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Abstract 
Introduction: This study examined the link between warmth and conflict in the sibling relationship 

and positivity and negativity in the parent-child relationship and the link between warmth and conflict 
in the sibling relationship on the attachment to peers. Method: Participants were 187 secondary school 

children in the age of 11 to 15 years who lived in the south of the Netherlands. Data were gathered 

through self-report questionnaires over two years.  Results: The research questions were answered 
with regression analyses. Findings revealed that the sibling relationship has a positive and negative 

influence on the parent-child relationship and vice versa, and that attachment to peers has influence on 

the positive relationship between siblings. Discussion: In contrast to the expectation was the influence 

of attachment to peers on warmth in the sibling relationship stronger than the influence of warmth in 
the sibling relationship on attachment to peers. Suggestions for further research are given. 

 

Keywords: Siblings, sibling relationship, parent-child relationship, peers. 

 

Theoretische inleiding  

Broer-zus en ouder-kind relatie 

De relatie die broers en zussen (siblings) met elkaar hebben is één van de 

langstlopende relaties in het leven van mensen (Boll, Ferring & Sigrun-Heide, 2005; White, 

2001). Bij de geboorte van een broertje of zusje ontstaat deze relatie al en de relatie zal 

meestal pas eindigen als één van de twee komt te overlijden. Siblings hebben vaak een relatie 

met elkaar die zowel negatief als positief is. Er is bij veel van deze relaties sprake van een 

goede band, dit houdt in dat siblings een warme relatie met elkaar hebben en goed met elkaar 

overweg kunnen. Maar in deze relaties zit vaak ook negatief gedrag zoals ruzie maken en 

vijandigheid tegenover elkaar (Feinberg, Reiss, Neiderhiser & Hetherington, 2005; Bullock & 

Dishion, 2002; McHale, Updegraff, Tucker & Crouter, 2000).  

Het krijgen van aandacht van ouders blijkt in veel siblingrelaties tot een gevoel van 

oneerlijkheid en probleemgedrag te leiden doordat het ene kind meer aandacht krijgt dan haar 

broer of zus. De sibling die de minste aandacht van zijn of haar ouders krijgt, is meer geneigd 

om externaliserend probleemgedrag te vertonen dan zijn of haar broer of zus (Richmond, 

Stocker & Rienks, 2005).  

Ook de band van een kind met zijn ouders heeft invloed op de relatie die siblings met 

elkaar hebben (Feinberg, McHale, Crouter & Cumsille, 2003). Zo komt in het artikel van 

Brody (1998) naar voren dat de siblingrelatie het beste kan worden gezien als een deel van het 

dynamische proces dat zich afspeelt binnen een gezin. Daarmee wordt bedoeld dat de ouder-

kind relatie de eerste relatie is die kinderen ontwikkelen. Deze relatie gebruiken zij 

vervolgens als basis voor het vormen van andere relaties en zo ook voor het vormen van een 

siblingrelatie. De hechtingstheorie en de sociale leertheorie spelen hier een grote rol in. Zo 

komt in het onderzoek van Troupel-Cremel en Zaouche-Gaudron (2006) naar voren dat de 
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hechting tussen moeder en kind een belangrijke basis is voor de relatie die siblings met elkaar 

hebben. Kinderen gebruiken de relatie met hun ouders als voorbeeld voor het vormen van de 

siblingrelatie. Dit wordt bevestigd in het onderzoek van Pinel-Jacquemin en Zaouche-

Gaudron (2009) waarin er sprake is van een wisselwerking tussen de dyades in het gezin. Zo 

speelt door middel van hechting de ouder-kind relatie een belangrijke rol in het hebben van 

een goede siblingrelatie. De ouder-kind relatie is hierin dus een voorbeeld voor het hebben 

van een goede band met je broer of zus.  

Er is dus sprake van invloed van de ouder-kind relatie op de siblingrelatie maar de 

siblingrelatie heeft ook invloed op de ouder-kind relatie. Zo komt in het onderzoek naar voren 

dat zowel negativiteit in de ouder-kind relatie leidt tot meer agressie in de siblingrelatie, 

alsook dat wanneer er sprake is van veel relationele agressie in de siblingrelatie er sprake is 

van een minder sterke band tussen ouders en kinderen (Updegraff, Thayer, Whiteman, 

Denning & McHale, 2005; Dunn, Deater-Deckard, Pickering, & Golding, 1999). Hieruit blijkt 

dat er dus verbanden te vinden zijn tussen de siblingrelatie en de ouder-kind relatie, en dat er 

sprake is van invloed vanuit de ouder-kind relatie op de siblingrelatie en andersom (Dekovic 

& Buist, 2005; Vollins & Elins, 1998). Echter komt in de overzichtsartikelen van Brody 

(1998) en Cox en Paley (1997) naar voren dat de invloed vanuit de ouder-kind relatie op de 

siblingrelatie groter is dan de invloed van de siblingrelatie op de ouder-kind relatie.  

Naast een gezamenlijke invloed van ouders is er tevens onderzoek gedaan waarin apart 

naar vaders en moeders is gekeken. De resultaten van deze onderzoeken sluiten grotendeels 

aan bij de hiervoor genoemde bevindingen. Een positieve band tussen de vader en het jongere 

broertje of zusje van een kind blijkt een positieve invloed te hebben op de band die siblings 

met elkaar vormen (Brody, Stoneman & Gauger, 1996). Ook in ander onderzoek wordt deze 

positieve invloed van vaders bevestigd. In het onderzoek van Brody, Stoneman en McCoy 

(1994) komt naar voren dat als vaders een positieve band hebben met hun zoon of dochter en 

tijdens interactie hun zoon of dochter positief benaderen dit een positieve invloed heeft op de 

relatie die siblings met elkaar hebben.  

In het onderzoek van Howe, Fiorentino en Gariépy (2003) komt naar voren dat als 

moeders in de buurt van siblings zijn het aantal conflicten tussen deze siblings lager is dan 

wanneer moeders afwezig zijn. Er blijkt ook dat als moeders erg betrokken zijn bij conflicten 

en interactie van siblings, siblings eerder geneigd zijn hun moeder op te zoeken als maatje om 

mee te spelen en om conflicten op te lossen. In tegenstelling tot het onderzoek van Howe en 

collega’s (2003) komt in het onderzoek van Howe, Aquran-Assee en Bukowski (2001) naar 

voren dat als moeders erg betrokken zijn bij hun kinderen dit voor moeders de gelegenheid 
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biedt om siblings te leren vriendschappelijk en gelijkwaardig met elkaar om te gaan. Dat 

moeders als goed voorbeeld kunnen dienen voor relaties die siblings met elkaar hebben blijkt 

ook uit het onderzoek van Bussel en collega’s (1999). In dit onderzoek komt naar voren dat 

als moeders allebei de kinderen op een positieve manier behandelen de siblings naar elkaar 

toe ook deze positieve benadering zullen laten zien. Bovenstaande bevindingen laten zien dat 

er invloed is van vaders en moeders afzonderlijk. Omdat zowel vaders als moeders invloed 

blijken te hebben op de band die siblings met elkaar hebben is er in dit onderzoek voor 

gekozen om ouders te zien als eenheid.  

 

Siblings en leeftijdgenoten 

Kinderen leren al vroeg in hun ontwikkeling vaardigheden die nodig zijn voor sociale 

interacties. Er is echter nog geen eenduidigheid over de manier waarop dit gebeurt. In de 

literatuur zijn er twee stromingen te onderscheiden. De ‘epigenetische wijze’ gaat er vanuit 

dat de primaire relatie tussen moeder en kind de basis vormt van sociale interacties. 

Vervolgens ontwikkelt het kind relaties met andere volwassenen en kinderen. Het ‘sociale 

netwerk model’ gaat er juist vanuit dat verschillende mensen zorgen voor de verschillende 

behoeften van een kind. Tijdens het socialisatieproces leert het kind om een deelnemer te 

worden in de verschillende netwerken. Een voorbeeld van een netwerk is het netwerk van 

leeftijdgenoten. Kinderen spelen al heel vroeg met vriendjes en zij geven de voorkeur aan 

leeftijdgenoten boven hun ouders (Lewis, 2005). In de adolescentie zijn vrienden duidelijk 

aanwezig in het dagelijks leven van de adolescent (Updegraff, Booth & Thayer, 2006).   

Een ander belangrijk netwerk is dat van de siblings. Er is bewijs dat het kind net zo 

gehecht raakt aan (oudere) siblings als aan de ouders. Toch is er naar de rol van siblings 

weinig onderzoek gedaan, het meeste onderzoek is gedaan naar de ouder-kind relatie (Bank, 

Burraston & Snyder, 2004).  

 Dit is vreemd, aangezien kinderen in hun jeugd meer tijd met siblings doorbrengen 

dan met hun ouders (Bank et al., 2004; Stormshak, Comeau & Shepard, 2004). Tevens is het 

vreemd dat er in onderzoek meer aandacht wordt besteed aan de invloed van leeftijdgenoten 

dan van siblings. Ten eerste brengen siblings in hun jeugd meer tijd met elkaar door dan met 

leeftijdgenoten. Ten tweede blijft een siblingrelatie het hele leven van een kind bestaan, 

terwijl vriendschappen veranderen. Als laatste behoren siblings tot het gezinssysteem en dit 

systeem is een belangrijke voorspeller van probleemgedrag bij kinderen en dat werkt door in 

de adolescentie (Stormshak et al., 2004).  
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In de vroege ontwikkeling wordt de siblingrelatie gekenmerkt als emotioneel positief, 

maar zijn er ook de nodige conflicten (Stormshak, et al., 2004). In de vroege adolescentie (10-

13 jaar) zijn er meer conflicten met siblings dan met elk ander persoon in hun omgeving, 

behalve dan misschien met moeders. Maar er is tegelijkertijd sprake van warmte en 

samenwerking. Net als de relatie met ouders wordt ook de siblingrelatie gelijkwaardiger 

tijdens de adolescentie, er zijn minder conflicten en het is minder intiem. De verklaring 

hiervoor is dat siblings, naarmate ze ouder worden, minder tijd met elkaar doorbrengen (Pike 

& Atzaba-Poria, 2003; Smetana, Campione-Bar & Metzger, 2006). Seginer, Shoyer, Hossessi 

en Tannous (2007) hebben echter gevonden dat tijdens de adolescentie de relatie met oudere 

siblings intiemer en warmer wordt. Smetana en collega’s (2006) en Updegraff, McHale en 

Crouter (2002) hebben gevonden dat adolescenten meer intimiteit ervaren met vrienden dan 

met siblings en juist meer controle ervaren door siblings dan door vrienden. De rol van de 

siblingrelatie tijdens de adolescentie komt uit deze onderzoeken dus niet eenduidig naar 

voren.  

  Kinderen leren om te helpen, te delen, samen te werken en empathie te hebben voor 

anderen door naar hun sibling te kijken. In hun leven delen siblings veel objecten, ervaringen 

en mensen (Lewis, 2005). Siblingrelaties hebben verschillende invloeden op de sociale en 

emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze relatie wordt gebruikt als basis om vaardigheden 

te ontwikkelen en te oefenen voor sociale interacties. Hier horen ook interacties met 

leeftijdgenoten bij (Lockwood, Kitzmann & Cohen, 2001). Het hebben van een sibling lijkt 

vooral van belang voor het omgaan met conflicten (Kitzman, Cohen & Lockwood, 2002). 

Er is een sterk verband tussen socialisatie ervaringen binnen het gezin en de kwaliteit 

van de relatie van adolescenten met leeftijdgenoten. Weinig onderzoeken hebben echter de 

siblingrelatie en de relatie met leeftijdgenoten tegelijkertijd onderzocht (Updegraff, Booth & 

Thayer, 2006). 

In de literatuur komen twee modellen naar voren over de wisselwerking van deze 

relaties: het ‘carryover model’ en het compensatiemodel. Het ‘carryover model’ gaat uit van 

gelijkheid in de kwaliteit van beide relaties. In beide relaties worden dan dezelfde 

interactiestrategieën gebruikt. Dit is te verklaren vanuit de hechtingstheorie en de sociale 

leertheorie. Kinderen leren in het gezin om op een bepaalde manier om te gaan met relaties. 

Vanuit deze ervaring ontwikkelen ze interne werkschema’s over sociale relaties. Deze 

schema’s worden vervolgens gegeneraliseerd naar relaties die kinderen aangaan met 

leeftijdgenoten (Sherman et al., 2006). 
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De siblingrelatie biedt unieke kansen voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 

Dit gebeurt door sociale leermechanismen (Kim, McHale, Crouter & Osgood, 2007). Oudere 

siblings die zich goed hebben aangepast kunnen worden gebruikt als een positief voorbeeld en 

geven emotionele steun aan de jongere sibling. Omgekeerd kan negatief gedrag van de oudere 

sibling ervoor zorgen dat de jongere sibling gaat experimenteren met dit gedrag. Hierbij moet 

bijvoorbeeld worden gedacht aan agressief gedrag en drugsgebruik. Deze bevindingen sluiten 

aan bij de sociale leertheorie (Ardelt & Day, 2002; Ostrov, Crick, & Stauffacher, 2006).  

Het compensatiemodel gaat uit van verschil in kwaliteit van de beide relaties. 

Kinderen compenseren de ene negatieve relatie met een positieve andere relatie (Lockwood et 

al., 2001; Sherman et al., 2006). Siblingrelaties geven kinderen en adolescenten de 

gelegenheid om te leren hoe ze effectief moeten omgaan met personen buiten hun huis, vooral 

met leeftijdgenoten. Siblings dienen tevens als buffer tegen negatieve ervaringen met 

leeftijdgenoten (McCoy, Brody & Stoneman, 2002). Ook Lockwood, Gaylord, Kitzmann en 

Cohen (2002) hebben in hun onderzoek gevonden dat de siblingrelatie een belangrijke buffer 

is tegen de effecten van stress op de relatie met leeftijdgenoten. Ondanks de verschillen in 

beide relaties is de ervaring van omgang met een sibling een goede oefening voor de omgang 

met leeftijdgenoten. Uit het onderzoek van Sherman en collega’s (2006) komt naar voren dat 

een harmonieuze vriendschap (met dezelfde sekse) een minder goede siblingrelatie 

compenseert. Andersom geldt dit niet. Er is dus bewijs dat beide relaties elkaar kunnen 

compenseren. 

Voor het ‘carryover’ model zijn meerdere bewijzen gevonden. Uit het onderzoek van 

Bank en collega’s (2004) komt dat positieve relaties met leeftijdgenoten worden geassocieerd 

met steunende siblingrelaties. Omgekeerd worden negatieve relaties met leeftijdgenoten 

geassocieerd met siblingrelaties met veel conflicten en weinig warmte. Kinderen die agressief 

gedrag laten zien tegen siblings, doen dit ook tegen leeftijdgenoten (Bank et al., 2004; Ostrov 

et al., 2006). Ook Kitzman en collega’s (2002) hebben gevonden dat een goede kwaliteit van 

de siblingrelatie leidt tot een goede kwaliteit van de relatie met leeftijdgenoten. Uit het 

onderzoek van Lockwood en collega’s (2001) is gekomen dat warmte in de siblingrelatie 

wordt geassocieerd met meer positieve relaties met leeftijdgenoten. Conflict in de 

siblingrelatie wordt geassocieerd met zowel positieve als negatieve relaties met 

leeftijdgenoten. Dit is afhankelijk van de aan- of afwezigheid van warmte.  

Toch is er ook een kanttekening te plaatsen bij het ‘carryover model’. Kim en 

collega’s (2007) hebben in hun onderzoek gevonden dat meer intimiteit in de siblingrelatie 

zorgt voor een betere competentiebeleving met leeftijdgenoten. Dit geldt ook voor conflict. 
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Een causale relatie is echter niet vast te stellen; het kan ook zijn dat geleerde competenties 

met vrienden worden overgebracht naar de siblingrelatie. Zoals met veel complex gedrag is 

het mogelijk dat beide richtingen werkzaam zijn: er wordt uitgegaan van een wederkerende 

werking tussen beide relaties. Beide relaties zijn dan wel qua inhoud gelijk, maar de basis ligt 

niet per se bij de siblingrelatie (Kim et al., 2007; Lockwood et al., 2001). Dit laten Kramer en 

Kowal (2005) zien in hun onderzoek. Zij hebben onderzocht hoe hechte relaties met 

leeftijdgenoten de kwaliteit van de siblingrelatie kunnen beïnvloeden. De ervaringen met 

positieve interacties die kinderen met vrienden hebben opgedaan voor de geboorte van hun 

sibling is van invloed op de kwaliteit van de siblingrelatie in de adolescentie en tevens voor 

de relatie met leeftijdgenoten in de adolescentie.  

Uit wat hiervoor besproken is kan worden opgemaakt dat het effect meestal van de 

siblingrelatie naar de leeftijdgenoten gaat, maar dat de andere kant op ook mogelijk is. 

Voorgaande onderzoeken zijn allemaal cross-sectioneel. Het sterkste bewijs voor het 

‘carryover model’ komt uit het onderzoek van Yeh en Lempers (2004). In dit longitudinale 

onderzoek is een bidirectioneel verband gevonden tussen de siblingrelatie van adolescenten en 

de relatie met leeftijdgenoten. Het verband tussen de siblingrelatie op tijdstip 1 en de relatie 

met leeftijdgenoten op tijdstip 2 blijkt een stuk sterker te zijn dan het verband tussen de relatie 

met leeftijdgenoten op tijdstip 1 en de siblingrelatie op tijdstip 2. Dit duidt er op dat de 

kwaliteit van de eerdere siblingrelatie een betere voorspeller is voor latere vriendschappen 

dan andersom.  

 

Het zal duidelijk zijn dat er in verhouding nog relatief weinig onderzoek is gedaan 

naar de rol van siblings in de ontwikkeling van adolescenten. Onderzoeken die er zijn komen 

niet tot eenduidige resultaten en longitudinaal onderzoek naar de invloed van de siblingrelatie 

is er bijna niet. Daarom zal in dit onderzoek over een periode van twee jaar worden gekeken 

naar de invloed van de siblingrelatie op zowel de ouder-kind relatie als de relatie met 

leeftijdgenoten. De eerste vraag is of het effect van conflict in de siblingrelatie op negativiteit 

in de ouder-kind relatie sterker is dan het longitudinale effect van negativiteit in de ouder-kind 

relatie op conflict in de siblingrelatie. Als tweede zal worden gekeken of het effect van 

warmte in de siblingrelatie op positiviteit in de ouder-kind relatie sterker is dan het 

longitudinale effect van positiviteit in de ouder-kind relatie op warmte in de siblingrelatie. De 

derde vraag is of het effect van conflict in de siblingrelatie op hechting aan leeftijdgenoten 

sterker is dan het longitudinale effect van hechting aan leeftijdgenoten op conflict in de 

siblingrelatie. En als laatste of het effect van warmte in de siblingrelatie op hechting aan 
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leeftijdgenoten sterker is dan het longitudinale effect van hechting aan leeftijdgenoten op 

warmte in de siblingrelatie.  

Op basis van de literatuur wordt verwacht dat het effect van de siblingrelatie op de 

ouder-kind relatie minder sterk is dan andersom. Dit omdat de ouder-kind relatie de eerste 

relatie is die kinderen aangaan en dat vanuit daar andere relaties worden aangegaan (Brody, 

1998). Er wordt daarnaast wel verwacht dat het effect van de siblingrelatie op de hechting aan 

leeftijdgenoten sterker is dan andersom. Dit omdat de siblingrelatie het hele leven van een 

kind blijft bestaan, terwijl vriendschappen veranderen (Stormshak et al., 2004). 

 

Methode  

Aan dit onderzoek deden 187 leerlingen met een leeftijd tussen 11-15 jaar, van een 

middelbare school uit het zuiden van het land mee.  

Alle opleidingsniveaus zijn aanwezig: Vmbo, Havo en Vwo. De gegevens komen uit 

onderzoeken die zijn uitgevoerd in het schooljaar 2007-2008 en 2008-2009. De steekproef 

van de school is select. Aangezien het een onderzoek betreft over de verbanden tussen 

verschillende relaties van adolescenten door de tijd heen is er gebruik gemaakt van een 

longitudinale survey (Robson, 2002). Het onderzoek was een combinatie van een breedte-

onderzoek en een diepte-onderzoek. Voor het breedte-onderzoek zijn alle leerlingen gevraagd 

om vragenlijsten in te vullen over de kwaliteit van de siblingrelatie, kwaliteit van de ouder-

kind relatie, kwaliteit van de relatie met leeftijdgenoten, ouderlijke opvoeding, 

temperament/persoonlijkheid, competentie en probleemgedrag. Voor het diepte-onderzoek 

zijn de broers/zussen (maximaal 2 jaar jonger, geen bovengrens) van de adolescenten 

gevraagd om (grotendeels) dezelfde vragenlijsten in te vullen. Op deze manier gaven beide 

siblings informatie over hun onderlinge relatie, de ouder-kind relatie en het psychosociaal 

functioneren. In dit onderzoek zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van gegevens van de 

leerlingen, niet van hun siblings. 

De school heeft eerst de ouders op de hoogte gebracht van het onderzoek en zij hebben 

daarna de gelegenheid gekregen om deelname aan het onderzoek te weigeren. De 

vragenlijsten zijn onder begeleiding van twee studenten tijdens een mentoruur ingevuld. 

Studenten van de Universiteit van Utrecht waren aanwezig om eventuele vragen van 

leerlingen te beantwoorden. Nadat de vragenlijsten waren ingevuld kregen de leerlingen een 

envelop mee naar huis met daarin een brief waarmee toestemming wordt gevraagd aan ouders 
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voor deelname van de broer of zus, een brief voor de broer of zus waarin wordt uitgelegd 

waar het onderzoek over gaat, een vragenlijst voor de broer of zus en een retourenvelop.  

 

Meetinstrumenten 

In dit onderzoek zullen drie vragenlijsten worden gebruikt om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden. De Sibling Relationship Questionaire (SRQ) wordt gebruikt om de kwaliteit 

van de relatie tussen broer en zus te meten. De Network of Relationship Inventory (NRI) 

wordt gebruikt om de kwaliteit van de ouder-kind relatie te meten. De Inventory of Parent and 

Peer Attachment (IPPA) wordt gebruikt om de hechting aan leeftijdgenoten te meten.  

 

Kwaliteit siblingrelatie 

De SRQ is ontwikkeld door Buhrmester & Furman (1990) en meet de kwaliteit van de 

relatie tussen broer en zus. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 2 schalen, namelijk 

warmte en conflict. De schaal warmte bestaat uit 21 items. Een voorbeelditem uit deze schaal 

is: In welke mate vinden jij en deze broer/zus dezelfde dingen leuk? De items hebben de 

volgende antwoordcategorieën; 1. nauwelijks, 2. niet zoveel, 3. een beetje, 4. veel en 5. 

extreem veel. De schaal conflict bestaat uit 9 items. Een voorbeelditem bij de schaal 

‘Conflict’ is: Hoe vaak beledigen jij en deze broer/zus elkaar en schelden jullie elkaar uit? De 

items hebben de volgende antwoordcategorieën; 1. nauwelijks, 2. niet zoveel, 3. een beetje, 4. 

veel en 5. extreem veel.   

Bij de factor ‘Conflict’ zijn de items 11, 25 en 39 verwijderd omdat deze de mate van 

competitie meten en de onderzoekers van mening zijn dat dit ook positief kan zijn. In dit 

onderzoek wordt conflict echter alleen als negatief gezien en daarom is besloten om deze drie 

items te verwijderen. Daarom is er een factoranalyse uitgevoerd om te kijken of de overige 

zes items samen onder één factor zijn onder te brengen. Uit de analyse is gebleken dat de 

nieuwe factor 70% van de variantie verklaart. De ladingen van de items op de factor variëren 

van .73 tot en met .92.  

De subschalen hebben een goede interne consistentie de test-hertest betrouwbaarheid 

is redelijk tot goed (Fox, Barrett & Shortt, 2002). Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de 

Cronbach’s alpha van de schaal warmte op T1 .93 is en op T2 .94. Bij de conflictschaal is de 

Cronbach’s alpha op T1 .93 en op T2 .94. Op basis hiervan kan er worden geconcludeerd dat 

de betrouwbaarheid van deze schalen goed is. 
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Kwaliteit ouder-kind relatie 

De NRI is ontwikkeld door Furman, & Buhrmester (1992) en meet de kwaliteit van de 

ouder-kind relatie.  

De items worden voor beide ouders afzonderlijk ingevuld. Er horen zes items bij de 

schaal ‘Positieve kwaliteit’ en zes items bij schaal ‘Negatieve kwaliteit’. Een voorbeelditem 

van de schaal ‘Positieve kwaliteit’ is: Hoeveel bewondert en respecteert je vader/moeder jou? 

Een voorbeelditem van de schaal ‘Negatieve kwaliteit’ is: Hoeveel ergeren jij en je 

vader/moeder je aan elkaar of worden jullie boos op elkaar? De items bestaan uit de volgende 

antwoordcategorieën; 1. weinig of niet, 2. een beetje, 3. veel, 4. heel erg veel en 5. meer kan 

niet. De antwoorden op de positieve en negatieve schaal van vader en moeder zullen bij elkaar 

worden opgeteld zodat er uiteindelijk twee schalen ontstaan: een positieve en een negatieve 

schaal voor ouders. Er is besloten om vaders en moeders samen te voegen omdat er een 

correlatie tussen beiden bestaat. 

Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de Cronbach’s alpha van de positieve 

kwaliteitsschaal op T1 .77 is en op T2 .82 is. Van de negatieve kwaliteitsschaal is de 

Cronbach’s alpha op T1 .91 is en op T2 .94.  Op basis hiervan kan er worden geconcludeerd 

dat de betrouwbaarheid van deze schalen goed is.  

 

Hechting aan leeftijdgenoten 

De IPPA is ontwikkeld door Armsden & Greenberg (1987) en Nada Raja, McGee & 

Stanton (1992) en meet de hechting aan leeftijdgenoten. Deze vragenlijst bestaat uit 12 items 

waarbij kan worden gekozen uit de volgende antwoordcategorieën; 1. bijna nooit, 2. soms, 

3.vaak en 4. bijna altijd. Een voorbeelditem uit deze vragenlijst is: Ik voel dat mijn vrienden 

hele goede vrienden zijn.  

Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de Cronbach’s alpha voor de hechting aan 

leeftijdgenoten op T1 .80 is en op T2 .82. Op basis hiervan kan er worden geconcludeerd dat 

de betrouwbaarheid van de IPPA goed is.  

   

Resultaten 

Als eerste is gekeken of het longitudinale effect van conflict in de siblingrelatie op 

negativiteit in de ouder-kind relatie sterker is dan het longitudinale effect van negativiteit in 

de ouder-kind relatie op conflict in de siblingrelatie. Hiervoor zijn twee regressieanalyses 

uitgevoerd: één waarbij conflict in de siblingrelatie T1 de onafhankelijke variabele is en 

negativiteit in de ouder-kind relatie T2 de afhankelijke variabele is, en één waarbij negativiteit 



Marwin van Diermen (3120384) en Ancella Bouwmeester (3111172)     10 

 

in de ouder-kind relatie T1 de onafhankelijke variabele is en conflict in de siblingrelatie T2 de 

afhankelijke variabele is. Beide regressieanalyses laten een significant resultaat zien (zie tabel 

1). Na vergelijking van de Bèta’s blijkt dat het longitudinale effect van conflict in de 

siblingrelatie T1 op negativiteit in de ouder-kind relatie T2 net zo sterk is als het longitudinale 

effect van negativiteit in de ouder-kind relatie T1 op conflict in de siblingrelatie T2 (zie Tabel 

1). 

Als tweede is gekeken of het longitudinale effect van warmte in de siblingrelatie op 

positiviteit in de ouder-kind relatie sterker is dan het longitudinale effect van positiviteit in de 

ouder-kind relatie op warmte in de siblingrelatie. Hiervoor zijn twee regressieanalyses 

uitgevoerd: één waarbij warmte in de siblingrelatie T1 de onafhankelijke variabele is en 

positiviteit in de ouder-kind relatie T2 de afhankelijke variabele is, en één waarbij positiviteit 

in de ouder-kind relatie T1 de onafhankelijke variabele is en warmte in de siblingrelatie T2 de 

afhankelijke variabele is. Beide regressieanalyses laten een significant resultaat zien (zie 

Tabel 1). Na vergelijking van de Bèta’s blijkt dat het longitudinale effect van warmte in de 

siblingrelatie T1 op positiviteit in de ouder-kind relatie T2 iets sterker is dan het longitudinale 

effect van positiviteit in de ouder-kind relatie T1 op warmte in de siblingrelatie T2 (zie Tabel 

1). 

Vervolgens is gekeken of het longitudinale effect van conflict in de siblingrelatie op 

hechting aan leeftijdgenoten sterker is dan het longitudinale effect van hechting aan 

leeftijdgenoten op conflict in de siblingrelatie. Hiervoor zijn twee regressieanalyses 

uitgevoerd: één waarbij conflict in de siblingrelatie T1 de onafhankelijke variabele is en 

hechting aan leeftijdgenoten T2 de afhankelijke variabel is, en één waarbij hechting aan 

leeftijdgenoten T1 de onafhankelijke variabele is en conflict in de siblingrelatie T2 de 

afhankelijke variabele is. Beide regressieanalyses blijken niet significant te zijn (zie Tabel 1). 

Tevens is het verschil tussen de Bèta’s klein, dit houdt in dat er geen longitudinaal effect is 

voor zowel conflict in de siblingrelatie T1 op hechting aan leeftijdgenoten T2 als voor 

hechting aan leeftijdgenoten T1 op conflict in de siblingrelatie T2. 

Als laatste is gekeken of het longitudinale effect van warmte in de siblingrelatie op 

hechting aan leeftijdgenoten sterker is dan het longitudinale effect van hechting aan 

leeftijdgenoten op warmte in de siblingrelatie. Hiervoor zijn twee regressieanalyses 

uitgevoerd: één waarbij warmte in de siblingrelatie T1 de onafhankelijke variabele is en 

hechting aan leeftijdgenoten T2 de afhankelijke variabel is, en één waarbij hechting aan 

leeftijdgenoten T1 de onafhankelijke variabele is en warmte in de siblingrelatie T2 de 

afhankelijke variabele is. Alleen de tweede regressieanalyse blijkt significant te zijn (zie 
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Tabel 1). Bij vergelijking van de Bèta’s blijkt dat de hechting aan leeftijdgenoten T1 op 

warmte in de siblingrelatie T2 twee keer zo sterk is dan het longitudinale effect van warmte in 

de siblingrelatie T1 op hechting aan leeftijdgenoten T2 (zie Tabel 1). 

 

Tabel 1 

Overzicht van resultaten van 8 regressieanalyses voor longitudinale effecten tussen de 

siblingrelatie en de ouder-kind relatie en andersom. En tussen de siblingrelatie en de 

hechting aan leeftijdgenoten en andersom.  

 F R
2
 Bèta  p N 

Conflict sib T1 → negativiteit ok T2 16.29      .10   .32**                    .00 149 

Negativiteit ok T1 → conflict sib T2 

 

17.29 .11 .32**    .00 148 

Warmte sib T1 → positiviteit ok T2 29.74 .18 .42**    .00 140 

Positiviteit ok T1 → warmte sib T2 

 

12.45 .09 .30**    .00 131 

Conflict sib T1 → hechting lftg T2     .10 .00 -.03    .75 152 

Hechting lftg T1 → conflict sib T2 

 

  2.02 .01 -.11     .16 153 

Warmte sib T1 → hechting lftg T2    3.30 .02 .15    .07 148 

Hechting lftg T1 → warmte sib T2   13.40 .09   .30**      .00         142 

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

 

Discussie 

In dit onderzoek is als eerste gekeken of het longitudinale effect van conflict in de 

siblingrelatie op negativiteit in de ouder-kind relatie minder sterk is dan het longitudinale 

effect van negativiteit in de ouder-kind relatie op conflict in de siblingrelatie. Er wordt 

verwacht dat de ouder-kind relatie een sterker effect heeft op de siblingrelatie dan andersom 

omdat de ouder-kind relatie de eerste relatie is die kinderen aangaan. Deze relatie wordt als 

basis gebruikt voor alle andere relaties, waaronder de siblingrelatie (Brody, 1998). Beide 

effecten zijn significant en tegen de verwachting in blijken de effecten even sterk. Dit is in 
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overeenstemming met het onderzoek van Updegraff, Thayer, Whiteman, Denning en McHale 

(2005) waarin naar voren komt dat er een wisselwerking is tussen de invloed van negativiteit 

in de ouder-kind relatie en siblingrelatie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat tijdens de 

vroege adolescentie siblings een belangrijkere rol gaan spelen in de ontwikkeling van hun 

broer of zus en dat de invloed van ouders afneemt. Hoewel adolescenten minder tijd besteden 

met gezinsleden blijven siblings een belangrijke invloed houden, er is continuïteit van de 

siblingrelatie vanaf de kindertijd tot in de adolescentie (Sherman et al., 2006).  

Als tweede is gekeken of het longitudinale effect van warmte in de siblingrelatie op 

positiviteit in de ouder-kind relatie minder sterk is dan het longitudinale effect van positiviteit 

in de ouder-kind relatie op warmte in de siblingrelatie. Er wordt verwacht dat de ouder-kind 

relatie een sterker effect heeft op de siblingrelatie dan andersom omdat de ouder-kind relatie 

de eerste relatie is die kinderen aangaan. Deze relatie wordt als basis gebruikt voor alle andere 

relaties, waaronder de siblingrelatie (Brody, 1998). Beide effecten zijn significant en tegen de 

verwachting in blijkt de invloed van de siblingrelatie op de ouder-kind relatie in dit geval iets 

sterker te zijn. Dit is in tegenstelling tot de resultaten uit de artikelen van Brody (1998) en 

Cox en Paley (1997) waarin naar voren kwam dat de ouder-kind relatie meer invloed heeft op 

de siblingrelatie dan andersom. Een mogelijke verklaring voor de resultaten uit het huidige 

onderzoek is dat adolescenten de drang hebben om zich emotioneel onafhankelijk te maken 

van hun ouders. Adolescenten verplaatsen zich van binnen het huis naar de wereld er buiten. 

Bij deze ontwikkeling kunnen naast vrienden ook (oudere) siblings een belangrijke rol 

vervullen. Zij hebben in voorgaande jaren immers dezelfde stap gezet (Ardelt & Day, 2002). 

Dus het effect van de siblingrelatie heeft op deze leeftijd waarschijnlijk meer invloed dan de 

relatie van adolescenten met hun ouders. 

Vervolgens is gekeken of het longitudinale effect van conflict in de siblingrelatie op 

hechting aan leeftijdgenoten sterker is dan het longitudinale effect van hechting aan 

leeftijdgenoten op conflict in de siblingrelatie. Er wordt verwacht dat het effect van de 

siblingrelatie op de hechting aan leeftijdgenoten sterker is omdat siblings in hun jeugd meer 

tijd doorbrengen met elkaar dan met leeftijdgenoten en omdat de siblingrelatie meestal het 

hele leven blijft bestaan en dat vriendschappen veranderen (Stormshak et al., 2004). Er zijn 

geen significante resultaten gevonden, dit betekent dat er niet aan de verwachting wordt 

voldaan. Een verklaring hiervoor is dat het begrip ‘conflict’ negatief is en het begrip 

‘hechting’ positief is. Dit zijn tegenstrijdige aspecten van relaties tussen mensen en dit is 

waarschijnlijk de reden dat er geen effect gevonden is. In het onderzoek van Yeh en Lempers 

(2004) komen wel significante resultaten naar voren. Het verschil met het huidige onderzoek 
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is dat zij niet hebben gekeken naar conflict en hechting, maar naar de gehele relatie tussen 

siblings en leeftijdgenoten. Er is een bidirectioneel verband gevonden tussen de siblingrelatie 

en de relatie met leeftijdgenoten. Het effect van de siblingrelatie blijkt sterker te zijn. Dus 

hieruit blijkt dat het niet voldoende is om naar conflict en hechting afzonderlijk te kijken, 

maar dat het van belang is om of de hele relatie (positief en negatief) er bij te betrekken of om 

aspecten van dezelfde dimensie (positief of negatief) te gebruiken. 

Als laatste is gekeken of het longitudinale effect van warmte in de siblingrelatie op 

hechting aan leeftijdgenoten sterker is dan het longitudinale effect van hechting aan 

leeftijdgenoten op warmte in de siblingrelatie. Er wordt verwacht dat het effect van de 

siblingrelatie op de hechting aan leeftijdgenoten sterker is omdat siblings in hun jeugd meer 

tijd doorbrengen met elkaar dan met leeftijdgenoten en omdat de siblingrelatie meestal het 

hele leven blijft bestaan en dat vriendschappen veranderen (Stormshak et al., 2004). Uit de 

resultaten komt naar voren dat de hechting aan leeftijdgenoten een sterker effect heeft op de 

warmte in de siblingrelatie dan andersom. Dit is niet volgens de verwachting. Een onderzoek 

dat deze uitkomst ondersteunt is dat van Kramer en Kowal (2005). Zij hebben gevonden dat 

positieve ervaringen die kinderen hebben opgedaan met leeftijdgenoten voor de geboorte van 

hun sibling van invloed zijn op de kwaliteit van de siblingrelatie. Een mogelijke verklaring 

voor het gevonden resultaat in het huidige onderzoek is dat er in de adolescentie meer tijd 

wordt doorgebracht met leeftijdgenoten en minder met siblings. De siblingrelatie wordt 

naarmate kinderen ouder worden gelijkwaardiger, tegelijkertijd brengen ze minder tijd met 

elkaar door. In de relatie met leeftijdgenoten wordt juist meer tijd met elkaar doorgebracht in 

de adolescentie. Waarschijnlijk is het effect van de hechting aan leeftijdgenoten op warmte in 

de siblingrelatie sterker dan andersom door de tijd die adolescenten met leeftijdgenoten 

doorbrengen.  

Er zijn een aantal beperkingen te benoemen in dit onderzoek. Als eerste is er geen 

aselecte steekproef getrokken en dit heeft gevolgen voor de generalisatie van de 

onderzoeksresultaten. Een andere beperking is dat er gebruik gemaakt is van zelfrapportage. 

Bij gebruik van andere en meer informanten kunnen de resultaten anders zijn en is er de 

mogelijkheid om te resultaten te vergelijken, wat een betrouwbaarder beeld geeft. Hoewel het 

onderzoek anoniem was heeft dit waarschijnlijk toch een rol gespeeld en moeten de resultaten 

voorzichtig worden geïnterpreteerd. De afname van de vragenlijsten is tevens een beperking 

in deze studie. Omdat dit klassikaal is gebeurd is de kans op sociaal wenselijke antwoorden 

groter dan wanneer leerlingen dit alleen invullen. Daar staat tegenover dat alle vragenlijsten 

zijn afgenomen onder toezicht van onderzoekers. Dit heeft er voor gezorgd dat de 
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vragenlijsten op consistente wijze zijn ingevuld door de leerlingen. Tevens hadden leerlingen 

gedurende de afname de mogelijkheid om vragen te stellen en konden deze vragen adequaat 

beantwoord worden. Om vast te stellen welk effect groter was is in dit onderzoek gebruik 

gemaakt van Bèta’s. Voor het gebruik hiervan zijn geen vastgestelde gegevens beschikbaar. 

De vergelijking is dus ‘met het blote oog’ gebeurd, er is dus niet statistisch getoetst. Hierdoor 

kunnen er alleen voorzichtige conclusies getrokken worden. Als laatste beperking kan worden 

gesteld dat er geen rekening is gehouden met indirecte effecten op de variabelen. Er is 

bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het temperament van het kind en met de relatie van 

ouders. Deze factoren zouden allebei van invloed kunnen zijn op de gevonden resultaten 

(McCoy et al., 1994). 

Een sterk punt van dit onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van betrouwbare 

vragenlijsten. De betrouwbaarheid van de vragenlijsten is hoog te noemen en dit zorgt voor 

sterkere resultaten. Veel onderzoek op het gebied van siblingrelaties is cross-sectioneel. Een 

sterk punt van dit onderzoek is daarom dat het longitudinaal is uitgevoerd. Zo kon de invloed 

van siblings op leeftijdgenoten en de ouder-kind relatie beter bepaald worden.  

   Enkele suggesties voor vervolg onderzoek zijn dat er voor een periode van meer dan 

twee jaar moet worden gekeken of dezelfde resultaten gevonden zullen worden en of deze 

resultaten sterker of zwakker zullen zijn. Ondanks dat dit onderzoek longitudinaal is, wordt er 

als suggestie meegegeven om over een langere periode te kijken.  

Tevens zou het onderzoek indirecte effecten mee kunnen nemen. Uit het onderzoek 

van McCoy, Brody en Stoneman (1994) komt bijvoorbeeld naar voren dat het temperament 

van het kind en de kwaliteit van de relatie met ouders door middel van de siblingrelatie de 

kwaliteit van relatie met leeftijdgenoten beïnvloeden.  

  Onderzoek naar de siblingrelatie wordt nog niet lang uitgevoerd en de onderzoeken die 

er zijn geweest laten geen eenduidige resultaten zien. Dit onderzoek biedt nieuwe inzichten in 

de relatie van siblings met de ouder-kind relatie en met de relatie aan leeftijdgenoten. Als in 

de toekomst blijkt dat de siblingrelatie een goede voorspeller is voor de relatie van ouders met 

hun kinderen, dan zou dit een ingang kunnen bieden om verstoorde ouder-kind relaties te 

verbeteren. 

Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat de siblingrelatie een belangrijke rol speelt 

in de ontwikkeling van de ouder-kind relatie. De siblingrelatie verdient meer aandacht in 

onderzoek en dan vooral in combinatie met de relatie met leeftijdgenoten omdat hier nog 

relatief weinig over bekend is. Het is duidelijk dat relaties niet los van elkaar staan. Er is dus 
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meer kennis nodig over de complexe interacties tussen verschillende sociale relaties tijdens de 

adolescentie. 
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