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Abstract 

The aim of the present study was to examine the unique role of warmth in the sibling 

relationship and parental differential affection on internalizing problems of young 

adolescents. In this study a possible mediating role of the sibling relationship on the link 

between parental differential affection and internalizing problems was also examined. The 

sample consisted of 579 adolescents between the ages 11 and 14, with at least one sibling. 

Data was retrieved through self-report.  Multiple regression analyses, seperately controlling 

for sexcombination, revealed a negative correlation between warmth of the sibling 

relationship and internalizing problems, only for sisters. Furthermore, a link was found 

between parental differential affection and internalizing problems, only for brother-sister 

dyads. No mediating effect of sibling relationship was found. 

Inleiding 

 „Het geheel is meer dan de som der delen‟. Met dit beroemde citaat van de filosoof 

Aristoteles pakt hij de kern van de systeemtheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat de mens 

pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties (Lange, 2000). Voor een 

kind vormt het gezin een belangrijke relationele omgeving. In de afgelopen decennia hebben 

in dit kader voornamelijk de ouder-kindrelatie en de huwelijksrelatie veel aandacht gekregen. 

Tegenwoordig is er echter een groeiende belangstelling voor de siblingrelatie. Onder 

siblingrelatie verstaan we de band tussen broers en zussen. Siblings maken een belangrijk deel 

uit van het dagelijks leven van kinderen. Hun relatie wordt in de meeste gevallen gekenmerkt 

door ambivalentie. Het zowel sterke positieve als negatieve affect maakt de siblingrelatie tot 

één van de meest intense en emotioneel prominente in de kinderlijke ontwikkeling en is 

daarom van groot belang voor het welzijn van kinderen (Waldinger, Vaillant, & Orav, 2007).  

 In de huidige studie wordt het effect van de warmte van de siblingrelatie en ouderlijke 

differentiële affectie (ouders zijn naar het ene kind responsiever dat naar het andere) op 

internaliserend probleemgedrag onderzocht. Daarnaast wordt er getoetst of het effect van 

differentiële affectie op internaliserend probleemgedrag direct is of dat het effect gemedieerd 

wordt door de warmte van de siblingrelatie. Allereerst zal worden ingegaan op de relatie 

tussen de warmte van de siblingrelatie en het welzijn van jongeren. Vervolgens worden de 

verschillende theorieën en onderzoeksuitkomsten over de effecten van differentiële affectie 

besproken. 
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Siblingrelaties en internaliserend probleemgedrag 

De resultaten van een groot aantal studies benadrukken de significantie van 

siblingrelaties als een belangrijke factor van de familiecontext: de ervaringen van kinderen 

met hun broers en zussen leiden tot variatie in het individueel welzijn en adaptatie van 

kinderen en jongeren (Bedford, 1998; Brody, 1998; Stormshak, Bellanti, & Bierman, 1996; 

Tucker, Barber, & Eccles, 1997). De relatie tussen de kwaliteit van de siblingrelatie en 

individueel welzijn lijkt zich zelfs tot in de volwassenheid uit te strekken (Waldinger et al., 

2007). Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op een vriendelijke manier met hun sibling 

omgaan meer sociale competenties als delen, samenwerken en empathie ontwikkelen welke 

generaliseren over tijd en context (Kramer & Bank, 2005; Pike, Coldwell, & Dunn, 2005). 

Siblings bieden kinderen dus een unieke mogelijkheid om sociaal begrip te ontwikkelen 

(Branje, van Lieshout, van Aken, & Haselager, 2004; Kim, McHale, Crouter, & Osgood, 

2007). In een studie van Downy en Condron (2004) werd het hebben van een broer of zus 

geassocieerd met meer succeservaringen in relatie tot leeftijdsgenoten. In de transitie naar 

adolescentie kunnen siblings zelfs dienen als een belangrijke bron van steun die de potentiële 

stressfactoren die gepaard gaan met deze leeftijdsfase kunnen verlichten (Richmond, Stocker, 

& Rienks, 2005).  

Het hebben van een warme en steunende relatie met een sibling kan dus een 

bufferende functie hebben. De siblingrelatie kan echter ook in negatieve zin bijdragen aan de 

ontwikkeling van kinderen. Volgens de sociale leertheorie (Bandura, 1991) leren kinderen van 

elkaar door te observeren en te imiteren. Ze proberen in de veilige context van het gezin 

nieuw gedrag uit, waarbij feedback van siblings een belangrijke rol speelt. Wanneer broers en 

zussen het gedrag belonen wordt dit gegeneraliseerd naar andere contexten (Pike et al., 2005). 

Als de siblingrelatie voornamelijk bestaat uit negativiteit en weinig affectief is kan dit leiden 

tot aanpassingsproblemen doordat afwijkend gedrag wordt geïmiteerd en bekrachtigd (Kim et 

al., 2007). Dit veroorzaakt stress en onaangepaste interactiepatronen die negatieve ervaringen 

met leeftijdsgenoten tot gevolg hebben. Deze kinderen kunnen moeilijkheden ondervinden in 

bepaalde aspecten van sociale cognities, zoals emotieregulatie en perspectiefneming (Stocker, 

Burwell, & Briggs, 2002). Kinderen die minder vaardig zijn in het begrijpen of bespreken van 

eigen of andermans gevoelens hebben een hoger risico op het ontwikkelen van 

probleemgedrag (Howe Petrakos, & Rinaldi, 1998). Onderzoek wijst uit dat internaliserende 

problemen als angst, depressie, eenzaamheid en verminderd zelfvertrouwen vaker voorkomen 

bij kinderen met een negatief gekleurde siblingrelatie waarin siblings weinig steun van elkaar 
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ervaren (Branje et al., 2004; Stocker, 1994; Stocker et al., 2002; Yeh & Lempers, 2004). In de 

studie van Waldinger en collega‟s (2007) bleek dat volwassen mannen die veel ruzie hadden 

ervaren in de relatie met hun broer of zus vier keer zoveel kans hadden op een depressie en 

vaker antidepressiva slikten dan mannen met een goede siblingrelatie. Veranderingen in de 

siblingrelatie werden geassocieerd met veranderingen in depressieve gevoelens (Richmond et 

al., 2005). Wanneer een siblingrelatie warmer en minder conflictueus werd, verminderden 

depressieve gevoelens en vice versa. 

Conflict binnen de siblingrelatie is een normaal verschijnsel en is niet per definitie 

negatief. In een studie van Stormshak en collega‟s (1996) bleek dat de kinderen die enige 

mate van conflict ervoeren met hun sibling meer zelfcontrole hadden en geliefder waren bij 

hun leeftijdsgenootjes dan broers en zussen die helemaal geen ruzie maakten. Hieruit kan 

worden afgeleid dat een bepaalde mate van conflict effectief kan zijn bij het leren omgaan met 

problemen en bijdraagt aan het probleemoplossend vermogen en communicatievaardigheden 

(Brody, 1998). Het is dus niet zozeer de aanwezigheid van het conflict, maar de mate van 

daarmee gepaard gaande steun en de ernst van de conflicten die de impact ervan bepalen 

(Stormshak et al., 1996). Steun blijkt dus een belangrijke protectieve factor te zijn als het gaat 

om het voorkomen van probleemgedrag. In de huidige studie wordt om deze reden het effect 

van de kwaliteit van de siblingrelatie in termen van steun, affectie en intimiteit op 

internaliserend probleemgedrag onderzocht. 

Uit onderzoek blijkt de mate van ervaren steun binnen de siblingrelatie anders te zijn 

voor verschillende seksecombinaties (Moser, Paternite, & Dixon, 1996; Tucker et. al., 1997). 

Zo komt in een studie van Akiyama en collega‟s (1996) naar voren dat naarmate er meer 

vrouwen aanwezig waren binnen het gezin, de siblingrelatie hechter was. Hieruit kan worden 

afgeleid dat het hebben van een zus samenhangt met een positieve kwaliteit van de 

siblingrelatie. Als verklaring hiervoor wordt gendersocialisatie genoemd: van vrouwen wordt 

verwacht dat zij meer over gevoelens praten en dat zij conversatie gebruiken om emotionele 

banden te creëren en hun betrokkenheid aan anderen te tonen (Weaver, Coleman, & Ganong, 

2003). Relaties worden door vrouwen als interactiever en intiem ervaren (Umberson, Chen, 

House, Hopkins, & Slater, 1996). Een aantal studies vonden dat het effect van de warmte van 

de siblingrelatie op internaliserend probleemgedrag voor siblings met een zus groter was 

(Branje et. al, 2004; Richmond et. al. 2005).  Zo vonden Kim en collega‟s (2007) dat een 

toename in intimiteit en warmte in uitsluitend de relatie tussen zussen geassocieerd werd met 

een afname in depressieve klachten. 
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Verschillen tussen seksecombinaties in de relatie tussen warmte van de siblingrelatie 

en internaliserend probleemgedrag kan ook worden verklaard vanuit het principe van sekse-

gemeenschappelijkheid. Volgens dit verschijnsel is de impact op het gedrag relevanter als 

siblings zich kunnen identificeren met elkaar (Akiyama et al., 1996; Weaver et al., 2003). 

Broers en zussen zouden daarom meer invloed op elkaars gedrag uitoefenen dan siblings van 

ongelijke sekse (Hoffman et al., 2005). Deze theorie impliceert dat de relatie tussen de 

warmte van de siblingrelatie en internaliserend probleemgedrag dus sterker is voor siblings 

van hetzelfde geslacht. 

Er bestaan echter ook aanwijzingen dat seksecombinatie geen significante rol speelt bij 

de relaties tussen steun en internaliserend probleemgedrag en dat eventuele verschillen in de 

niet-klinische populatie klein zijn (Compas et. al., 1997; Vogt Yuan, 2009, Weaver et. al., 

2003). Concluderend kan worden gezegd dat bestaand onderzoek naar verschillen in 

seksecombinaties wijst in de richting van gendersocialisatie en seksegemeenschappelijkheid, 

maar dat de literatuur hierover schaars en niet eenduidig is. 

Differentiële affectie en internaliserend probleemgedrag     

 Een aspect dat een belangrijke rol speelt in de siblingrelatie is differentiële 

behandeling door ouders. Differentiële behandeling houdt in dat ouders het ene kind anders 

opvoeden of benaderen dan het andere kind. Naar deze differentiële behandeling, de factoren 

die hiermee samenhangen en de effecten hiervan op de ontwikkeling van kinderen, wordt al 

lang onderzoek gedaan. In de huidige studie wordt met name ingegaan op differentiële 

affectie. Met affectie wordt de responsiviteit, betrokkenheid, ondersteuning en interactionele 

warmte van ouders bedoeld (Aunola & Nurmi, 2005). Er is sprake van differentiële affectie 

wanneer ouders, bewust of onbewust, meer of minder affectie tonen naar het ene kind dan 

naar het andere kind.       

Differentiële behandeling maakt onvermijdelijk deel uit van de dagelijkse 

opvoedpraktijk (Kowal & Kramer, 1997). Zo blijkt dat ouders over het algemeen affectiever 

zijn naar hun jongste kind (Kowal & Kramer, 1997, Kowal, Kramer, Krull, & Crick, 2002) en 

dat differentiële behandeling meer voorkomt in gezinnen waar sprake is van 

huwelijksconflicten en een lage sociaal economische status (Atzabia-Poria & Pike, 2008; 

Jenkins, Rasbash & O‟Connor, 2003; McHale, Crouter, McGuire & Updegraff, 1995).  Brody, 

Stoneman & McCoy (1992) vonden in hun onderzoek bovendien dat kinderen die een hogere 

negatieve emotionaliteit hadden, en dus vaker gefrustreerd en boos waren, minder ouderlijke 

warmte en affectie ontvingen dan kinderen met een lagere negatieve emotionaliteit. 
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 Ondanks dat differentiële behandeling haast onvermijdelijk is binnen het 

gezinsfunctioneren, en eerder norm dan uitzondering vormt, hebben veel onderzoekers toch 

een link gelegd tussen differentiële behandeling en negatieve uitkomsten bij kinderen en 

adolescenten (Barrett Singer & Weinstein, 2000; Brody et al., 1992; McHale et al., 1995).  

In het kader van de huidige studie wordt onderzocht of differentiële affectie invloed 

heeft op de ontwikkeling van internaliserend probleemgedrag bij adolescenten. Ondanks de 

vele onderzoeken die het ontstaan, de uiting en de invloed van differentiële affectie hebben 

onderzocht en er veel theorieën zijn gevormd over de invloed van differentiële affectie op 

internaliserend probleemgedrag zijn er nog maar weinig onderzoeken die dit verband 

daadwerkelijk hebben kunnen aantonen. Zo vonden Aunola en Nurmi (2005) in hun metingen 

geen significant bijdrage van  differentiële affectie op de ontwikkeling van internaliserend 

probleemgedrag. Richmond en collega‟s (2000) vonden in hun onderzoek slechts een verband 

met externaliserend probleemgedrag. Externaliserend probleemgedrag zou volgens hen eerder 

een gevolg van differentiële affectie zijn dan internaliserend gedrag aangezien het 

achtergestelde kind de gemiste aandacht van ouders in eerste instantie door middel van 

negatief gedrag zou gaan opeisen. Ook Kowal en collega‟s (2002) vonden geen significant 

verband tussen differentiële affectie en internaliserend probleemgedrag. Slechts een 

onderzoek met een  klinische populatie wees uit dat er bij kinderen met een angststoornis 

vaker sprake was van differentiële affectie dan bij kinderen zonder angststoornissen 

(Lindhout, Boer, Markus, Hoogendijk, Maingay & Borst, 2002). 

Ondanks dat het verband tussen differentiële affectie en internaliserend 

probleemgedrag nog niet eerder werd aangetoond, zijn er wel onderzoeken die de theorieën 

over het bestaan van dit verband ondersteunen, namelijk de onderzoeken die differentiële 

affectie in verband brachten met de eigenwaarde van siblings. Zo vonden Brody en collega‟s 

(1992), McHale en collega‟s (2000) en Barrett Singer en Weinstein (2000) een sterk verband 

tussen de eigenwaarde van kinderen en differentiële behandeling. Kinderen die rapporteerden 

dat ze werden achtergesteld in een gezinssituatie waar differentiële affectie werd 

gerapporteerd, rapporteerden eveneens een lagere eigenwaarde. De vraag waarom deze 

uitkomsten op eigenwaarde, en mogelijk ook op internaliserend probleemgedrag, uniek zijn 

voor differentiële behandeling en waarom ze niet gewoon het gevolg zouden kunnen zijn van 

andere risicofactoren binnen het gezin werd onder andere beantwoord door het onderzoek van 

Barrett Singer en Weinstein (2000). Uit dit onderzoek bleek dat voor siblings met name het 

verschil in ontvangen ouderlijke affectie een rol speelde bij de ontwikkeling van eigenwaarde, 
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en minder de werkelijke mate van affectie die ze individueel ontvingen. Negatieve effecten 

werden dan ook niet alleen bij de achtergestelde siblings gevonden. Kowal en collega‟s 

(2002) concludeerden dat er ook voor de voorgetrokken sibling sprake kan zijn van negatieve 

gevolgen door differentiële affectie. Vooral wanneer er sprake is van een goede siblingrelatie 

kunnen voorgetrokken siblings zich de differentiële behandeling aantrekken en zijn ze zich 

bewust van de behoeften en gevoelens van hun sibling waaraan niet tegemoet wordt gekomen. 

Deze unieke invloed van differentiële behandeling op eigenwaarde, en mogelijk ook op 

internaliserend probleemgedrag, wordt door Feinberg, Neiderhisser, Simmes, Reiss en 

Hetherington (2000) verklaard aan de hand van het sociaal vergelijkingsmodel. Dit model 

stelt dat mensen sterk de neiging hebben om zichzelf met anderen te vergelijken en hun 

gevoel van eigenwaarde hieruit af te leiden. De mogelijke unieke negatieve effecten van 

differentiële affectie kunnen voortkomen uit het gevoel dat wanneer dezelfde ouder meer 

affectie toont naar een sibling, de andere sibling de reden hiervoor in eerste instantie bij 

zichzelf zoekt; „mijn sibling is leuker dan ik, ik ben niet leuk genoeg‟ (Feinberg et al., 2000). 

Aangezien een lage eigenwaarde deel uit zou kunnen maken van internaliserende 

probleemgedragingen is het de vraag waarom het verband dat gevonden is tussen een lage 

eigenwaarde en differentiële affectie niet gevonden is voor differentiële affectie en 

internaliserend probleemgedrag. Eén van de verklaringen voor het uitblijven van 

internaliserend probleemgedrag als gevolg van differentiële affectie is in hoeverre siblings 

differentiële behandeling rechtvaardigen (Atzaba-Poria & Pike, 2008; Boll, Ferring & Filipp, 

2005; Kowal et al., 2002; Kowal & Kramer, 1997; Kowal, Krull & Kramer, 2004; Kowal, 

Krull & Kramer, 2006). Uit onderzoek van Kowal en Kramer (1997) bleek dat 75 % van de 

kinderen, die rapporteerden dat er in hun gezin sprake was van differentiële behandeling, dit 

eerlijk vonden. Kinderen rechtvaardigden differentiële behandeling op basis van verschil in 

leeftijd en verschil in behoeften waarin ouders moeten voorzien. Rechtvaardiging van 

differentiële behandeling zou leiden tot minder negatieve effecten (Boll et al., 2005; Kowal et 

al., 2002). In een vervolgonderzoek door Kowal en collega‟s (2006) vond maar 59% van de 

kinderen uit gezinnen waar differentiële affectie werd gerapporteerd dit eerlijk. Er lijkt dus 

een verschil te zijn tussen rechtvaardiging van differentiële behandeling en, specifiek, 

differentiële affectie (Kowal et al., 2006). Het belang van het maken van onderscheid tussen 

verschillende vormen van differentiële behandeling in het onderzoek naar rechtvaardiging 

door siblings werd nog eens onderstreept door een studie van Jenkins Tucker, McHale en 

Crouter (2003). Zij concludeerden dat kinderen in eerste instantie bij differentiële behandeling 
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meer hun aandacht richten op verschillen in privileges, huishoudelijke taken en tijd die met de 

ouders wordt doorgebracht dan op differentiële affectie. Het gebrek aan onderscheid tussen 

verschillende vormen van differentiële behandeling binnen het onderzoek naar 

rechtvaardiging door siblings kan betekenen dat de rol die rechtvaardiging speelt bij 

differentiële affectie misschien kleiner is dan wordt vermoed. Rechtvaardiging zou in dat 

geval geen verklaring kunnen zijn voor het uitblijven van internaliserend probleemgedrag bij 

siblings die differentiële affectie rapporteren. 

 Een andere verklaring voor het uitblijven van internaliserend probleemgedrag als 

gevolg van differentiële affectie, en waar binnen deze studie op in zal worden gegaan, is de 

rol die de siblingrelatie speelt. Gezien de eerder beschreven verbanden tussen siblingrelaties 

en internaliserend probleemgedrag zou de siblingrelatie een mogelijk mediërende rol kunnen 

spelen bij het verband tussen differentiële affectie en internaliserend probleemgedrag 

(Scholte, Engels, de Kemp, Harakeh & Overbeek, 2007). Veel studies die zich richten op 

differentiële behandeling onderzoeken het verband met siblingrelaties. Zo toonden Kowal en 

Kramer (1997) aan dat hoe meer er sprake was van differentiële behandeling hoe minder 

warm en hecht de siblingrelatie was en hoe meer sprake van conflict. Shahanan, McHale, 

Crouter en Osgood (2008) toonden in een recent longitudinaal onderzoek aan dat wanneer de 

differentiële affectie toenam, de warmte van de siblingrelatie afnam, en andersom. In een 

retrospectieve studie van Boll en collega‟s (2003) bleek dat onder volwassenen de 

siblingrelatie slechter was wanneer er in de kinderjaren sprake was geweest van differentiële 

behandeling. Vanwege deze aangetoonde verbanden zal binnen deze studie naast het directe 

effect van differentiële affectie op internaliserend gedrag, ook een indirect effect worden 

onderzocht, met de siblingrelatie als medierende factor.    

 Net als bij het mogelijke verband tussen de warmte van de siblingrelatie en 

internaliserend probleemgedrag wordt ook bij het verband differentiële affectie en 

internaliserend probleemgedrag gekeken naar de invloed van verschillende seksecombinaties. 

Hoewel veel onderzoeken geen effect van sekse of seksecombinaties hebben gevonden als het 

gaat om de invloed van differentiële behandeling (Feinberg et al, 2000; Kowal & Kramer, 

1997; Kowal, 2004) vonden Tamrouti-Makkink, Semon Dubas, Gerris en van Aken (2004) 

wel een verband tussen differentiële behandeling en internaliserende problemen bij zussen en 

een verband tussen differentiële affectie  en externaliserend probleemgedrag bij broer-zus 

dyaden, maar niet bij de overige seksecombinaties. Ook onderzoeken die zich alleen op 

sekseverschillen hebben gericht tonen aan dat sekse wel degelijk een rol speelt bij de impact 
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van differentiële affectie. Zo concludeerden Shanahan en collega‟s (2008) en McHale en 

collega‟s (2000) uit hun onderzoek dat met name meisjes gevoeliger zijn voor differentiële 

affectie en meer risico lopen op het ontwikkelen van depressie ten gevolge van differentiële 

affectie. Als zowel onderzoek naar de invloed van seksecombinaties als onderzoek naar 

sekseverschillen aantoont dat meisjes en zussen gevoeliger zijn voor differentiële affectie 

wordt voor dit onderzoek verwacht dat vooral bij meisjes in zus-zus dyaden, sprake zal zijn 

van internaliserende problemen ten gevolge van differentiële affectie. Bij broer-broer dyaden 

wordt dit effect het minst verwacht.  

Huidige studie 

 De huidige studie heeft als doel de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: 

Zijn de warmte van siblingrelaties en differentiële affectie van invloed op internaliserend 

probleemgedrag bij jongeren? Hierbij worden zowel directe als indirect verbanden 

onderzocht. Bovendien wordt onderscheid gemaakt in seksecombinaties, wat tot de volgende 

deelvraag heeft geleid: Is de relatie tussen de kwaliteit van siblingrelaties, differentiële 

affectie en internaliserend gedrag anders voor de verschillende seksecombinaties?  

 Op basis van bovenstaande literatuur wordt verwacht dat bij jongeren met 

siblingrelaties die voornamelijk gekenmerkt worden door warmte minder internaliserend 

probleemgedrag voorkomt dan bij jongeren die een minder warme band ervaren met hun 

sibling. Op grond van wetenschappelijk onderzoek naar gendersocialisatie en 

seksegemeenschappelijkheid wordt er vanuit gegaan dat dit verband het sterkst zal zijn voor 

meisjes met een zus en in mindere mate voor jongens met een broer. Ten slotte is de 

verwachting dat de relatie het zwakst zal zijn voor broer-zus dyaden. Wat het effect van 

differentiële affectie betreft wordt gehypothetiseerd dat er sprake zal zijn van een indirect 

verband met internaliserend probleemgedrag. Verwacht wordt dat de siblingrelatie hierbij een 

mediërende rol zal spelen. Ten slotte wordt er vanuit gegaan dat dit verband het sterkst zal 

zijn voor meisjes met een zus, en in mindere mate voor broer-zus dyaden. De verwachting is 

dat dit verband het zwakst zal zijn voor jongens met een broer. 

Methode 

Onderzoeksgroep          

 In deze studie is gebruik gemaakt van data afkomstig uit een longitudinaal 

gecombineerd breedte en diepte onderzoek onder vroeg-adolescenten vanuit de Universiteit 

Utrecht.  Participanten voor het onderzoek zijn a-select geworven via brugklassen (vmbo, 
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havo en vwo) van drie reguliere middelbare scholen. Aan de metingen namen in totaal 579 

leerlingen deel, waarvan 284 jongens (48,9%) en 295 meisjes (50,8%). De leeftijd van de 

brugklassers varieerde tussen de 11 en 14 jaar (m = 12,48, SD = 0,57). Van de leerlingen die 

aangaven een sibling te hebben, hadden 120 jongens een broer (23,3%), 123 meisjes een zus 

(23,8%) en waren er 273 broer-zus dyaden (52,9%). 

Procedure           

 De informatie voor het onderzoek is verzameld bij drie representatieve grote reguliere 

middelbare scholen uit drie verschillende steden in Nederland. De ouders van leerlingen van 

deze scholen hebben een brief ontvangen om hen op de hoogte te stellen van het onderzoek en 

hebben de mogelijkheid gekregen om af te zien van deelname. 

 Voor iedere leerling is een gecodeerd pakketje gemaakt met daarin vragenlijsten voor 

de leerling en zijn of haar sibling, een toestemmingsbrief voor de participatie van de sibling, 

een participatiebrief voor de sibling, een adresformulier voor een bioscoopbon-verloting en 

een antwoordenvelop. Voor het verzamelen van de data hebben studenten van de Universiteit 

Utrecht de scholen bezocht en waren aanwezig tijdens de afname. De leerlingen kregen 

tijdens een mentoruur ieder een pakketje en instructies voor het invullen van de vragenlijsten. 

Leerlingen zaten hierbij apart van elkaar in een toets-opstelling. De rest van de formulieren 

werd mee gegeven voor thuis om te overhandigen aan de ouders en broer of zus. Onder de 

siblingparen die de vragenlijsten terug hadden gestuurd werden bioscoopbonnen verloot. 

 Bij de selectie van de leerlingen werd gelet op de leeftijd van de leerling en de sibling. 

Broers en zussen mochten maximaal twee jaar jonger zijn dan de leerling in verband met het 

invullen van de vragenlijst. Er was geen bovengrens. In de huidige studie werden alleen de 

gegevens van de leerlingen gebruikt.  

Meetinstrumenten          

 De vragenlijst die is gebruikt voor dit onderzoek bestond uit verschillende 

meetinstrumenten. Hier volgt een kort overzicht van de schalen die gebruikt zijn bij het meten 

van de concepten die van belang zijn voor dit onderzoek, te weten internaliserend 

probleemgedrag, warmte siblingrelatie en differentiële affectie.    

 Internaliserend probleemgedrag. Onder internaliserend probleemgedrag wordt gedrag 

verstaan dat naar binnen is gekeerd, zoals angstig, teruggetrokken, depressief gedrag en 

psychosomatische reacties (Eisenberg et al., 2001). De mate van internaliserend 

probleemgedrag is gemeten met veertien stellingen uit de Youth Self Report (Achenbach, 

1991; Verhulst et al., 1997). Voorbeelden van stellingen zijn „Ik voel me eenzaam‟ en „Ik 
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pieker veel, maak me veel zorgen‟. De antwoordmogelijkheden varieerden van „1=helemaal 

niet van toepassing‟ tot „3=duidelijk of vaak van toepassing‟. Een hoge score op deze schaal 

betekent een hoge mate van internaliserend probleemgedrag. De COTAN heeft in 1999 de 

begrips- en criteriumvaliditeit als voldoende en de normen als goed beoordeeld (Evers, van 

Vliet-Mulder & Groot, 2006). In de huidige studie was de Cronbach‟s alpha 0,84. 

 Warmte siblingrelatie. Hier gaat het om de warmte, intimiteit en affectie in een 

siblingdyaden (Brody, 1998). In hoeverre siblings hun relatie als hecht en warm ervaren is 

gemeten aan de hand van 21 items van de Sibling Relationship Questionairre (Buhrmeester & 

Furman, 1990). Voorbeeldstellingen zijn „Hoe veel delen jij en deze broer/zus met elkaar?‟ en 

„Hoeveel houden jij en je broer/zus van elkaar?‟ De antwoordmogelijkheden lagen op een 

vijfpuntsschaal en varieerden van 1 = nauwelijks tot 5 = extreem veel. Een hoge score duidt 

erop dat de kinderen de relatie met hun broer of zus als warm ervaren. In de huidige studie 

was de Cronbach‟s alpha 0,93.  

 Differentiële affectie. Onder ouderlijke affectie wordt met name de affectieve band 

van betrokkenheid en verbondenheid verstaan (Aunola & Nurmi, 2005). Wanneer er sprake is 

van differentiële affectie ervaart één van de kinderen binnen het gezin dat ouders meer of 

minder responsief zijn naar een broer of zus. Differentiële affectie is gemeten met behulp van 

de vragenlijst Sibling Relationship Questionnaire (SRQ), items 43 tot 49 (Buhrmeister & 

Furman, 1990). Voorbeeldstellingen zijn „Wie krijgt er meer aandacht van je moeder: jij of 

deze broer/zus?‟ en „Wie wordt er meestal door je vader voorgetrokken: jij of deze 

broer/zus?‟. Antwoordmogelijkheden gaan van 1 = bijna altijd mijn broer/zus tot 5= bijna 

altijd ik. Antwoordcategorie 3, „ongeveer gelijk‟, ligt in het midden. Bij score van deze 

antwoordmogelijkheid wordt differentiële affectie gerapporteerd. Bij een lage score ervaart 

het kind dat het achtergesteld wordt, bij een hoge score dat het voorgetrokken wordt. De 

schalen voor vader en moeder werden samengevoegd. In de huidige studie was de Cronbach‟s 

alpha 0,64.  

 Seksecombinaties. Ook deze controlevariabele is meetbaar gemaakt door waardes toe 

te kennen aan de verschillende combinaties. Twee broers krijgen de waarde 0, twee zussen de 

waarde 1, en een broer en een zus de waarde 2.  

Resultaten 

In de resultaten wordt door middel van multipele regressieanalyses antwoord gegeven 

op de volgende onderzoeksvraag: Zijn de warmte van siblingrelaties en differentiële affectie 
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van invloed op internaliserend probleemgedrag bij jongeren? Hierbij zal worden gekeken naar 

eventuele directe en indirect verbanden. Ook wordt onderzocht of de verbanden anders zijn 

voor de verschillende seksecombinaties. Er worden per siblingdyaden aparte analyses 

uitgevoerd.          

 Allereerst worden een aantal beschrijvende statistieken besproken die van belang 

waren voor het huidige onderzoek. Deze zijn weergegeven in Tabel 1. Uit deze resultaten 

komt naar voren dat de gemiddelden van de verschillende seksecombinaties significant van 

elkaar verschillen op de variabelen internaliserend probleemgedrag en warmte siblingrelatie. 

Na uitvoering van een Bonferroni-toets bleek dat zussen een significant warmere relatie en 

meer internaliserend probleemgedrag rapporteerden dan broers en broer-zus dyaden. Voor de 

rapportage van de mate van differentiële affectie maakte het geen verschil of de jongere een 

broer of zus heeft.  

Tabel 1 

Gemiddelden, standaarddeviaties en ANOVA voor internaliserend probleemgedrag, warmte 

siblingrelatie en differentiële affectie 

 Broer-broer 

(N=120) 

Zus-zus  

(N=123) 

Broer-zus 

(N=271) 

ANOVA 

 M SD M SD M SD  F 

Internaliserend 

probleemgedrag 

1.27 0.29 1.38 0.27 1.30 0.29 5.12** 

Warmte  

siblingrelatie 

3.13 0.66 3.43 0.60 3.03 0.68 15.23** 

Differentiële 

affectie 

2.97 0.35 2.97 0.37 2.96 0.38 0.04 

Noot: * p <  .05, ** p <  .01 

Alvorens de multipele regressieanalyses werden uitgevoerd, is er gekeken naar de 

correlaties tussen de verschillende variabelen. Zonder controle voor het effect van 

seksecombinaties, bleek warmte siblingrelatie samen te hangen met internaliserend 

probleemgedrag (r = -.13, p < .01) en differentiële affectie  (r = .11, p < .05). Er werd geen 
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significante correlatie gevonden tussen differentiële affectie en internaliserend 

probleemgedrag (r = -.08, p > .05).  

Daarnaast werd er onderscheid gemaakt tussen de verschillende dyaden (broer-broer, 

zus-zus, broer-zus). Om te beginnen werden er voor broer-broer dyaden geen significante 

correlaties gevonden tussen de verschillende variabelen. Daarentegen geldt voor zussen dat 

warmte siblingrelatie significant samenhangt met differentiële affectie (r = .26, p < .01) en 

internaliserend probleemgedrag (r = -.29, p < .01). Er werd voor zussen geen significante 

correlatie gevonden tussen differentiële affectie en internaliserend probleemgedrag. Ten slotte 

werd bij broer-zus dyaden een relatie gevonden tussen warmte siblingrelatie en 

internaliserend probleemgedrag (r = -.13, p < .05) en differentiële affectie en internaliserend 

probleemgedrag (r = -.14, p < .05). Er werd voor broer-zus dyaden geen significante correlatie 

gevonden tussen warmte siblingrelatie en differentiële affectie.      

Vooraf werd verwacht dat er sprake zou zijn van een mediërend effect van warmte 

siblingrelatie op de relatie tussen differentiële affectie en internaliserend probleemgedrag. Om 

dit te kunnen onderzoeken moest worden voldaan aan verschillende voorwaarden, namelijk 

een significant correlationeel verband tussen alle drie de variabelen. Uit de hierboven 

beschreven resultaten kan worden geconcludeerd dat zowel voor de hele groep als de 

verschillende siblingdyaden hier niet aan wordt voldaan. Er kan daarom geen sprake zijn van 

een mediërend effect van de warmte van de siblingrelatie.     

 Om te toetsen of internaliserend probleemgedrag voorspeld werd door differentiële 

affectie en warmte siblingrelatie werden er multipele regressieanalyses per seksecombinatie 

uitgevoerd. In Tabel 2 zijn de resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat alleen voor zussen 

geldt dat er een significant negatief effect is van warmte siblingrelatie op internaliserend 

probleemgedrag. Hoe warmer de relatie, hoe minder internaliserend probleemgedrag zussen 

rapporteren. Differentiële affectie bleek alleen in broer-zus dyaden een significante rol te 

spelen. Wanneer een jongere zich achtergesteld voelde ten opzichte van zijn of haar sibling, 

was er eveneens sprake van meer internaliserend probleemgedrag. 
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Tabel 2 

Multipele regressie analyse van internaliserend probleemgedrag voorspeld uit warmte 

siblingrelatie en differentiële affectie  

                                                               Internaliserend probleemgedrag 

 B SE  R
2
 

Broer-broer (N = 118) 

 Warmte siblingrelatie 

 Differentiële affectie 

 

Zus-zus (N = 123) 

 Warmte siblingrelatie 

 Differentiële affectie 

 

Broer-zus (N = 273) 

 Warmte siblingrelatie 

 Differentiële affectie 

 

-.07 

  .06 

 

 

-.13 

-.03 

 

 

-.05 

-.10 

 

.04 

.08 

 

 

.04 

.07 

 

 

.03 

.05 

 

-.17 

  .07 

 

 

    -.28** 

-.03 

 

 

-.11 

  -.13* 

.03 

 

 

 

.08 

 

 

 

.03 

Noot:  * p <  .05 ** p < .01 

 

Discussie 

Het doel van de huidige studie was te onderzoeken in welke mate de warmte van de 

siblingrelatie en differentiële affectie van invloed zijn op internaliserend probleemgedrag bij 

jongeren. Hierbij werd gekeken naar zowel directe als indirecte effecten en onderscheid 

gemaakt tussen verschillende seksecombinaties.  

 Wat betreft de warmte van de siblingrelatie werd er verwacht dat een hechte, intieme 

relatie tussen siblings zou leiden tot minder internaliserend probleemgedrag. In dit kader werd 

gesteld dat dit verband respectievelijk het sterkst zou zijn voor meisjes met een zus en jongens 

met een broer en het zwakst voor broer-zus dyaden. De resultaten bevestigen de hypothese 

gedeeltelijk: er werd een samenhang gevonden tussen warmte siblingrelatie en internaliserend 

probleemgedrag bij meisjes met een zus. Deze bevinding wordt gesteund door eerder 

onderzoek waarin uit wordt gegaan van de eerder besproken principes van gendersocialisatie, 

waarin wordt getheoretiseerd dat relaties door vrouwen als interactiever en intiemer worden 
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ervaren en een belangrijke invloed hebben op het eigen welzijn (Umberson et al., 1996; 

Moser et al., 1996), en seksegemeenschappelijkheid, waarin wordt uitgegaan van een grotere 

impact op het gedrag wanneer siblings zich met elkaar kunnen identificeren (Hoffman, et al., 

2005).             

 Voor  broer-broer en broer-zus dyaden werd geen verband gevonden tussen de warmte 

van de siblingrelatie en internaliserend probleemgedrag. Een mogelijke verklaring hiervoor 

kan zijn dat de invloed van de warmte van de siblingrelatie op het welzijn bij jongens zich op 

een andere manier uit. Uit onderzoek blijkt dat meisjes over het algemeen meer te kampen 

hebben met internaliserende problemen, waar jongens vooral externaliserend probleemgedrag 

vertonen (Leadbeater, Blatt & Quinlan, 1995). Het is daarom mogelijk dat het verband voor 

broer-broer en broer-zus dyaden wel significant zou zijn als het effect van de warmte van de 

siblingrelatie op externaliserend probleemgedrag of probleemgedrag in het algemeen zou 

worden onderzocht. Een andere verklaring voor het uitblijven van een effect bij broer-broer 

en broer-zus dyaden kan zijn dat vrienden op deze leeftijd een grotere rol gaan spelen bij de 

identificatie en modelling van gedrag. Uit onderzoek blijkt dat de siblingrelatie tijdens de 

adolescentie verslechtert (Steinberg & Morris, 2001). In vergelijking met relaties met 

leeftijdsgenootjes wordt er meer negativiteit en conflict in de siblingrelatie gerapporteerd door 

adolescenten. Daarentegen worden vriendschappen in de adolescentie steeds waardevoller: 

vrienden blijken een belangrijke bron van sociale steun te vormen en dragen in grote mate bij 

aan de ontwikkeling van het zelfbeeld en het welzijn (La Greca & Harrison, 2005). Ten slotte 

is er in het huidige onderzoek geen rekening gehouden met de mate van conflict in de 

siblingrelatie. Al eerder werd besproken hoe conflict en steun kunnen interveniëren bij de 

beïnvloeding van probleemgedrag (Stormshak et al., 1996). Dit zou kunnen betekenen dat een 

warme siblingrelatie belangrijker is wanneer deze daarnaast ook erg conflictueus is. Het zou 

interessant zijn om te onderzoeken of het effect van de warmte van de siblingrelatie op 

internaliserend probleemgedrag anders zou zijn wanneer er rekening wordt gehouden met een 

interactie-effect van conflict. 

 Wat het effect van differentiële affectie betreft werd verwacht dat er sprake zou zijn 

van een indirect verband met internaliserend probleemgedrag. De siblingrelatie zou hierbij 

een mediërende rol spelen. Ook werd verwacht dat dit verband het sterkst zou zijn voor 

zussen, en het zwakst voor broers aangezien meisjes gevoeliger zouden zijn voor differentiële 

affectie (McHale et al., 2000; Shanahan et al., 2008) en er al eerder voor zussen een verband 

werd gevonden tussen differentiële behandeling en internaliserend probleemgedrag 
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(Tamrouti-Makkink et al., 2004). De resultaten zijn wat dat betreft opvallend. Gevonden werd 

dat er geen sprake is van een indirect verband tussen differentiële affectie en internaliserend 

probleemgedrag, dus dat de siblingrelatie geen rol speelt in de totstandkoming van 

internaliserende problemen ten gevolge van differentiële affectie, en dat van een direct 

verband alleen sprake was bij broer-zus dyaden. Voor broer-zus dyaden gold dat wanneer ze 

rapporteerden dat ouders meer responsief, meer betrokken en meer ondersteunend waren naar 

hun sibling dan naar henzelf, er meer sprake was van internaliserend probleemgedrag. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat jongens en meisjes in een broer-zus dyaden niet significant meer 

differentiële affectie rapporteerden dan meisjes en jongens in een seksegemeenschappelijke 

siblingdyaden. De link tussen differentiële affectie en internaliserend probleemgedrag lijkt 

dus niet afhankelijk van de mate waarin differentiële affectie wordt ervaren, maar lijkt meer 

afhankelijk van hoe differentiële affectie wordt ervaren. Deze hypothese wordt ondersteund 

door studies van Atzaba-Poria en Pike (2008), Boll en collega‟s (2005), Kowal en collega‟s 

(2002), Kowal en Kramer (1997) en Kowal en collega‟s (2004) die stellen dat niet de mate 

van differentiële affectie, maar de rechtvaardiging en beleving van differentiële affectie een 

rol zou spelen bij de ontwikkeling van internaliserend probleemgedrag. De vraag is waarom 

siblings in een boer-zus dyaden differentiële affectie anders zouden beleven dan siblings in 

een seksegemeenschappelijke dyaden. Een antwoord daarop zou kunnen zijn dat jongeren in 

een seksegemeenschappelijke siblingdyaden de differentiële affectie van hun ouders kunnen 

verklaren door een verschil in leeftijd terwijl jongeren in een broer-zus dyaden differentiële 

affectie van hun ouders ook zouden kunnen verklaren door verschil in sekse. Differentiële 

affectie gebaseerd op sekse is voor jongeren wellicht moeilijker te rechtvaardigen of 

accepteren dan differentiële affectie gebaseerd op leeftijd. Uit een studie van Kowal en 

Kramer (1997) kwam naar voren dat 75%  van de kinderen die differentiële affectie 

verklaarden vanuit een verschil in leeftijd, dit eerlijk vonden.     

 Conrade en Ho (2001) toonden in hun onderzoek aan dat er veel verschil is in de 

benadering van zonen en dochters door ouders. Zo zouden moeders een permissieve 

opvoedstijl toepassen op hun zoon en een autoritatieve opvoedstijl op hun dochter. Voor 

vaders gold dat zij naar hun zoon kritischer en minder ondersteunend waren dan naar hun 

dochters. Onderzoek van Ross, Tesla, Kenyon en Lollis (1990) liet zien dat wanneer jonge 

kinderen ruzie hebben met leeftijdsgenoten moeders eerder de kant kiezen van hun zoon dan 

van hun dochter. Deze aspecten van differentiële affectie spelen geen rol in 

seksegemeenschappelijke siblingdyaden. Voor toekomstig onderzoek zou het erg interessant 
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zijn om specifiek te kijken in hoeverre differentiële affectie op basis van sekse een rol speelt 

voor broers en zussen.   

Kwaliteiten en beperkingen van het onderzoek      

 De huidige studie kent een aantal sterke kanten. Zo werden in de populatie 

verschillende opleidingsniveaus, etniciteiten en sociaal economische milieus 

vertegenwoordigd, wat de uitkomsten representatief en generaliseerbaar maakt voor jongeren 

in Nederland. Bovendien werden zowel warmte van de siblingrelatie als differentiële affectie 

in één model samengevoegd om de unieke associaties van deze aspecten op de ontwikkeling 

van jongeren binnen de gezinscontext te kunnen onderzoeken. Verder biedt de huidige studie 

inzicht in de rol die siblings spelen bij de ontwikkeling van internaliserend probleemgedrag 

onder adolescenten, en werpt deze studie meer licht op de complexe invloeden van 

differentiële affectie. Deze kennis kan in de toekomst gebruikt worden als onderdeel van 

interventies die zich richten op de relationele omgeving van het gezin, zoals bijvoorbeeld 

mediatietherapie of multisysteemtherapie.        

 Wetenschappelijk gezien is deze studie van belang aangezien er wel degelijk een 

correlatie tussen differentiële affectie en internaliserend probleemgedrag is aangetoond. Dit 

benadrukt dat differentiële behandeling niet onderzocht moet worden als één dimensie, maar 

een overkoepelend begrip is voor verschillende aspecten van differentiële behandeling. 

Hetzelfde geldt voor het begrip siblingrelatie, waarvoor bewezen is dat de dimensie „warmte‟ 

voor zussen een significant effect heeft op de ontwikkeling van internaliserend 

probleemgedrag.  

     De huidige studie kent echter ook een aantal beperkingen die in acht moeten worden 

genomen bij de interpretatie van de resultaten. Ten eerste is er binnen het onderzoek gebruik 

gemaakt van een cross-sectioneel design, waardoor er geen uitspraken kunnen worden gedaan 

over causaliteit van de variabelen, maar alleen over de samenhang ervan. Er kan dus niet met 

zekerheid gesteld worden dat een warme siblingrelatie en differentiële affectie leiden tot meer 

of minder internaliserend probleemgedrag. Ten tweede is de informatie via zelfrapportage 

verzameld, wat een risico op over- en onderrapportage met zich meebrengt door sociaal 

wenselijk antwoorden. Uit onderzoek blijkt echter dat zeker internaliserend probleemgedrag 

het beste door jongeren zelf kan worden gerapporteerd, omdat ouders in veel gevallen 

onderrapporteren (Kolko & Kazdin, 1993; Sourander, Helstela, & Helenius, 1999). Ten derde 

is de sterkte van de correlaties en de bèta‟s bescheiden, wat maakt dat de resultaten met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Desalniettemin is er wel degelijk een 
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significant verband aangetoond. Ten slotte is het instrument waarmee differentiële affectie 

werd gemeten minder betrouwbaar bevonden. Dit is mogelijk te wijten aan het kleine aantal 

items waarmee differentiële affectie wordt gemeten, en aan het feit dat de aparte scores voor 

differentiële affectie van de vader, en differentiële affectie van de moeder, in de statistische 

analyses zijn samengevoegd. Hiervoor is gekozen omdat binnen het huidige onderzoek de 

interesse lag bij het effect van ouderlijke differentiële affectie op de ontwikkeling van 

internaliserende problemen van jongeren.  

Suggesties voor toekomstig onderzoek       

 De huidige studie geeft een aantal belangrijke implicaties voor verder onderzoek. Ten 

eerste zijn er in dit onderzoek geen causale verbanden aangetoond, longitudinaal onderzoek 

kan hier meer licht op werpen. Ook kan een uitgebreider meetinstrument voor differentiële 

affectie zorgen voor betere betrouwbaarheid van resultaten. Daarnaast is het opvallend dat er 

voor jongens weinig significante resultaten zijn gevonden. Wellicht leidt onderzoek naar 

externaliserend probleemgedrag als gevolg van de warmte van de siblingrelatie en 

differentiële affectie tot andere bevindingen. Ten slotte verwijst de literatuur naar een 

interactie tussen de warmte van de siblingrelatie en conflict hierbinnen. Het zou interessant 

zijn om te onderzoeken of het effect van warmte in de siblingrelatie op internaliserend 

probleemgedrag wordt beïnvloed door interactie-effecten van conflict.  

Conclusie         

 Concluderend benadrukt dit onderzoek dat aspecten van de sibling context, waaronder 

de warmte van de siblingrelatie en differentiële affectie door ouders, samenhangen met het 

welzijn van vroegadolescenten. Deze relatie blijkt bovendien anders te zijn voor verschillende 

seksecombinaties. Deze bevindingen suggereren dat de sibling context van belang is bij het 

begrijpen van probleemgedrag van adolescenten en daarom een relevant onderwerp van 

onderzoek en interventie vormt. 
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