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Voorwoord 

Vanuit de Universiteit Utrecht werd de kans geboden om onderzoek te doen bij Stichting Centrum ’45.

Het  onderzoek  richtte  zich  op  de  psychische  problematiek  van  vluchtelingen  en  asielzoekers  met 

verschillende culturele achtergronden. 

Dit onderzoek intrigeerde mij om diverse redenen; Ik vond het belangrijk om mijn Masteronderzoek uit te 

voeren bij een ggz-instelling, om ervaring op te kunnen bouwen met mensen met psychische problematiek 

voor mijn toekomstige carrière. Daarnaast vond ik dit onderzoek zeer interessant, vanwege de doelgroep; 

getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers, temeer omdat ik van Afghaanse komaf ben. Ik wil graag iets 

kunnen betekenen voor deze doelgroep. Door te werken aan dit onderzoek, was ik in staat een bijdrage te 

leveren  aan  verruiming  van  de  kennis  over  de  gevolgen  van  oorlog.  Ook  vond  ik  dit  onderzoek  erg 

interessant omdat de populatie uit volwassenen en jonge kinderen bestond. Er werd dus kennis van zowel 

klinische psychologie als kinder-en jeugd psychologie vereist en verruimd. Omdat ik tijdens mijn bachelor 

opleiding beide richtingen heb gevolgd, was het zeer boeiend om mijn kennis in de praktijk te toetsen. 

Mijn dank gaat uit naar drs. E. van Ee, als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog in opleiding en promovenda 

verbonden aan Stichting Centrum ’45. Door haar intensieve begeleiding en uitgebreide kennis over zowel de 

klinische praktijk als het onderzoeksveld, heeft ze me veel geleerd over het doen van onderzoek. Mijn dank 

gaat  eveneens  uit  naar  dr.  R.  J.  Kleber,  als  hoogleraar  verbonden  aan  de  afdeling  Klinische  en 

Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. Zijn deskundige begeleiding heeft me geleerd kritisch 

te kijken naar mijn verslag. Daarnaast wil ik mijn medestudenten Simone Andringa en Janou Stals graag 

bedanken, met wie ik plezierig heb samengewerkt tijdens dit onderzoek. Ook wil ik mijn vriend, Jeff Collee 

bedanken voor al zijn steun. 
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Abstract

Objectives: There  are  about  13  million  refugees  worldwide  of  which,  one  out  of  ten  suffer  from 

posttraumatic stress disorder (PTSD). Refugees seem to be a vulnerable group for developing psychiatric 

disorders such as PTSD. The psychiatric disorders and life circumstances of the refugee parents could impact 

the  psychiatric  well-being  and  the  development  of  their  children,  especially  through  the  parent-child 

interaction.  The degree to  which refugees’  PTSD symptoms  have impact  on the  relationship with their 

children has  been  understudied.  The aim of  this  study is  to  investigate  the  relationship  between PTSD 

symptoms and the parent-child interaction. 

Method:   The study population consisted of 42 war traumatized asylum seekers and refugees and their 

children. The children were born in the Netherlands and had not experienced any kind of traumatic event. 

The tools used to determine the associations between PTSD symptoms  and parent-child interaction are; 

Harvard Trauma Questionnaire and Emotional Availability Scales. First is determined if there is a negative 

association  between  PTSD  and  parent-child  interaction.  Next,  the  association  between  the  avoidance 

symptoms  of  PTSD and  the  parent-child  interaction  is  determined.  Thereafter,  the  association  between 

emotional  numbness  of  PTSD and paren-child interaction is  investigated.  Also,  the association between 

hyperarousal symptoms of PTSD and parent-child interaction is examined. 

Results:  Analysis revealed that PTSD symptoms were only significantly related to intrusiveness of parents 

during the interaction with their children. The avoidance symptoms of PTSD appeared to play an important 

role on the quality of parent-child interaction. These symptoms were significantly related to intrusiveness of 

the parents. Post hoc analysis revealed that effortful avoidance seem to play the most important role on the 

quality of parent-child interaction. These symptoms related to almost all aspects of the quality of the parent-

child interaction. There was no significant association between emotional numbing symptoms of PTSD and 

the quality of parent-child interaction. Also, hyperarousal symptoms did not significantly relate to parent-

child interaction. 

Conclusion:  Results suggest that higher levels of PTSD symptoms and avoidance and effortful avoidance in 

particular may have a deleterious effect on parent-child interaction. It is striking that absolutely no link was 

found between emotional  numbing symptoms  and parent-child  interaction.  Because of the  discrepancies 

between literature and the current research, there is reason for follow-up studies. 
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Samenvatting

Doelstelling: Wereldwijd zijn er bijna 13 miljoen vluchtelingen, waarvan één op de tien last heeft van PTSS. 

De vluchtelingen blijken een kwetsbare groep te zijn voor het ontwikkelen van PTSS. Psychische klachten en 

levensomstandigheden van de vluchtelingen-ouders kunnen ook een weerslag hebben op het psychisch welzijn 

en ontwikkeling van hun kinderen, vooral door de interactie tussen de ouder en het kind. Er is nog weinig 

onderzoek gedaan naar de invloed van PTSS bij ouders op de ouder-kind interactie. Om te weten te komen 

welke invloed PTSS op de ouder-kind interactie heeft, is dit onderzoek uitgevoerd. 

Methoden: De onderzoeksgroep bestaat uit 42 oorlog getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen en hun 

kinderen. De kinderen zijn in Nederland geboren en hebben geen traumatische ervaringen meegemaakt. De 

instrumenten die gebruikt zijn om de associatie tussen PTSS symptomen van de ouders en de mate van de 

ouder-kind interactie te bepalen zijn; ‘Harvard Trauma Questionnaire’ en ‘Emotional Availability Scales’. In 

eerste instantie is getoetst of er een negatieve associatie bestaat tussen PTSS van de vluchtelingen-ouders en 

de kwaliteit  van de ouder-kind interactie.  Daarna is gekeken of er  een negatieve associatie bestaat  tussen 

vermijdingssymptomen van de vluchtelingen-ouders en de kwaliteit van de ouder-kind interactie. Vervolgens 

is  onderzocht  of  er  een  negatieve  associatie  bestaat  tussen  emotional  numbing-symptomen  van  de 

vluchtelingen-ouders en de kwaliteit van de ouder-kind interactie. Als laatste is gekeken of er een negatieve 

associatie bestaat tussen hyperarousal symptomen van de vluchtelingen-ouders en de kwaliteit van de ouder-

kind interactie.  

Resultaten: Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de vluchtelingen-ouders met posttraumatische stress-

symptomen in significante mate intrusief zijn tijdens de interactie met hun kinderen. Vermijdingssymptomen 

van  PTSS lijken  van  invloed  te  zijn  op de  kwaliteit  van  de  ouder-kind interactie.  Er  is  een significante 

associatie te vinden tussen vermijdingssymptomen van PTSS en de mate van intrusiviteit van de ouder-kind 

interactie. Echter, de actieve vermijding van categorie 'vermijding' van PTSS lijkt de meeste invloed te hebben 

op  de  kwaliteit  van  ouder-  kind  interactie.  Er  is  geen  significante  associatie  gevonden  tussen  emotional 

numbing  van  PTSS en  de  kwaliteit  van  ouder-  kind  interactie.  Tevens  is  er  geen  significante  associatie 

gevonden wat betreft hyperarousal symptomen van PTSS en de kwaliteit van ouder- kind interactie.

Conclusie: Uit  de  resultaten  van  het  huidige  onderzoek  kan  er  enkel  geconcludeerd  worden  dat  PTSS 

symptomen mogelijk een negatief effect heeft  op de ouder-kind interactie. Opvallend is dat er geen enkel 

verband werd gevonden tussen emotional numbing-symptomen en ouder-kind interactie. Terwijl het verband 

tussen vermijdingssymptomen en vooral actieve vermijdingssymptomen het sterkst was met  de ouder-kind 

interactie.  Vanwege  de  discrepanties  tussen  de  literatuur  en  het  huidige  onderzoek  is  er  rede  voor 

vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 1            Inleiding

“Op 21 maart 1994 emigreerden Matheus en Monica vanuit  Angola om zich in Nederland te vestigen.  

Matheus was voordien een actief lid van de PRD (politieke partij die gelieerd is aan UNITA) in Luanda. Hij  

nam deel aan bijeenkomsten, demonstraties en verspreidde propagandamateriaal van deze partij. In 1993  

werd  hij  door  de  politie  in  zijn  woning  gearresteerd.  Tijdens  een  doorzoeking  van  zijn  woning  werd 

propagandamateriaal van de PDR in beslag genomen en werden hij en zijn vrouw ernstig mishandeld. Hij  

zat 13 maanden in de gevangenis en werd daar ook gemarteld. Zijn vrouw hield zich in die tijd verborgen.  

Toen hij, met hulp van kennissen vrijkwam, vluchtte hij met zijn vrouw naar Nederland. In Nederland werd 

hun eerste dochter Chancelle geboren op 8 oktober 1994. 

Het asielverzoek werd op 8 november 1996 afgewezen. Op 10 december dienden zij een tweede asielverzoek  

in, deze werd echter direct afgewezen. Omdat de familie niet terug durfde, woonden zij  daarna tijdelijk  

illegaal bij vrienden en kennissen. Matheus kon de spanning mentaal niet aan; hij zat meestal afwezig op een 

stoel maar was soms ook uitzonderlijk spraakzaam. Hij zonderde zich af van zijn gezin, vertrok zonder te  

zeggen waarheen en vergat veel. Hij had nachtmerries waarbij hij ineens riep: 'Ze komen!'; hij droomde dan  

dat de politie hem kwam ophalen. Daarom werd hij in behandeling genomen door het RIAGG in Den Haag,  

waar hij nog steeds behandeld wordt. Hij leeft sindsdien met pillen, maar zijn gedrag is niet veranderd. Dat  

levert veel spanning in het gezin op. Hij is fysiek aanwezig, maar emotioneel vaak afwezig voor zijn vrouw 

en dochter. Hij kan niet op een sensitieve manier omgaan met zijn dochter, waardoor ze in toenemende mate  

afstand van hem neemt. Op 9 juni 1997 diende hij een aanvraag voor een verblijfsvergunning in, maar dit  

keer op basis van medische gronden. Dankzij  deze aanvraag verblijft  hij  sindsdien legaal in Nederland,  

maar hij heeft geen recht op uitkering of huisvesting. De familie zwerft nu van de ene kerk-opvang naar de 

andere (Vluchtelingen in de knel, 2001)”.

 

In de loop van de jaren zijn veel mensen naar Nederland gevlucht. Vluchtelingen hebben over het algemeen 

een aaneenschakeling van traumatische gebeurtenissen doorgemaakt in de periode van zowel voor als na de 

vlucht.  Ook tijdens  de vlucht  uit  het  land van herkomst  werden ze  onderworpen aan benarde situaties, 

waardoor ze ontvankelijk zijn voor mentale problemen. Veel studies hebben zich daarom de afgelopen jaren 

gericht  op  de  relatie  tussen  geestelijke  gezondheid  en  de  migratiegeschiedenis  van  vluchtelingen 

(Hermansson et al., 2003; Hondius et al., 2000; Söndergaard et al., 2001). In 2004 is een epidemiologisch 

onderzoek gepubliceerd (Gerritsen, et al., 2004) waarin de mentale en de fysieke gezondheid, maar ook het 

gebruik van gezondheidszorg door asielzoekers en vluchtelingen uit  Afghanistan,  Somalië en Iran wordt 

beschreven. 
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Uit het onderzoek blijkt dat asielzoekers en vluchtelingen verscheidene psychische klachten hebben. De hoge 

prevalentie van psychische klachten heeft volgens Gerritsen et al (2004) te maken met het meemaken van 

traumatische gebeurtenissen in het land van herkomst, het vluchten en de grote onzekerheid over het krijgen 

van een verblijfsstatus. 

Psychische  klachten  en  levensomstandigheden  van  de  ouders  kunnen  ook  een  weerslag  hebben  op  het 

psychische  welzijn  en  ontwikkeling  van  hun  kinderen  (Solantaus-Simula,  Punamaki,  Beardslee,  2002), 

vooral als de ouders zodanig aangetast worden door een trauma, dat ze niet een veilige haven voor hun 

kinderen kunnen creëren (Joseph,  Williams,  & Yule,  1995;  IJzendoorn,  Bakermans-Kranenburg & Sagi-

Schwartz,  2003).  De  ontwikkeling  van  een  kind  wordt  beïnvloed  door  de  contextuele  factoren,  zoals 

opvoeding en leefomgeving. Deze factoren zijn vaak sterkere voorspellers voor de ontwikkeling van een 

kind,  dan enkel  de  eigenschappen van het  kind.  Doordat  een kind afhankelijk  is  van de relatie  met  de 

primaire  verzorger,  worden  onder  andere  via  deze  relatie  de  kwetsbaarheid  tot  het  ontwikkelen  van 

psychische  klachten  overgedragen  (Bögels  &  Brechman-Toussaint,  2006;  Zeanah,  Boris  &  Scheeringa, 

1997). Mogelijk beïnvloeden de symptomen van de ouder, de interactie tussen ouder en kind, die het kind 

kwetsbaar maakt.

Het  wordt  over  het  algemeen  aangenomen  dat  een  stabiele  omgeving  onmisbaar  is  voor  een  gezonde 

ontwikkeling van een kind. In zo’n omgeving hoort het kind een warme band, een intieme en stabiele relatie 

te hebben met de primaire verzorger, waarin ze beiden satisfactie en plezier beleven (Bowlby, 1973). Dit is 

anders  bij  vluchtelingen-ouders,  die  traumaklachten  hebben.  Ze  hebben  last  van  slaapproblemen,  flash 

backs, agressie, concentratieproblemen en somatisch klachten (Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday & Spinazzola, 

2005). Deze ouders zijn minder capabel om op een sensitieve manier met hun kinderen om te gaan. Hoewel 

ze fysiek aanwezig zijn voor hun kinderen, kunnen zij emotioneel en mentaal niet altijd beschikbaar zijn 

voor de behoeften van hun kinderen (Solantaus et al., 2002). Kortom, ze kunnen door hun symptomen, 

tekortkomingen ervaren in hun vermogen om hun kinderen op te voeden. Dit heeft als gevolg dat deze 

kinderen  de  kans  missen  om zich  onafhankelijk  en vol  (zelf)  vertrouwen in  het  leven  te  begeven.  De 

belangrijke vraag die naar voren komt is: welke symptomen van de ouders zijn verantwoordelijk voor het 

problematische verloop van de ouder-kind interactie?

1.1 Doel en relevantie van het onderzoek 

Er zijn tot nu toe weinig studies geweest naar de relatie tussen de posttraumatische stressstoornis 

symptomen (PTSS) van de ouders en de interactie met hun kinderen. Vooral studies die de symptomatologie 

van vluchtelingen-ouders bestuderen zijn schaars. Een aantal studies die wel beschikbaar zijn, hebben 

betrekking op PTSS symptomen van veteranen en hun interactie met hun kinderen. Bijvoorbeeld, uit de 

studie van Ruscio, Wather, King & King (2002) blijkt dat er een associatie bestaat tussen de symptomen van 
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de ouders en de interactie met hun kinderen. Zij vonden dat emotional numbing-symptomen van PTSS,

oftewel het onvermogen emoties te ervaren en uit te drukken, vooral een rol speelt bij een slechte ouder-

kind interactie. Dit onderzoek is gerepliceerd en verder onderzocht door Samper, Taft, Kind en King (2004). 

Tevens blijkt hieruit dat emotional numbing-symptomen en vermijdingssymptomen van PTSS een effect 

hebben op de ontevredenheid van veteranenouders over de relatie met hun kinderen. 

Dientengevolge  is  het  doel  van  het  huidige  onderzoek,  te  onderzoeken  wat  de  invloed  van 

traumasymptomatologie van de vluchteling-ouder is op de ouder-kind interactie. Omdat dit te breed is om in 

dit  onderzoek  te  achterhalen,  is  de  centrale  vraagstelling;  ''  Wat  is  de  invloed   van   posttraumatische  

stressstoornis symptomen van vluchteling-ouder op de ouder-kind interactie?''  

Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant, vanwege de bijdrage aan kennis die het op zou kunnen leveren 

over  de  invloed van PTSS op de inter-persoonlijke  relaties  van vluchtelingen.  Verder  is  dit  onderzoek 

relevant voor de praktijk, om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van de ouder-kind interactie en 

zodanig bij te dragen aan interventies. Daarbij is het relevant voor de vluchtelingen-ouders, omdat het om 

de gezondheid van hun kinderen gaat en het toekomstige functioneren in de maatschappij.

Het huidige onderzoek is een onderdeel van het promotie onderzoek van drs. E. van Ee die uitgevoerd wordt 

door  stichting Centrum '45.  ''“Breaking the  cycle:  The impact  of  intergenerational  transmission of  war  

trauma on the development of  the young child”. Het  doel  van het  hoofdonderzoek is,  om inzicht  in de 

processen van intergenerationele overdracht van de problematiek te vergroten. Het onderzoek combineert 

een traumaperspectief met een ontwikkelingsperspectief. 

Om de bovenstaande onderzoeksvraag daadwerkelijk te kunnen beantwoorden, zal deze opgedeeld worden in 

deelvragen die concreet onderzocht kunnen worden. In het theoretische kader wordt ingegaan op: verkenning 

van de relevante literatuur,  de probleemstelling en een definiëring van de begrippen. Daarna worden de 

deelvragen geïntroduceerd in de vorm van hypotheses. De sectie methode beschrijft hoe, bij wie en op welke 

manier het onderzoek uitgevoerd is. De gezamenlijke antwoorden op de deelvragen die in de resultaten en in 

de discussie worden besproken, moeten er uiteindelijk toe leiden dat er een zo volledig mogelijk antwoord 

gevonden wordt op de onderzoeksvraag.
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Hoofdstuk 2           Vluchteling en PTSS

Wereldwijd  worden  er  ongeveer  dertien  miljoen  mensen  geclassificeerd  als  vluchtelingen,  inclusief  ex-

vluchtelingen  die  reeds  genaturaliseerd  zijn.  Uit  een  meta-analyse  die  gevoerd  is  bij  6743  volwassen 

vluchtelingen uit Australie, Canada, Italie, Nieuw Zeeland, Engeland en Verenigde Staten, blijkt dat één op 

de tien last heeft van PTSS, één op de twintig met depressie kampt en ongeveer één op de vijfentwintig last 

heeft van gegeneraliseerde angsten. De mogelijkheid bestaat dat veel van deze stoornissen elkaar overlappen. 

Deze prevalentie is volgens de auteurs het tienvoudige in vergelijking met de algemene bevolking (Fazel, 

Wheeler & Danesh, 2005).

Voordat er nader wordt ingegaan op de geestelijke stoornissen van de vluchteling en asielzoeker,  wordt 

hieronder een algemeen beeld geschetst van de doelgroep. 

2.1 Asielzoekers en vluchtelingen

Een asielzoeker is  iemand die om uiteenlopende redenen zijn land van herkomst  heeft  verlaten en asiel 

(bescherming)  heeft  aangevraagd.  Er  is  nog  niet  vastgesteld  of  hij  voldoet  aan  de  vereisten  voor  een 

verblijfsvergunning asiel. Een vluchteling is een asielzoeker van wie is vastgesteld dat hij 'gegronde redenen' 

heeft om in zijn land van herkomst te vrezen voor vervolging wegens zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, het 

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging (IND, 2009). In deze studie vormen de 

asielzoekers en de vluchtelingen de onderzoekspopulatie.

Asielzoekers en vluchtelingen in Nederland

Sedert 1975 zijn de asielaanvragen elke jaar toegenomen, met als maximum 42.019 asielaanvragen in 1998. 

Daarop volgende jaren zien we een daling in de aantal aanvragen. In 2009 was het aantal nog maar 10.718 

(COA, 2010). Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) is de centrale organisatie in Nederland in 

opvang en begeleiding van mensen. Het COA biedt asielzoekers in opdracht van het Ministerie van Justitie 

tijdelijke huisvesting en ondersteunt ze in de voorbereiding op hun toekomst in Nederland of elders. Het 

COA vangt asielzoekers op in een asielzoekerscentrum (azc) gericht op terugkeer, of in een azc gericht op 

oriëntatie & inburgering. De fase van de asielprocedure bepaalt in welk soort azc de asielzoeker woont. Er 

zijn op dit moment 57 centra in Nederland. Wanneer een asielzoeker in Nederland asiel aanvraagt, heeft hij 

in de eerste instantie te maken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op Schiphol of in Ter Apel. 

De IND beslist na het eerste gesprek of de asielzoeker wel of niet wordt toegelaten tot de asielprocedure. In 

tabel 1 wordt de top 5 bezetting van de centrale opvang per nationaliteit weergegeven. 
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Tabel 1: Top 5 nationaliteiten bezetting centrale opvang op 1 oktober 2009  (COA, 2010)

                                     Aantal        Percentage (%)

Somalie 6.546 32

Irak                 4.441 21

Afghanistan               1.905   9

Iran                  697   3

Sovjetunie     615   3

Overig               6.567                32

Totaal             20.771            100

 

2.2 Stoornissen van vluchtelingen

Een aanzienlijke groep vluchtelingen bevindt zich in Nederland. Er blijkt veel psychopathologie onder deze 

groep voor te komen. Uit bijvoorbeeld het eerder genoemde epidemiologisch onderzoek van Gerritsen et al. 

(2004) bij 410 vluchtelingen en asielzoekers uit Afghanistan, Somalië en Iran, blijkt dat ongeveer de helft 

van deze vluchtelingen en asielzoekers last heeft van een chronische vorm van PTSS, depressie of angst. 

Comorbiditeit,  oftewel  het  voorkomen  van  twee  stoornissen  tegelijk,  is  tevens  groot  in  deze  groep. 

Asielzoekers hebben over het algemeen meer last van PTSS, depressie en angsten, dan vluchtelingen. Ook 

blijkt uit dit onderzoek dat chronische condities van PTSS, depressie en angst een associatie vertonen met 

vrouwelijke geslacht. En het meemaken van meervoudige trauma’s heeft gevolgen voor de gezondheid op 

alle gebieden. 

Uit cross-sectioneel bevolkingsonderzoek naar psychopathologie van vluchtelingen en asielzoekers uit Irak 

blijkt  dat  beide  groepen  ongeveer  evenveel  last  hebben  van  PTSS.  Ze  verschillen  in  andere 

psychopathologie, zoals depressie en angsten (Laban, Gernaat, Komproe, Schreuders en de Jong, 2005).  

In de National Comorbidity Survey (Kessler, Sonnega & Bromet, 1995) in de VS werd een levensprevalentie 

van  PTSS  gevonden  van  7,8%  in  de  algemene  bevolking.  In  beide  groepen;  Irakese  vluchtelingen  en 

asielzoekers waren de percentages veel hoger, respectievelijk 31.5% en 41,7% (Laban et al. 2005). Dit maakt 

duidelijk dat een belangrijk deel van de asielzoekers getraumatiseerd zijn, als zij in Nederland aankomen en 

de symptomen nemen niet af bij langer verblijf in Nederland. De vraag die hier naar boven komt is;  “Wat  

kenmerkt PTSS en is iedere vluchteling vatbaar om deze stoornis te ontwikkelen”?
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2.3 Posttraumatische Stress Stoornis

Volgens de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR is de betrokkene blootgesteld aan een traumatische 

ervaring, waarbij beide van de volgende van toepassing zijn: (1) de betrokkene heeft ondervonden, is getuige 

geweest van of werd geconfronteerd met één of meer gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of 

een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van 

betrokkene of anderen en (2) tot de reacties van betrokkene behoorde intense angst, hulpeloosheid of 

afschuw (APA, 2000).  In tabel 2 worden de symptomen behorend bij PTSS uiteengezet. 

TABEL 2. Symptomen van posttraumatische stressstoornis uit de DSM-IV-classificatie (APA, 2000)

B De traumatische gebeurtenis wordt voortdurend herbeleefd op één (of meer) van de volgende 
manieren:
1. recidiverende en zich opdringende onaangename herinneringen aan de traumatische 
gebeurtenis, met inbegrip van voorstellingen, gedachten of waarnemingen
2. recidiverende akelig dromen over de traumatische gebeurtenis
3. handelen of voelen alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt
4. intens psychisch lijden bij blootstelling aan interne en externe stimuli die een aspect van de 
traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken
5. fysiologische reacties bij blootstelling aan interne of externe stimuli die een aspect van de 
traumatische gebeurtenis symboliseren of erop lijken

C. Aanhoudend vermijding van prikkels die bij het trauma hoorden of afstomping van de 
algemene reactiviteit zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende:
1. pogingen gedachten, gevoelens of gesprekken horend bij het trauma te vermijden
2. pogingen activiteiten, plaatsen of mensen die herinneringen oproepen aan het trauma te 
vermijden
3. onvermogen zich een belangrijk aspect van het trauma te herinneren
4. duidelijk verminderde belangstelling voor of deelneming aan belangrijk activiteiten
5. gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen
6. beperkt uiten van affect
7. gevoel een beperkte toekomst te hebben

D. Aanhoudende symptomen van verhoogde prikkelbaarheid zoals blijkt uit twee (of meer) van 
de volgende: 
1. moeite met inslapen of doorslapen
2. prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
3. moeite met concentreren
4. overmatige waakzaamheid
5. overdreven schrikreacties
E. De duur van de stoornis (symptomen in criterium B, C en D) is meer dan een maand.
F. De stoornis veroorzaakt ernstige lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatige 
functioneren of op andere terreinen. 

Alhoewel gemiddeld 50% van alle mensen ooit een traumatische gebeurtenis meemaakt,  ontwikkelt niet 

iedereen, die aan een ingrijpende/traumatische gebeurtenis wordt blootgesteld, een PTSS (Olff, 2009). Veel 

betrokkenen  beschikken  over  vermogens  en  eigenschappen  die  hen  in  staat  stellen  de  schok  goed  te 

doorstaan. De life time prevalentie van PTSS is 7,8 % (Kessler et al., 1995). De life time prevalentie onder 
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vrouwen is twee keer zo hoog dan bij mannen (10.4% vs 5.0%) (Kessler et al., 1995). Of iemand wel of 

geen  PTSS  klachten  ontwikkelt,  heeft  met  verschillende  risicofactoren  te  maken.  De  belangrijkste 

risicofactoren die bepalend zijn voor het ontstaan van PTSS zijn; de ernst van het trauma, meervoudige 

trauma’s, pre- en posttraumatische stressoren en het ontbreken van sociale ondersteuning (Brewin, 2003). 

Volgens Bromet, Sonnega en Kessler (1998) zijn PTSS gevallen veel hoger bij directe betrokkenheid, dan 

bij de gebeurtenissen die iedereen beïnvloeden. Bijvoorbeeld 65% van de verkrachte vrouwen heeft PTSS 

ontwikkeld,  in  vergelijking  met  3.7%  bij  natuurlijke  rampen  (Kessler  et  al.  1995).  Naast  het  type 

gebeurtenis zijn risicofactoren zoals: vrouw zijn, pre- psychiatrische stoornissen, kindertijd mishandeling, 

armoede en genetische predisposities ook bepalend voor het ontwikkelen van PTSS. Ook blijkt de kwaliteit 

van  het  vluchtelingenkamp,  vertraging  bij  asielaanvraag,  moeilijkheden  met  immigratieorganisaties, 

moeilijkheden met het werk vinden, eenzaamheid, discriminatie en verveling geassocieerd te zijn met de 

ontwikkeling van PTSS (Johnson & Thompson, 2008). Het meemaken van een traumatische gebeurtenis en 

het hebben van de eerder genoemde risicofactoren werkt progressief bij het ontwikkelen van PTSS (Bromet 

et al.,1998). 

2.4 Emotional numbing van PTSS

Individuen die last  hebben van PTSS, ervaren meestal  tekortkomingen om emoties uit  te  drukken en te 

ervaren.  Dit  fenomeen  wordt  ook  wel  emotional  numbing  genoemd.  In  de  DSM-IV  wordt  emotional 

numbing beschreven als de samenstelling van drie symptomen, behorend bij de categorie 'vermijding' van 

PTSS:  (C4,  C5 en  C6,  zie  tabel  2).  Hoewel  andere  symptomen  van  PTSS (bijvoorbeeld,  hyperarousal, 

intrusieve gedachten en vermijding) met andere angststoornissen worden gedeeld, zijn emotional numbing 

symptomen kenmerkende eigenschappen van PTSS, volgens Tull  & Roemer (2002). Emotional numbing 

symptomen  maken  het  onderscheid  mogelijk  tussen  individuen  met  of  zonder  PTSS  (Foa,  Riggs,  & 

Gershuny, 1995; in Tull & Roemer, 2002). Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken, dat emotional 

numbing een integrale rol speelt in de ontwikkeling en instandhouding van PTSS (Harvey & Bryant, 1998; 

Feeny et  al.  2000;  in Tull  & Roemer,  2002).  Zoals eerder genoemd,  behoort  emotional  numbing tot  de 

categorie 'vermijding' van PTSS. Volgens Tull & Roemer (2002), zijn emotinal numbing-symptomen anders 

dan de symptomen van vermijding (Foa et al., 1995; King & King, 1994; in Tull & Roemer, 2002). Volgens 

deze  auteurs  behoort  emotional  numbing  eerder  thuis  bij  hyperarousal  symptomen  dan  bij 

vermijdingsymptomen.  Hier noemen  ze  een  aantal  redenen  voor,  bijvoorbeeld;  vermijdingsgedragingen 

kunnen  worden  aangestuurd  door  strategische  psychologische  processen  (zoals,  chronische,  actieve 

vermijding  of  cues,  die  pijnvolle  emoties  triggeren),  terwijl  emotional  numbing  kan  werken  door  een 

automatisch  en  passieve  psychobiologische  mechanisme  zoals  'catecholamine  depletion'  (van  der  Kolk, 

Greenber, Boyd, & Krystal, 1985; in Tull & Roemer, 2002). Litz (1992; in Tull & Roemer, 2002) suggereert 

dat  emotional  numbing  mogelijk  tot  stand  komt  als  uitkomst  om  de  symptomen  van  herbeleving  en 
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hyperarousal  te  onderdrukken  of  onder  controle  te  houden.  Hiervoor  is  een  aanzienlijke  hoeveelheid 

cognitieve, gedragsmatige en emotionele energie nodig om de hyperarousal symptomen te beheersen, die 

geassocieerd  zijn  met  herbelevingen.  Deze  individuen  zouden  hun  emotionele  middelen  zodanig 

verminderen dat een verlies of een afname van emotionele responsiviteit en affectieve capaciteit, oftewel 

emotional numbing optreedt. Consistent aan deze theorie, hebben andere studies in een groep Vietnamese 

veteranen laten zien dat hyperarousal symptomen van PTSS, emotional numbing sterker voorspellen dan 

vermijding en andere symptomen van PTSS (Fack et al. 2000; Litz et al., 1997; in Tull & Roemer, 2002). Dit 

fenomeen werd door Tull & Roemer (2002) nader onderzocht bij een steekproef van 170 seksueel misbruikte 

vrouwen. Uit de resultaten kwam naar voren dat hyperarousal symptomen van PTSS inderdaad een hogere 

mate van emotional numbing voorspelt, dan vermijding en intrusieve symptomen van PTSS. 

2.5 Onderzoeken PTSS en ouder-kind interactie

Uit verschillende studies komt naar voren dat PTSS een negatieve weerslag heeft op verschillende aspecten 

van  het  functioneren  van  familieomstandigheden,  zoals;  problemen  met  intimiteit,  uiten  van  emoties, 

huwelijksproblemen en omgaan met kinderen (Samper et al., 2004; Caselli & Motta, 2006). Russio et al. 

(2002) hebben 66 veteranen met hun kinderen onderzocht, om te achterhalen of PTSS invloed heeft op hun 

relatie. Hiervoor hebben ze gebruik gemaakt van klinische interviews en zelf-rapport vragenlijsten (CAPS 

voor PTSS en LISRESA “life stressors and social resources inventory” voor de ouder-kind interactie).  De 

items die bij LISRESA behoren zijn: ‘child misbehavior/ discipline problems scale’, ‘the positive sharing 

and  support  scale’  en  ‘the  child  disagreement/disapproval  scale’.    

Uit de resultaten van dit onderzoek kwam naar voren dat slechts ‘emotional numbing’ van PTSS een hoge 

associatie vertoonde met een slechte ouder-kind interactie. Hoewel andere schalen van PTSS ook een rol 

speelden voor de verslechterde relatie, waren ze klinisch niet significant (Ruscio et al. 2002). Volgens de 

auteurs is een hoge mate van emotional numbing, een grote risicofactor voor interpersoonlijke problemen. 

Hoewel bovengenoemde studie een goed beeld schetst over de impact van PTSS op de ouder-kind relatie, 

bevat de studie een aantal tekortkomingen namelijk; (1) het onderzoek heeft alleen betrekking op de vaders. 

Het is aannemelijk dat deze vaders veteranen zijn en last hebben van PTSS, maar de moeders zijn ook 

betrokken bij het opvoeden van het kind. (2) Daarnaast had slechts 29% van deze vaders last van PTSS. Dit 

brengt de generaliseerbaarheid van dit onderzoek in twijfel. (3) Verder is er voor de meting van interactie, 

gebruik  gemaakt  van  zelf-rapport  interviews  en  vragenlijsten,  waardoor  het  

lastig te bepalen is of de kinderen zich inderdaad zo gedragen, zoals de vader dat weergeeft. Volgens de 

auteurs kunnen observationele data een beter beeld schetsen (Ruscio et al. 2002). 

Dit onderzoek is gerepliceerd en verder onderzocht door Samper et al. (2004). Deze onderzoekers hebben 

250 veteranen, onder wie 30% met PTSS, onderzocht en waren voornamelijk geïnteresseerd in de invloed 
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van PTSS op de satisfactie van vaders over hun ouderschap. Daarnaast is geweld richting de partner en 

alcohol gebruik als covariaat meegenomen in het onderzoek. Dit onderzoek maakt tevens gebruik van zelf-

rapport vragenlijsten. De resultaten van dit onderzoek komen grotendeels overeen met het onderzoek van 

Ruscio et al.  (2002). De vermijding en emotional numbing symptomen van PTSS vertoonden een sterke 

associatie met minder satisfactie met het ouderschap. Volgens Ruscio et al.  (2002) heeft dit te maken met 

het  onvermogen  van  de  onderzochte  veteranen  om emoties  te  ervaren  en  te  uiten,  wat  vervolgens  een 

negatief effect heeft op de relatie met het kind. De kinderen kunnen gedragsproblemen vertonen die voor 

ontevredenheid zorgt bij de ouder, over de relatie met  zijn kind. Daarnaast bleek dat geweld richting de 

partner een significante associatie had met PTSS. De relatie met de satisfactie van ouderschap was echter 

zeer zwak. Deze studie heeft een grotere steekproef gebruikt in vergelijking met het onderzoek van Ruscio et 

al. (2002), om de generaliseerbaarheid te verbeteren. Desondanks waren de verkregen data afhankelijk van 

de zelf-rapporten van de veteranen. Daarnaast zijn de symptomen van emotional numbing, niet gescheiden 

geanalyseerd van vermijdingssymptomen. 

2.6 Ouder-kind interactie 

Emotionele beschikbaarheid (‘Emotional Availability’, EA) is een belangrijk begrip om iets te kunnen zegen 

over de houding en het gedrag van zowel ouder als kind. Emotionele beschikbaarheid verwijst volgens Emde 

(1980; in Van Hoof, Emmery & Sleurs, 2007) naar een ‘ontvankelijke aanwezigheid’ van de ouder voor de 

emotionele signalen van het kind. “Het is het sensitief opvangen en beantwoorden van de signalen en noden 

van het  kind met  affectieve afstemming op een breed bereik van emoties  (van Hoof et  al.,  2007)".  De 

betekenis die Emde gebruikt voor emotionele beschikbaarheid, bestaat uit samenvoeging en uitbreiding van 

de begrippen: ‘emotionele beschikbaarheid’ van Mahler, Pine & Bergman (1975; in Van Hoof et al., 2007) 

en ‘sensitiviteit’ van Bowlby (1969)-en Ainsworth (1978; in Van Hoof et al.,  2007). Deze  voorgangers 

gebruikten deze begrippen om uitspraken te doen over beschikbaarheid van een ouder voor zijn kind (Van 

Hoof  et  al.,  2007).  Het  begrip  ‘emotionele  beschikbaarheid’  is  volgens  Mahler;  een  veilige  thuishaven 

waarnaar het kind kan terugkeren na exploratie. “In het gehechtheidsonderzoek van Bolwby en Ainsworth 

wordt de term ‘sensitiviteit’ gebruikt om de fijngevoeligheid aan te duiden, waarmee een ouder signalen van 

zijn  kind  kan  opvangen  en  op  een  goede  manier  kan  beantwoorden  (Van  Hoof  et  al.,  2007)”.  De 

fijngevoeligheid volgens het concept emotionele beschikbaarheid van Emde (1980; in Van Hoof et al., 2007) 

betreft een gevoeligheid voor een breed scala aan positieve en negatieve gevoelens. Zoals het belangrijk is 

voor een kind dat zijn ouder emotioneel beschikbaar is, is het net zo belangrijk dat het kind op zijn beurt 

emotioneel beschikbaar is voor de ouder om tot een ontwikkelingsbevorderende interactie te komen (Van 

Hoof et al., 2007). Eerst werd dit concept geoperationaliseerd door Biringen en haar collega's (Biringen & 

Robinson,  1991)  om de  kwaliteit  van  de  ouder-kind  interactie  in  kaart  te  brengen.  Dit  concept  werd 

gebruiksklaar gemaakt voor de diagnostiek in ouder-kind interactie door middel van zes observatieschalen, 
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de  ‘Emotional  Availability  Scales’;  vier  ouderschalen  en  twee  kindschalen.  De  ouderschalen  omvatten: 

ouderlijke sensitiviteit, ouderlijke structureren, ouderlijke niet-intrusiviviteit en ouderlijke niet-vijandigheid. 

De kindschalen betreffen de responsiviteit van het kind naar de ouder en de betrokkenheid van het kind naar 

de ouder.  Deze schalen zijn de leidraad voor scoring van de verschillende dimensies  van een interactie 

(Biringen, 2000).  

Drie assumpties liggen ten grondslag aan EA. Ten eerste, EA is een dyadische concept; het gedrag van de 

ouder kan niet onafhankelijk van het gedrag van het kind beoordeeld worden, en vice versa. Bijvoorbeeld, 

één van de schalen van EA is sensitiviteit. Een moeder die alle componenten lijkt te bezitten behorend tot 

sensiviteit, zoals een 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, wordt niet 

beoordeeld als sensitief, zonder naar het gedrag van het kind te kijken (Biringen, 2000). Het is echter erg 

belangrijk om te kijken hoe het kind hierop reageert. Reageert het kind niet op het gedrag van de ouder, door 

responsief te zijn of haar te betrekken in het spel, dan is de ouder niet sensitief. Om het gedrag van een 

persoon te kunnen beoordelen moet er naar het gedrag van die andere persoon worden gekeken, om te zien 

hoe diegene daarop reageert (Biringen, 2000). 

Ten tweede, het gedrag dat EA reflecteert hangt af van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. 

Het vermogen om conflicten te kunnen onderhandelen is bijvoorbeeld ook één van de componenten van 

sensitiviteit. Abstract gezien is het vermogen om conflicten te onderhandelen, hetzelfde voor een kind van 

één jaar of tien jaar. Echter, de onderhandeling van conflicten zijn wel degelijk verschillend in verschillende 

leeftijden en uiteraard zal het gedrag van de ouder ook verschillend moeten zijn bij verschillende leeftijden 

(Biringen, 2000).   

Ten derde, EA schalen zijn een globale beoordeling van de kwaliteit van de interactie. Het wordt afgeraden 

om het gedrag van de ouder bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld, het tellen van hoe vaak een ouder lacht, 

heeft weinig zin. Maar een globale schaal, die het positieve affect van de ouder in kaart brengt, kijkt ook naar 

andere  aspecten  van  positief  affect.  Bijvoorbeeld,  de  kwaliteit  van  het  lachen,  bevestigende  gedrag  en 

positieve uitspraken over het kind (Biringen, 2000).   

15



2.7      Onderzoeken ouder-kind interactie

Uit onderzoek blijkt dat emotionele beschikbaarheid een belangrijk aspect is om te observeren in de ouder-

kind interactie  (Aviezer,  Sagi  en Koren-Karie,  2003).  Er  wordt  een  positief  verband aangetoond tussen 

emotionele  beschikbaarheid  en  de  gehechtheidontwikkeling  van  het  kind.  Zo  blijkt  dat  de  moederlijke 

sensitiviteit gerelateerd is aan positieve aspecten in stemming, sociaal gedrag, spel en oogcontact van het 

kind (Kivijärvi  et.al.,  2001).  Moehler,  Biringen en Poustka (2007)  hebben moeders  onderzocht  met  een 

verleden van mishandeling. Aan dit onderzoek hebben 58 moeders met een verleden van fysieke of seksuele 

mishandeling  (klinische  groep)  en  61 moeders  zonder  verleden  van  een  mishandeling  (controle  groep) 

deelgenomen. De doelstelling van het onderzoek was om te achterhalen in welke mate moeders met een 

verleden van mishandeling, emotioneel beschikbaar zijn voor hun kinderen. De data werd verzameld aan de 

hand  van  de  CTQ  vragenlijst  (Childhood  Trauma  Questionnaire)  en  het  observatieinstrument,  EAS 

(Emotioanal  Availability Scales).  Uit  de  resultaten  bleek  dat  de  moeders  van  de  klinische  groep en de 

controle groep over het algemeen niet veel verschilden in de schalen van EA (sensitiviteit, structureren, niet-

vijandigheid aan de kant van de moeder en responsiviteit-en betrokkenheid aan de kant van het kind). Echter, 

moeders in de klinische groep verschilden significant in de mate van intrusiviteit. Het verschil was niet toe te 

schrijven aan de leeftijd van de moeder, het educatieniveau, het geslacht van het kind en aantal kinderen. 

Ouderlijke niet intrusiviteit is de mate om emotioneel beschikbaar te zijn voor het kind, zonder de autonomie 

van het kind te ondermijnen door te directief gedrag en te veel stimuleren of overmatig beschermend te zijn 

(Biringen,  2000).  Volgens  de  auteurs  is  de  mate  van  ouderlijke  intrusiviteit  geen  bewijs  dat  het  kind 

mishandeld  wordt,  maar  het  is  eerder  een nuttige  indicator  of  voorspeller  van kindermishandeling.  Een 

interessante  constatering  van  deze  auteurs  was  de  relatie  tussen  de  ouderlijke  intrusiviteit  en 

gedesorganiseerde hechtingsstijl van het kind. 

Dit fenomeen wordt bevestigd door het onderzoek van Lyons-Ruth & Block (1996), bij moeders met een 

verleden  van  fysieke  of  seksueel  mishandeling.  Moeders  met  een  verleden  van  fysiek  mishandeling 

vertoonden intrusief en vijandig gedrag in het contact met  hun kinderen. Moeders met  een verleden van 

seksueel misbruik waren minder betrokken bij hun kind en lieten minder affect zien. Daarnaast blijkt uit dit 

onderzoek dat  gedesorganiseerde hechtingstijl  vaker voorkomt  bij  de kinderen van de moeders  met  een 

verleden van mishandeling. Het is niet bekend of deze moeders last hadden van PTSS. Ouders met PTSS 

hebben vaker kinderen die een gedesorganiseerde hechtingstijl vertonen (Ringel, 2005; Cassidy & Mohr , 

2001 en Moehler et al., 2007). Een parallel kan getrokken worden tussen deze moeders en moeders met 

PTSS. Mogelijk is een trauma de gemeenschappelijke noemer, die er voor zorgt dat de ouder vijandig en 

intrusief gedrag vertoont. De ouder reageert sommige periodes wel adequaat op de behoeftes van het kind en 

andere periodes helemaal niet. Het kind vertoont hierdoor een gedesorganiseerde hechtingstijl, oftwel zowel 
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vastklampen aan de ouder als ook het afweren van de ouder. Het kind durft niet te vertrouwen op de ouder en 

anderen. 

2.8  Hypotheses

Dit  onderzoek  zal  zich  richten  op  de  invloed  van  posttraumatische  stressstoornis  symptomen  van 

vluchtelingen-ouders op de ouder-kind interactie. Er wordt voornamelijk gekeken welke categorie van PTSS 

een sterk verband vertoont met  de kwaliteit  van de interactie tussen ouder en kind. De kwaliteit  van de 

interactie tussen ouder en kind wordt uiteengezet in de mate van ouderlijke sensitiviteit, structureren, niet-

intrusiviteit,  niet-vijandigheid  en  responsiviteit  en  betrokkenheid  van  het  kind  naar  de  ouder.  Er  wordt 

verwacht dat emotional numbing en vermijdingssymptomen van PTSS een sterk verband zullen hebben met 

slechte  ouder-kind  interactie.  Ook  wordt  er  een  sterke  associatie  verwacht  tussen  PTSS  en  ouderlijke 

intrusiviteit. 

De deelvragen/ hypotheses hebben met name betrekking op de volgende punten: 

Hypothese 1: Er wordt een negatieve associatie verwacht tussen posttraumatische stress symptomen van de 

ouder en de kwaliteit van de ouder-kind interactie. 

Hypothese 2: Er wordt een negatieve associatie verwacht tussen vermijdingssymptomen van de ouder en de 

kwaliteit van de ouder-kind interactie. 

Hypothese 3: Er wordt een negatieve associatie verwacht tussen emotional numbing symptomen van de 

ouder en de kwaliteit van de ouder- kind interactie. 

Hypothese  4: Er  wordt  een  negatieve  associatie  verwacht  tussen  extra  alertheid,  oftewel  hyperarousal 

symptomen van de ouder en de kwaliteit van de ouder-kind interactie. 
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Hoofdstuk 3          Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is een quasi-experimenteel onderzoek, “within subject design” met als afhankelijke variabele 

de ouder-kind relatie en als onafhankelijke variabele de PTSS symptomen van de vluchteling-ouder.  De 

onafhankelijke  variabelen  zijn  niet  gemanipuleerd  in  verband  met  ethische  redenen,  maar  zijn  reeds 

bestaande kenmerken van de participanten. 

3.1 Participanten

Het onderzoek is afgenomen bij 42 vluchtelingen en asielzoekers en hun kinderen. De moeders en de vaders 

zijn  separaat  onderzocht.  De  vluchtelingen  en  asielzoekers  zijn  geworven  in  samenwerking  met  de 

behandelaren van Stichting Centrum ’45. Stichting Centrum ’45 is het landelijk instituut voor specialistische 

diagnostiek en behandeling van psychotraumaklachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld. De 

behandelaren  hebben  gekeken welke  cliënten  voldeden  aan  de  inclusiecriteria  en  deze  zijn  vervolgens 

gemotiveerd om mee te doen met het onderzoek. De inclusiecriteria waren als volgt: de vluchtelingen of 

asielzoekers moeten niet verslaafd, psychotisch of zwakbegaafd zijn en hebben een kind tussen de 1 en 4 

jaar oud, die geboren is in Nederland, geen traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt en geen hulp 

krijgt binnen de GGZ. In totaal zijn er vier ouders geëxcludeerd uit het onderzoek. Van twee participanten 

was het kind te oud. Van één participant was het kind in behandeling en van één was het kind mogelijk 

mishandeld. Verder was er sprake van een non-respons van drie mensen; één participant was hoog zwanger, 

één participant heeft geen reden opgegeven en één participant kon geen vrij krijgen van het werk.

In tabel 3a, 3b en 3c zijn de demografische gegevens van de steekproef te zien. De 42 vluchtelingen en 

asielzoekers  zijn  afkomstig  uit  verschillende  landen.  De  meeste  zijn  afkomstig  uit  het  Midden Oosten 

(50%). De participanten bestonden uit ouders en hun kinderen; 16 mannelijke, 26 vrouwelijke, 27 jongens 

en 14 meisjes. De leeftijd van de ouders varieerde van 20- tot 55 jaar met een gemiddelde van 34,4 (SD 

7,7). De leeftijd van kinderen varieerde van 14 tot 47 maanden met een gemiddelde van 28,7 (SD 8,6). Het 

opleidingsniveau van de participanten is gemiddeld tot hoog. 

Tabel 3a. De demografische kenmerken van de steekproef

Ouders Kinderen

Aantal (%) M (leeftijd jaren ) SD Aantal (%) M (leeftijd maanden SD

Man 38.1 38.2 8.0 66.7 26.9 7.1

Vrouw 61.9 32.0 6.7 33.3 28.7 10.3
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Tabel 3b. Opleidingsniveau ouders

Hoogst afgeronde opleiding Percentage (%)

Geen of enkele jaren basisschool 11.9

Basisschool afgerond 14.3

Middelbare school 19.0

MBO 9.5

HBO/WO 31.0

Onbekend 14.3

Tabel 3c. Land van herkomst ouders

Land van herkomst Percentage (%)

Zuid en Oost Azie 4.8

Oost Europa en Balkan 9.5

Rusland en voormalige Russische staten 14.3

Afrika 21.4

Midden oosten 50.0

3.2 Materiaal 

De mate van PTSS symptomen van de ouders wordt in kaart gebracht met screeningsvragenlijst, “Harvard 

Trauma Questionnaire” (HTQ; Mollica, Capsi-Yavin, Bollini, Truong, Tor, & Lavelle, 1992). De kwaliteit 

van de ouder-kind interactie wordt gemeten door middel van de zes schalen van de “Emotional Availability 

Scale” ( EAS;  Biringen, 2000).

Harvard Trauma Questionnaire

Om de symptomen van de participanten te inventariseren is er gebruik gemaakt van de Harvard Trauma 

Questionnaire. De originele versie van deze vragenlijst is geschreven en gevalideerd in het Cambodjaanse, 

Laos  en  in  de  Vietnamese  talen  (Mollica,  Capsi-Yavin,  Bollini,  Truong,  Tor,  &  Lavelle,  1992).  Deze 

vragenlijst  is  beschikbaar  gesteld  in  verschillende  talen,  zodat  de  participanten  ze  zelfstandig  kunnen 

invullen.  Deze  zijn  vervolgens  betrouwbaar  en  valide  geacht  voor  gebruik  door  Kleijn,  Hovens  en 

Rodenburg (2001). HTQ bestaat uit verschillende delen. In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van het 

eerst gedeelte van de derde onderdeel; 16 posttraumatische stress items om de mate van PTSS symptomen te 
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bepalen.  De  16  items  zijn  afgeleid  van  de  DSM-IV criteria  voor  PTSS.  De  drie  dimensies  van  PTSS: 

herbeleving, vermijding en hyperarousal zijn in deze items verwerkt. Er wordt gebruik gemaakt van de 4 

puntenschaal, waarbij '1 = helemaal geen last' en '4 = zeer veel last'.  De cut-off score is 2.45 en bij het 

overschrijden van 2.45 is er mogelijk sprake van PTSS. De betrouwbaarheid van de HTQ is door middel van 

drie  methodes  bepaald;  test-hertest  betrouwbaarheid,  interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  en  interne 

consistentie.  De  test-hertest  betrouwbaarheid  blijkt  bij  de  HTQ  hoog  te  zijn  voor  trauma  gerelateerde 

symptomen (r= .92, p<.0001). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is tevens hoog voor trauma symptomen 

(r=.98). De interne consistentie is gemeten door Cronbach’s alpha en blijkt eveneens hoog te zijn (.96). De 

HTQ is tevens betrouwbaar geacht voor gebruik bij getraumatiseerde niet-westerse populaties (Mollica et 

al.,1992).

Emotional Availability Scales

De EAS meet zes dimensies van de emotionele beschikbaarheid van de ouder en het kind (Biringen, 2000). 

Bij de ouder wordt gekeken naar de dimensies: ouderlijke sensitiviteit, ouderlijke structureren, ouderlijke 

niet-intrusiviteit en ouderlijke niet-vijandigheid. Bij het kind wordt gekeken naar de dimensies: responsiviteit 

van het kind naar de ouder en betrokkenheid van het kind naar de ouder. 

-Bij  de  dimensie  ouderlijke  sensitiviteit  ligt  de  nadruk  op  de  affectieve  interactie,  onderhandeling  van 

conflicten en dyssynchrounous interactie. Een sensitieve interactie bestaat uit een harmonieuze interactie met 

een positief affect, authentieke en speelse manier van communicatie. Bij het ontstaan van conflicten worden 

deze op een rustige en respectvolle manier onderhandeld, waarbij beide partijen niet worden benadeeld en de 

sfeer positief en harmonieus blijft. 

-De dimensie van ouderlijke structureren verwijst naar de capaciteit van de ouder om het spel- en leerproces 

van het  kind te  ondersteunen zonder  de  autonomie  van het  kind te  overweldigen.  De ouder  is  zodanig 

betrokken dat hij/zij het kind voorziet van regels, regulatie en biedt tevens een framework voor interactie. 

Omdat EAS een dyadische construct is, wordt structureren alleen als optimaal gezien, als de pogingen van de 

ouder om te structuren door het kind geaccepteerd wordt (Biringen, 2000). 

-De dimensie van ouderlijk niet- intrusiviteit is de capaciteit om beschikbaar te zijn voor het kind, zonder de 

autonomie  van  het  kind  te  ondermijnen  door  te  directief  gedrag,  te  veel  stimuleren  of  overmatig 

beschermend te zijn. De kwaliteit om emotioneel aanwezig en beschikbaar te zijn wanneer dat nodig is, is 

een indicatie van niet-intrusiviteit. Vice versa is er sprake van intrusiviteit (Biringen, 2000).
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-De dimensie van ouderlijk niet-vijandigheid verwijst naar de manier van communiceren en gedragen naar 

het kind, die over het algemeen geduldig, prettig en harmonieus is. De kunst is om de boosheid op een 

assertieve manier  te tonen die beheerst is,  zonder uiting van frustraties.  Agressieve impulsen worden zo 

onder controle gehouden. Vijandigheid bestaat uit covert en overt vijandigheid. Covert vijandigheid bestaat 

uit alle vormen van niet fysieke agressie die wel of niet naar het kind toe gericht is, bijvoorbeeld gapen, een 

agressieve blik of met  de deuren slaan. Bij overt vijandigheid komt ook fysieke agressie voor (Biringen, 

2000). 

-De  dimensie  responsiviteit  verwijst  naar  de  capaciteit  van  het  kind  om op een leeftijds-  en omgeving 

adequate wijze zelfstandig te exploreren en te reageren op een affectief beschikbare manier op de ouder. Een 

evenwicht tussen hechting en autonomie, plus emotionele responsiviteit naar de ouder, is de beste aanwijzing 

van deze kwaliteit (Biringen, 2000). 

-De dimensie betrokkenheid naar de ouder wordt vertoond door de ouder te betrekken in de interactie. Een 

optimale manier van engageren is: door oogcontact, vragen stellen, een verhaal vertellen of een demonstratie 

van speelgoed op een ongedwongen, positieve en comfortabele wijze. Het evenwicht tussen betrokkenheid 

en zelfstandigheid bij het uitvoeren van de activiteiten wijst op een veilig basis-gedrag.

De dimensie sensitiviteit loopt van 1 tot 9. De dimensies structureren, niet-intrusiviteit en niet- vijandigheid 

lopen van 1 tot 5. Beide kind-dimensies lopen van 1 tot 7. Voor alle dimensies geldt, hoe hoger de waarde, 

hoe beter de prestatie. Bijvoorbeeld, een hogere score op de dimensie niet-intrusiviteit betekent niet intrusief 

en een hogere score op de dimensie sensitiviteit betekent sensitief. Bij een score die gelijk of hoger is dan het 

gemiddelde, is er op dit vlak verder geen therapeutische interventie nodig. Bij een score die lager is dan het 

gemiddelde wel, maar de kans dat therapie werkbaar zal zijn daalt naargelang de score lager ligt (Van Hoof 

et  al.,  2007).  Omdat  de  schalen  verschillende  aspecten  van  opvoeding  meten,  hoeven  ze  niet  te 

intercorreleren  en  wordt  er  ook  geen  gecombineerde  schaal  gebruikt  (Biringen,  2000).  

Het  gedrag  van  de  ouder  en  het  kind  wordt  aan  de  hand  van  deze  dimensies  gecodeerd  door  drie 

observatoren die bevoegd en getraind zijn. Een observatie van 20 minuten wordt aanbevolen voor een hoge 

betrouwbaarheid en validiteit. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid tussen deze observatoren was .91. Deze 

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

3.3 Procedure 

Ouders worden gemotiveerd door hun behandelaars om aan dit onderzoek deel te nemen. Vervolgens wordt 

er contact opgenomen met de ouder om een afspraak te maken. Als de afspraak gemaakt is, wordt er een 

bevestigingsbrief  van  de  afspraak  en  een  informed  consent  (deelnemersinformatie)  opgestuurd,  waarin 

participanten op de hoogte worden gesteld over de procedure tijdens het assessment. Indien nodig wordt er 

een tolk gereserveerd voor de testdag. De testdagen zijn op maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
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Participanten die op maandag een afspraak hebben, worden op vrijdag gebeld ter bevestiging van de afspraak 

en participanten van vrijdag, worden op donderdag gebeld. Indien een tolk noodzakelijk is, wordt hij/zij een 

half uur voor het assessment begint, geïnstrueerd over het onderzoek. De testkamer lijkt op een gezinskamer 

voorzien  van divers  speelgoed,  kinderstoeltjes  en  straalt  vooral  een kind vriendelijke  omgeving  uit.  De 

kamer ernaast, de observatiekamer is voorzien van een one way screen die aangesloten is op de gezinskamer. 

Voordat de ouder en het kind arriveren wordt de testkamer paraat gemaakt. Er wordt een dekentje op de 

vloer neergelegd met daarop divers speelgoed en de opname apparatuur wordt klaargezet. EA wordt aan de 

hand van  twee camera’s  opgenomen,  één camera  is  op  dezelfde  kamer  aanwezig,  die  de  gehele  kamer 

opneemt en de andere camera neemt de interactie op via de observatie kamer achter de one way screen. 

Ouder en kind worden op de testdag ontvangen in de gezinskamer en met  de ouder wordt de dag weer 

doorgenomen. Indien ze akkoord gaan met de voorwaarden, dat de interactie gefilmd wordt e.d, wordt er 

voor akkoord getekend en de testdag mag beginnen. Op de testdag worden verschillende tests uitgevoerd, 

maar ik zal uitsluitend de tests en procedures die relevant zijn voor dit onderzoek de revue laten passeren. 

De ouder wordt geïnstrueerd om tien minuten met zijn/haar kind te spelen. Ze moeten aanvankelijk met de 

handpoppen  spelen  en  daarna  kunnen  ze  overgaan  tot  blokken  bouwen  en  eventueel  ander  aanwezig 

speelgoed  gebruiken.  Dit  is  de  spelobservatie  in  de  spelkamer  met  one  way  screen,  die  op  de  video 

geregistreerd wordt. Ook het middagmaal nadien, die tevens tien minuten beslaat, is een observatiemoment 

die  plaatsvindt  in  dezelfde  kamer  en  wordt  tevens  op  de  video  geregistreerd.  Tijdens  deze  observaties 

worden er, gebruikmakende van de concepten van de EA, gelet op de emotionele beschikbaarheid van zowel 

kind als ouder. Na deze observatieronde wordt de ouder gevraag om HTQ in te vullen. Zoals eerder vermeld, 

is HTQ beschikbaar in verschillende talen. Het invullen beslaat maximaal 15 minuten. Na de afronding van 

de tests worden ouder en kind bedankt voor de deelname. De reis wordt vergoedt en er wordt €25, - voor de 

deelname meegegeven.

3.4 Analyse

Voor het uitvoeren van de tests en berekenen van de uitslag zal gebruik worden gemaakt van het statistische 

software programma SPSS.

In eerste instantie is er met behulp van de Kolmogorov-Smirnov test en met behulp van histogrammen 

nagegaan of de scores uit de verschillende tests normaal verdeeld zijn. De Kolmogorov-Smikrnov test is 

namelijk een test die geschikt is, om uit te maken of een variabele met een reeks kwantitatieve continue 

scores normaal verdeeld is (Shapbriand en Jemain, 2001). Daarbij kwam naar voren dat de EAS normaal 

verdeeld was. Echter, dit bleek niet voor de PTSS-symptomen. Bij de PTSS symptomen was er sprake van 

een negatief scheve verdeling (zie bijlage 1 voor de verdelingen). 
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Verder is er een correlatie analyse uitgevoerd, om na te gaan hoe hoog de afhankelijke variabelen met elkaar 

correleren (zie bijlage 2). Daarbij kwam naar voren dat de EAS zeer hoog met elkaar correleren. Dit betekent 

dat  de  EAS  afhankelijk  van  elkaar  zijn  en  dat  ze  dezelfde  construct  meten,  namelijk  ‘Emotional 

Availability’.  Daarom is  er  besloten om geen gebruik te  maken van Multivariate  analyse,  die  in  eerste 

instantie de meest geschikte test bleek, om de Multicollinariteit te voorkomen.

Om alle hypothesen te toetsen is  er  met  behulp van Pearson-correlatie test  nagegaan of er  een verband 

bestaat tussen de schalen van EA en PTSS-symptomen in het algemeen en de verschillende categorieën van 

PTSS. Daarna is er gebruik gemaakt van de enkelvoudige lineaire regressie analyse om de hypothese 1 en 2 

te toetsen voor de verbanden die uit de correlatie analyses naar voren zijn gekomen. Hiërarchische multiple 

analyse is gebruikt om hypothese 3 en de post-hoc analyse te toetsen. 
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Hoofdstuk 4        Resultaten

In  dit  hoofdstuk  zullen  de  resultaten  en  de  statistische  analyses  per  hypothese  worden  weergegeven. 

Allereerst is een vergelijking gemaakt tussen gegevens van zowel afhankelijke als onafhankelijke variabelen 

van het huidige onderzoek met andere onderzoeken. Daarna worden de resultaten van de correlatie analyses 

behorend bij  alle hypotheses  beschreven.  Vervolgens worden de significante  resultaten afkomstig  uit  de 

correlatie analyses getoetst aan de hand van enkelvoudige- en multiple regressie analyses. 

4.1  Gemiddelde scores van de variabelen 

HTQ meet de gemiddelde itemscore van het aantal PTSS symptomen. Bij gebruik van de HTQ cut-off score 

van 2.45 zijn er 33 (78,6%) participanten met PTSS. De gemiddelde score is 2.76 (SD= 0.72), range 1.06-

3.90 (tabel  4).  Tabel  4 geeft  een vergelijking van gemiddelden en standaarddeviaties tussen het  huidige 

onderzoek  en  twee vergelijkbare  onderzoeken weer.  Normgroep 1 is  afkomstig  uit  het  onderzoek  naar: 

Traumatische  ervaringen  en  psychopathologie  onder  Somalische  vluchtelingen  in  Nederland (Rodenrijs, 

Schempenzeel en de Jong,1998). Normgroep 2 is afkomstig uit het onderzoek naar: Trauma’s, sociale steun 

en copingstijl  als voorspellers voor posttraumatische stress symptomatologie bij  een groep vluchtelingen 

(Bomkamp en Zegeringen Hadders, 2008).

Tabel 4. Gemiddelden, standaarddeviaties en de range van HTQ van dit onderzoek en twee 
normgroepen.

Mean Std.Dev. Min Max

Dit onderzoek 
(N=42) 

2.76 0.72 1.06 3.90

*Normgroep 1 (N= 
54)

2.26 0.39 1.56 3.13

**Normgroep 2 (N= 
127)

3.12 0.52 1.63 3.94

*Roodenrijs, Scherpenzeel en de Jong (1998)

** Bomkamp en Zegering Hadders (2008)

In tabel 5 is de vergelijking te zien tussen de  gegevens van de afhankelijke variabele EAS van dit 

onderzoek en het onderzoek naar: Emotional Availablility in a Sample of Mothers With a History of Abuse 

(Moehler en Biringen,2007). 
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Tabel 5. Gemiddelden, standaarddeviaties en de range van EA schalen van dit onderzoek en een normgroep 

Huidig Onderzoek N=42 *Normgroe
p

N= 58

Mean SD Range Mean SD Range 

Sensitiviteit 4,82 1,71 1-7,8 5,91 1,83 1-9

Structureren 3,13 ,93 1-5 3,60 1,14 1-5

Niet-intrusiviteit 3,04 ,95 1-4,5 3,18 1,12 1-5

Niet-vijandigheid 3,80 ,73 1-5 3,54 1,28 1-5

Kind-responsitiviteit 3,86 ,97 2-7 4,55 1,61 1-7

Kind-betrokkenheid 3,90 1,01 2-6,5 4,12 1,53 1-7

*Moehler en Biringen (2007)

4.2  Correlaties

Om de data te analyseren voor verbanden, is er allereerst een Pearson product-moment correlatieanalyse 

uitgevoerd, om te kijken of er verbanden bestaan tussen  PTSS-symptomen en de kwaliteit van de ouder-

kind interactie. Tabel 6 vermeldt de correlaties tussen de PTSS-symptomen gemeten met HTQ en ouder-

kind interactie gemeten met EA schalen.

Tabel 6 . Correlaties tussen de onafhankelijke variabelen; PTSS-symptomen en categorieën van PTSS 
gemeten met HTQ en afhankelijke variabelen; EA Schalen 

Sensitiviteit Structurering
Niet-
intrusiviteit

Niet-
vijandigheid

Kind-
responsiviteit

Kind-
betrokkenheid

PTSS-symptomen -,234 -,163 -,328(*) -,249 -,138 -,143

Herbeleving -,162 -,144 -,327(*) -,241 -,148 -,125

Vermijding -,258(*) -,203 -,362(**) -,299(*) -,209 -,203

Hyperarousal -,151 -,054 -,180 -,089 ,008 -,038

Emotionalnumbness -,173 -,100 -,229 -,203 -,028 -,057

Actieve vermijding -,275(*) -,243 -,394(**) -,318(*) -,301(*) -,271(*)
** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed)
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Hypothese 1: Er wordt een negatieve associatie verwacht tussen posttraumatische stress symptomen van de 

ouder en de kwaliteit van de ouder-kind interactie.

In tabel 6 is te lezen dat een hoge score op de PTSS symptomen gepaard gaat met  een hoge mate van 

intrusiviteit. Er is een significante correlatie te zien tussen de PTSS-symptomen en niet-intrusiviteit schaal 

van EA (r = -.328, N = 42, p <.05, 1-zijdig). 

Hypothese 2: Er wordt een negatieve associatie verwacht tussen vermijdingssymptomen van de ouder en de  

kwaliteit van de ouder-kind interactie. 

Er  is  een  significant  negatief  verband  gevonden  tussen  de  vermijdingssymptomen  van  PTSS  en  de 

sensitiviteit schaal van EA (r = -.258, N = 42, p <.05, 1-zijdig). Ook is er een significant negatief verband 

gevonden tussen de vermijdingssymtomen van PTSS en de schaal niet-intrusiviteit van EA  (r = -.362, N = 

42, p <.01, 1-zijdig). Verder is er een significant negatief verband gevonden tussen vermijdingssymptomen 

van PTSS en de schaal niet-vijandigheid van EA (r = -.299, N = 42, p <.05, 1-zijdig). Deze resultaten zijn 

afgebeeld in tabel 6. 

Hypothese 3: Er wordt een negatieve associatie verwacht tussen emotional numbness symptomen van de  

ouder en de kwaliteit van de ouder- kind interactie. 

Uit tabel 6 blijkt verder dat emotional numbing met geen één EA schaal significant samenhangt. Hypothese 

3 wordt hiermee niet ondersteund. 

Post-hoc analyse

Vermijdingssymptomen van PTSS als geheel, laten een sterkere samenhang zien met sommige schalen van 

EA,  dan emotional  numbing-symptomen  van de categorie  'vermijding'.  Opvallend is  dat  de  samenhang 

sterker wordt, wanneer de items behorend bij emotional numbing worden weggelaten. Er is een significant 

negatief verband gevonden tussen vermijdingsymptomen zonder emotional numbing-symptomen, oftewel 

actieve vermijding en alle schalen van EA met uitzondering van structureren (tabel 6); 

sensitiviteit (r = -.275, N = 42,  p <.05, 1-zijdig), niet-intrusiviteit (r = -.394, N = 42,  p <.01, 1-zijdig),  

niet-vijandigheid (r = -.318, N = 42, p <.05, 1-zijdig), responsiviteit (r = -.301, N = 42, p <.05, 1-zijdig) en 

betrokkenheid (r = -.271, N = 42, p <.05, 1-zijdig).

Hypothese 4: Er  wordt  een negatieve  associatie  verwacht  tussen extra alertheid,  oftewel  hyperarousal  

symptomen van de ouder en de kwaliteit van de ouder-kind interactie. 

Hypothese 4 wordt niet ondersteund door de resultaten, er zijn geen significante negatieve verbanden te 

vinden tussen hyperarousal symptomen van PTSS en de schalen van EA (tabel 6). 
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4.3  Regressie analyse: Hypothese 1 en 2

Uit het correlatie onderzoek kwam naar voren dat er een negatief verband bestaat tussen PTSS symptomen 

en de schaal niet-intrusiviteit van EA. Aan de hand van de enkelvoudige regressie analyse is getoetst of  het 

verband blijft bestaan. Uit tabel 7 blijkt dat PTSS-symptomen een significant voorspellende waarde zijn 

voor  de  niet-intrusiviteit  van  de  ouder-kind  interactie  (β=  -,328;  p  <.05).  Hypothese  1  wordt  hiermee 

gedeeltelijk aangenomen. 

Tabel 7. De ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, R², t-en p-waarden van 

onafhankelijke variabele PTSS-symptomen en de afhankelijke variabele, niet-intrusiviteit schaal van EAS.

Niet-intrusiviteit 

B β R² t p

PTSS- symptomen -,431 -,328 ,107 -2,193 ,034

Hypothese 2 werd grotendeels ondersteund door de correlatie analyses. Zo werd een significant verband 

gevonden tussen vermijdingssymptomen en sensitiviteit, niet-intrusiviteit en niet-vijandigheid van EA. Uit 

de  enkelvoudige  regressie  analyse  komt  echter  een  significant  verband  naar  voren,  tussen 

vermijdingssymptomen  en  niet-intrusiviteit (β=  -,362;  p  <.05)  (tabel  8).  Hypothese  2  wordt  hiermee 

gedeeltelijk ondersteund. 

Tabel 8. De ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, R², t-en p-waarden van 

onafhankelijke variabele vermijdingssymptomen en de afhankelijke variabelen; sensitiviteit,  niet-

intrusiviteit en niet vijandigheid schalen van EAS.

Vermijdings-
symptomen

B β R² t

 Sensitiviteit -,635 -,258 ,066 -1,687 ,099

Niet-intrusiviteit -,494 -,362 ,131 -2,453 ,019

Niet-vijandigheid -,221 -,210 0,44 -1,357 ,182
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4.4 Hiërarchische multiple regressie analyse; Hypothese 3 en Post-hoc analyse

Om de verbanden te toetsen tussen emotional numbing-symtomen (hypothese 3) en actieve vermijding-

symptomen (post-hoc analyse) van PTSS en de kwaliteit van de ouder-kind interactie, is een hiërarchische 

multiple regressie analyse uitgevoerd. De predictoren zijn stapsgewijs in de analyse opgenomen. Hierbij is 

goed zichtbaar welke verandering plaatsvindt op het moment dat de tweede  predictor aan het model wordt 

toegevoegd. Uit tabel 9 blijkt dat emotional numbing-symptomen in model 1 geen significant voorspellende 

waarde is voor de kwaliteit van de ouder-kind interactie (totale EAS) (p= ,534). Dit geldt tevens voor de 

schaal  niet-intrusiviteit  (p=  ,144).  Met  de  toevoeging  van  de  actieve  vermijding-symptomen  (post-hoc 

analyse) in model 2 treedt er verandering in de beta waarde van emotional numbing-symptomen, maar deze 

zijn geen significante veranderingen. De actieve vermijding-symptomen lijken een significant voorspellende 

waarde te zijn voor de kwaliteit van de ouder-kind interactie (Totale EAS) (β = -,391; p <.05). Ook het 

verband tussen de actieve vermijding-symptomen en de niet-intrusiviteit schaal van EA is  significant  (β = 

-,488; p <.05). De resultaten ondersteunen hypothese 3 niet. Met andere woorden, emotional numbing heeft 

geen invloed op de kwaliteit van de ouder-kind interactie.

Tabel 9. Resultaten van multiple regressie van onafhankelijke variabelen; emotional numbing en actieve 
vermijding van PTSS en de afhankelijk variabelen;  totale score van de EAS en de schaal niet-intrusiviteit

B  β R² t p

Model 
1

Emotional numbing Totale EAS

Niet-intrusiviteit

-,666

-,294

-,099

-,229

,010

,053

-,628

-1,489

,534

,144

Model 
2 

Emotional numbing Totale EAS

Niet-intrusiviteit

,958

,029

-,142

,022

-,738

,119

,465

,906

Actieve vermijding Totale EAS

Niet-intrusiviteit

-2,458

 -,488

-,391

-,408

,104

,155

-2,028

-2,180

,049

,035
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Hoofdstuk 5        Discussie/ conclusie 

Het  doel  van  dit  onderzoek  was,  om meer  duidelijkheid  krijgen  over  de  vraag  of  de  posttraumatische 

stressstoornis van de vluchtelingen-ouders invloed heeft op de ouder-kind interactie. De ouder-kind interactie 

werd  uiteengezet  in  de  volgende aspecten;  ouderlijke  sensitiviteit,  ouderlijk  structureren,  ouderlijke  niet 

intrusiviteit, ouderlijke niet vijandigheid, responsiviteit en betrokkenheid van het kind naar de ouder. 

Deze vraag is onderzocht, door in eerste instantie te toetsen of er daadwerkelijk een negatieve associatie 

bestaat tussen posttraumatische stress-symptomen van de vluchtelingen-ouders en de kwaliteit van de ouder-

kind  interactie  (hypothese  1).  Daarna  is  onderzocht  of  er  een  negatieve  associatie  bestaat  tussen 

vermijdingssymptomen van de vluchtelingen-ouders en de kwaliteit van de ouder-kind interactie (hypothese 

2). Vervolgens is onderzocht of er een negatieve associatie bestaat tussen emotional numbing-symptomen 

van  de  vluchtelingen-ouders  en  de  kwaliteit  van  de  ouder-kind  interactie  (hypothese  3).  Als  laatste  is 

onderzocht  of  er  een negatieve associatie  bestaat  tussen hyperarousal  symptomen  van de vluchtelingen-

ouders en de kwaliteit van de ouder-kind interactie (hypothese 4). 

6.1 Belangrijkste bevindingen en conclusies behorend bij hypothese 1

Om de data te onderzoeken naar verbanden tussen de variabelen is er een correlatie analyse en enkelvoudige 

lineaire regressie analyse uitgevoerd. Uit deze analyses bleek dat er een significant negatief verband bestaat 

tussen posttraumatische stress-stoornis van de vluchteling-ouder en de mate van intrusiviteit van de ouder. 

Met  andere  woorden,  de  vluchtelingen-ouders  met  posttraumatische  stress-symptomen  waren  significant 

intrusief, oftewel de autonomie van het kind werd ondermijnd door te directief gedrag en te veel stimulerend 

of beschermend te zijn. Dit is in overeenstemming met het eerder genoemde onderzoeken ( Moehler et al., 

2007 en Lyons-Ruth et al., 1996). Deze onderzoekers hebben moeders met een verleden van mishandeling 

onderzocht. Uit de resultaten bleek dat de moeders van de klinische groep en de controle groep over het 

algemeen niet veel verschilden in kwaliteit van ouder-kind interactie. Echter, moeders met een verleden van 

mishandeling waren in significante mate intrusiever dan de ouders met geen verleden van mishandeling. Dat 

de ouders in de eerdere onderzoeken en het huidige onderzoek een hoge mate van intrusiviteit vertonen, is in 

overeenstemming met een primaat studie (Troisi & D’Amato, 1984). Het moederlijke mishandelgedrag van 

een Japanse ‘macaque multiparous’ vrouwtje werd vergeleken met  drie ‘primiparous’ vrouwtjes die hun 

kinderen niet mishandelden. Om de interactie tussen de ouder en het kind te kunnen bepalen waren alle 

moeders afkomstig van dezelfde kolonie. De moeder met mishandelgedrag scoorde hoog met moederlijke 

warmte,  bescherming,  intrusiviteit  en  scoorde  laag  met  afwijzing.  Ze  wisselde  hevige  misbruik  met 

aandachtige moederzorg af. De intense spanning tijdens de interactie met haar kind die geuit werd in de 

vorm  van  intrusiviteit,  was  een  indicatie  voor  emotionele  ontregeling  door  ervaren  trauma.  Volgens  
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Casanova, Domanic, McCanne en Milner (1994) wordt de hoge mate van spanning die moeders met een 

verleden van mishandeling vertonen tijdens de interactie met hun kinderen, veroorzaakt door de hoge mate 

van hyperreactiviteit.  Uit  het  onderzoek van Frodi  en Lamb (1980;  in  Casanova et  al.,  1994)  bleek dat 

moeders met een verleden van mishandeling een hoge mate van fysiologische hyperreactiviteit vertoonden, 

een  snelle  hartslag  en  stijging  van  huidgeleiding,  bij  het  zien  van  video’s  met  een  huilende  baby.  Het 

verontrustende resultaat was, dat deze moeders dezelfde reactie vertoonden bij het zien van een lachende 

baby. Deze resultaten leidde tot de conclusie dat ouders met een verleden van mishandeling mogelijk niet in 

staat zijn om een onderscheid te maken tussen de affectieve staat van hun kinderen. Mogelijk zien ze hun 

kinderen als een aversieve stimuli, ongeacht hun emotionele staat. Casanova en collega’s (1992) hebben de 

fysiologische  reactiviteit  van  de  moeders  met  een  verleden  van  mishandeling  onderzocht  met  andere 

stressvolle situaties (de zogenoemde Cold Pressor test en video’s van arbeidsongevallen). Hieruit bleek dat 

deze moeders een verhoogde en langdurige sympathische reactiviteit vertoonden, ook bij andere stressvolle 

situaties die niet kind gerelateerd waren. Dit leidde tot de verklaring dat deze moeders en anderen die heftige 

trauma’s hebben meegemaakt en last hebben van PTSS, mogelijk een chronische vorm van autonomische 

hyperarousal hebben ontwikkeld, die getriggerd wordt door situaties, die hun herinneren aan het trauma of 

andere stressvolle situaties.

Het bovenstaande is ook toe te passen op het huidige onderzoek. Ouders die traumaklachten hebben, zijn 

mogelijk chronisch hyperaroused, waardoor ze zich intrusief opstellen tegenover hun kinderen tijdens de 

interactie.  Mogelijk is de affectieve toestand van het kind zodanig stressvol voor de ouder, waardoor de 

ouder overprikkeld wordt. Als gevolg hiervan vertoont de ouder intrusief gedrag, oftewel de autonomie van 

het  kind wordt  ondermijnd door te directief  gedrag en te veel  stimulerend of beschermend te zijn.  Een 

belangrijk verschil tussen de eerder benoemde onderzoeken en het huidige onderzoek is, dat de ouders in het 

huidige onderzoek traumaklachten hebben ten gevolge van oorlogsgeweld in plaats van huiselijk geweld. 

Mogelijk heeft het emotionele toestandsbeeld van het kind meer weerslag op een ouder die zelf als kind 

mishandeld  is,  dan  een  ouder  die  een  andere  vorm  van  trauma  heeft  meegemaakt.  Daarnaast  wordt 

gesuggereerd dat het concept intrusiviteit  een westers fenomeen zou zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 

ouders in niet westerse landen meer intrusief gedrag vertonen, dan de ouders in westerse landen (Berstein, 

Harris, Long, Lida & Hans  2005). Dat ouders in niet westerse landen te directief, te veel stimuleren of 

beschermend zijn naar hun kinderen, blijkt enkel uit het onderzoek van Berstein et al. (2005). Aangezien 

onze gehele steekproef uit verschillende culturen van niet westerse landen bestaat, is het mogelijk dat de 

gedicteerde intrusiviteit  eerder  daaraan  toe  te  schrijven  is,  dan  een  gevolg  van  meegemaakte  trauma. 

Daarnaast schiet de “power” van het huidige onderzoek nogal te kort om de mogelijke bestaande effecten te 

kunnen realiseren. Een vervolg onderzoek kan mogelijk een meer gefundeerd antwoord geven. 
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5.2 Belangrijkste bevindingen en conclusies behorend bij hypothese 2, 3 en 4

Zoals in hypothese 2 werd verwacht, is gebleken dat vermijdingssymptomen van posttraumatische stress-

stoornis een significante associatie vertonen met de kwaliteit van de ouder-kind interactie. Het verband is te 

vinden in de mate van intrusiviteit tijdens de interactie tussen de vluchteling-ouder en het kind. Dit resultaat 

komt overeen met  reeds eerder benoemde onderzoeken (Ruscio et al.,  2002; Samper et al.,  2004). Deze 

onderzoekers vonden een verband tussen de PTSS van de veteranenouder en de kwaliteit  van interactie 

tussen de ouder en het kind. Het verband was voornamelijk sterk met  betrekking tot de vermijdings- en 

emotional numbing-symptomen. De vermijdings- en emotional numbing-symptomen hebben volgens deze 

onderzoekers een invloed op de inter-persoonlijke contacten van de slachtoffers, waardoor ze minder in staat 

zijn deze contacten intact te houden en ze in mindere mate tevreden zijn over deze contacten. De inter-

persoonlijke  contacten worden vooral  beïnvloed door de  mate  van onverschilligheid,  afstandelijkheid en 

emotionele  onbeschikbaarheid,  die  emotional  numbing  kenmerken.  Tegen  de  verwachting  in  is  uit  het 

huidige  onderzoek  gebleken,  dat  er  geen  significant  verband  bestaat  tussen  de  emotional  numbing-

symptomen van PTSS en de ouder-kind interactie. Wat zorgt er dan voor de discrepantie tussen het huidige 

onderzoek en de andere onderzoeken? 

In het onderzoek van Ruscio et al. (2002) wordt naast het verband tussen de vermijdingssymptomen van 

PTSS en de kwaliteit van de ouder en kind, een onderscheid gemaakt tussen actieve vermijding (effortful 

avoidance) en emotional numbing van de categorie 'vermijding' van PTSS. Dit is vervolgens voor verbanden 

onderzocht met de kwaliteit van de ouder -kind interactie. Actieve vermijding vertoonde geen significante 

associatie met de ouder-kind interactie in het onderzoek van Ruscio et al. (2002). Terwijl de invloed van 

emotional numbing bleef bestaan bij toevoeging van covariaten, zoals depressie en drugsgebruik. 

In het huidige onderzoek is tevens getracht om deze onderscheiding te realiseren. Hiervoor is een post hoc 

analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat als vermijdingssymptomen behorend bij emotional numbing (c 4, c5 en 

c6) worden weggelaten (dus de actieve vermijding), het verband tussen overgebleven items, behorend bij 

vermijdingssymptomen  en  ouder-kind  interactie,  sterker  wordt.  Zo  blijkt  dat  deze  items  een  verband 

vertonen met  alle  aspecten van de kwaliteit  in  de  interactie  tussen ouder  en het  kind;  sensitiviteit,  niet 

intrusiviteit,  niet  vijandigheid,  responsiviteit  en betrokkenheid van het  kind met  de  ouder.  De mate  van 

structureren, ook een aspect van de kwaliteit van interactie tussen ouder en kind, vertoonde als enige geen 

significant verband met de actieve vermijding. 

De resultaten van het huidige onderzoek zijn het spiegelbeeld van het onderzoek van Ruscio et al. (2002).  In 

het huidige onderzoek worden geen significante verbanden gevonden tussen emotional numbing-symptomen 

en de kwaliteit van de ouder-kind interactie. Vermijdingssymptomen in het algemeen inclusief emotional  
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numbing-symptomen vertonen enige mate  van associatie.  Echter,  de actieve vermijding vertoont juist  de 

sterkste associatie met de ouder-kind interactie. 

Wellicht zorgt het verschil  in mechanismen tussen de twee vormen van vermijding voor de discrepantie 

tussen het huidige onderzoek en het onderzoek van Ruscio et al. (2002).  In de inleiding heb ik aangegeven 

dat  emotional  numbing-symptomen  van  PTSS  verschillen,  volgens  Tull  &  Roemer  (2002)  in  het 

mechanisme, van de symptomen van actieve vermijding (Foa et al., 1995; King & King, 1994; in Tull & 

Roemer, 2002). Actieve vermijding wordt aangestuurd door strategische en inspanningsvolle processen om 

trauma gerelateerde stimuli te vermijden. Terwijl emotional numbing kan werken door een automatisch en 

passief proces om de symptomen van hyperarousal te onderdrukken of onder controle te houden. Foa et al. 

(1995)  suggereren  vanuit  deze  hypothese,  dat  wanneer  actieve  strategieën  mislukken,  om  trauma 

gerelateerde herinneringen te reduceren, het affectieve systeem uitgeschakeld wordt en leidt tot emotional 

numbing-symptomen.

Dit kan een verklaring bieden voor de resultaten van het huidige onderzoek. De vluchtelingen-ouders van het 

huidige onderzoek vermijden wellicht  enkel  actief,  waardoor ze minder emotioneel  beschikbaar zijn.  De 

meeste van de ouders die aan dit  onderzoek hebben meegedaan zijn nog niet erg lang in Nederland. De 

meegemaakte traumata zijn nog vers. Mogelijk zijn ze nog succesvol om actief traumagerelateerde stimuli te 

vermijden, terwijl de meegemaakte trauma’s van de veteranenouders ver in het verleden gebeurd zijn. Hun 

strategieën om actief trauma gerelateerde stimuli te vermijden is mogelijk mislukt, waardoor ze hun gehele 

affectieve systeem uitgeschakeld hebben. De hoge mate  van emotional  numbing die ervaren wordt  door 

veteranenouders, zorgt dan voor de ervaren interpersoonlijke problematiek. De verdeling van symptomen 

emotional numbing en actieve vermijding kan ook een verklaring bieden voor de discrepantie. Een recent 

onderzoek bevestigt het feit dat emotional numbing en actieve vermijding verschillend zijn (King, Orazem, 

Lauterbach, King, Hebenstreit & Shalev, 2009). In dit onderzoek wordt echter een andere verdeling gemaakt 

van emotional numbing en actieve vermijding, dan in het huidige onderzoek. In het onderzoek van King et 

al. (2009) bestaan emotional numbing-symtomen uit (c3-c7) en actieve vermijdingssymtomen uit (c1 en c2). 

In het huidige onderzoek bestaat de verdeling uit emotional numbing-symptomen ( c4, c5 en c6) en actieve 

vermijdingssymptomen ( c1, c2, c3 en c7). Daarnaast speelt de mate van hyperarousal ook mogelijk een rol. 

Volgens Foa et al. (1995) treedt emotional numbing op, om de hyperarousal symptomen te onderdrukken. 

Wellicht is de mate van de hyperarousal bij de vluchtelingen-ouders niet zo hoog, waardoor geen emotional 

numbing optreedt. 

In hypothese 4 van het huidige onderzoek werd gesteld dat hyperarousal een negatieve associatie zou hebben 

met  de ouder-kind interactie.  Deze hypothese  is  ter  controle gesteld.  Als emotional  numbing een sterke 

associatie  zou  hebben  met  hyperarousal  symptomen,  wordt  er  tevens  een  verband  verwacht  tussen  
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hyperarousal en ouder-kind interactie. Echter, beide verwachtingen zijn niet ondersteund in dit onderzoek. 

Hieruit kan geconcludeerd worden, dat deze groep wellicht weinig last heeft van hyperarousal symptomen, 

waardoor ze ook minder last hebben van emotional numbing. Een vervolg onderzoek is noodzakelijk om een 

antwoord op deze vragen te kunnen geven.  Wellicht  een experimenteel  onderzoek,  waarbij  hyperarousal 

actief gemanipuleerd wordt, om de rol ervan te bestuderen op het ontwikkelen van emotional numbing en de 

invloed van het geheel op de ouder-kind interactie. Ook de operationalisering van de kwaliteit van de ouder 

en kind van het huidige onderzoek verschilt in zekere zin van het onderzoek van Ruscio et al. (2002). De 

kwaliteit  van  de  ouder-kind  interactie  van  het  onderzoek  van  Ruscio  et  al.  (2002)  werd  bepaald  door; 

positieve uitwisseling tussen de ouder en het kind, de mate van oneens zijn met elkaar, het contact onderling 

tussen de ouder en het kind en de kwaliteit van de ouder-kind in het algemeen. Er is gekeken in welke mate 

de ouder tevreden is over deze vorm van interacties. Echter, er is niet specifiek gekeken of de ouder sensitief, 

structurerend, niet intrusief en niet vijandig is en met wie het kind op een responsieve en betrokken manier 

interacteert.  Bovendien  is  informatie  over  deze  tevredenheid  aan  de  hand  van  vragenlijsten  verkregen. 

Terwijl in het huidige onderzoek is getracht door middel van observatie van een half uur spel erachter te 

komen hoe de ouders in het dagelijkse leven interacteren met hun kinderen. In beide gevallen komt enige 

mate  van subjectiviteit  kijken.  Aan de hand van de vragenlijst  wordt enkel  het  beeld verkregen, wat  de 

veteranenouder heeft over zijn relatie met zijn kind. In het huidige onderzoek wordt aan de hand van een half 

uur spel getracht om een beeld te vormen over hoe een ouder in het dagelijkse leven met zijn/haar kind 

interacteert. Hierbij wordt van de observator verwacht een onderscheid te maken tussen oprechte interactie 

en of het gespeeld is voor de camera. 

5.3 Sterke en zwakke punten van het huidige onderzoek

Het sterkste punt van dit onderzoek, is de gebruikte onderzoekspopulatie; asielzoekers en vluchtelingen met 

verschillende culturele achtergronden die traumaklachten hebben. Er zijn veel onderzoeken beschikbaar over 

veteranen en vrouwen met een verleden van mishandeling, maar er is erg weinig onderzoek uitgevoerd over 

de invloed van trauma op de ouder-kind interactie. Vooral de focus is weinig gericht geweest op de interactie 

van de vluchtelingen-ouders en hun kinderen. Dankzij vluchtelingen van verschillende culturele achtergrond 

is de generaliseerbaarheid van het onderzoek mogelijk gemaakt. 

De beperkingen van dit onderzoek zijn te vinden in de gebruikte instrumenten en de lage power vanwege een 

te  kleine  steekproefgrootte.  De  gebruikte  vragenlijst  HTQ is  de  meest  gebruikte  vragenlijst.  Echter,  de 

crossculturele  validiteit  van  deze  vragenlijst  is  niet  onderzocht,  enkel  voor  drie  Aziatische  landen  zijn 

validiteit en betrouwbaarheid beschikbaar (Mollica et al., 1992). Daarnaast zijn sommige vragen van de HTQ 

vaag en kunnen verschillend worden geïnterpreteerd (‘niet in staat om iets te voelen’). Hierdoor kan de  
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betrouwbaarheid van de vragenlijst afnemen. Er dient verder rekening gehouden te worden met het feit dat 

het een zelfrapportage lijst is. Het zou kunnen dat men ze sociaal wenselijk heeft ingevuld. 

De Emotional Availability test kan voor tegengestelde verwachtingen hebben gezorgd. Er blijkt een hoge 

correlatie te bestaan tussen de schalen van de EA, waardoor het eigenlijk één variabele is. Volgens Biringen 

(2000) meten de schalen van de EA verschillende aspecten van opvoeding en daarom zouden ze niet hoog 

met elkaar moeten intercorreleren. Dit blijkt alleen niet het geval te zijn, sommige schalen correleerden juist 

zeer hoog (.90) met elkaar. Verder is er weinig bekend over de validiteit en betrouwbaarheid van deze test in 

verschillende culturen. Slechts uit één onderzoek is gebleken dat de relatie tussen EAS en hechting ook in 

andere culturen in stand blijft. Dit was onderzocht bij Israëlische ouders en kinderen (Biringen, 2000). 

Een  andere  belangrijke  bepalende  factor  is  de  grootte  van  de  steekproef.  Er  hebben  42  participanten 

deelgenomen aan dit onderzoek. De grootte van de steekproef is te klein geweest om de mogelijk bestaande 

effecten te realiseren. Van de 42 participanten voldeed 78,6 % aan alle criteria van PTSS, gemeten met de 

HTQ. De participanten die binnen de cut-off score van 2.45 vielen en dus niet aan alle criteria van PTSS 

voldeden, zijn niet weggelaten uit het onderzoek. Daarnaast waren de participanten niet onafhankelijk van 

elkaar. De meeste participanten waren partners van elkaar. Beide ouders scoren mogelijk hetzelfde op de 

schalen van de EAS. Dit heeft ervoor gezorgd dat de groep mogelijk niet in voldoende mate heterogeen was 

voor het detecteren van eventuele verschillen. 

6.4 Conclusie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Uit de resultaten van het huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat PTSS-symptomen een negatieve 

invloed hebben op de kwaliteit van de ouder-kind interactie. Deze invloed is vooral te vinden in de mate van 

intrusiviteit. Op de vraag welke symptomen zorgen dat de vluchtelingen-ouders intrusief gedrag vertonen 

naar  hun  kinderen,  kan  gesteld  worden  dat  vermijdingssymptomen  van  PTSS  en  vooral  de  actieve 

vermijdingssymptomen verantwoordelijk zijn hiervoor. Opvallend was dat er in tegenstelling tot anderen 

onderzoeken, geen enkel verband werd gevonden tussen emotional numbing symptomen en de kwaliteit van 

de ouder-kind interactie.  Vanwege de discrepanties tussen de literatuur en de resultaten van het  huidige 

onderzoek is er reden voor vervolgonderzoek. In het vervolgonderzoek is het van belang, bij het uitvoeren 

van  onderzoek naar  de  invloed  van PTSS op  de ouder-kind  interactie,  gebruik te  maken  van een  niet-

klinische controlegroep. Tevens zou er rekening gehouden moeten worden met de grootte van de steekproef 

om de bestaande effecten te kunnen realiseren. Daarnaast is het noodzakelijk om rekening te houden met de 

homogeniteit van de groep. Hierbij is het aan te bevelen om niet beide ouders mee te nemen in de analyses. 

Verder is  het belangrijk om rekening te houden met  de te gebruiken instrumenten.  Zo zou bijvoorbeeld 

ervoor gekozen kunnen worden om EAS op cross-cultureel validiteit te toetsen. Er kan ook voor gekozen 
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worden om gebruik te maken van een crosscultureel gevalideerd en objectief instrument voor het meten van 

de kwaliteit van de ouder-kind interactie. Zoals eerder vermeld, is een vervolg onderzoek noodzakelijk om 

een antwoord te krijgen over de rol van hyperactiviteit bij PTSS. Wellicht een experimenteel onderzoek, 

waarbij  hyperarousal actief gemanipuleerd wordt, om de rol ervan te bestuderen op het ontwikkelen van 

emotional numbing en de invloed van het geheel op de ouder-kind interactie. Daarnaast is er een vervolg 

onderzoek noodzakelijk om te achterhalen of emotional numbing en actieve vermijding twee verschillende 

aspecten zijn van de categorie 'vermijding' van PTSS. 
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Bijlage 1    Uitwerking SPSS toetsing van normale verdelingen

Tabel 1. Kolmogorov-Smirnov test voor de EAS

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

EASTOTA
AL

,087 42 ,200(*) ,974 42 ,440

*  This is a lower bound of the true significance.

Figuur1.  Histogram met normale verdelingslijn voor de scores op de EAS

EASTOTAAL
35,030,025,020,015,010,0

Fr
eq
ue
nc
y

10

8

6

4

2

0

Histogram

Mean =22,4
Std. Dev. =6,359

N =42

Normal

40



Tabel 2. Kolmogorov-Smirnov test voor de PTSS gemeten met HTQ

 Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk

 Statistic df Sig. Statistic df Sig.

DSMsymptomen ,162 42 ,007 ,928 42 ,012

Figuur2.  Histogram met normale verdelingslijn voor de scores op de HTQ.

DSMsymptomen
43,532,521,51

Fr
eq
ue
nc
y

15

10

5

0

Histogram

Mean =2,76
Std. Dev. =0,723

N =42

Normal

41



Bijlage 2

Tabel 3. Correlaties tussen de schalen van EAS 

 Parental sensitivity
Parental 

structuring

Parental 
nonintrusi

veness
Parental 

nonhostility

Child 
responsiveness 

to parent

Child 
involvement 
with parent

Parental sensitivity 1 ,863(**) ,668(**) ,820(**) ,825(**) ,807(**)

 Parental structuring ,863(**) 1 ,639(**) ,700(**) ,876(**) ,854(**)

 Parental nonintrusiveness ,668(**) ,639(**) 1 ,683(**) ,667(**) ,662(**)

 Parental nonhostility ,820(**) ,700(**) ,683(**) 1 ,742(**) ,703(**)

 Child responsiveness to parent ,825(**) ,876(**) ,667(**) ,742(**) 1 ,948(**)

Child involvement with parent ,807(**) ,854(**) ,662(**) ,703(**) ,948(**) 1

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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