het andere specifieke aspect van de ouder-kind interactie dat onderzocht 

wordt is intrusief gedrag. Intrusief gedrag zal worden gemeten door middel van de 

niet-intrusief gedrag schaal van de EAS (Biringen, 1998). Om onderscheid te maken 

tussen intrusieve en niet-intrusieve ouders, is ervoor gekozen het afkappunt te 
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stellen bij een ruwe score van 3. Volgens de handleiding is er bij een ruwe score van 

3 of hoger geen sprake van intrusief gedrag (Biringen, 1998). Uit eerder onderzoek 

blijkt dat de EAS betrouwbaar en valide is bij westerse mensen. Uit het enige 

onderzoek naar de cross-culturele validiteit van de EAS is gebleken dat in de 

Israëlische cultuur de relatie tussen de EAS en de hechtingstijl blijft bestaan 

(Biringen, 1998). Er zal meer onderzoek moeten worden verricht naar de 

interculturele toepasbaarheid van de EAS.  

Bij de ontwikkeling van het kind wordt gekeken naar internaliserende en 

externaliserende gedragsproblemen. Internaliserend gedrag is gedrag dat 

gekenmerkt wordt door terugtrekking, sombere stemming en angst. Externaliserend 

gedrag is gedrag dat gekenmerkt wordt door hyperactiviteit, impulsiviteit, agressie en 

antisociaal gedrag (Berk, 2006). Internaliserend en externaliserend gedrag worden 

gemeten door middel van de Child Behaviour Check List (CBCL) (Achenbach & 

Rescola, 2000). Deze vragenlijst wordt door een onderzoeksassistent met behulp 

van een tolk bij de ouder afgenomen. De CBCL bestaat uit zeven schalen: 

emotionele reactiviteit, angst en depressie, somatische klachten, teruggetrokkenheid, 

slaapproblemen, aandachtsproblemen en agressieve problemen. Deze zeven 

schalen worden ondergebracht in de overkoepelende schalen externaliserend en 

internaliserend gedrag (Achenbach & Rescola, 2000). Uit onderzoek van Koot, van 

den Oord, Verhulst en Boomsma (1997) blijkt dat de Nederlandse versie van de 

CBCL betrouwbaar en valide is in het vaststellen van gedragsproblemen bij kinderen 

van 2 tot 3 jaar oud met verschillende culturele achtergronden.  

Naast deze schalen en vragenlijsten is er gevraagd naar de volgende 

demografische gegevens: geboortedatum van de ouder en het kind, het geslacht van 

de ouder en het kind, het land van herkomst, de taal en de duur van verblijf in 

Nederland. 

  

3.4 Materiaalverzameling 

Zoals reeds beschreven zijn de participanten geworven via Stichting Centrum ’45. 

Wanneer een vluchteling of asielzoeker aan de inclusiecriteria voldoet en heeft 

ingestemd deel te nemen aan het onderzoek, wordt de participant door één van de 

onderzoekers telefonisch benaderd om een datum voor testafname af te spreken, 

vervolgens wordt een bevestigingsbrief gestuurd en enkele dagen voor testafname 

wordt de participant telefonisch aan de afspraak herinnerd.  

 De testafname vindt bij alle participanten plaats in dezelfde testkamer met 

observatiespiegel van Stichting Centrum ’45, locatie Diemen. Wanneer de participant 

niet voldoende Nederlands spreekt is bij de afname een tolk aanwezig. Twee 
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getrainde onderzoeksassistenten nemen de tests af. De ouder tekent een informed 

consent formulier voor hem/haar zelf en voor het kind. Het wordt benadrukt dat de 

gegevens anoniem en vertrouwlijk zullen worden behandeld. De HTQ wordt door de 

ouder zelfstandig ingevuld en de CBCL wordt door de onderzoeksassistenten met 

behulp van een tolk afgenomen. Om de interactie tussen ouder en kind te meten 

worden ouder en kind een half uur gefilmd terwijl ze samen spelen en lunchen. Deze 

opnames worden vervolgens door de drie onderzoeksassistenten die getraind zijn in 

het gebruik van de EAS gescoord. De deelname van de participanten is op vrijwillige 

basis, dit betekent dat de participanten op ieder moment tijdens de testafname 

mogen stoppen.  

De participanten krijgen een gratis lunch, de reiskosten vergoed en 25 euro 

als dank voor de deelname.  

 

3.5 Verwerking en analyse van de gegevens 

Alle gegevens zijn verwerkt met behulp van SPSS versie 15.0. Op basis van het 

afkappunt t= 2.78 op de HTQ is de steekproef ingedeeld in een groep bestaande uit 

participanten met een ernstige mate van traumaklachten en een groep met een 

geringe mate van traumaklachten. Met behulp van een lineaire regresie is getoetst of 

er een verschil bestaat tussen deze groepen wat betreft internaliserende en 

externaliserende gedragsproblemen. Vervolgens is met behulp van een multipele 

regressie getoetst of er sprake is van een sekseverschil bij de verschillen die bij de 

lineaire regressie significant bleken te zijn. 

Met behulp van een lineaire regressie analyse is getoetst of er een verband 

bestaat tussen de kwaliteit van de interactie tussen de ouder en het kind en 

gedragsproblemen. Met een lineaire regressie analyse is tevens getoetst of er 

verschillen bestaan in de mate van internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen tussen kinderen met een sensitieve of een niet-sensitieve ouder. 

Er is een onderscheid gemaakt tussen sensitieve en niet-sensitieve ouders op basis 

van het afkappunt van ruwe score 5 op de sensitiviteitschaal van de EAS. Tevens is 

met een lineaire regressie analyse getoetst of er verschillen bestaan in de mate van 

externaliserende gedragsproblemen tussen kinderen met een intrusieve of niet-

intrusieve ouder. Er is onderscheid gemaakt tussen intrusieve en niet-intrusieve 

ouders op basis van het afkappunt van ruwe score 3 op de schaal niet-intrusief 

gedrag van de EAS. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten         

 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de statistische analyses per hypothese 

worden weergegeven. Allereerst is de inter-beoordelaar betrouwbaarheid van de 

EAS getoetst. Vervolgens is nagegaan of aan de aanname wordt voldaan dat de 

scores op de gebruikte subschalen van de HTQ, de EAS en de CBCL normaal 

verdeeld zijn. Bij de subschaal waarbij dit niet het geval is, is een logistische 

transformatie toegepast. Daarna worden de resultaten van de lineaire regressie en 

de multipele regressie beschreven bij de eerste hypothese. Vervolgens zijn de 

resultaten van de lineaire regressies behorende bij de tweede, derde en vierde 

hypothese beschreven.     

 

4.1 Betrouwbaarheid 

Om de inter-beoordelaar betrouwbaarheid van de onderzoekers bij toepassing van 

de EAS vast te stellen, is 20% van de interacties tussen ouder en kind door alle drie 

de onderzoeksassistenten gecodeerd met behulp van de EAS. Vervolgens is de 

Cronbach’s alpha berekend van de scores van de drie onderzoekers op deze 

interacties om de interbeoordelaar betrouwbaarheid vast te stellen. De Cronbach’s 

alpha is .91. Voor een schaal die voor onderzoek op groepsniveau wordt gebruikt, is 

deze alpha goed te noemen (Ter Laak & De Goede, 2003).  

 

4.2 Normale verdeling 

Alvorens de analyses zijn uitgevoerd is nagegaan of aan de aanname van een 

normale verdeling van de scores op de subschalen van de verschillende 

instrumenten in de steekproef is voldaan. De verdeling van de scores op de 

externaliserende schaal van de CBCL voldoet niet aan deze aanname (Bijlage 1, 

Figuur 2). Om deze reden is een logistische transformatie op de scores van deze 

schaal toegepast. De getransformeerde scores op de externaliserende schaal zijn 

gebruikt in de statistische analyses. De scores op de andere schalen zijn normaal 

verdeeld. 

In Bijlage 1, Tabel 2 zijn de gemiddelde scores en standaarddeviaties 

alvorens transformatie van de 6 groepen op de externaliserende schaal van de 

CBCL te zien: ouders met een geringe mate van traumaklachten en ouders met een 

ernstige mate van traumaklachten; sensitieve ouders en niet-sensitieve ouders; en 

intrusieve en niet-intrusieve ouders. In Bijlage 2, Tabel 3, 4 en 5 zijn de scores van 

de groepen vluchtelingen en asielzoekers op de CBCL (na transformatie), de HTQ en 

EAS te zien. 
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4.3 Hypothese 1: Traumaklachten van de ouder en gedragsproblemen van het kind 

Ten eerste is onderzocht of er verschillen bestaan tussen de kinderen van ouders 

met een ernstige mate van traumaklachten en kinderen van ouders met een geringe 

mate van traumaklachten op de internaliserende en externaliserende schaal van de 

CBCL. Vooraf is de steekproef ingedeeld in vluchtelingen en asielzoekers met een 

geringe mate van traumaklachten en een ernstige mate van traumaklachten op basis 

van de scores op de HTQ. 

 Er is een significant verschil gevonden in de mate van totale 

gedragsproblemen tussen kinderen tussen ouders met een geringe mate van 

traumaklachten en kinderen van ouders met een ernstige mate van traumaklachten 

(p= .006). Er is geen significant hoofdeffect (p= .552) of interactie-effect (p= .949) van 

het geslacht van de ouder op de gedragsproblemen van het kind gevonden.  

Vervolgens is er gekeken naar de externaliserende en internaliserende 

schalen apart. Op de internaliserende schaal, is een significant verschil gevonden 

tussen ouders met een ernstige mate van traumaklachten en ouders met een geringe 

mate van traumaklachten (p= .002). Er is geen hoofdeffect (p= .692) of interactie-

effect (p= .517) van het geslacht van de ouder op de gedragsproblemen van het kind 

gevonden.   

Er is geen significant verschil gevonden tussen de twee groepen op de  

externaliserende schaal (na transformatie) (p= .084), wel is er sprake van een zekere 

tendentie. Deze resultaten zijn afgebeeld in Tabel 6. 
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Tabel 6. Resultaten van de lineaire regressie en de mulitipele regressie op de de 

subschalen Totaalscore internaliserende en externaliserende gedragsproblemen 

schaal; Internaliserende gedragsproblemen; en Externaliserende gedragsproblemen 

(na transformatie) op de CBCL. Met traumaklachten en geslacht als onafhankelijke 

variabelen.  

  B β t p 

Totaalscore 

internaliserende en 

externaliserende 

gedragsproblemen 

 

 

 

Traumaklachten 

 

 

 

17.633 

 

 

.425 

 

 

 

2.932 

 

 

.006 

  

Geslacht ouder 

 

 

-3.830 

 

-.090 

 

-.600 

 

.552 

  

Traumaklachten 

* Geslacht 

ouder 

 

 

 

-.675 

 

 

-.016 

 

 

-.064 

 

 

.949 

Internaliserende 

gedragsproblemen 

 

Traumaklachten 10.879 .468 3.306 .002 

  

Geslacht ouder 

 

 

-1.603 

 

-.066 

 

-.399 

 

.692 

  

Traumaklachten 

* Geslacht 

ouder 

 

 

-8.673 

 

 

-.367 

 

 

-.655 

 

 

.517 

Externaliserende 

gedragsproblemen 

 

Traumaklachten  

 

.183 

 

 

.280 

 

 

1.773 

 

 

.084 

 

4.4 Hypothese 2:  Kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind en 

gedragsproblemen 

Ten tweede is er onderzocht of er een samenhang bestaat tussen de kwaliteit van de 

interactie tussen de ouder en het kind en de mate van internaliserende en 

externaliserende gedragsproblemen. Er is geen significante samenhang gevonden 

tussen de kwaliteit van de interactie tussen de ouder en het kind en de totale mate 

van gedragsproblemen, zowel internaliserende als externaliserende 

gedragsproblemen (p= .944). Tevens is er geen significante samenhang gevonden 

tussen de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind en internaliserende 

gedragsproblemen (p= .533) en externaliserende gedragsproblemen (na 

transformatie) (p= .697) apart. Deze resultaten zijn afgebeeld in Tabel 7. 
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Tabel 7. Resultaten van de lineaire regressie analyses voor de subschalen 

Totaalscore internaliserende en externaliserende gedragsproblemen  schaal; 

Internaliserende gedragsproblemen; en Externaliserende gedragsproblemen (na 

transformatie) op de CBCL. Met de kwaliteit van de ouder-kind interactie, sensitiviteit 

en intrusief gedrag als onafhankelijke variabelen.  

  
 
B 

 
 
ß 

 
 
t 

 
 
p 

Totaalscore 
internaliserende 
en 
externaliserende 
problemen 

Kwaliteit ouder-kind  
interactie 

 
.039 
 

 
.011 
 

 
.071 

 
.944 

 Sensitiviteit  
-.768 
 

 
-.018 

 
-.114 

 
.910 

Internaliserende 
problemen 

Kwaliteit ouder-kind  
interactie 

 
.194 
 

 
.100 
 

 
.629 

 
.533 

 Sensitiviteit  
.970 
 

 
.041 

 
.256 

 
.799 

Externaliserende 
 Problemen 
 

Kwaliteit ouder-kind  
interactie 

 
-.004 

 
-.064 

 
-.393 

 
.697 

 Sensitiviteit  
.013 
 

 
.019 

 
.117 

 
.907 

 Intrusief gedrag  
-.020 
 

 
-.028 

 
-.172 

 
.865 

 

4.5 Hypothese  3: Sensitiviteit van de ouders en gedragsproblemen van het kind 

Ten derde is er getoetst of er een verschil bestaat tussen kinderen van sensitieve en 

niet-sensitieve ouders in de mate van internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen. Er is geen significante samenhang gevonden tussen sensitieve 

en niet-sensitieve ouders en de totale mate van gedragsproblemen van het kind, 

zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblemen (p= .910). Tevens is 

er geen significante samenhang gevonden tussen gevonden tussen sensitieve en 

niet-sensitieve ouders en de mate van internaliserende gedragsproblemen van het 

kind (p= .799). Ook is er geen significante samenhang gevonden tussen sensitieve 

en niet-sensitieve ouders en de mate van externaliserende gedragsproblemen van 

het kind (na transformatie) (p= .907). Deze resultaten zijn te zien in Tabel 7. 

 

4.6 Hypothese 4:  Intrusief gedrag van de ouders en externaliserende 

gedragsproblemen van het kind 

Ten vierde is getoetst of er een verschil bestaat tussen de mate van externaliserende 

gedragsproblemen van het kinderen van intrusieve en niet-intrusieve ouders. Er is 

geen significante samenhang gevonden tussen intrusieve en niet-intrusieve ouders 
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en de mate van externaliserende gedragsproblemen van het kind (na transformatie) 

(p= .865). Dit resultaat is te zien in Tabel 7. 
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Hoofdstuk 5 Discussie                   

 

5.1 Werkwijze beantwoording vraagstelling 

Het doel van dit onderzoek is meer duidelijkheid krijgen over de vraag of de kwaliteit 

van de ouder-kind interactie ten grondslag ligt aan het verhoogde risico voor jonge 

kinderen van meervoudig getraumatiseerde ouders met verschillende culturele 

achtergronden op problemen in de ontwikkeling. In het huidige onderzoek is gekeken 

of de kwaliteit van de interactie tussen de ouder en het kind van invloed is op de 

ontwikkeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen van vluchtelingen en 

asielzoekers. 

Dit is onderzocht door in eerste instantie te toetsen of kinderen van 

vluchtelingen en asielzoekers met een ernstige mate van traumaklachten ten gevolge 

van meervoudig trauma daadwerkelijk meer gedragsproblemen hebben dan kinderen 

van vluchtelingen en asielzoekers met een geringe mate van traumaklachten. 

Daarna is onderzocht of er een negatieve samenhang bestaat tussen de kwaliteit van 

de interactie tussen de ouder en het kind en de mate van gedragsproblemen van het 

kind. Vervolgens is er gekeken naar specifieke aspecten van de ouder-kind 

interactie, namelijk sensitiviteit en intrusief gedrag van de ouder. Er is onderzocht of 

er een verschil bestaat in de mate van internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen tussen kinderen van sensitieve en niet-sensitieve ouders. Ook is 

gekeken of er een verschil bestaat in de mate van externaliserende 

gedragsproblemen tussen kinderen met intrusieve en niet-intrusieve ouders.  

 

5.2 Conclusies en verklaringen behorende bij hypothese 1; totale gedragsproblemen 

Zoals reeds in eerder onderzoek bij jonge kinderen naar voren is gekomen, blijkt ook 

uit het huidige onderzoek dat traumaklachten van de ouders invloed hebben op de 

kinderen (Thompson, 2007; Yehuda et al., 1998). Kinderen van ouders met een 

ernstige mate van traumaklachten hebben meer internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen dan kinderen van ouders met een geringe mate van 

traumaklachten. Dit resultaat komt overeen met de bevindingen van clinici in de 

praktijk, maar is niet in overeenstemming met systematisch en gecontroleerd 

onderzoek naar de invloed van traumaklachten van ouders op volwassen kinderen 

van Holocaust-overlevers. Uit deze onderzoeken is namelijk niet gebleken dat 

kinderen van getraumatiseerde ouders meer klachten hadden dan kinderen van niet 

getraumatiseerde ouders (Baron et al., 1996; Bar-On et al., 1998; van IJzendoorn et 

al., 2003; Schwartz et al., 1994). Dit verschil in resultaten tussen eerder onderzoek 

en het huidige onderzoek kan worden verklaard door middel van het stress-diathesis 
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model. Drie factoren die een rol spelen in het ontwikkelen van problematiek volgens 

dit model zijn: blootstelling aan stressvolle omstandigheden, genetische 

kwetsbaarheid en onvoldoende sociale steun. Volgens het stress-diathesis model  is 

te verklaren waarom in onderzoeken  bij volwassen kinderen van Holocaust-

overlevers geen klachten zijn gevonden. Ten eerste zijn de volwassen kinderen zelf 

niet blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, alleen hun ouders. Ten tweede 

wordt aangenomen het merendeel van de kinderen waarschijnlijk geen genetische 

kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van psychische klachten heeft, omdat wordt 

aangenomen dat ouders met een genetische aanleg voor intense posttraumatische 

stressreacties de Holocaust waarschijnlijk niet hebben kunnen overleven. Dit is 

echter niet met zekerheid te stellen. Ten derde zijn er veel Joodse gemeenschappen 

in Europa en voornamelijk Israël ontstaan waarin de kinderen veel sociale steun 

hebben gekregen van Joodse lotgenoten (van IJzendoorn et al., 2003).  

 Het model is ook toe te passen op het huidige onderzoek. De jonge kinderen 

van vluchtelingen en asielzoekers die in het huidige onderzoek hebben 

geparticipeerd, hebben zelf ook geen traumatische ervaringen meegemaakt. Echter, 

hebben in dit onderzoek alleen kinderen geparticipeerd van ouders die hulp hebben 

gezocht voor hun traumaklachten. Waardoor het mogelijk zou kunnen zijn dat bij het 

merendeel van de ouders en hun kinderen sprake is van een genetische 

kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van psychische problematiek. Kinderen waarvan 

de ouders geen traumaklachten hebben ontwikkeld ten gevolge van oorlogsgeweld 

zijn namelijk niet in het onderzoek meegenomen. Verder hebben jonge kinderen 

buiten hun directe familie nog geen sociaal steunsysteem dat kan beschermen tegen 

de nadelige effecten van een ouder met psychische problematiek. Het stress-

diathesis model zou dus kunnen verklaren waarom uit onderzoek bij volwassen 

kinderen van Holocaust-overlevers weinig resultaten zijn gevonden, terwijl uit het 

huidig onderzoek bij jonge kinderen van getraumatiseerde vluchtelingen en 

asielzoekers wel meer gedragsproblemen zijn gevonden.  

Daarnaast zou het kunnen dat traumaklachten van de ouders een grotere 

invloed hebben op jonge kinderen dan op reeds volwassen kinderen, doordat jonge 

kinderen meer afhankelijk zijn van hun ouders dan volwassen kinderen en de 

kwaliteit van de interactie tussen de ouder en het kind belangrijker is (Bögels & 

Brechman-Toussaint, 2006; Ringel, 2005; Zeanah, Boris & Scheeringa, 1997).   

Uit het onderzoek is er is geen significant sekseverschil gevonden. In eerder 

onderzoek zijn voornamelijk moeders onderzocht, waardoor niet duidelijk was of het 

geslacht van de ouder een rol speelde in de mate van gedragsproblemen van het 

kind. Uit het huidige onderzoek blijkt dat het geslacht van de ouder geen rol speelt. 
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5.3 Conclusies en verklaringen behorende bij hypothese 1: internaliserende en 

externaliserende gedragsproblemen  

Wanneer er gekeken wordt naar internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen apart, komt naar voren dat er sprake is van significant meer 

internaliserende gedragsproblemen bij kinderen van vluchtelingen en asielzoekers 

met een ernstige mate van traumaklachten. De kinderen hebben dus meer gedrag 

dat gekenmerkt wordt door terugtrekking, sombere stemming en angst. Dit is in 

overeenstemming met eerder onderzoek waaruit gebleken is dat traumaklachten van 

ouders invloed kan hebben op de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen 

(Thompson, 2007). Zoals in hoofdstuk 2 beschreven staat, kunnen hieraan 

verschillende biologische en omgevingsmechanismen ten grondslag liggen. In dit 

onderzoek is specifiek gekeken naar de invloed van de kwaliteit van de ouder-kind 

interactie. Ook wat betreft internaliserende problematiek is er geen sprake van een 

significant sekseverschil. Het geslacht van de ouder heeft dus geen invloed op de 

mate van internaliserende gedragsproblemen van het kind.  

Er is geen significant verschil gevonden tussen de twee groepen 

vluchtelingen en asielzoekers, wat betreft externaliserende gedragsproblemen. Wel 

is er sprake van de tendens dat kinderen van ouders met een ernstige mate van 

traumaklachten meer externaliserende problemen ontwikkelen.  Dit is niet in 

overeenstemming met eerder onderzoek bij jonge kinderen van ouders die 

traumaklachten hebben ten gevolge van huiselijk geweld. Uit dit onderzoek is 

namelijk naar voren gekomen dat kinderen van ouders die gewelddadige ervaringen 

hebben meegemaakt een vergroot risico hebben op het ontwikkelen van 

internaliserende én externaliserende gedragsproblemen (Thompson, 2007). De 

afwezigheid van een significant verschil, wat betreft externaliserende problemen, zou 

verklaard kunnen worden doordat er geen niet-klinische vergelijkingsgroep zonder 

klachten is gebruikt. Wat in eerder onderzoek van Thompson (2007) wel het geval 

was. Wellicht wordt er wel een verschil gevonden wanneer participanten met en 

zonder traumaklachten met elkaar vergeleken worden. Een andere verklaring is, dat 

te veronderstellen is dat vluchtelingen en asielzoekers naast traumaklachten ook 

andere soort klachten en problemen ervaren die van invloed zijn op de ontwikkeling 

van het kind. De HTQ is immers alleen gericht op traumaklachten. Alle participanten 

zijn in behandeling bij Stichting Centrum ’45, hierdoor bestaat er reden om aan te 

nemen dat de participanten met een geringe mate van traumaklachten andere 

klachten of problemen hebben die hun functioneren belemmeren en mogelijk van 

invloed zijn op de ontwikkeling van gedragsproblemen bij hun kinderen. Uit ander 

onderzoek is gebleken dat vluchtelingen en asielzoekers die traumaklachten 
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rapporteren vaak ook andere klachten hebben zoals: angstklachten, 

depressieklachten en somatische klachten (Van Dijk, Kortmann, Kooyman & Bot, 

1999). 

  

5.4 Conclusies en verklaringen behorende bij hypothese 2 

Tegen de verwachting in is gebleken, dat er geen significante samenhang bestaat 

tussen de kwaliteit van de interactie tussen de ouder en het kind en de mate van 

gedragsproblemen van het kind. Dit geldt zowel voor de totale mate van 

gedragsproblemen als voor de internaliserende en de externaliserende 

gedragsproblemen apart. Uit het bovenstaande resultaat kan worden geconcludeerd 

dat het mechanisme, de kwaliteit van de ouder-kind interactie, niet bijdraagt aan het 

verhoogde risico voor jonge kinderen van meervoudig getraumatiseerde ouders met 

verschillende culturele achtergronden op gedragsproblematiek. 

Wanneer een ouder psychische klachten heeft, beïnvloedt dit de manier 

waarop ouder en kind met elkaar interacteren (Biringen, 1998; Poobalan et al., 2007; 

Trapolini, Ungerer & McMahon, 2008). Traumaklachten eisen aandacht van de 

ouders op en zorgen voor gedragsmatige veranderingen die interfereren met een 

optimale ouder-kind interactie (Fearson & Mansell, 2001; Lyons-Ruth & Block, 1996; 

Moehler, Poustka en Biringen, 2007;Schuengel, Bakermans-Kranenburg & van 

IJzendoorn, 1999).  Op basis van deze theorie is verondersteld dat de kwaliteit van 

de ouder-kind interactie één van de omgevingsfactoren zou zijn, die ten grondslag 

ligt aan de vergrote kans dat kinderen van ouders met traumaklachten 

gedragsproblemen ontwikkelen. In tegenstelling tot eerder genoemd onderzoek 

(Berk, 2006; Crowell, 2003; Fearson, & Mansell, 2001; Moss, Cyr & Dubois-Comtois, 

2004) waaruit naar voren is gekomen dat er een samenhang bestaat tussen de 

kwaliteit van de interactie tussen de ouder en het kind en internaliserende en 

externaliserende gedragsproblematiek bij het kind, is uit het huidige onderzoek deze 

samenhang niet gebleken. Een ander belangrijk verschil met het eerder onderzoek, 

is dat in het huidige onderzoek de ouders traumaklachten hebben ten gevolge van 

oorlogsgeweld in plaats van huiselijk geweld. Het onrecht is de ouders niet 

aangedaan door een vertrouwd persoon uit de omgeving. Het oorlogsgeweld was in 

zekere zin onpersoonlijk. Het geweld heeft hierdoor wellicht geen invloed gehad op 

hoe ouders tegen hun eigen ouders of verzorgers aankeken, waardoor de 

traumatische gebeurtenissen misschien minder invloed hebben gehad op de manier 

waarop ouders met hun kind omgaan. 

Uit de hechtingsliteratuur is gebleken dat de hechtingsstijl van het kind, een 

gevolg van de ouder-kind interactie, wel invloed heeft op de ontwikkeling van 
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gedragsproblemen bij het kind. Onveilige hechting draagt bij aan externaliserende en 

internaliserende problemen (Crowell, 2003; Fearson, & Mansell, 2001; Moss, Cyr & 

Dubois-Comtois, 2004). Uit onderzoek van Bosmans en anderen (2006) komt naar 

voren dat de ouder-kind interactie wel invloed heeft op gedragsproblemen, maar dat 

deze invloed afhankelijk is van de hechtingstijl van het kind. Daarnaast zou het ook 

mogelijk kunnen zijn dat de kwaliteit van de interactie niet bijdraagt aan de vergrote 

kans dat kinderen van ouders met traumaklachten zelf ook emotionele problemen 

ontwikkelen. 

Wanneer de kwaliteit van de interactie wel een rol speelt, is een mogelijke 

verklaring voor de afwezigheid van een significante samenhang met 

gedragsproblemen in dit onderzoek, de aanwezigheid van een verzorger in het leven 

van het kind die op een goede manier interacteert met het kind. Dit wil zeggen een 

andere ouder of verzorger die, sensitief, structurerend, niet-intrusief en niet-vijandig 

is. Met wie het kind op een responsieve en betrokken manier interacteert (Biringen, 

1998). Een andere ouder of verzorger met wie de kwaliteit van de interactie goed is, 

zou kunnen compenseren voor de nadelinge effecten van een slechte interactie op 

de gedagsontwikkeling van het kind (Berk, 2006). Bovendien zou de invloed van de 

kwaliteit van de interactie op de ontwikkeling van het kind zich kunnen uiten op 

andere gebieden dan gedragsproblemen.  

Daarnaast is het mogelijk dat de EAS niet valide is bij andere culturen, dit is 

immers nog niet onderzocht (Biringen, 1998). Dit zou voor een vertekend beeld 

zorgen over de kwaliteit van de interactie bij mensen uit niet-westerse culturen. Het is 

cultureel bepaald welk gedrag positief gewaardeerd wordt in de interactie tussen 

ouder en kind. Zo is het in sommige Afrikaanse culturen bijvoorbeeld heel gewoon 

dat ouders nooit met hun kind spelen, omdat het kind niet als gelijk aan de ouder 

wordt gezien (Bernstein, Harris, Long, Lida & Hans, 2005). Bij de EAS is aan de 

ouders gevraagd om een half uur met hun kind te spelen, iets wat sommige ouders 

nooit eerder hebben gedaan. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat ouders in niet-

westerse culturen meer intrusief gedrag vertonen dan in westerse culturen (Bernstein 

et al., 2005). Intrusief gedrag wordt bij de EAS gezien als negatief (Biringen, 1998), 

waardoor een interactie tussen een ouder en een kind uit een westers land positiever 

wordt gecodeerd dan een interactie tussen een ouder en een kind uit een niet-

westers land. Dit zijn slechts enkele van de vele verschillen die er bestaan tussen 

culturen in wat gezien wordt als gewenst en ongewenst gedrag van een ouder en 

een kind in interactie. De EAS waardeert de kwaliteit van de ouder-kind interactie 

vanuit een westers perspectief.  
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Daarnaast kan de vraag gesteld worden of de EAS over het algemeen valide 

is en daadwerkelijk de kwaliteit van de interactie meet. Bij het coderen van interacties 

met behulp van de EAS komt namelijk enige mate van subjectiviteit kijken. Zo moet 

bij het coderen van de schalen niet naar objectief waarneembare gedragingen 

gekeken worden, maar de observator moet bepalen of de waarneembare 

gedragingen oprecht en niet gespeeld voor de camera zijn. Tevens moet de 

observator bij het coderen inschatten of het gedrag dat ouder en kind vertonen zich 

thuis ook voordoet door te kijken hoe het kind op de concrete gedragingen van de 

ouder reageert en andersom. In de handleiding staat expliciet dat het niet de 

bedoeling is concrete gedragingen te tellen, maar dat de observator zijn eigen gevoel 

bij het zien van de interactie ook moet laten spreken.  

 

5.5 Conclusies en verklaringen behorende bij hypothese 3 en 4 

Er is geen verschil in de mate van internaliserende en externaliserende 

gedragsproblemen naar voren gekomen tussen kinderen van meervoudig 

getraumatiseerde ouders die sensitief gedrag en ouders die niet-sensitief gedrag 

vertonen. Dit is in tegenstelling tot eerder onderzoek waarin werd aangetoond dat 

zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblematiek samenhangen met 

de sensitiviteit van de ouder (McKee et al., 2008).  Tevens is in tegenstelling tot 

eerder genoemd onderzoek (Ispa et al., 2004; Szabó et al., 2008), in het huidige 

onderzoek geen verschil gevonden tussen de mate van externaliserende 

gedragsproblemen van kinderen van meervoudig getraumatiseerde ouders die 

intrusief gedrag en ouders die niet-intrusief gedrag vertonen. De verklaringen die in 

de vorige paragraaf zijn gegeven voor de afwezigheid van een samenhang tussen de 

kwaliteit van de ouder-kind interactie en de mate van gedragsproblemen van het 

kind, zijn tevens mogelijke verklaringen voor de afwezigheid van een invloed van 

specifieke aspecten van de interactie op de ontwikkeling van gedragsproblemen. 

Een andere mogelijke verklaring voor de afwezigheid van een verschil in 

gedragsproblemen tussen kinderen van sensitieve en niet-sensitieve ouders zou 

kunnen zijn, dat het verschil in sensitiviteit tussen de groep sensitieve en niet-

sensitieve ouders wellicht niet zo groot is, omdat de sensitiviteitschaal van de EAS 

een continue dimensie is. Zo wordt een ouder met een score van 4 op de 

sensitiviteitsschaal gezien als niet-sensitief, terwijl een ouder met een score van 5 

wordt gezien als sensitief (Biringen 1998). Deze verklaring is mogelijk ook 

toepasbaar op het feit dat er geen verschil is gevonden tussen kinderen van 

intrusieve en niet-intrusieve ouders wat betreft hun mate van externaliserende 

gedragsproblemen. De schaal voor niet-intrusief gedrag is tevens een continue 
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dimensie (Biringen, 1998). Hierdoor is het mogelijk  dat het verschil in intrusief 

gedrag tussen intrusieve en niet-intrusieve ouders niet groot is. Zo wordt een ouder 

met een score van 2 gezien als intrusief, terwijl een ouder met een score van 3 

gezien wordt als niet-intrusief (Biringen, 1998). 

 

5.6 Sterke en zwakke punten huidig onderzoek 

Sterke punten van dit onderzoek zijn: het gebruik van de onderzoekspopulatie 

meervoudig getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers, de focus op jonge 

kinderen met verschillende culturele achtergronden en het betrekken van zowel 

vaders als moeders. Vluchtelingen en asielzoekers zijn namelijk moeilijk te bereiken. 

Stichting Centrum ’45 biedt de unieke kans om onderzoek te doen bij deze populatie. 

Daarnaast is de populatie moeilijk over te halen voor deelname aan psychologisch 

onderzoek. Dit komt voornamelijk vanwege de onbekendheid van mensen uit niet-

westerse culturen met dit soort onderzoek. Tevens is onderzoek bij kinderen tussen 

de één en vier jaar uniek, omdat het merendeel van het onderzoek naar de invloed 

van klachten op de ontwikkeling van het kind is verricht bij oudere kinderen 

(Beardslee et al., 1998; McKee et al., 2008; Murray & Cooper, 1996; Poobalan et al., 

2007; Sagi-Schwartz et al., 2003; Szabó et al., 2008; Van IJzendoorn et al., 2003). 

Door de verschillende culturele achtergronden van de participanten zijn de resultaten 

generaliseerbaar over meerdere culturen. In het onderzoek hebben mensen uit Oost-

Europa, de Balkan, Rusland, Zuid en Oost Azië, het Midden-Oosten en Afrika 

geparticipeerd. Daarnaast zijn in eerder onderzoek naar de invloed van klachten van 

de ouder op het kind de vaders buiten beschouwing gelaten. Het was hierdoor nog 

onduidelijk of de resultaten gevonden bij onderzoek naar moeders te generaliseren 

waren naar vaders. Uit het huidige onderzoek is, zoals eerder aangegeven, gebleken 

dat het geslacht van de ouder geen invloed heeft op de mate van gedragsproblemen 

van het kind.  

Ondanks deze sterke punten, heeft dit onderzoek ook enkele beperkingen. 

Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat de CBCL een vragenlijst is 

die gebaseerd is op rapportage over de klachten van het kind door de ouder. Het zou 

kunnen dat de ouder geen goed zicht heeft op de gedragsproblematiek van hun kind, 

of dat de ouder sociaal wenselijke antwoorden geeft (Saylor, Boyce & Price, 2003). 

Tijdens de testafname kwam het regelmatig voor dat de observaties van de 

testassistenten niet overeenkwamen met de antwoorden van de ouders op de CBCL. 

Ook de aanwezigheid van een tolk zou hebben kunnen geleid tot sociaal wenselijke 

antwoorden van de participanten en voor ruis door onzuivere vertolkingen. Daarnaast 

is in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van een controlegroep zonder 
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traumaklachten en is niet onderzocht of de participanten naast traumaklachten 

eventueel andere klachten of problemen hadden die van invloed kunnen zijn geweest 

op de resultaten. Tevens is het instrument om de kwaliteit van de interactie te meten, 

de EAS, nog niet voldoende cross-cultureel gevalideerd. Hierdoor is niet zeker of dit 

instrument toe te passen is bij mensen met verschillende culturele achtergronden 

(Biringen, 1998). Bovendien bestaan er zoals eerder aangegeven ook twijfels over de 

algemene validiteit van de EAS. Tevens is het verschil tussen de sensitieve en niet-

sensitieve ouders en tussen de intrusieve en niet-intrusieve ouders niet groot, 

doordat de sensitiviteitsschaal en niet-intrusief gedrag schaal beiden continue 

schalen zijn (Biringen, 1998), waardoor er twijfel bestaat of de EAS wel het juiste 

instrument was om deze specifieke aspecten van de interactie te meten. Daarnaast 

hebben enkele vaders en moeders van hetzelfde kind geparticipeerd. Om deze 

reden zijn de resultaten van de participanten niet volledig onafhankelijk van elkaar, 

wat van invloed kan zijn geweest op de resultaten (Goodwin, 2005). Zo is er mogelijk 

sprake van een cumulatief effect. De kinderen van wie de vader én moeder 

traumaklachten hebben zouden meer gedragsproblemen kunnen ontwikkelen dan de 

kinderen van wie slechts één ouder traumaklachten heeft. 

 

5.7 Toekomstig onderzoek 

In de toekomst is het van belang bij het uitvoeren van onderzoek naar de invloed van 

de kwaliteit van de ouder-kind interactie op de ontwikkeling van gedragsproblemen 

bij het kind, gebruik te maken van een niet-klinische controlegroep zonder 

traumaklachten. Tevens zou er rekening moeten worden gehouden met de invloed 

van andere psychische klachten, zoals angst- en depressie klachten, op de kwaliteit 

van de ouder-kind interactie en de ontwikkeling van gedragsproblemen. Naast de 

HTQ zou ook een ander instrument gebruikt kunnen worden om met meer zekerheid 

de mate van traumaklachten vast te stellen. Ook zou ervoor gekozen kunnen worden 

om de gedragsproblemen niet te meten met een vragenlijst waarbij rapportage van 

de ouders noodzakelijk is, maar de gedragsproblemen te laten rapporteren door een 

onafhankelijke observator. Zo zou bijvoorbeeld de versie van de CBCL die door een 

leerkracht of observator ingevuld dient te worden kunnen worden gebruikt 

(Achenbach & Rescola, 2000). Daarnaast is het noodzakelijk gebruik te maken van 

een cross-cultureel gevalideerd en objectief instrument voor het meten van de 

kwaliteit van de interactie. Bij een omvangrijkere steekproef zou het tevens mogelijk 

zijn alleen ouders met elkaar te vergelijken die zeer hoog en zeer laag scoren op de 

schalen sensitiviteit en niet-intrusief gedrag van de EAS.  
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Bovendien moet in de toekomst onderzocht worden of de kwaliteit van de 

interactie invloed heeft op andere gebieden in de ontwikkeling van het kind, zoals de 

sociale of cognitieve ontwikkeling. Ook zou er onderzoek verricht moeten worden 

naar andere mechanismen die ten grondslag liggen aan het verhoogde risico voor 

jonge kinderen van meervoudig getraumatiseerde ouders met verschillende culturele 

achtergronden op ontwikkelingsproblematiek. Zo zou er onderzoek kunnen worden 

verricht naar omgevingsfactoren zoals, huwelijksproblemen van de ouders, de ernst 

en de mate waarin de psychische problematiek van de ouder chronisch is en sociale 

status van de ouders (Beardslee, Versage & Gladstone, 1998). Daarnaast kan de 

hechtingstijl van het kind meegenomen worden in onderzoek naar de samenhang 

tussen ouder-kind interactie en gedragsproblemen. Omdat uit onderzoek is gebleken 

dat de invloed van de interactie afhankelijk is van de hechtingstijl (Bosmans et al., 

2006). Tevens is het van belang te onderzoeken welke factoren beschermen tegen 

het ontwikkelen van gedragsproblemen bij kinderen van ouders met traumaklachten. 

Dit kunnen omgevingsfactoren zijn, zoals de aanwezigheid van een ouder of 

verzorger met wie de kwaliteit van de interactie goed is; of de aanwezigheid van een 

goed sociaal steunsysteem buiten de directe familie. Ook de aanwezigheid van 

faciliteiten in de omgeving bevordert de veerkracht van het kind, zoals: goede 

scholen, toegankelijke gezondheidszorg, bibliotheken en buurthuizen. Veerkracht is 

het vermogen van een kind op een adaptieve manier te ontwikkelen, ondanks de 

aanwezigheid van moeilijke omstandigheden. Kenmerken van het kind zelf kunnen 

tevens voor bescherming zorgen. Voorbeelden hiervan zijn een hoge intelligentie of 

talenten in sport of muziek. Deze eigenschappen vergroten de kans op belonende 

ervaringen, die de weerslag van negatieve ervaringen thuis kunnen compenseren 

(Berk, 2006). Het is kortom noodzakelijk nog veel onderzoek te verrichten op het 

gebied van directe omgevingsfactoren en de ontwikkeling van het kind. 

Deze kennis zou bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van interventie en 

preventie ter behandeling en voorkoming van ontwikkelingsproblematiek bij jonge 

kinderen. De resultaten van het huidige onderzoek impliceren dat hulpverleners van 

ouders met psychische klachten alert moeten zijn op de aanwezigheid van 

ontwikkelingsproblematiek, zoals gedragsproblemen, bij de kinderen van ouders met 

psychische problematiek.  
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Bijlage 1. Frequentieverdeling en scores op de Externaliserende schaal van de 

CBCL voor transformatie 

 

Tabel 2. Scores van de 6 groepen vluchtelingen en asielzoekers en de normen  op 

de subschaal externaliserende gedragsproblemen (voor transformatie) van de CBCL. 

  Gem. SD 

Externaliserende 

gedragsproblemen (voor 

transformatie) 

Ernstige mate van 

traumaklachten 21.7 13.3 

  

Geringe mate van 

traumaklachten 
14.9 7.8 

  

Sensitieve ouders 17.2 9.2 

  

Niet-sensitieve ouders 
18.9 13.5 

  

Intrusieve ouders 
19.7 13.4 

  

Niet-intrusieve ouders 
17.0 9.8 

Normen  Normaal <17  

 Grensgebied 17-19  

 Klinisch gebied >19  

 

 

Totaalscores externaliserende schaal

50403020100

F
re
q
u
e
n
ti
e

12

10

8

6

4

2

0

 

Figuur 2. Frequentieverdeling van de Externaliserende schaal van de CBCL 
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Bijlage 2. Scores op de HTQ, CBCL en EAS 

 

Tabel 3. Scores van de 6 groepen vluchtelingen en asielzoekers en de normen op de 

subschalen Totaalscore internaliserende en externaliserende gedragsproblemen 

schaal; Internaliserende gedragsproblemen; en Externaliserende gedragsproblemen 

(na transformatie) op de CBCL. 

  Gem. SD 

 

 

Totaalscore 

internaliserende en 

externaliserend 

gedragsproblemen 

 

 

Ernstige mate van 

traumaklachten 
45.1 22.9 

 Geringe mate van 

traumaklachten 
27.5 15.6 

 Sensitieve ouders 34.9 19.7 

 Niet-sensitieve ouders 35.7 23.1 

 Intrusieve ouders 37.4 20.2 

 Niet-intrusieve ouders 34.2 21.4 

Internaliserende 

gedragsproblemen 

Ernstige mate van 

traumaklachten 
23.4 11.5 

 Geringe mate van 

traumaklachten 
12.6 9.6 

 Sensitieve ouders 17.7 11.7 

 Niet-sensitieve ouders 16.8 12.0 

 Intrusieve ouders 17.7 8.4 

 Niet-intrusieve ouders 17.2 13.1 

Normen Normaal <17  

 Grensgebied 17-19  

 Klinisch gebied >19  

Externaliserende 

gedragsproblemen (na 

transformatie) 

Ernstige mate van 

traumaklachten 1.3 .3 

 Geringe mate van 

traumaklachten 
1.1 .4 

 Sensitieve ouders 1.2 .3 

 Niet-sensitieve ouders 1.2 .4 

 Intrusieve ouders 1.2 .4 

 Niet-intrusieve ouders 1.2 .3 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

Tabel 4. Scores van de twee groepen vluchtelingen en asielzoekers en de normen 

op de subschaal Totale symptomen van de HTQ. 

  Gem. SD 

Totale symptomen HTQ Ernstige mate van 

traumaklachten 
3.2 .2 

 Geringe mate van 

traumaklachten 
2.2 .5 

Normen Normaal < 2.45  

 Klinisch gebied > 2.45  

 

Tabel 5. Scores van de 4 groepen vluchtelingen en de normen op de subschalen 

Sensitiviteit en Niet-intrusief gedrag van de EAS. 

  Gem. SD 

Sensitiviteit Sensitieve ouders 6.0 .8 

 Niet-sensitieve ouders 3.2 1.0 

Normen Sensitief >5  

 Niet-sensitief <5  

Niet-intrusief gedrag  Intrusieve ouders 2.0 .6 

 Niet-intrusieve ouders 3.6 .5 

Normen Intrusief <3  

 Niet-intrusief >3  

 

 


