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Abstract 
 

Objective: The purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of an intervention 

for children (aged 4-8) living in disadvantaged areas. Method: The effectiveness of the 

intervention has been evaluated using both parents’ en teachers’ reports with relation to child 

behaviour and family functioning using a pre-, post- and follow-up test design. Results: The 

results showed a significant decrease in emotional problems and a significant increase in 

prosocial behaviour, reported by both parents and teachers. Teachers reported a decrease in 

problems with peers too. Besides, after intervention, parenting problems were significantly 

reduced. Conclusions: Despite the study limitations, the results give a clear indication of the 

effectiveness of this intervention.  
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Inleiding  

Nederland telt jaarlijks 864.000 ouders met gediagnosticeerde psychische en/of 

verslavingsproblemen. Deze ouders hebben naar schatting 1,6 miljoen kinderen in de leeftijd van 

0 tot 22 jaar (Bool, Van der Zanden & Smit, 2007). Deze kinderen worden ook wel KOPP/KVO 

kinderen (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/of Kinderen van Verslaafde Ouders) 

genoemd. Onderzoek laat zien dat KOPP/KVO kinderen een verhoogd risico lopen op 

geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en angststoornissen (Bijl, Cuijpers & Smit, 

2002; Bool, Smit, Bohlmeijer & Sambeek, 2001; Civic & Holt, 2000; Elgar, Mills, McGrath, 

Waschbusch & Brownridge, 2007; Goodman & Gotlib, 1999; Lieb, Isensee, Hofler, Pfister, & 

Wittchen, 2002; Tompson et al, 2010). Eén derde van deze kinderen ontwikkelt zelf later 

psychische problemen en van de kinderen waarvan beide ouders psychische problemen hebben, 

zelfs méér dan twee derde (Beardslee et al.,1987; Bool e.a., 2001; D’Hondt, Van Doesum & 

Zonneveld, 1988; Goodman & Gotlib, 2002; Rutter & Quinton, 1984). KOPP/KVO kinderen uit 

gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES) lopen extra risico op het ontwikkelen 

van problemen (Hermanns, Öry, Schrijvers, Junger & Blom, 2005). Om het risico dat deze 

kinderen later psychische problemen krijgen te verkleinen, is het van belang dat er effectieve 

preventieve interventies uitgevoerd worden die zich richten op deze doelgroep. 

In Nederland worden verschillende interventies uitgevoerd gericht op deze doelgroep, 

waaronder ‘Piep zei de muis’. 'Piep zei de muis' (Mostert, Braaksma & Bool, 2008) is een 

nieuwe, laagdrempelige interventie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar van ouders met 

psychische en/of verslavingsproblemen uit achterstandswijken met als doel het verminderen van 

het risico dat deze kinderen zelf ook ernstige psychische problemen krijgen. 'Piep zei de muis' is 

vooral gericht op gezinnen met een lage SES. Deze studie onderzoekt de effecten van 'Piep zei 

de muis' op het gedrag van het kind en het functioneren van het gezin. 

Vanuit de literatuur is bekend dat kinderen van ouders met een psychische stoornis in 

vergelijking met kinderen van ouders zonder psychische stoornis een verhoogd risico hebben op 

agressie (Larsson, Knutsson-Medin, Sundelin & Trost von Werder, 2000). Ook is de kans groter 

dat deze kinderen sociaal teruggetrokken gedrag vertonen (Van Doesum, Riksen-Walraven, 

Hosman & Hoefnagels, 2008; Wickramaratne & Weissman, 1998) en lagere cognitieve en 

academische prestaties hebben (Langrock, Compas, Keller, Merchant & Copeland, 2002; 

Orvaschel, Weisssman, Padian & Lowe, 1981; Van Doesum et al., 2008). Onderzoek laat ook 

zien dat deze kinderen over minder goede communicatieve vaardigheden beschikken en vaker 

problemen hebben in het contact met anderen (Bool et al., 2007; Essex, Klein, Eunsuk & 
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Kreamer, 2003; Langrock et al., 2002; Larsson et al., 2000). Tevens loopt deze groep een 

verhoogd risico op tiener zwangerschap (Kessler, 1997), op suïcide (Weissman, Warner, 

Wickramaratne, Moreau & Olfson, 1997) en op middelengebruik (Merikangas, Dierker, and 

Szatmari, 1998; Wickramaratne & Weissman 1998). Kortom, kinderen van ouders met een 

psychische stoornis hebben een verhoogde kans op emotionele problemen, gedragsproblemen en 

middelengebruik.  

 KOPP/KVO kinderen vormen een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van 

geestelijke gezondheidsproblemen. Het is van belang dat er effectieve preventieve interventies 

ontwikkeld en uitgevoerd worden om het risico op ernstige psychische problemen bij deze 

kinderen te verminderen. Vanuit het oogpunt van preventie is kennis van risico en protectieve 

factoren van belang, omdat deze aanknopingspunten kunnen vormen voor het ontwikkelen van 

interventies (Meij & Boendermaker, 2008; Mowbray & Oyserman, 2003). Het is belangrijk dat 

interventies zich richten op het verminderen van de risicofactoren en het versterken van de 

protectieve factoren, om zo probleemgedrag te voorkomen en verminderen (Fraser, James, 

Anderson, Lloyd & Judd, 2006). Ook MacLean, Paradise en Cauce (1999) benadrukken dat 

preventieve interventies erop gericht zouden moeten zijn om de aanwezige risicofactoren te 

minimaliseren en de beschermende factoren te maximaliseren, gebaseerd op onderzoek en 

theorie.  

 Het functioneren van de ouders vormt een verklaring voor het verhoogde risico op 

ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Uit onderzoek komt naar voren dat psychische problemen 

bij de ouder gerelateerd zijn aan opvoedgedrag dat verband houdt met problemen in de 

ontwikkeling bij kinderen (Dix & Meunier, 2009; Elgar et al., 2007; Marchand & Hock, 1998). 

Ouders met psychische problemen hebben moeite  sensitief en responsief op de behoeften van 

hun kind(eren) te reageren (Dix & Meunier, 2009; Elgar et al., 2007; Royal College of 

Psychiatrists, 2002). Ze zijn minder positief betrokken, negatiever, vijandiger, manipulatiever en 

vertonen vaker intrusief gedrag. Intrusief gedrag is gedrag van de ouder(s) dat de autonomie van 

het kind ondermijnd (Biringen, 1998). Een voorbeeld van dergelijk gedrag is wanneer de ouders 

overmatig beschermend en controlerend zijn naar hun kind. Ook zijn deze ouders vaker 

inconsistent in de opvoeding, hebben ze moeite met toezicht houden op hun kind (Cummings & 

Davies, 1994; Lovejoy et al., 2000) en is er een minder veilige hechting tussen ouder en kind 

(Elgar et al., 2007; Orvaschel, Walsh-Allis & Ye, 1988). Tevens is er een verhoogd risico op 

kindermishandeling in deze gezinnen (Sidebotham et al., 2001; Walsh et al., 2002). Kortom, 

deze kinderen missen een stabiele en veilige basis thuis, die juist zo belangrijk is voor de sociaal-
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emotionele ontwikkeling van kinderen (Bowlby, in Verhofstadt-Denève, Van Geert & Vyt, 

2003).  

 Eerder al zijn de mogelijke gevolgen voor KOPP/KVO kinderen omschreven. Een groot 

deel van de KOPP/KVO kinderen groeit echter gezond op, ondanks de aanwezigheid van een 

ouder met psychiatrische problemen. Of bij een KOPP/KVO kind daadwerkelijk geestelijke 

gezondheidsproblemen ontstaan, hangt af van de aanwezigheid van risico- en protectieve 

factoren (Fraser et al., 2006; Van Doesum, Frazer & Dhondt, 1995). Risicofactoren zijn factoren 

die de kans op het ontstaan van ongunstige ontwikkelingsuitkomsten vergroten (Asscher & 

Paulussen-Hoogeboom, 2005). Factoren die de kans op het ontstaan van probleemgedrag 

verkleinen, worden protectieve factoren genoemd (Aalbers- van Leeuwen, Van Hees & 

Hermanns, 2002).  

 De risico- en beschermende factoren zijn gerubriceerd in de vaker gehanteerde sociaal 

ecologische indeling in niveaus (Bronfenbrenner, 1979): niveau van het kind, niveau van de 

ouders, niveau van het gezin en het niveau van de samenleving. Een belangrijke risicofactor is de 

aard en duur van de stoornis van de ouder (Van Doesum et al., 1995; Seifer et al., 2001). Het 

risico op problemen bij het kind is groter wanneer beide ouders psychische problemen hebben 

(gehad) (Goodman and Gotlib; 2002). Een moeilijk temperament van het kind (Van Doesum et 

al., 1995) en de leeftijd waarop het kind met de psychische stoornis van de ouder geconfronteerd 

wordt zijn risicofactoren op het niveau van het kind (Kok, Konijn & Geelen, 1994). Een 

verstoorde ouder-kind communicatie en –relatie (Dix & Meunier, 2009; Ewell Foster, Garber & 

Durlak, 2008; Elgar et al., 2007; Marchand & Hock, 1998), een groter gezin (Rutter & Quinton, 

1984) en een gezin met een laag sociaal-economische status (SES) (McLeod & Shanahan, 1996; 

Hermanns et al., 2005) zijn risicofactoren op het niveau van het gezin en samenleving. 

Opgemerkt moet worden dat de risicofactoren een cumulatief effect hebben: hoe meer 

risicofactoren er aanwezig zijn, hoe groter de kans op probleemgedrag. Anders gezegd, het aantal 

risicofactoren is belangrijker dan de aard van de risicofactoren (Atzaba-Poria, Pike & Deater-

Deckar, 2004; Sameroff & Fiese, 2000). Niet alle risico- en beschermende factoren kunnen 

beïnvloed worden door interventies. Een voorbeeld van een niet te beïnvloeden factor is de aard 

van de stoornis van de ouder.  

Ook beschermende factoren komen voor op eerder genoemde niveaus. Belangrijke 

protectieve factoren op kindniveau zijn vaardigheden om met de thuissituatie om te gaan, sociale 

redzaamheid (Van Doesum et al., 1995; Hermanns et al., 2005), zelfkennis en inzicht van het 

kind in de problemen van de ouder (Beardslee, 2002; Hermanns et al., 2005). Bij de ouder speelt 

de capaciteit om ondanks de problemen voor het kind te kunnen blijven zorgen een rol (Downey 
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& Coyne, 1990). Op het niveau van het gezin en de samenleving worden een goede ouder-kind 

relatie (Bearslee, 2002; Elgar et al., 2007; Hermanns et al., 2005) en een ondersteunend sociaal 

netwerk (Hermanns et al., 2005; Ystgaard, Tambs & Dalgaard, 1999) als belangrijke 

beschermende factoren beschouwd.  

 ‘Piep zei de muis’ richt zich op de te beïnvloeden risico- en beschermende factoren, naar 

voren gekomen uit literatuur. Daarbij gaat het om het versterken van een goede ouder-kind 

relatie, het creëren van een ondersteunend netwerk of vertrouwenspersoon voor zowel het kind 

als de ouder, het verhogen van het competentieniveau van het kind om met de thuissituatie om te 

gaan en het bevorderen van een reële kijk van het kind op zichzelf en de ouder (Mostert, 

Braaksma & Bool, 2008). 'Piep zei de muis' is een tweeledig programma dat zich enerzijds op de 

kinderen en anderzijds op de ouders richt. De interventie bestaat uit een kinderclub van 15 

bijeenkomsten waarin door middel van speelse werkvormen aandacht wordt besteed aan het 

stimuleren van de kinderen sociale steun te zoeken, het omgaan met gevoelens, vaardigheden om 

met de thuissituatie om te gaan, het zelfbeeld en ontspanning. Tevens worden er 5 

ouderbijeenkomsten gehouden waarin verschillende opvoedingsvragen aandacht krijgen. 

Kortom, ‘Piep zei de muis’ probeert veranderingen in kindgedrag te bewerkstelligen, enerzijds 

direct door kinderen te betrekken in kindergroepen en anderzijds indirect via het versterken van 

opvoedingsvaardigheden van de ouders. Deze studie heeft tot doel te onderzoeken welke effecten 

'Piep zei de muis' heeft op het gedrag van het kind en het functioneren van het gezin. 
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Methode 

Participanten  

De onderzoeksgroep bestaat uit 105 gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar afkomstig 

uit een achterstandswijk. Tabel 1 geeft informatie over de gezinnen die deelnamen aan het 

onderzoek. Ook laat de tabel cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) zien om de 

onderzoeksgroep te kunnen vergelijken met percentages die representatief zijn voor de 

Nederlandse bevolking.  
 

 

Tabel 1 

Demografische kenmerken van de onderzoeksgroep 

Variabele Onderzoeksgroep 

% (absoluut aantal) 

CBS 

% 

Leeftijd (n=105) 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

 

16.2 (17) 

27.6 (29) 

32.4 (34) 

19.0 (20) 

  4.8  (5) 

 

Geslacht kind (n=105) 

   Man 

Gezinssituatie (n=98) 

   Tweeoudergezin 

   Eenoudergezin 

   Onbekend 

 

52.4 (55) 

 

36.7 (36) 

43.9 (43) 

19.4 (19) 

 

49.5** 

 

81.2** 

18.8** 

Hoogst afgeronde opleiding ouder (n=94) 

   Geen opleiding, Lager onderwijs 

   LBO, MAVO 

   MBO, HAVO, VWO  

   HBO, WO 

   Onbekend 

 

30.9 (29) 

28.7 (27) 

29.8 (28) 

10.6 (10) 

     0  (0) 

 

  8.4** 

23.5** 

40.4** 

27.0** 

  0.7** 

Uitkering (n=92) 

   Ja 

 

59.8(55) 

 

17.2* 

Individuele begeleiding ontvangen (n=76) 

   Ja 

 

22.4(17) 

 

 
Note: * CBS 2007, ** CBS 2009 
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De leeftijdsverdeling van de kinderen laat zien dat 16.2% van de kinderen 4 jaar is bij start van 

‘Piep zei de muis’, 27.6% 5 jaar, 34.4% 6 jaar, 19 % 7 jaar en 4.8% 8 jaar bij start van de 

interventie. Van de kinderen uit de onderzoeksgroep was 52.4 % jongen. Dit is cijfer is 

vergelijkbaar met cijfers van het CBS (49.5%). Van de gezinnen die deelnamen aan de 

interventie waren 43.9% eenoudergezinnen in vergelijking met 18.8 % van de Nederlandse 

bevolking. Wat betreft het onderwijsniveau valt 30.9% van de onderzoeksgroep en 8.4% van de 

Nederlandse bevolking in de laagste categorie ‘geen opleiding/lager onderwijs’. Van de 

onderzoeksgroep heeft 28.7% LBO of MAVO afgerond in vergelijking met 23.5% van de 

Nederlandse bevolking en 29.8% MBO, HAVO of VWO in vergelijking met 40.4% van de 

Nederlandse bevolking. Van de onderzoeksgroep valt 10.6% in de hoogste categorie ‘HBO/WO’ 

in vergelijking met 27.0% van de Nederlandse bevolking. Van de deelnemende gezinnen 

ontvangt 59.8% een uitkering in vergelijking met 17.2% van de Nederlandse bevolking. 

Individuele ondersteuning heeft bij 22.4 % van de gezinnen plaatsgevonden. 

 

Onderzoeksontwerp 

Om te onderzoeken welke invloed 'Piep zei de muis' heeft op het gedrag van het kind en het 

functioneren van het gezin zijn data verzameld door middel van vragenlijsten op drie 

meetmomenten. De vragenlijsten zijn afgenomen tijdens of voorafgaand aan de eerste 

bijeenkomst van 'Piep zei de muis' (T0), tijdens of na afloop van de laatste bijeenkomst van 'Piep 

zei de muis' (T1) en 3 maanden na afloop parallel aan een extra bijeenkomst van 'Piep zei de 

muis' (T2). Omdat de kinderen die deelnemen aan 'Piep zei de muis' te jong zijn om zelf de 

vragenlijsten in te vullen, zijn de Strength en Difficulty Questionaire (SDQ) (Goodman, Ford, 

Simmons, Gatward & Meltzer, 2003) en de Vragenlijst voor Gezinsproblemen (VGP) (Koot, 

1997) ingevuld door één van de ouders op alle drie meetmomenten (T0, T1 en T2). Tevens is de 

mening van de leerkracht met betrekking tot het gedrag van het kind (SDQ) onderzocht op de 

voor- en nameting (T0 en T1).  

 

Interventie  

De werving voor het onderzoek heeft plaatsgevonden via beroepskrachten in de wijk, 

bijvoorbeeld de huisarts, (school) maatschappelijk werk, welzijnswerk, jeugdgezondheids- zorg. 

Zij signaleren risicogezinnen en verwijzen deze door naar 'Piep zei de muis'. De interventie is 

tweeledig en bestaat uit enerzijds een kindergroep en anderzijds uit ouderbijeenkomsten. 

Kindergroep. De interventie bestaat uit een kindergroep van 15 wekelijkse bijeenkomsten van 

anderhalf uur. Tijdens de kinderbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het stimuleren van de 
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kinderen sociale steun te zoeken, het omgaan met gevoelens, vaardigheden om met de 

thuissituatie om te gaan, het zelfbeeld en ontspanning. In de bijeenkomsten wordt gebruik 

gemaakt van speelse werkvormen zoals knutselen en het naspelen van verhalen. De laatste 

bijeenkomst is een feestelijke afsluiting van de kindergroep. De groep bestaat uit maximaal 10 

kinderen en twee groepsleiders. De kindergroep vindt plaats na schooltijd bij voorkeur in een 

buurthuis of brede school.  

Ouderbijeenkomsten. Er worden parallel aan de kindergroep 5 ouderbijeenkomsten gehouden 

van anderhalf uur. In de ouderbijeenkomsten krijgen de ouders informatie over wat de kinderen 

bij 'Piep zei de muis' doen en waarom ze dat doen, kunnen zij hun ervaringen delen met 

betrekking tot de opvoeding, komen verschillende onderwerpen rond opvoeding aan de orde en 

worden opvoedingsvragen besproken. Deze bijeenkomsten vinden plaats op dezelfde locatie als 

de kindergroep. Drie maanden na afloop van de interventie is er een extra bijeenkomst, waarin 

met de ouders besproken wordt wat zij van de bijeenkomsten vonden, gekeken wordt welke 

vervolgactiviteiten er zijn voor de kinderen en er afscheid van elkaar genomen wordt. Naast het 

groepsaanbod voor ouders vindt, wanneer dit gewenst is, ook individuele ouderondersteuning 

plaats door middel van een gezinsbegeleider. Individuele ondersteuning heeft bij 22.4 % van de 

gezinnen plaatsgevonden.  

 

Meetinstrumenten 

Gedrag kind. De Strength en Difficulty Questionaire (SDQ) (Goodman, et al., 2003) is gebruikt 

om het functioneren van het kind te meten. Iedere schaal is gemeten aan de hand van 5 items. 

Deze vragenlijst bevat in totaal 25 items, die betrekking hebben op vijf subschalen: emotionele 

problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdgenoten en pro-sociaal 

gedrag. De 25 items zijn geformuleerd aan de hand van stellingen (bijvoorbeeld: ‘Mijn kind 

heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen’ of ‘Mijn kind is nogal op zichzelf, neigt er toe 

alleen te spelen') waarbij de ouder aangeeft in hoeverre deze op hun kind van toepassing waren 

de afgelopen zes maanden. De antwoordmogelijkheden op de items zijn '0 = niet waar', '1 = een 

beetje waar' of '2 = zeker waar'. In dit onderzoek worden zowel de scores op de afzonderlijke 

subschalen als ‘totale probleemscore’ gebruikt. De schaalscores zijn berekend door de itemscores 

(0, 1, 2) behorend bij de items in de schaal bij elkaar op te tellen. De ‘totale probleemscore’ 

wordt berekend door items van de subschalen ‘emotionele problemen’, ‘gedragsproblemen’, 

‘hyperactiviteit’ en ‘problemen met leeftijdgenoten’ bij elkaar op te tellen. Voor de subschalen 

geldt een minimale score van 0 en een maximale score van 10. Voor de totale probleemscore 

geldt een minimale score van 0 en een maximale score van 40. Hoe hoger de score, hoe 
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kenmerkender het gedrag is voor het kind. De vragenlijsten van de ouders en leerkrachten 

worden afzonderlijk behandeld. De betrouwbaarheid en validiteit van de SDQ worden als 

voldoende beoordeeld (Achenbach et al., 2008; COTAN, 2007). Uit de voorlopige resultaten van 

lopend onderzoek van Mieloo, Jansen en Raat (2010) naar gebruik van de SDQ bij Nederlandse 

kinderen uit groep 2 (5/6 jaar) blijkt dat de SDQ voldoende betrouwbaar is voor deze 

leeftijdsgroep. De SDQ is afgenomen bij de ouders en leerkrachten. Bij de ouders variëren de 

Cronbach's alpha's voor de 'totale probleemscore' op de verschillende meetmomenten van .53 tot 

.75. Voor de subschalen variëren de Cronbach's alpha’s bij de ouders op de verschillende 

meetmomenten van .40 tot .74. Bij de leerkrachten bedraagt Cronbach's alpha' voor de 'totale 

probleemscore' .51 op T0 en .60 op T1. Voor de subschalen variëren de Cronbach's alpha’s bij de 

leerkrachten op de verschillende meetmomenten van .61 tot .86. Tabel 2 geeft de correlaties weer 

tussen de ouder en leerkracht rapportages op de SDQ schalen.  

Functioneren gezin. Vier schalen van de Vragenlijst voor Gezinsproblemen (VGP) (Koot, 1997) 

zijn gebruikt om het functioneren van het gezin te meten: het gezinsklimaat (vb. ‘het zich houden 

aan regels in huis’), problemen met de steun en communicatie in het gezin (vb. ‘weten hoe de 

andere gezinsleden zich voelen’), problemen met de betrokkenheid van gezinsleden bij elkaar 

(vb. ‘staan onverschillig tegenover de anderen in ons gezin’) en problemen van de ouders met 

aanpak van de kinderen (vb. ‘ ik heb geen greep op de kinderen’). Het aantal items per schaal 

varieert van 8 tot 13. De ouders en verzorgers geven voor iedere stelling aan in hoeverre dit van 

toepassing is op hun gezin met '0 = helemaal niet van toepassing', '1 = een beetje of soms van 

toepassing' of '2 = duidelijk of vaak van toepassing'. De schaalscores zijn berekend door per 

schaal itemscores (0, 1, 2) bij elkaar op te tellen. De minimale scores voor de schalen is 0, de 

maximale scores voor de schalen variëren van 16 tot 26. Hoe hoger de schaalscore, hoe 

kenmerkender het probleem is voor het gezin. Voor de schaal ‘gezinsklimaat’ geldt, hoe hoger de 

schaalscore hoe negatiever het gezinsklimaat. Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit 

van de VGP laat zien dat de alpha's van de schalen variëren van .75 tot .97 en de validiteit van de 

VGP voldoende tot goed is (Koot, 1997). Voor de subschalen variëren de Cronbach's alpha's op 

de  

 

Data-analyse 

Om de vraag welke invloed 'Piep zei de muis' heeft op het gedrag van het kind en het 

functioneren in het gezin te beantwoorden, is met behulp van een t-toets voor gepaarde 

steekproeven onderzocht of de scores op de verschillende schalen op T0 en T1 significant van 



Tabel 2 

Correlaties tussen ouder- en leerkrachtrapportages met betrekking tot ‘kindkenmerken’ op T0 en T1 

 

Note. TP=Totale Probleemscore, EP=Emotionele Problemen, GP=Gedragsproblemen, H=Hyperactiviteit, PL=Problemen leeftijdsgenoten, PG=Prosociaal gedrag 
 
*  p≤ .05.  ** p≤.01.  

  
Kindkenmerken 
Leerkrachten T0 

 
 

  
Kindkenmerken  
Leerkrachten T1 

 
 

   

             
 TP EP GP H  PL PG TP EP                           GP H PL PG 

Kindkenmerken  
Ouders T0 
Totaal Probleemscore 

 
 
.11 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Emotionele Problemen  .11           
Gedragsproblemen   .31**          
Hyperactiviteit    .36**         
Problemen leeftijdsgenoten     .30**        
Prosociaal gedrag      .38**       
 
 
Ouders T1 

            

Totaal Probleemscore       .21      
Emotionele Problemen        .17     
Gedragsproblemen         .30*    
Hyperactiviteit          .37**   
Problemen leeftijdsgenoten           .27*  
Prosociaal gedrag            .08 
             



elkaar verschillen. Tevens is onderzocht of de scores op T0 en T2 significant van elkaar 

verschillende meetmomenten van .72 tot .93. De VGP is uitsluitend afgenomen bij de 

ouders.verschillen. Er is tweezijdig getoetst met een significantieniveau van .05. Om te 

onderzoeken in hoeverre het functioneren in het gezin op T1 veranderingen in het gedrag van het 

kind op T2 verklaart, zijn meerdere hiërarchische regressieanalyses uitgevoerd met als 

onafhankelijke variabelen die schalen van de SDQ op T2 waarbij het verschil tussen de T0 en T2 

significant is. Eerst is gecorrigeerd voor de score die het kind op de betreffende schaal op T0 liet 

zien. Vervolgens zijn als onafhankelijke variabelen de vier schalen van de VGP op T1 

toegevoegd.  
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Resultaten 

 

Gedrag van het kind 

Ouders 

Er zijn gepaarde t-toetsen uitgevoerd om de gemiddelde scores op de schalen die het gedrag van 

het kind meten op T0 en T1 met elkaar te vergelijken (zie tabel 3). Het gaat om de schalen ‘totale 

probleemscore’, ‘emotionele problemen’, ‘gedragsproblemen’, ‘hyperactiviteit’, ‘problemen met 

leeftijdsgenoten’ en ‘prosociaal gedrag’. Afhankelijk van de betreffende schaal zijn in deze 

vergelijking 68 (n=68) of 69 (n=69) gezinnen betrokken. Het aantal betrokken gezinnen kan per 

schaal verschillen, omdat sommige vragenlijsten niet volledig zijn ingevuld, waardoor het 

mogelijk is dat een bepaalde schaalscore niet berekend kan worden. De resultaten laten zien dat 

de verschillen tussen de gemiddelden op T0 en T1 bij géén van de schalen die het gedrag van het 

kind meten significant is. Dat wil zeggen dat de kinderen uit de onderzoeksgroep volgens de 

ouders direct na afloop van ‘Piep zei de muis’ niet minder problemen vertonen dan bij start van 

de interventie.  

 Vervolgens zijn de gemiddelde scores op de schalen die de gedragingen van het kind 

meten bij start van 'Piep zei de muis' (T0) en drie maanden na afloop van de interventie (T2) met 

elkaar vergeleken. In deze vergelijking zijn, afhankelijk van de betreffende schaal, 56 (n=56) of 

57 (n=57) gezinnen betrokken. In deze vergelijking zijn minder gezinnen betrokken dan in de 

vergelijking tussen T0 en T1, omdat niet alle gezinnen mee hebben gedaan aan de follow-up 

meting (T2). Tabel 3 toont aan dat de kinderen op T2 lager scoren op de schaal ‘totale  

probleemscore’ dan op T0 (MT0=14.09, SD=5.64; MT2=12.54, SD=6.73). Deze afname blijkt 

significant te zijn t(55) = 2.00, p < .05. De ouders rapporteerden op T2 gemiddeld minder 

'emotionele problemen' dan op T0 (MT0=4.32, SD=2.62; MT2=3.41, SD=2.59). Deze afname 

blijkt significant te zijn t (55) = 2.84, p < .01. Op T2 vertonen de kinderen gemiddeld meer 

‘prosociaal gedrag’ dan op T0 (MT0=7.79, SD=1.66; MT2=8.32, SD=1.92). Dit verschil is 

significant t (56) = -2.01, p < .05. De resultaten betekenen dat volgens de ouders de kinderen uit 

de onderzoeksgroep drie maanden na afloop van ‘Piep zei de muis’ meer ‘prosociaal gedrag’ en 

minder 'totale problemen' vertonen. Wanneer gekeken wordt naar specifieke probleemgebieden, 

is deze afname in problemen alleen zichtbaar significant voor ‘emotionele problemen’. De 

verschillen tussen de gemiddelden op T0 en T2 van de schalen ‘gedragsproblemen’, 

‘hyperactiviteit’ en ‘problemen met leeftijdsgenoten’ zijn niet significant gebleken. Dit betekent  
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Tabel 3 
 

Gemiddelden, standaard deviaties en t-test waarden van de SDQ en VGP ingevuld door ouders en de SDQ ingevuld door leerkrachten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note.Gepaarde t-toets T0-T1 schalen ‘kindkenmerken’ volgens ouders afhankelijk van de schaal n= 68 of n=69; gepaarde t-toets T0-T2 schalen ‘kindkenmerken’ volgens 
ouders afhankelijk van de schaal n= 56 of n=57; Gepaarde t-toets T0-T1 schalen ‘functioneren gezin’ afhankelijk van schaal n= 68 of n=69; Gepaarde t-toets T0-T2 schalen 
‘functioneren gezin’ afhankelijk van schaal n=58 of n=59. Het aantal n is lager voor de T0-T2 vergelijking, omdat niet alle gezinnen mee hebben gedaan aan de follow-up 
meting (T2). * p≤ .05.  ** p≤.01. ***p≤.001. 

 T0 T1 Gepaarde t-toets 
T0 vs T1 

T0 T2 Gepaarde t-toets  
T0 vs T2 

         
 M(SD) M(SD)  t  df M(SD) M(SD) t df 
Kindkenmerken 
Ouders 
Totaal Probleemscore 

 
 
14.60 (6.02) 

 
 
13.46 (6.49) 

 
 
1.63 

 
 
67 

 
 
14.09 (5.64) 

 
 
12.54 (6.73) 

 
 
2.00*           55 

 

Emotionele Problemen 4.33 (2.55) 3.91 (2.51) 1.52 68 4.32 (2.62) 3.41 (2.59) 2.84** 55 
Gedragsproblemen 2.85 (2.24) 2.63 (2.01) .90 67 2.55 (2.04) 2.25 (1.82) 1.31 55 
Hyperactiviteit 4.90 (2.57) 4.55 (2.52) 1.45 68 4.61 (2.38) 4.28 (2.59) 1.02 56 
Problemen leeftijdsgenoten 2.62 (1.79) 2.48 (2.25) .68 68 2.60 (1.81) 2.51 (2.00) .44 56 
Prosociaal gedrag 7.75 (1.77) 7.71 (1.94) .20 67 7.79 (1.66) 8.32 (1.92) -2.01* 56 
 
Leerkracht 

       

Totaal Probleemscore 11.47 (6.24) 10.48 (6.48) 2.12* 86    
Emotionele Problemen 3.03 (2.33) 2.48 (2.46) 2.71** 86    
Gedragsproblemen 1.52 (2.23) 1.55 (2.00) -.21 86    
Hyperactiviteit 4.46 (3.01) 4.34 (2.98) .50 86    
Problemen leeftijdsgenoten 2.46 (2.11) 2.10 (1.99) 2.29* 86    
Prosociaal gedrag 6.30 (2.53) 7.06 (2.20) -3.29*** 86    
        
Functioneren gezin        
Ouders        
Gezinsklimaat  6.22 (3.24) 5.86 (3.11) .86 68 6.12 (3.21) 5.24 (3.08) 1.90 57 
Problemen met 
steun en communicatie 

9.14 (6.28) 9.53 (6.66) -.48 69 9.27 (6.26) 7.66 (6.94) 1.83 58 

Problemen met betrokkenheid 2.61 (3.60) 2.71 (3.21) -.19 69 2.32 (3.09) 1.78 (2.20) 1.28 58 
Problemen met aanpak kinderen 5.57 (3.69) 

 
4.29 (3.60) 
 

3.35*** 
 

69 
 

5.63 (3.69) 
 

4.12 (3.83) 
 

2.78** 
 

58 
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dat de ouders drie maanden na afloop van de interventie geen afname zagen in 

'gedragsproblemen', 'hyperactiviteit' en 'problemen met leeftijdsgenoten'.  

 

Leerkrachten 

Volgens de leerkrachten scoren de kinderen op T1 gemiddeld lager op de schaal 'totale 

probleemscore' dan op dan op T0 (MT0=11.47, SD=6.24; MT1=10.48, SD=6.48). Deze afname is 

significant t(86) = 2.12, p < .05. De leerkrachten rapporteerden op T1 minder 'emotionele 

problemen' dan op T0 (MT0=3.03, SD=2.33; MT1=2.48, SD=2.46). Deze afname blijkt 

significant te zijn t (86) = 2.71, p < .01. Op de schaal 'problemen met leeftijdsgenoten' wordt op 

T1 door de kinderen gemiddeld lager gescoord dan op T0 (MT0=2.46, SD=2.11; MT1=2.10, 

SD=1.99). Dit resultaat is significant t (86) = 2.29, p < .05. Op T1 vertonen de kinderen 

gemiddeld meer ‘prosociaal gedrag’ dan op T0 (MT0=6.30, SD=2.53; MT1=7.06, SD=2.20). 

Deze toename blijkt significant te zijn t(86) = -3.29, p < .001. Dit betekent dat de leerkrachten 

bij de kinderen een afname zien in de 'totale probleemscore', de 'emotionele problemen' en de 

'problemen met leeftijdsgenoten' en een toename zien in 'prosociaal gedrag' direct na afloop van 

'Piep zei de muis' in vergelijking met T0. Tabel 3 laat zien dat de verschillen tussen de 

gemiddelden op T0 en T1 van de schalen ‘gedragsproblemen’ en ‘hyperactiviteit’ niet 

significant zijn gebleken. Dat wil zeggen dat de leerkrachten geen afname zien in 

‘gedragsproblemen' en 'hyperactiviteit'.  

 

Functioneren van het gezin 

Tabel 3 laat zien dat de ouders op T1 gemiddeld lager scoren op ‘problemen met aanpak 

kinderen’ dan op T0 (MT0=5.57, SD=3.69; MT1=4.29, SD=3.60). Deze afname is significant 

t(69) = 3.35, p < .001. De verschillen tussen de gemiddelden op de schalen ‘gezinsklimaat’, 

‘steun en communicatie’ en ‘betrokkenheid’ zijn niet significant gebleken. De resultaten 

betekenen dat de ouders uit de onderzoeksgroep direct na afloop van ‘Piep zei de muis’ 

significant minder problemen ervaren in de aanpak van hun kinderen dan bij start van de 

interventie.  

Vervolgens zijn de gemiddelde schaalscores op T0 en T2 met elkaar vergeleken. Tabel 3 

toont aan dat de ouders op T2 gemiddeld lager scoren op ‘problemen met aanpak kinderen’ dan 

op T0 (MT0=5.63, SD=3.69; MT2=4.12, SD=3.83). Deze afname is significant t (58) = 2.78, p < 

.01. De verschillen tussen de gemiddelden op de schalen ‘gezinsklimaat’, ‘problemen met steun 

en communicatie’ en ‘problemen met betrokkenheid’ zijn niet significant gebleken. De 

verschillen tussen de gemiddelden op de schalen ‘gezinsklimaat’ (MT0=6.12, SD=3.21; 
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MT2=5.24, SD=3.08) en ‘problemen met steun en communicatie’ (MT0=9.27, SD=6.26; 

MT2=7.66, SD=6.94) naderen significantie t (57) = 1.90, p=.06 en t (58) = 1.83, p=.07. De 

resultaten betekenen dat de ouders uit de onderzoeksgroep drie maanden na afloop van ‘Piep 

zei de muis’ significant minder problemen ervaren in de aanpak van hun kinderen dan bij start 

van de interventie. 

 

Samenhang tussen kindgedrag en het gezinsfunctioneren 

Gezinsklimaat 

Tabel 4 laat zien dat het ‘gezinsklimaat’ op alle drie de meetmomenten samenhangt met het 

gedrag van het kind gerapporteerd door de ouder. Op alle drie de meetmomenten is er een 

positieve samenhang met de ‘totale probleemscore’ (rT0 =.51, p<.01.; rT1= .47, p<.01.; rT2=.38, 

p<.01.), ‘emotionele problemen’ (rT0 =.42, p<.01.; rT1= .35, p< .01.; rT2=.37, p<.01.) en 

‘gedragsproblemen’ (rT0 =.42, p< .01.; rT1=.37, p<.01.; rT2=.38, p<.01.). Een hoge score op 

‘gezinsklimaat’ gaat dus gepaard met een hoge score op ‘totale problemen’, en meer specifiek 

met een hoge score op ‘emotionele problemen’ en ‘gedragsproblemen’. Ook blijkt op T0 en T1 

een hogere score op ‘gezinsklimaat’ samen te gaan met een hogere score op ‘hyperactiviteit’ 

zoals gerapporteerd door ouders (r  T0= .28, p<.01.; rT1= .35, p<.01.). Daarnaast blijkt op T1 een 

hogere score op ‘gezinsklimaat’ samen te gaan met een hogere score op ‘problemen met 

leeftijdgenoten’ zoals gerapporteerd door ouders (rT1= .30, p<.01.). Op T0, maar niet op T1 en 

T2, gaat een hoge score op ‘gezinsklimaat’ samen met een lage score op ‘prosociaal gedrag’, 

zoals gerapporteerd door ouders (r  T0=-.22, p<.05.). Deze correlaties worden echter niet 

teruggevonden voor het kindgedrag gerapporteerd door de leerkracht.  

 

Problemen met steun en communicatie 

Tabel 4 laat zien dat ‘problemen met steun en communicatie’ op T0 en T1 samenhangt met het 

gedrag van het kind gerapporteerd door de ouder. Op T0 en T1 is er een positieve samenhang 

met de ‘totale probleemscore’ (rT0 =.42, p<.01.; rT1= .28, p<.05.), ‘emotionele problemen’ (rT0 

=.35, p<.01.; rT1= .25, p< .05.) , ‘gedragsproblemen’ (rT0 =.35, p< .01.; rT1=.28, p<.05.) en 

‘prosociaal gedrag’ (rT0 =.26, p< .05.; rT1=.30, p<.01.). Op T0 en T1 gaat een hoge score op 

‘problemen met steun en communicatie’ dus gepaard met een hoge score op ‘totale problemen’, 

en meer specifiek met een hoge score op ‘emotionele problemen’, ‘gedragsproblemen’ en  

‘problemen met leeftijdsgenoten’. Deze correlaties worden echter niet teruggevonden voor het 

kindgedrag gerapporteerd door de leerkracht.  
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 Tabel 4 
 
Correlaties ‘kindkenmerken’ en ‘functioneren gezin’ voor ouders op T0, T1 en T2 en voor leerkrachten op T0 en T1 
 

Note. Gezinskl.=Gezinsklimaat, Steun=Problemen met steun en communicatie, Betrok.= Problemen met betrokkenheid, Aanpak=Problemen met aanpak kinderen.  
 
 
*  p≤ .05.  ** p≤.01.  

  
T0 

   
         T1 

    
T2 

   

             
Functioneren gezin 
 

Gezinskl Steun Betrok. Aanpak                   Gezinskl.             Steun  Betrok. Aanpak                                           Gezinskl. Steun  Betrok. Aanpak 

Kindkenmerken 
Ouders 
Totaal Probleemscore 

 
 
.51** 

 
 
 .42** 

 
 
.24* 

 
 
.45** 

 
 
 .47** 

 
 
.28* 

 
 
.23   

 
 
.38** 

 
 
.38** 

 
 
.09 

 
 
.34** 

 
 
.38** 

Emotionele Problemen .42** .35** .16 .41** .35** .25* .11 .38** .37** .13 .20 .42** 
Gedragsproblemen .42** .35** .16 .34** .37** .28* .23* .27* .38** .12 .30* .35** 
Hyperactiviteit .28** .17 .24* .27** .35** .03 .23* .26* .23 -.04 .28* .25* 
Problemen leeftijdsgenoten .19 .26* .12 .13 .30** .24* .12 .21 .09 -.02 .26* .04 
Prosociaal gedrag -.22* -.13 -.43** -.1 -.13 .08 -.03 -.22 -.12 .07 .00 -.03 
 
Leerkracht 

            

Totaal Probleemscore -.08 -.10 -.12 -.15 -.05 -.16 .04 -.06     
Emotionele Problemen -.08 -.14 -.21* .05 .04 -.04 .10 .10     
Gedragsproblemen -.01 .04 -.02 -.11 .03 -.12 .14 .05     
Hyperactiviteit -.01 -.06 -.06 -.15 -.09 -.14 -.07 -.13     
Problemen leeftijdsgenoten -.11 -.10 -.02 -.15 -.09 -.14 -.01 -.15     
Prosociaal gedrag .05 .05 -.15 .25* -.13 -.13 -.07 -.10     
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Problemen met betrokkenheid 

Tabel 4 laat zien dat ‘problemen met betrokkenheid’ op T0 en T2 positief samenhangt met de 

‘totale probleemscore’ gerapporteerd door de ouder (rT0 =.24, p< .01.; rT2=.34, p<.01.). Op T0 

en T2 gaat een hoge score op ‘problemen met betrokkenheid’ dus gepaard met een hoge score 

op ‘totale problemen’. Ook blijkt op T1 en T2 een hogere score op ‘problemen met 

betrokkenheid’ samen te gaan met een hogere score op ‘gedragsproblemen’ zoals 

gerapporteerd door ouders (r  T1= .23, p<.05.; rT1= .30, p<.05.). Daarnaast is er op alle drie de 

meetmomenten een positieve samenhang met ‘hyperactiviteit’ zoals gerapporteerd door de 

ouders (rT0 =.24, p<.05.; rT1= .23, p<.05.; rT2=.28, p<.05.). Op T2, maar niet op T0 en T1, 

gaat een hoge score op ‘problemen met betrokkenheid’ samen met een hoge score op 

‘problemen met leeftijdsgenoten’, zoals gerapporteerd door ouders (r  T2=-.26, p<.05.). Op T0 

gaat een hoge score op ‘problemen met betrokkenheid’ samen met een lage score op 

‘prosociaal gedrag’, zoals gerapporteerd door ouders (r  T0=-.43, p<.01.). Deze correlaties 

worden echter niet teruggevonden voor het kindgedrag gerapporteerd door de leerkracht. Wel 

blijkt dat op T0 een hoge score op ‘problemen met betrokkenheid’ samen gaat met een lage 

score op ‘emotionele problemen’, zoals gerapporteerd door leerkrachten (r  T0=-.21, p<.05.). 

 

Problemen met de aanpak van de kinderen 

Tabel 4 laat zien dat ‘problemen met aanpak kinderen’ op alle drie de meetmomenten 

samenhangt met het gedrag van het kind gerapporteerd door de ouder. Op alle drie de 

meetmomenten is er een positieve samenhang met de ‘totale probleemscore’ (rT0 =.45, 

p<.01.; rT1= .38, p<.01.; rT2=.38, p<.01.), ‘emotionele problemen’ (rT0 =.41, p<.01.; rT1= 

.38, p< .01.; rT2=.42, p<.01.), ‘gedragsproblemen’ (rT0 =.34, p< .01.; rT1=.27, p<.05.; 

rT2=.35, p<.01.) en ‘hyperactiviteit’ (rT0 =.27, p< .01.; rT1=.26, p<.05.; rT2=.25, p<.01.). 

Een hoge score op ‘problemen met aanpak kinderen’ gaat dus gepaard met een hoge score 

op ‘totale problemen’, en meer specifiek met een hoge score op ‘emotionele problemen’, 

‘gedragsproblemen’ en ‘hyperactiviteit’. Deze correlaties worden echter niet 

teruggevonden voor het kindgedrag gerapporteerd door de leerkracht. Wel blijkt dat op T0 

een hoge score op ‘problemen met aanpak kinderen’ samen gaat met een hoge score op 

‘prosociaal gedrag’, zoals gerapporteerd door leerkrachten (r  T0=-.25, p<.05.). 

 

Regressieanalyses 

Deze studie laat zien (zie tabel 3) dat de kinderen uit de onderzoeksgroep volgens de 

ouders drie maanden na afloop van 'Piep zei de muis' gemiddeld significant lager scoren 
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op de schalen ‘totale probleemscore’, en meer specifiek ‘emotionele problemen’, en 

gemiddeld significant meer ‘prosociaal gedrag’ vertonen. Om te onderzoeken in hoeverre 

het gezinsfunctioneren direct na afloop van de interventie (T1) de veranderingen op de 

zojuist genoemde drie schalen op T2 kan verklaren, is voor ieder van deze schalen een 

hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd.  

 Eerst is onderzocht of het gezinsfunctioneren op T1 de 'totale probleemscore' op T2 

kan voorspellen. Het regressiemodel is significant F(5,54)=6.11, p<.001., R2=.38. Eerst is 

gecorrigeerd voor de 'totale probleemscore' die het kind op T0 liet zien. De score op de 

schaal 'totale probleemscore' op T0 verklaart 31 % van de variantie in de score op de 

schaal 'totale probleemscore' op T2 (∆R2=.31, p<.001., ß=.53, p<.001.). De 'totale 

probleemscore' van het kind vooraf aan 'Piep zei de muis' is de belangrijkste voorspeller 

voor de 'totale probleemscore' van het kind drie maanden na afloop van de interventie. 

Toevoeging van de schalen die het gezinsfunctioneren meten op T1 leiden niet tot 

significante toename van de verklaarde variantie (∆R2=.07, p=0.24). Het 'gezinsklimaat' 

(ß=.12, p =.49), 'problemen met steun en communicatie' (ß=-.16, p=.24), 'problemen met  

betrokkenheid' (ß=.08, p=.57) en 'problemen met aanpak kinderen' (ß=.16, p =.23) op T1 

zijn geen significante voorspellers voor de ‘totale probleemscore’ op T2. 

 Vervolgens is onderzocht in hoeverre het gezinsfunctioneren op T1 veranderingen 

op de schaal 'emotionele problemen' op T2 kan voorspellen. Het regressiemodel is 

significant F(5,54)=8.26, p<.001., R2=.46. Eerst is gecorrigeerd voor de ‘emotionele 

problemen’ die het kind op T0 liet zien. De score op de schaal 'emotionele problemen' op 

T0 verklaart 33 % van de variantie in de score op de schaal 'emotionele problemen' op T2 

(∆R2=.33, p<.001., ß=.53. p<.001. ). De score op de schaal 'emotionele problemen' van het 

kind vooraf aan 'Piep zei de muis' is de belangrijkste voorspeller voor de score op de 

schaal 'emotionele problemen' van het kind drie maanden na afloop van de interventie. Als 

de vier schalen die het gezinsfunctioneren meten op T1 daaraan worden toegevoegd komt 

daar 12% verklaarde variantie bovenop (∆R2=.12, p<.05.). Het 'gezinsklimaat' (ß=.21, p 

=.18), 'problemen met steun en communicatie' (ß=-.16, p=.22), 'problemen met 

betrokkenheid' (ß=.01, p=.95) en 'problemen met aanpak kinderen' (ß=.24, p =.06) op T1 

zijn geen significante voorspellers voor de ‘emotionele problemen’ op T2.  

 Tot slot is onderzocht of de vier schalen die het gezinsfunctioneren meten op T1 

het 'prosociaal gedrag' op T2 kunnen voorspellen. Het regressiemodel significant is 

F(5,55)=2.70, p<.05., R2=.21. Eerst is gecorrigeerd voor het 'prosociaal gedrag' dat het 

kind op T0 liet zien. De score op de schaal 'prosociaal gedrag' op T0 verklaart 16 % van 
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Tabel 5 

Resultaten hiërarchische regressieanalyse met als criteriumvariabelen 'emotionele problemen', 

'prosociaal gedrag' en 'totale probleemscore' op T2 en onafhankelijke variabelen het 

gezinsfunctioneren op T1. 
 

      
Criteriumvariabele   B SE B ß 
 
 

     

 
Totale 
Probleemscore T2 

 
Stap 1 

    

  Totale Probleemscore T0 .63 .14 .53*** 
 ∆R2  .31***   
  

Stap 2 
    

  Gezinsklimaat T1 .27 .38 .12 
  Problemen met steun en 

communicatie T1 
-.18 .15 -.16 

  Problemen met betrokkenheid T1 .17 .29 .08 
 
 
R2 

F 
 
 

 
∆R2 

Problemen met aanpak kinderen T1 
 

.30 

.07 

.38*** 
6.11 
 

.25 
 

.16 

Emotionele 
problemen T2 

Stap 1     

  Emotionele Problemen T0 .52 .11 .53*** 
 ∆R2  .33***   
  

Stap 2 
    

  Gezinsklimaat T1 .19 .14 .21 
  Problemen met steun en 

communicatie T1 
-.0.7 .05 -.16 

  Problemen met betrokkenheid T1 .01 .11 .01 
  Problemen met aanpak kinderen T1 .17 .09 .24 
 
R2 
F 

∆R2  .12* 
.46*** 
8.26 

  

      
 
Prosociaal gedrag T2 

 
Stap 1 

    

  Prosociaal gedrag T0 .44 .15 .38** 
 ∆R2  .16**   
  

Stap2 
    

  Gezinsklimaat T1 -.01 .13 -.01 
  Problemen met steun en 

communicatie T1 
.00 .05 -.01 

  Problemen met betrokkenheid T1 -.15 .10 -.24 
  Problemen met aanpak kinderen T1 .02 .08 .04 
 
R2 
F 

∆R2  .05 
.21* 
2.70 
 

  

 

* p≤ .05.  ** p≤.01. ***p≤.001. 
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de variantie in de score op de schaal ‘prosociaal gedrag’ op T2 (∆R2=.16, p<.01., ß=.38, 

p<.01.). Het ‘prosociaal gedrag’ van het kind vooraf aan 'Piep zei de muis' is de 

belangrijkste voorspeller voor het ‘prosociaal gedrag’ van het kind drie maanden na afloop 

van de interventie. Toevoeging van de schalen die het gezinsfunctioneren meten op T1 

leiden niet tot significante toename van de verklaarde variantie (∆R2=.05, p=.50). Het 

'gezinsklimaat' (ß=-.01, p =.97), 'problemen met steun en communicatie' (ß=-.01, p=.97), 

'problemen met betrokkenheid' (ß=-.24, p=.12) en 'problemen met aanpak kinderen' 

(ß=.04, p =.80) op T1 zijn geen significante voorspellers van het ‘prosociaal gedrag’ op 

T2.  
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Discussie 

'Piep zei de muis' is een preventieve interventie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar 

van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen uit achterstandswijken, met als doel 

het verminderen van het risico dat deze kinderen zelf ook ernstige psychische problemen 

krijgen. Deze studie is een eerste aanzet voor het onderzoeken van de effecten van ‘Piep zei 

de muis’ op het gedrag van het kind en het functioneren van gezinnen met jonge kinderen (4-8 

jaar) afkomstig uit achterstandswijken. De resultaten van deze studie zijn veelbelovend, daar 

zij een afname in het probleemgedrag en een toename van het prosociaal gedrag van kinderen 

laten zien, zoals geobserveerd door zowel ouders als leerkrachten. Daarnaast geven ouders 

aan dat zij na afloop van de interventie, minder problemen ervaren met de aanpak van hun 

kinderen. 

 Na het volgen van 'Piep zei de muis' zagen ouders drie maanden na afloop en 

leerkrachten direct na afloop van de interventie een afname in het probleemgedrag van 

kinderen, en meer specifiek een afname in de emotionele problemen van kinderen. Tevens 

zagen ouders drie maanden na afloop en leerkrachten direct na afloop van de interventie een 

toename van het prosociaal gedrag van kinderen. Leerkrachten zagen direct na afloop van 

‘Piep zei de muis’ een afname in de problemen die de kinderen hadden met het vinden van 

aansluiting bij leeftijdsgenootjes. De studie van Fraser en Pakenham (2008) naar de 

effectiviteit van een psychosociale interventie gericht op kinderen van ouders met psychische 

problemen laat vergelijkbare resultaten zien: de emotionele problemen van de kinderen zijn 

na afloop van de interventie afgenomen en het prosociaal gedrag is toegenomen. Ook de 

studie van DeRosier en Gilliom (2008) naar de effectiviteit van het sociale 

vaardigheidsprogramma ‘Social Skills Group Intervention (S.S.GRIN), gericht op zowel het 

kind als de ouder, toont aan dat kinderen na afloop van de interventie minder emotionele 

problemen hebben en meer prosociaal gedrag vertonen. De variant van S.S.GRIN welke 

alléén de kinderen in het programma betrekt, toont naast verbetering op zojuist genoemde 

gebieden, tevens verbetering aan op het gebied van relaties met leeftijdgenoten (DeRosier, 

2004). 

 Het verschil in moment waarop veranderingen waargenomen worden door de ouders 

en leerkrachten is mogelijk te verklaren door het feit dat de ouders deelnemen aan de 

interventie en de leerkrachten niet. Het is denkbaar dat de ouderbijeenkomsten de ouders 

gevoelig maakt voor de problemen van hun kind, waardoor er direct na de interventie 

bewuster wordt stilgestaan bij de problemen van hun kind en deze meer gerapporteerd 

worden. Dit is in lijn met de bevinding van Sonnefeld, Garrison-Mogren en Smith (1994) die 
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stellen dat een verhoogd inzicht in de problematiek ertoe kan leiden dat er meer problemen 

gerapporteerd worden. Een verklaring voor het verschil in visie tussen ouders en leerkrachten 

met betrekking de problemen die de kinderen hadden met het vinden van aansluiting bij 

leeftijdsgenootjes is mogelijk gelegen in de setting waarin de leerkrachten/ouders het kind 

zien: in de klas of thuis (Verhulst & Verheij, 2006). Op school ziet de leerkracht het kind 

voortdurend in contact met leeftijdgenoten, waardoor deze veranderingen in het contact met 

leeftijdgenoten mogelijk beter kan waarnemen. Verschillende onderzoeken bevestigen dat er 

verschillen kunnen zijn in rapportage tussen ouders en leerkrachten over het gedrag van het 

kind (e.g., Achenbach, McConaughy & Howell; Goodman, 2001; Verhulst & Verheij, 2006).  

 Met betrekking tot het functioneren van het gezin ervaren de ouders direct na afloop 

van 'Piep zei de muis' minder problemen met de aanpak van hun kinderen. Dit effect is ook 3 

maanden na de interventie nog zichtbaar. Er was sprake van een trend in de afname van 

problemen met de steun en communicatie in het gezin en verbetering van het gezinsklimaat. 

Het is mogelijk dat deze aspecten van de opvoeding meer tijd nodig hebben om zich te 

ontwikkelen en zich daardoor later in de tijd pas openbaren: het zogenaamde ‘sleeper-effect’ 

(Capon & Hulbert, 1979). Dat de ouders na afloop van 'Piep zei de muis' minder problemen 

ervaren in de aanpak van hun kinderen ligt in lijn der verwachting. In de ouderbijeenkomsten 

worden namelijk opvoedingsvragen van de ouders besproken en worden adviezen gegeven 

met betrekking tot de opvoeding (Mostert, Braaksma & Bool, 2008). Hierdoor weten ouders 

mogelijk beter hoe ze hun kind aan kunnen pakken en leiding kunnen geven. Studies naar de 

effectiviteit van opvoedingsondersteuningsprogramma’s tonen aan dat deze programma’s een 

toename in ervaren opvoedingscompetenties van de ouders kunnen bewerkstelligen (e.g., De 

Graaf & Bohlmeijer, 2006; Dunst & Trivette, 2001). Daarnaast is het denkbaar dat de 

adviezen de ouders meer zelfvertrouwen gaven met betrekking tot de aanpak van hun 

kinderen, waardoor zij op dit gebied minder problemen ervoeren na afloop van de interventie. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat deelname aan opvoedingsondersteunings- 

programma’s het zelfvertrouwen van ouders met betrekking tot de opvoeding van hun 

kinderen vergroot (e.g., Asscher, Deković & Hermanns, 2007; Dunst & Trivette, 2001; Lloyd, 

1999; Van der Most van Spijk & Hopstraten, 1998). Opgemerkt moet worden dat de 

programma’s die onderzocht zijn in zojuist genoemde studies een intensievere vorm van 

opvoedingsondersteuning boden dan dat ‘Piep zei de muis’ dat deed. 

  ‘Piep zei de muis’ is een tweeledig programma dat veranderingen in het kindgedrag 

enerzijds direct probeert te bewerkstelligen door kinderen te betrekken in kindergroepen en 

anderzijds indirect via het versterken van opvoedingsvaardigheden van de ouders. ‘Piep zei de 
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muis’ is in staat geweest opvoedingsgedragingen te veranderen. Opvoedingsgedragingen 

hadden echter een beperkt aandeel in de veranderingen in het kindgedrag. Alleen 

veranderingen in emotionele problemen van de kinderen kunnen voor een beperkt deel 

verklaard worden door veranderingen in opvoedgedragingen. Geconcludeerd kan worden dat 

veranderingen in het kindgedrag vooral te danken zijn aan de kindergroepen. 

 De invloed van 'Piep zei de muis' op emotionele problemen, prosociaal gedrag en de 

problemen die kinderen hebben met het vinden van aansluiting bij leeftijdsgenootjes ligt in 

lijn der verwachting, omdat de interventie zich vooral op aspecten van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de kinderen richt. In de kindergroepen van 'Piep zei de muis' wordt namelijk 

aandacht besteed aan sociale vaardigheden, sociale steun en zelfbeeld (Mostert, Braaksma en 

Bool, 2008). Onderzoek toont aan dat deze factoren samenhangen met de emotionele 

gezondheid, de relatie met leeftijdgenoten en het prosociaal gedrag (Butler, Hokanson & 

Flynn, 1994; DeRosier & Gilliom, 2007; Helsen, Vollebergh & Meeus, 1999; Hermanns et 

al., 2005; Knapen et al., 2005; Omizo & Omizo, 1987; Parker, Rubin, Price & DeRosier, 

1995). Zo laat onderzoek naar sociale vaardigheidstrainingen bijvoorbeeld zien dat deze 

trainingen een positief effect hebben op de emotionele gezondheid, de relatie van kinderen 

met leeftijdgenoten en het prosociaal gedrag van kinderen (DeRosier, 2004; Hermanns et al., 

2005). In vervolgonderzoek is het van belang te onderzoeken in hoeverre de kindergroepen 

daadwerkelijk sociale vaardigheden, sociale steun en zelfbeeld beïnvloeden. 

 Ondanks de resultaten dat het functioneren van de kinderen en hun gezinnen na afloop 

van ‘Piep zei de muis’ verbeterd lijkt te zijn, heeft de interventie niet op alle 

probleemgedragingen een effect gehad. Zo blijkt ‘Piep zei de muis’ geen invloed te hebben op 

gedragsproblemen en hyperactiviteit. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ‘Piep zei de 

muis’ een te lichte interventie is. Gedragsproblemen en hyperactiviteit vragen namelijk om 

intensievere gedragsinterventies (Antschel & Remer, 2003; Chronis et al., 2004). Tevens is 

het mogelijk dat ‘Piep zei de muis’ zich niet specifiek genoeg richt op factoren die bijdragen 

aan vermindering van problemen op deze gebieden. Voor het verminderen van 

gedragsproblemen is de focus op het vergroten van zelfcontrole effectief (Vincken, 

Eijkelenboom, Muris & Meesters, 2004) en op het gebied van hyperactiviteit is alleen een 

intensief zomerprogramma gericht op de relatie met leeftijdsgenoten effectief gebleken 

(Chronis et al., 2004; Yamashita et al., 2010).  

 Wat betreft het gezinsfunctioneren heeft ‘Piep zei de muis’ geen effect gehad op de 

betrokkenheid van de ouders bij elkaar en bij de kinderen. Deze bevinding is in 

overeenstemming met de resultaten van onderzoek naar een vergelijkbaar programma 
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‘Positive connections: for children who have a parent with mental illness’ (Orel, Groves & 

Shannon, 2003). Dit onderzoek laat zelfs een afname in betrokkenheid zien. Orel et al. (2003) 

stellen dat kinderen in het programma leren sociale steun te zoeken bij anderen dan hun 

ouders, wat er mogelijk toe leidt dat de ouders zich minder betrokken voelen. 

 De resultaten van deze studie moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd, daar deze 

studie een aantal beperkingen kent. Een beperking van deze studie is dat er bij het onderzoek 

geen gebruik is gemaakt van een controlegroep, waardoor niet met zekerheid is vast te stellen 

dat gedragsverandering bij het kind en veranderingen in het functioneren van het gezin aan 

'Piep zei de muis' kunnen worden toegeschreven. Uit onderzoek van Fraser en Pakenham 

(2008) naar een soortgelijke interventie kwam naar voren dat zowel de experimentele als 

controlegroep significante verbeteringen lieten zien op bepaalde gebieden. In lijn met deze 

bevinding geven zij aan dat eerdere studies naar dergelijke interventies die geen controlegroep 

hebben gebruikt mogelijk het effect van deze interventies overschatten (Fraser & Pakenham, 

2008). Verder onderzoek zou de effectiviteit van 'Piep zei de muis' nader moeten 

onderzoeken. Voor dit onderzoek is het van belang dat gebruik gemaakt wordt van een 

controlegroep om met meer zekerheid uitspraken te doen over de effectiviteit van deze 

interventie.  

Een tweede beperking is dat onbekend is of geen, één of beide ouders psychische en/of 

verslavingsproblemen hebben. Er is niet gecontroleerd of de ouder(s) die deelnemen aan de 

interventie gediagnosticeerde psychische en/of verslavingsproblemen hebben. Dientengevolge 

kan niet met zekerheid gezegd worden of de kinderen uit de onderzoeksgroep daadwerkelijk 

ouders hebben bij wie psychische en/of verslavingsproblemen spelen.  

Een derde beperking van dit onderzoek is dat de follow-up meting relatief snel na 

afloop van de cursus heeft plaatsgevonden. Mogelijk te snel om vast te kunnen stellen of 

‘Piep zei de muis’ in staat is geweest lange termijn effecten te bewerkstelligen of dat deze 

effecten uitdoven na verloop van tijd. Voor vervolg onderzoek is het belangrijk dat er lange 

termijn data verzameld worden, om enerzijds te onderzoeken of een dergelijke kortdurende 

interventie lange termijn effecten heeft op het gedrag van het kind en het functioneren van het 

gezin en anderzijds te onderzoeken of effecten die er nu nog niet zijn alsnog optreden na 

verloop van tijd.  

 

De kracht van dit onderzoek is dat dit de eerste studie is die een interventie heeft onderzocht 

gericht op zulke jonge kinderen (4-8 jaar) en hun gezinnen afkomstig uit achterstandswijken. 

Ook is in deze studie, in vergelijking met eerder onderzoek naar soortgelijke interventies 
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(Fraser et al., 2006), een groot aantal gezinnen betrokken. Ondanks de beperkingen van dit 

onderzoek geven de resultaten duidelijk aan dat deze interventie succesvol kan zijn. De 

resultaten van deze studie leveren de eerste indicaties op voor de effectiviteit van 'Piep zei de 

muis'. 
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