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Abstract 

In this longitudinal investigation, comorbidity is studied in a community sample of Belgium youth. 

The researchers proposed a set of liabilities underlying the comorbidity concept. A heterotypic 

relationship between internalizing and externalizing problem behavior, in which one predicts the 

other,  measured with the CBCL broadband constructs was hypothesized to underlie the co‐

occurrence of the two problem behaviors. A set of hierarchical regression analysis were performed to 

test this hypothesis. Furthermore the regression analyses were expanded adding age, parenting and 

sex as moderators. The results showed a robust correlation between the two problem areas (.58), 

indicating the presents of comorbidity. The heterotypic relationship hypothesis could not be 

acknowledged, although there were two significant interaction effects moderating the relationship 

between baseline externalizing problem behavior and 3 year later internalizing problem behavior.  

these findings indicate the importance of age and parenting in the possible onset of internalizing 

problems of children with already apparent externalizing problems. The authors conclude 

heterotypic continuity to not be a sufficient explanation of comorbidity and propose the phenomena 

to be an artifact of classification systems, classifying pathologies on a basis of behavior.  

Samenvatting 

In deze longitudinale studie zijn comorbiditeit en mogelijke verklaringen hiervan bestudeerd binnen 

een niet‐klinische populatie van Vlaamse jongeren in de leeftijd van 9 tot 15. De onderzoekers 

stelden op basis van eerder onderzoek de longitudinale relatie tussen externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag (heterotypische continuïteit) als hoofdverklaring voor comorbiditeit 

tussen externaliserend en internaliserend probleemgedrag. De aanwezige comorbiditeit in de 

populatie werd onderzocht middels Pearson product moment correlaties. Deze toonden een 

robuuste aanwezigheid van comorbiditeit tussen externaliserend en internaliserend probleemgedrag 

(.58), gemeten met de CBCL. De ‘heterotypische continuïteits hypothesen’ werden getoetst middels 

hiërarchische regressie analyses en er werd nagegaan of sekse, leeftijd en opvoedgedrag invloed 

hadden op deze relatie. De ‘heterotypische continuïteits hypothese’ kon niet worden aangenomen 

als verklaring voor comorbiditeit. Twee van de interactie effecten; leeftijd en opvoeding met 

externaliserend probleemgedrag waren significant, welke het belang van leeftijd en opvoeding 

weergeven in het mogelijke ontstaan van internaliserende problemen bij kinderen met al aanwezige 

externaliserende problemen. De onderzoekers concluderen echter dat een heterotypische relatie 

tussen de externaliserend en internaliserend probleemgedrag onvoldoende comorbiditeit tussen de 

beiden kan verklaren. De onderzoekers argumenteren dat de verklaring van comorbiditeit in de 
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constructie van de huidige classificatiesystemen moet worden gezocht, die classificeren op basis van 

gedragskenmerken en etiologie hier niet of nauwelijks in betrekken.  
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De heterotypische continuïteit tussen externaliserend en internaliserend 

probleemgedrag als verklaring voor comorbiditeit 

Psychopathologie bij kinderen en adolescenten is een breed en intensief bestudeerd 

onderwerp. Vooral de epidemiologie en etiologie van de vele stoornissen wordt uitvoerig onderzocht 

om een steeds betere diagnostiek en behandeling van deze problematiek mogelijk te maken. Het 

belang van onderzoek naar deze problematiek wordt des te meer evident bij het zien van prevalentie 

cijfers. Zo rapporteert een grootschalig Duits onderzoek dat 18.5 procent van de jongeren tussen de 

3 en 17 lijdt aan een vorm van psychopathologische problematiek (Hölling, Kurth, Rothenberger, 

Becker, & Schlack 2008). Gezien de cijfers van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence 

Study (NEMESIS), lijkt dit voor ons land geen overmatige schatting. Hoewel dit onderzoek geen cijfers 

geeft voor jongeren onder de 18, laat het wel zien dat 34 procent van de jongeren tussen de 18 en 24 

ten minste één psychiatrische stoornis heeft of heeft gehad. Een opmerkelijk en belangrijk gegeven is 

dat bijna de helft van deze respondenten met psychiatrische problematiek, lijdt aan comorbiditeit, 

een tot nu toe onverklaard en omstreden fenomeen wat diagnostiek en behandeling bemoeilijkt (Bijl, 

Ravelli, & Zessen, 1998; Verhaeghe, 2009). De term comorbiditeit werd voor het eerst gebruikt door 

Feinstein (1970) en verwijst naar twee of meer naast elkaar bestaande stoornissen in één persoon op 

hetzelfde moment (Achenbach, 1991). Niet alleen één derde van de jongeren in onze samenleving 

heeft een stoornis, de helft daarvan blijkt ook nog eens meerdere stoornissen te hebben. Het 

problematische hiervan is dat we tot nu toe niet goed lijken te verstaan waarom dit zo veel 

voorkomt. Het strookt niet met onze visie op psychopathologie (DSM‐IV‐TR), waarin stoornissen als 

los van elkaar bestaande ziektebeelden met een eigen symptoombeeld en eigen etiologie worden 

gezien. Toch blijkt comorbide problematiek bij jongeren eerder regel dan uitzondering te zijn 

(Biederman, Faraone, Mick, Moore, & Lelon, 1996; Harrington, Fudge, Rutter, Pickles, & Hill, 1991) en 

heeft het een heftiger effect op de psychosociale ontwikkeling dan enkelvoudige stoornissen 

(Nottelman & Jensen, 1995; Weiss, Suesser, & Catron, 1998). Jongeren met comorbide problematiek 

blijken vaak intensere symptomen te hebben, meer gebruik te maken van zorgverleners en een 

minder gunstige prognose te hebben dan jongeren zonder comorbide problematiek (Andrews, Slade, 

& Issakidis, 2002; Krueger, Caspi, Moffitt, & Silva, 1998). Een ander belangrijk en opvallend 

verschijnsel is dat jongeren met comorbide problematiek vaak worden uitgesloten uit 

effectiviteitstudies (Jensen 2003). Dit maakt dat behandelaren die deze comorbide problematiek in 

de praktijk tegenkomen, een tekort aan wetenschappelijke kennis om handen hebben, die als 

fundering zou moeten dienen voor de behandeling van deze jongeren. Een beter begrip van 

comorbiditeit en haar etiologie kan belangrijke vragen over de behandeling en diagnostiek van deze 

problematiek helpen beantwoorden en zo een beter passende hulp bieden aan deze jongeren.   
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Vooral het feit dat comorbide problematiek vaker voorkomt dan op basis van kans te 

verwachten zou zijn, roept vragen op over de onderliggende redenen van deze hoge prevalentie 

(Neale & Kendler, 1995). De stoornissen worden immers gezien als op zichzelf staand en zouden 

daardoor geen duidelijke relaties moeten vertonen. Wel gesteld kunnen wij dus de helft van de 

cliënten in de jeugdzorg niet helpen met een effectieve behandeling omdat ze gewoonweg niet 

voldoen aan de criteria van wetenschappelijke studies. Een uitgebreide discussie over de mogelijke 

verklaringen van comorbiditeit wordt gegeven door Lilienfeld (2003). Hij maakt hierin onderscheid 

tussen methodologische en substantiële verklaringen.  

Verklaringen van comorbiditeit 

De methodologische verklaringen gaan ervan uit dat comorbiditeit geen werkelijk fenomeen 

is, maar slechts een vertekend beeld is dat ontstaat door methodologische artefacten. Als 

methodologische verklaringen noemt Lilienfeld (2003) de overlap van diagnostische criteria en 

‘Referral bias’. Overlap van diagnostische criteria kan voorkomen bij stoornissen binnen hetzelfde 

externaliserende of internaliserende cluster. Een sprekend voorbeeld is het symptoom ‘weinig tot 

geen sociale contacten onderhouden’ wat voor zowel een sociale angststoornis als agorafobie een 

criterium kan zijn. Op deze manier kunnen er dus twee stoornissen worden gediagnosticeerd. Deze 

vorm van comorbiditeit wordt ook wel homogene comorbiditeit genoemd. Tegenover homogene 

comorbiditeit staat heterogene comorbiditeit waarbij de comorbide stoornissen juist in de 

verschillende probleemclusters vallen. De diagnostische criteria voor de verschillende stoornissen 

binnen hetzelfde cluster kunnen overlappen omdat de symptomen die de criteria proberen te vatten 

vaak een gelijkende of zelfde uitingsvorm hebben. De verklaring ligt er dan in dat er in werkelijkheid 

één stoornis aanwezig is en er twee worden gediagnosticeerd. ‘Referral bias’ wordt door Lilienfeld 

(2003) gebruikt als overkoepelende term voor ‘Clinical selection bias’ en ‘Berksonian bias’. Deze twee 

vormen hebben beide betrekking op onderzoek bij klinische populaties. ‘Clinical selection bias’ 

veronderstelt dat individuen met twee of meer stoornissen ook grotere problemen ervaren dan 

individuen met één stoornis, waardoor ze ook eerder hulp zouden zoeken en zo ook eerder in 

onderzoekspopulaties terecht komen. ‘Berksonian bias’ is een puur wiskundig effect, iemand met 

meerdere stoornissen, kan voor meerdere stoornissen behandeld worden en dus ook vaker in een 

onderzoekspopulatie terecht komen dan iemand met één stoornis. In beide gevallen is het gevolg dat 

er in klinische populaties procentueel gezien meer jongeren met comorbide problematiek 

voorkomen dan er in werkelijkheid zijn. Doordat er in verschillende onderzoeken bij niet klinische 

populaties ook meer comorbiditeit gevonden wordt dan bij kans verwacht zou worden, kan de 

oorzaak van ‘Referal bias’ geen stand houden. In deze populaties zijn de respondenten immers niet 

geselecteerd op basis van een diagnose (Yoo et al., 2005). Het feit dat comorbiditeit ook gevonden 
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wordt tussen de verschillende probleemclusters maakt dat de overlap van diagnostische criteria 

eveneens geen standhoudende verklaring kan zijn (Gjone & Stevensen, 1997). De symptomen van 

bijvoorbeeld Depressie en ADHD zijn immers zo verschillend dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de 

diagnostische criteria zouden overlappen, terwijl tussen deze twee stoornissen evengoed 

comorbiditeit voorkomt (Biederman et al., 1996). Hiermee blijken de methodologische verklaringen 

dus niet toereikend en lijkt comorbiditeit een werkelijk probleem te zijn met een nog te achterhalen 

verklaring.  

Als substantiële verklaringen van comorbiditeit, noemt Lilienfeld (2003) de mogelijkheid dat 

stoornis A stoornis B veroorzaakt en de mogelijkheid dat er gezamenlijke etiologische factoren zijn 

die ten grondslag liggen aan de comorbide problematiek. Voor een gezamenlijke of overlappende 

etiologie, zoals een specifieke persoonlijkheid of temperament, lijkt een stuk meer empirische 

evidentie te zijn dan voor de eerder besproken methodologische verklaringen (Krueger & Markon, 

2006). Zo kan bijvoorbeeld het temperamentkenmerk ‘Behavioral inhibition’ zowel aan een 

angststoornis als aan een depressie ten grondslag liggen (Muris & Dietsvorst, 2006). Opvallend is wel 

dat deze studies voornamelijk over homogene comorbiditeit handelen. Zo wordt bijvoorbeeld een 

depressieve stoornis en een angststoornis gezien als, verschillende manifestaties van het bredere 

internaliserende probleemgebied welke een eigen etiologie heeft (Krueger & Markon, 2006). Deze 

onderscheidt zich dan weer van het externaliserende probleemgebied waaronder stoornissen als 

ADHD en ODD vallen. Deze zienswijze suggereert dat onze categorieën op basis van 

gedragskenmerken niet de stoornis vatten maar slechts de symptomen. Deze verklaring houdt 

verband met de discussie naar de validiteit van de DSM‐IV en andere classificatiesystemen die 

onlangs opnieuw in de aandacht is komen te staan met de publicatie: ‘Het einde van de 

psychotherapie’, van Paul Verhaeghe (2009). Onderzoek naar de verklaring van een gezamenlijke 

etiologie dient echter voorafgegaan te worden door het uitsluiten van de eerder genoemde ‘elkaar 

veroorzakende verklaring’, die een stuk eenvoudiger is te toetsen. Omdat er in de empirische 

onderzoeksliteratuur wel degelijk heterogene comorbiditeit voorkomt en er ook theoretische relaties 

te vinden zijn tussen de externaliserende en de internaliserende probleemgebieden, zullen wij ons in 

dit onderzoek toeleggen op het verkennen en toetsen van deze verklaring. (Giliom & Shaw, 2004; 

Patterson & Capaldi, 1990).  

Heterotypische continuïteit  

Op het theoretische vlak lijkt heterogene comorbiditeit zich veelal te manifesteren in de 

tweede substantiële verklaring aangereikt door Lilienfeld (2003). Deze verklaring veronderstelt dat 

stoornis A stoornis B veroorzaakt, een fenomeen dat ook wel wordt omschreven als heterotypische 
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continuïteit of ‘pathogenetic comorbidity’ (Lilienfeld 2003; Reinke & Ostrander, 2008). Deze causale 

relatie kent stevige theoretische gronden en zou een goede verklaring zijn, passend binnen de 

hedendaagse visie op psychopathologie. Wij zullen ons dan ook verder toeleggen op ‘heterotypische 

continuïteit’ en dit als verklaring voor comorbiditeit verder onderzoeken.  

Patterson en Capaldi (1990) ontwikkelden in de vroege jaren tachtig een theorie over 

probleemjongeren die heterotypische continuïteit als verschijnsel beklemtoonde: het ‘faal model’, 

waarin externaliserend gedrag internaliserend gedrag voorspelt. Externaliserende gedragingen 

veroorzaken uitsluiting en afkeer en daardoor een gebrek aan steun van belangrijke personen in de 

omgeving van de jongere. Deze negatieve ervaringen op het inter‐persoonlijk vlak leiden tot zorgen 

en angsten over toekomstig sociaal contact. Het zijn deze zorgen en angsten die volgens Patterson en 

Capaldi een internaliserende stoornis in de hand kunnen werken (Capaldi, 1992).  

Een andere theorie die als ‘heterotypische continuïteits verklaring’ van comorbiditeit kan 

worden gezien, is de ‘acting out’ theorie. Deze theorie veronderstelt dat internaliserende 

problematiek wordt geuit in externaliserende gedragingen en zo dus leidt tot externaliserende 

problematiek (Gold, Mattlin, & Osgood, 1989). Zo theoretiseren psychoanalytici bijvoorbeeld dat 

deze externaliserende gedragingen slechts gemaskeerde uitingen zijn van de onderliggende 

internaliserende problematiek (Carlson & Cantwell, 1980). Vanuit dit theoretisch perspectief 

veronderstellen wij dat er een bidirectionele relatie tussen internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag bestaat.  

Deze relatie tussen internaliserend en externaliserend probleemgedrag wordt dan ook in de 

empirische onderzoeksliteratuur teruggevonden in correlationele studies waar comorbiditeit wordt 

geoperationaliseerd als de correlatie tussen deze twee probleemgebieden (Capaldi, 1991; Giliom & 

Shaw, 2004). Zo vonden Gjone en Stevensen (1997) significante correlaties tussen externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag in een populatie van 915 vijf tot vijftien jaar oude tweelingen 

waarbij de meisjes wat hoger scoorden dan de jongens. Jonge jongens scoorden hoger dan oudere 

jongens en andersom scoorden oudere meisjes hoger dan jongere meisjes, in de genoemde volgorde 

.52, .51, .58 en .54. McConaughy en Skiba (1993) rapporteren een correlatie van .55 voor 

externaliserend en internaliserend probleemgedrag gemeten met de CBCL schalen bij 2705 kinderen 

en jongeren in de leeftijd 4 tot 18 jaar.  

Naast deze correlationele gegevens zijn er binnen de empirische onderzoeksliteratuur ook 

onderzoeken te vinden die de theoretische hypothesen ondersteunen waarin externaliserend gedrag 

internaliserend gedrag voorspelt en internaliserend gedrag externaliserend gedrag voorspelt, de 

zogeheten ‘pathogenetic comorbidity’. (Akse, Hale, Engels, Raaijmakers, & Meeuws, 2007; Burke, 
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Loeber, Lahey, & Rathouz, 2005; Giliom & Shaw, 2004; Overbeek, Vollebergh, Meeus, Engels, & 

Luijpers, 2001). Zo blijkt uit het onderzoek van Burke en collega’s (2005) bij een groep jongens tussen 

de leeftijd van 7 en 12 dat ODD een specifiek voorspellende waarde heeft voor latere angst en 

depressie, in lijn met de eerder beschreven ‘faaltheorie’. De verandering die optreedt in het gedrag 

van de jongere, dat zich uit in een nieuwe bijkomende comorbide stoornis, roept de vraag op of er 

factoren zijn die dit verloop beïnvloeden.  

Moderatoren voor heterotypische continuïteit 

In een recent artikel van Reinke en Ostrander (2008) naar de heterotypische continuïteit van 

externaliserende en internaliserende problematiek, onderzochten zij een aantal moderatoren voor 

deze relatie. Op basis van de life course/social field theorie beredeneren zij dat leeftijd en sekse een 

modererende rol spelen in de heterotypische continuïteit. De theorie benadrukt dat kinderen 

verschillende specifieke ontwikkelingstaken hebben die in een dynamisch verband staan met de 

omgeving. Zo vraagt bijvoorbeeld de overgang naar de basisschool een inhiberend gedrag in de klas 

en vraagt het aanbreken van de pubertijd een vermogen om te kunnen gaan met het eigen 

veranderende lichaam en de gevoelens die hiermee gepaard gaan. De theorie stelt dus dat er 

specifieke momenten zijn in het leven van de jongere waar de omgeving een intensief beroep doet 

op zijn of haar vaardigheden, dat deze verschillen in de leeftijd en voor jongens en meisjes. De 

verwerking of omgang met deze momenten zou dan doorslaggevend kunnen zijn voor het 

ontwikkelen van specifieke problematiek. In hun onderzoek blijken leeftijd en sekse ook 

daadwerkelijk een modererende rol te vervullen in de onderzochte relatie. De kinderen ouder dan 9 

jaar met een hoge mate van internaliserend gedrag blijken later nog steeds een hoge mate van 

internaliserend gedrag te ondervinden, voor jongere kinderen is deze relatie in de tijd niet significant. 

Tevens blijken meisjes met een hoge mate van externaliserend gedrag later een hoge mate van 

internaliserend gedrag te ondervinden. Jongens met een hoge mate van externaliserend gedrag 

daarentegen, laten later juist een lage mate internaliserend gedrag zien. Opgemerkt moet worden 

dat het bij de jongens om angstig gedrag gaat en bij de meisjes om depressief gedrag. Bij het 

voorspellen van externaliserend gedrag blijkt alleen leeftijd een significante moderator. Zo blijkt dat 

kinderen jonger dan 9 jaar met een hoge mate van internaliserend gedrag later een hogere mate van 

externaliserend gedrag vertonen. Bij oudere kinderen is deze relatie niet significant. Dat deze 

moderatoren vanuit de life coure/social field theorie de heterotypische continuïteit beïnvloeden, 

heeft verdere implicaties voor een verklarend model aangaande dit verschijnsel. De leeftijd en sekse 

specifieke ontwikkelingstaken, die invloed lijken te hebben op de heterotypische continuïteit, zullen 

logischerwijs ook beïnvloed worden door de mate van steun die deze jongere ondervinden bij het 

aangaan van de ontwikkelingstaken. Inderdaad theoretiseren Patterson en Capaldi (1990) dat een 
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gebrek aan steun door belangrijke personen als externe factor een elementaire rol vervult in het ‘faal 

model’. Logischerwijs kan dan gedacht worden dat de ouders van de jongere hierin een sleutelrol in 

hebben.  

Onderzoek naar de rol van externe factoren bij comorbide problematiek lijkt deze redenering 

te ondersteunen. Gregory, Eley en Plomin (2004) onderzochten bijvoorbeeld de rol van omgeving‐ en 

genetische factoren bij jonge monozygotische en dizygotische tweelingen met comorbide CD en 

angst problematiek. Zij concluderen op basis van bivariate analyses dat omgevingsfactoren een 

significant grotere rol spelen dan genetische factoren en speculeren dat de ouder‐kind relatie hierin 

de grootst beïnvloedende factor is. Ook Jaffee, Moffitt, Caspi, Taylor en Arseneault (2002) vinden dat 

omgevingsfactoren, hoewel niet groter dan genetische factoren, een uniek aandeel hebben in de 

verklaarde variantie van comorbiditeit. In overeenstemming met de speculaties van Gregory en 

collega’s (2004) ten aanzien van de ouder‐kind relatie lijkt opvoedgedrag een duidelijke en ook alom 

aanvaarde factor te zijn in het al dan niet ontwikkelen van probleemgedrag (Caron, Weis, Harris, & 

Carton, 2006; Prinzie et al, 2003). Zoals hierboven verondersteld wordt, is er ook empirische 

evidentie voor de rol van opvoedgedrag in de mogelijke heterotypische continuïteit van 

probleemgedrag. Zo blijkt de continuïteit van zowel internaliserende als externaliserende 

problematiek samen te hangen met ouderlijk opvoedgedrag (Giliom & Shaw, 2004). Dat bij het ene 

kind internaliserende problematiek zich ook op een externaliserende manier uit en bij het andere 

kind niet, zou samen kunnen hangen met hoe ouders hun kind benaderen, met hem of haar omgaan 

en steun bieden. In de literatuur worden er verschillende factoren onderscheiden in ouderlijk 

opvoedgedrag die een directe invloed hebben op internaliserend en externaliserend probleemgedrag 

van kinderen (Mckee, Colletti, Rakow, Jones, & Forehand, 2008). Om de invloed van opvoedgedrag 

op de heterotypische continuïteit te meten zullen wij echter een construct gebruiken dat een 

negatieve invloed heeft op zowel internaliserend als externaliserend gedrag en daarmee tevens een 

mate van steun of de afwezigheid daarvan representeert. Een geschikte vorm hiervoor is 

overreactiviteit van de moeder als negatieve opvoedstijl. Een grotere mate van overreactiviteit heeft 

ook een grotere invloed op het ontstaan van probleemgedrag (Paulussen‐Hoogeboom, Stams, 

Hermanns, Peetsma, & Wittenboer, 2008). Als opvoedgedrag samen blijkt te hangen met de transitie 

van enkelvoudige problematiek naar comorbide problematiek, zouden gerichte oudervoorlichting en 

oudercursussen een relatief eenvoudige rol kunnen spelen in de preventie van comorbide 

problematiek. Hoe sekse, leeftijd en opvoedgedrag samen hangen met comorbiditeit is hiermee een 

relevante vraag. De invloed van opvoedgedrag, sekse en leeftijd op de eerder genoemde relatie 

tussen internaliserend en externaliserend probleemgedrag als verklaring van comorbiditeit is naar 

ons weten nog niet eerder onderzocht.  
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Het huidige onderzoek  

In dit longitudinale onderzoek wordt in een Belgische niet klinische populatie van jongeren 

onderzocht in welke mate het veel voorkomende fenomeen van comorbiditeit aanwezig is. 

Comorbiditeit wordt in de eerste hypothese, anders dan in de latere hypothesen, gedefinieerd als de 

correlatie tussen externaliserende en internaliserende CBCL‐scores (zie Figuur 1). Tevens zal 

Patterson’s ‘faal model’ (Figuur 2) en de ‘acting out’ (Figuur 3) theorie worden getoetst (Capaldi, 

1992; Gold, et al., 1989) als hypothesen voor de door Lilienfeld (2003) veronderstelde relatie tussen 

een enkelvoudige stoornis en latere comorbiditeit als verklaring voor comorbide problematiek. In 

beide hypothesen is comorbide problematiek, geoperationaliseerd als heterotypische continuïteit 

(pathogenetic comorbidity). Als bijvoorbeeld externaliserende problematiek in het eerste 

meetmoment, internaliserende problematiek in het tweede significant voorspelt, bevestigt dit de 

hypothese dat Patterson’s faalmodel een verklaring is voor comorbide problematiek (Lilienfeld, 

2003). Als toevoeging op deze twee modellen zal er onderzocht worden of sekse, leeftijd en ouderlijk 

opvoedgedrag, als moderatoren, een rol spelen in de veronderstelde relatie tussen externaliserend 

en internaliserend probleemgedrag. Er zal hierbij onderzocht worden of sekse, leeftijd en een 

negatieve opvoedingsstijl een interactie effect laten zien met de eerder genoemde relatie tussen de 

afhankelijke en onafhankelijke variabelen en of deze moderatoren gezamenlijk een exactere en 

daarmee beter model geven voor de verklaring van comorbiditeit.  

Hypothese 1: In de onderzochte populatie is er een significant positieve correlatie tussen 

externaliserend en internaliserend probleemgedrag op T2.  

Hypothese 2: Externaliserend probleemgedrag gemeten op T1 voorspelt internaliserend 

probleemgedrag op T2 (Patterson & Capaldi, 1990) (zie Figuur 2).  

Hypothese 3: Internaliserend probleemgedrag gemeten op T1 voorspelt externaliserend 

probleemgedrag op T2 (Gold, et al., 1989) (zie Figuur 3). 

Hypothese 2 a en 3 a: Sekse modereert de heterotypische continuïteit. In navolging van 

Reinke en Ostrander (2008) verwachten wij dat meisjes met een hoge mate van externaliserend 

gedrag later een hoge mate van internaliserend gedrag laten zien, terwijl jongens met een hoge mate 

van externaliserend gedrag later juist een lage mate van internaliserend gedrag zullen laten zien.  

Hypothese 2 b en 3 b: Leeftijd modereert heterotypische continuïteit. In navolging van Reinke 

en Ostrander (2008) verwachten wij dat juist kinderen jonger dan negen jaar met een hoge mate van 

internaliserend gedrag later ook een hoge mate van externaliserend gedrag zullen laten zien.  
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Hypothese 2 c en 3 c: Een overreactieve opvoedingsstijl modereert de heterotypische 

continuïteit. Wij verwachten voor kinderen waarvan de moeder een hoge mate van overreactiviteit 

rapporteert, een sterkere relatie te vinden tussen internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag en voor kinderen waarvan de moeder juist een lage mate van overreactiviteit heeft 

verwachten wij een minder sterke relatie in dit probleemgedrag.  

Methode 

De gebruikte data in dit onderzoek komen uit een groter Vlaams longitudinaal 

onderzoeksproject naar de relatie tussen opvoedgedrag, persoonlijkheid en ontwikkeling. Het 

onderzoek gebruikt een aselect proportioneel gestratificeerde steekproef van kinderen uit 

verschillende onderwijsnetten (gesubsidieerd vrij onderwijs, gesubsidieerd officieel onderwijs, 

gemeenschapsonderwijs). De strata waren provincie, geslacht en leeftijd. Voor onze analyses 

gebruiken wij twee meetmomenten, in het eerste meetmoment hebben de kinderen de leeftijd van 9 

tot en met 12 en in het tweede meetmoment, 3 jaar later, hebben zij de leeftijd van 12 tot en met 15 

jaar. De gemiddelde leeftijd op het eerste meetmoment is 10,7 jaar, de populatie bestaat uit 205 

jongens en 220 meisjes. Alle vragenlijsten zijn afgenomen bij de moeders. 

Internaliserend en externaliserend gedrag is gemeten met de Child Behavior Checklist (CBCL; 

Achenbach, 1991; Verhulst, Van der Ende, & Koot, 1996). Validiteit en betrouwbaarheid van dit 

instrument werd op verschillende wijze vastgesteld (Achenbach, 1991a; Vignoe, Bérubé, & 

Achenbach, 2000). De probleemclusters internaliserend en externaliserend worden als aparte 

variabelen gebruikt. Het Cluster externaliserend gedrag bestaat uit 33 items waaronder ‘spijbelen’, 

‘weglopen’ en ‘vandalisme’. Cronbach’s alfa is .90 voor T1 en .90 voor T2. Het cluster internaliserend 

bestaat uit 21 items, voorbeelditems zijn: ‘eenzaam’, ‘huilt veel’ en ‘zenuwachtig’. Cronbach's alfa is 

.86 voor T1 en .87 voor T2.  

Negatief opvoedgedrag werd geoperationaliseerd als overreactiviteit middels een vertaalde 

versie van de Parenting Scale (Arnold, O'Leary, Wolff, & Acker, 1993; Prinzie, Onghena, Hellinckx, 

2007). Deze vragenlijst is vooral gericht op het optreden en regelstellen van ouders bij 

regelovertredend gedrag van hun kinderen. De vragenlijst bestaat uit een dertig paar tegengestelde 

uitspraken met een zevenpunt Likertschaal. Een exploratorische factoranalyse uitgevoerd op de 

Nederlandstalige versie (Prinzie, et al., 2007) resulteerde in twee interpreteerbare factoren die 

overeenstemden met de factoren Laksheid en Overreactiviteit zoals die in ander onderzoek 

beschreven zijn (Harvey, Danforth, Ulaszek, & Eberhardt, 2001; Irvine, Biglan, Smolkowski, & Ary, 

1999). Bij een oblieke promax rotatie bedroeg de correlatie tussen beide factoren 0.38. 

Overreactiviteit, de factor die wij hebben gebruikt omvat negen items en meet de neiging van ouders 
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om met woede, frustratie en irritatie te reageren wanneer hun kind zich misdraagt (bijv. ‘Wanneer 

mijn kind zich misdraagt…’ ‘gebruik ik zelden grove taal’ versus ‘gebruik ik meestal grove taal’). 

Volgens Arnold en collega's (1993) stemt de factor Overreactiviteit overeen met een autoritaire 

opvoedingsstijl waarin dreigingen en fysieke straffen prominent aanwezig zijn (Prinzie, 2004). 

Cronbach’s alfa voor de factor Overreactiviteit van de moederrapporteringen is .77.  

Statistische analyses 

De eerste onderzoeksvraag zal worden getoetst middels een Pearson product moment 

correlatie met de CBCL gegevens op T2 (Figuur 1). De tweede onderzoeksvraag naar heterotypische 

continuïteit zal worden getoetst middels twee multipele regressie analyses waarin externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag op T1, als predictoren in de twee analyses voor externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag (onafhankelijke variabele) op T2 worden ingevoerd in een 

enkelvoudig één stap regressiemodel. De derde onderzoeksvraag naar de invloed van sekse, leeftijd 

en opvoeding zal worden getoetst middels uitbreiding van de eerdere twee multipele regressie 

analyses waarin internaliserend en externaliserend gedrag gemeten op T1 als predictoren, voor het 

gevonden externaliserend en internaliserend gedrag (onafhankelijke variabelen) op T2 wordt 

beïnvloed door toevoeging van de moderatoren sekse, leeftijd en opvoeding aan het model. Zie 

Figuur 2 en 3 voor een conceptuele illustratie van deze analyses. Voor de constructie van de 

interactietermen zijn opvoeding en de hoofdeffect variabelen gestandaardiseerd en is leeftijd 

gecentreerd op het gemiddelde.   

Conceptuele modellen van de analyses 

figuur 1, Hypothese 1 (beschrijvende statistieken, correlationele gegevens) 

 

 

Figuur 2, Hypotheses 2a,b,c (Multipele regressie model voor ‘faal model’) 

 

                                                              

Internaliserend 
gedrag (CBCL) T2 

Externaliserend 
gedrag (CBCL) T2 

Externaliserend 
gedrag (CBCL) T1 

Ouderlijk 
opvoed 
gedrag 
T1 

Sekse 
T1 Leeftijd 

T1 

Internaliserend 
(comorbide met 
externaliserend) 
gedrag (CBCL) T2  
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Figuur 3, Hypothese 2a,b,c (Multipele regressie model voor het ‘acting out’)     

                                                     
Internaliserend 
gedrag (CBCL) T1 

Sekse 
T1  Leeftijd 

T1 

Ouderlijk 
opvoed 
gedrag T1 

Externaliserend 
(comorbide met 
internaliserend) 
gedrag (CBCL) T2 

 

 

 

 

Resultaten 

Tabel 1 geeft minimum, maximum, gemiddelde, standaarddeviatie en het totaal aantal participanten 
voor alle gebruikte variabelen. 

Tabel 1, Beschrijvende statistieken van de alle variabelen voor jongens en meisjes 

__________________________________________________________________________________ 

                                                              Jongens                                                         Meisjes 

                                      _____________________________        ______________________________ 

  N  Min.  Max. M  SD  N  Min. Max.  M  SD 

Leeftijd T1  205 108  155  129,83  13,03  220 108  152  130,44  13,08 

Overreactiviteit T1  205 1,00  5,78  3,23  ,83  220 1,11  5,56  3,01  ,82 

Internaliserend T1  205 0  30  6,02  5,98  220 0  28  5,75  5,36 

Externaliserend T1  205 0  35  7,52  6,87  220 0  31  5,61  5,84 

Internaliserend T2 

Externaliserend T2  

205

205

0 

0 

30 

50 

4,98 

6,69 

5,46 

6,55 

220

220

0 

0 

24 

39 

5,30 

5,56 

5,38 

6,19 

Leeftijd is weergegeven in maanden.  

Als eerste zijn er Pearson product moment correlaties van alle variabelen berekend. De 

Pearson product moment correlaties weergegeven in Tabel 2 zijn apart berekend voor jongens en 

meisjes. De correlaties weergegeven in Tabel 2 laten duidelijke significante verbanden zien tussen 

externaliserend probleemgedrag en internaliserend probleemgedrag, zowel op T1 als op T2. 

Opvallend hierin is het verschil tussen jongens en meisjes. Voor jongens blijkt deze correlatie op 

beide meetmomenten een stuk hoger te liggen dan voor meisjes. De Fischer’s z transformatie wijst 
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echter uit dat het verschil met de correlatie van de meisjes niet significant is (z = 1.65). Wel 

bevestigen de significante correlaties tussen externaliserend en internaliserend probleemgedrag, 

zowel voor jongens als meisjes, dat comorbiditeit aanwezig is in onze data, of er ook daadwerkelijk 

sprake is van een voorspellende waarde zal duidelijk worden in de verdere analyses. Andere 

markante verschillen zijn te zien in de correlaties voor de variabele opvoeding met internaliserend en 

externaliserend. Opvoeding blijkt voor meisjes zowel significant voor internaliserend als 

externaliserend gedrag, ongeacht het meetmoment. Hoe hoger de moeder van de meisjes scoort op 

overreactiviteit hoe hoger de score op internaliserend en externaliserend gedrag. Voor jongens blijkt 

daarentegen alleen externaliserend gedrag significant te correleren met opvoeding op T1 en T2. 

Leeftijd blijkt voor meisjes niet significant te correleren met de andere variabelen. Voor jongens laat 

leeftijd echter wel significante correlaties zien voor zowel externaliserend als internaliserend gedrag 

op T2.  

Verdere toetsing van de hypothesen is gebeurd middels een aantal hiërarchische lineaire 

regressie analyses. Hiermee worden de hoofdeffecten en de moderatoreffecten van sekse, leeftijd en 

opvoeding op de relatie tussen baseline internaliserende en externaliserende symptomen en drie 

jaar later probleemgedrag getoetst. Moderator analyses zijn uitgevoerd zoals beschreven door Miles 

en Shevlin (2004). Voor hypothese 2, a, b en c, met internaliserend probleemgedrag (T2) als 

afhankelijke variabele (zie Figuur 2) is als eerste de predictor externaliserend probleemgedrag (T1) 

ingevoerd, opgevolgd door de controle variabele internaliserend probleemgedrag (T1) en opvolgend 

de moderatoren leeftijd, sekse en opvoeding (T1). In stap 2 zijn de interactie‐effecten leeftijd X 

externaliserend, sekse X externaliserend en opvoeding X externaliserend toegevoegd. De resultaten 

van de regressie analyse die het effect van externaliserend probleemgedrag, sekse, leeftijd, 

opvoeding en de interactietermen op later internaliserend probleemgedrag (T2), oftewel de 

heterotypische continuïteit tussen baseline externaliserend en later internaliserend probleemgedrag 

toetsen zijn weergegeven in Tabel 3. Voor de hypothese 3, a, b en c met externaliserend 

probleemgedrag (T2) als afhankelijke variabele (zie Figuur 3) is als eerste bij stap 1 de predictor 

internaliserend probleemgedrag (T1) ingevoerd. Vervolgens is de controle varabele externaliserend 

probleemgedrag (T1) en opvolgend de moderatoren leeftijd, sekse en opvoeding (T1) in gevoerd. 

Stap 2 van de analyse bestond uit de toevoeging van interactie‐effecten leeftijd X internaliserend, 

sekse X internaliserend en opvoeding X internaliserend. De resultaten van deze regressie analyse 

naar heterotypische continuïteit tussen baseline internaliserend en later externaliserend 

probleemgedrag zijn weergegeven in Tabel 4. Significante interactievariabelen zijn verder verkend en 

weergegeven in Figuur 4 en Figuur 5. 
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Tabel 2. Correlaties tussen probleemgedrag en moderatoren 

  Lft T1  Int T1  Ext T1  Opvoed   

T1 

Int T2  Ext T2 

Lft T1  1  ‐,002  ‐,077  ,002  ‐,149*  ‐,161* 

Int T1  ‐,118  1  ,620**  ,135  ,724**  ,497**

Ext T1  ‐,129  ,546**  1  ,182**  ,535**  ,702**

Opvoed T1  ,026  ,162*  ,289**  1  ,077  ,158* 

Int T2  ,046  ,639**  ,364**  ,159*  1  ,642**

Ext T2   ,041  ,404**  ,702**  ,194**  ,535**  1 

Correlaties voor de jongens data staan boven de diagonaal en de correlaties voor de meisjes data 

onder de diagonaal.                                                                                                                                          

**p< 0,01, *p< 0,05.  

Internaliserend gedrag 

Zoals weergegeven in Tabel 3 verklaren de baseline variabelen; externaliserend 

probleemgedrag (T1), de controle variabele internaliserend probleemgedrag (T1) en de moderatoren 

leeftijd, sekse en opvoeding (T1), samen 47 procent van de variantie in internaliserend gedrag op T2. 

De enige significant voorspellende variabele voor drie jaar later internaliserend gedrag is baseline 

internaliserend gedrag (ß = .635, p < .01). Door de toevoeging van de interactietermen in stap 2 blijkt 

de relatie van externaliserend naar internaliserend probleemgedrag verder te worden beïnvloed. De 

twee interactie variabelen opvoeding X externaliserend en leeftijd X externaliserend zijn beide 

significant. Dit betekent dat de twee interactievariabelen het effect van externaliserend gedrag op 

internaliserend gedrag modereren. De interactie variabele externaliserend gedrag X opvoeding (B= ‐

,087 p > 0.05, zie Figuur 2) laat zien dat externaliserend probleemgedrag later internaliserend 

probleemgedrag verschillend voorspelt voor kinderen waarvan de moeders verschillen in 

overreactiviteit. Verdere verkenning middels een SPSS‐macro (Hayes & Matthes, 2009) laat zien dat 

wanneer moeders laag scoren op overreactiviteit dit een significant effect heeft op de heterotypische 

continuïteit. Kinderen met externaliserende problematiek waarvan de moeders laag scoren op 

overreactiviteit, scoren hoger op drie jaar later internaliserend probleemgedrag dan kinderen met 

dezelfde problematiek waarvan de moeder hoog scoort op overreactiviteit. Hoe hoger de score op 
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overreactiviteit hoe meer dit effect afneemt (tot 3,2). Het tweede significante interactie‐effect 

(externaliserend gedrag X leeftijd) (B= ‐,084 p > 0.05, zie Fig. 3) laat zien dat externaliserend 

probleemgedrag voor jongere kinderen wel later internaliserend probleemgedrag voorspelt, waar dit 

voor oudere kinderen niet het geval is. Zo blijkt bij verdere verkenning van het interactie effect 

middels een macro voor SPSS (Hayes & Matthes, 2009) dat 9 jaar oude kinderen met externaliserend 

probleemgedrag een grotere kans hebben later internaliserend probleemgedrag te ontwikkelen dan 

oudere kinderen. Tot de leeftijd 10 jaar en 4 maanden neemt deze kans geleidelijk af en blijkt na dit 

punt in de leeftijd niet meer significant. Wel zien we een duidelijke trend waarin het voorspellende 

vermogen van externaliserend probleemgedrag voor later internaliserend probleemgedrag daalt tot 

de leeftijd 10,4 waarna het weer even constant lijkt stijgt.  

 

Tabel 3. Regressie model voor internaliserend probleemgedrag op T2 (N=425) 

Variable  R²  ∆R²   B  SE B  ß  

Stap 1 

EXT T1 

,470**     

,067 

 

,038 

 

,080 

INT T1      ,607  ,042  ,635**

 

 

Lft T1      ,000  ,015  ‐,002

Sekse T1      ,620  ,393 

,238 

,057 

,007 Opvoed 

T1 

Stap 2 

 

,485** 

 

,015** 

,045 

EXT T1 

INT T1 

LFT T1 

Sexe T1 

OPVOED 

T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,007* 

,118 

,622 

,000 

,669 

,059 

‐,479 

,099 

,042 

,015 

,389 

,237 

,197 

,139 

,651** 

,000 

,062 

,009 

‐,087** 
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EXT X 

OPVOED 

EXT X 

SEXE 

EXT X LFT 

  ,002 

 

,006* 

‐,253 

 

‐,031 

,399 

 

,014 

‐,071 

 

‐,084 * 

**p< 0,01, *p< 0,05 

Figuur 4 interactie‐effect Externaliserend X Leeftijd (9 tot 12 jaar) 
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Figuur 5 interactie effect Externaliserend X Opvoeding 
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Externaliserend gedrag 

Het model gebruikt in de analyse van externaliserend probleemgedrag verklaart 49,8 procent 

van de variantie in externaliserend probleemgedrag. Echter wordt dit grotendeels verklaard door 

externaliserend probleemgedrag op T1, waarmee de homogene continuïteit wordt aangegeven. 

Onze voorspelling dat ook internaliserend gedrag een significante bijdrage zou leveren wordt niet 

bevestigd (B = ,063 p = .13). Hoewel het tweede model waar de interactietermen zijn toegevoegd 

significant blijkt met een R van .50 (R² Change .002) levert internaliserend gedrag op T1 geen 

significante bijdrage aan de voorspelling van externaliserend gedrag op T2. Ook de interactietermen 

en moderatoren blijken allen tegen onze verwachtingen in niet significant.  

Tabel 4. Regressie model voor externaliserend probleemgedrag op T2 (N=425) 

Variable  R²  ∆R²   B  SE B  ß  

Step 1 

INT T1 

,498**     

,071 

 

,048 

 

,063 

EXT T1      ,663  ,044  ,667** 

Lft T1      ,006  ,017  ,013 

Sekse T1      ,178  ,450 

,274 

,014 

,012 Opvoed T1 

Step 2 

 

,500** 

 

,002 

,093 

INT T1 

EXT T1 

LFT T1 

Sexe T1 

OPVOED T1 

INT X OPVOED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,002 

,098 

,622 

,006 

,199 

,120 

‐,263 

,130 

,044 

,017 

,452 

,276 

,211 

,087 

,666** 

,012 

,016 

,016 

‐,045 

INT X SEXE    ,000  ‐,061     ,454         ‐,015              
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INT X LFT   

,000 

‐,007  ,017  ‐,014  

**p< 0,01, *p< 0,05 

Discussie 

Dit longitudinale onderzoek heeft de mate van comorbiditeit tussen externaliserend en 

internaliserend gedrag onderzocht. Verder is nagegaan of de relaties tussen externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag een verklaring kunnen zijn voor de gevonden comorbiditeit. Zo is 

onderzocht of internaliserend probleemgedrag later externaliserend probleemgedrag voorspelt en 

daarom comorbiditeit optreedt. Omgekeerd, werd tevens onderzocht of externaliserend gedrag later 

internaliserend gedrag voorspelt. Verder is nagegaan of deze twee in tegengestelde richting 

verlopende relaties afhankelijk zijn van leeftijd, sekse of opvoedgedrag. Pearson product moment 

correlaties gaven een duidelijke aanwezigheid van comorbiditeit tussen externaliserend 

probleemgedrag en internaliserend probleemgedrag aan, .64 voor jongens en .54 voor meisjes en 

bevestigden daarmee onze eerste hypothese dat comorbiditeit in deze niet klinische populatie ruim 

aanwezig zou zijn. De tweede en derde onderzoeksvragen die de heterotypische continuïteit tussen 

externaliserend en internaliserend gedrag als verklaring voor comorbiditeit weergaven, bleken door 

onze analyses niet bevestigd te kunnen worden. De twee probleemclusters blijken elkaar niet 

significant te voorspellen over een periode van drie jaar, daarentegen is er wel een significant 

homogeen verband voor het probleemgedrag tussen de twee meetmomenten gevonden. Van de 

onderzochte modererende effecten bleken leeftijd en opvoeding een significante invloed uit te 

oefenen op de heterotypische relatie van baseline externaliserend gedrag naar drie jaar later 

internaliserend gedrag. Deze resultaten worden hieronder verder toegelicht. 

Comorbiditeit 

Onze eerste hypothese waarin wij voorspelden dat er in onze populatie comorbiditeit zou 

voorkomen is bevestigd middels een Pearson product moment correlatie. De correlatie die wij 

vonden (zonder onderscheid te maken tussen de seksen) is voor beide meetmomenten .58 p < 0.01. 

Dit komt overeen met de correlaties die andere studies laten zien. Gjone en Stevensen (1997) 

vonden correlaties tussen .52 en .58 en McConaughy en Skiba (1993) rapporteerden correlaties van 

.45 tot .63. Onze studie bevestigt hiermee, dat ook in de niet klinische populaties een grote mate van 

comorbiditeit voorkomt. Dit laat zien dat de ruime mate van comorbiditeit die keer op keer wordt 

aangetroffen in de onderzoekspopulaties niet voldoende te verklaren valt door de eerdere in de 

inleiding aangehaalde methodologische verklaringen. Opmerkelijk is dat onze studie laat zien dat de 
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jongens een grotere mate van comorbiditeit laten zien dan de meisjes, zowel op het eerste 

meetmoment (jongens .62, meisjes .55) als op het tweede meetmoment (jongens .64, meisjes .54). 

Hoewel de mate van comorbiditeit voor jongens in de leeftijd van 12 tot en met 15 (tweede 

meetmoment) hoger is dan dat van de meisjes, is dit verschil niet significant. Een mogelijke verklaring 

van deze trend, waarbij jongens een sterkere relatie laten zien tussen de twee probleemclusters dan 

meisjes, zou kunnen liggen in het idee dat meisjes hun problemen meer op één zelfde manier uiten 

dan jongens. Zoals we bijvoorbeeld ook kunnen terug zien in de gemiddelden van de verschillende 

problematiek voor jongens en meisjes (zie beschrijvende statistieken). Hier zien we dat meisjes een 

hoger gemiddelde hebben in het internaliserende cluster dan in het externaliserende cluster. Ze 

vertonen dus meer internaliserende problematiek dan externaliserende problematiek. Voor jongens 

is dit verschil veel kleiner. Meisjes met een concentratie probleem zullen bijvoorbeeld eerder 

wegdromen, afdwalen en in zichzelf gekeerd zijn, terwijl jongens hun concentratieprobleem eerder 

zichtbaar maken door er fysiek uiting aan te geven, onrustig, bewegelijk, etc. Zo lijken meisjes ook 

agressie minder zichtbaar te uiten dan jongens, meer verbaal en vooral onopvallend, dit wordt dan 

ook wel relationele agressie genoemd en zal door moeders waarschijnlijk minder snel worden 

opgemerkt en dus ook minder snel in onze data als externaliserend gedrag terecht komen. Dit maakt 

de mogelijkheid voor jongens om comorbide gedrag te laten zien groter dan voor meisjes. Zo kunnen 

meisjes bijvoorbeeld een depressieve stemming en aandachtsproblematiek beiden in het 

internaliserende cluster laten zien, terwijl jongens een depressieve stemming internaliserend zullen 

uiten en aandachtsproblematiek eerder externaliserend. Puur het feit dat jongens gedrag in beide 

probleemclusters meer laten zien, betekent dat ze een grotere kans hebben dat hier een relatie 

tussen bestaat. De verklaring zou hier dus kunnen liggen in het basale gedragsverschil tussen de 

seksen; meisjes internaliseren en jongens externaliseren. Dit benadrukt dat de comorbiditeit in onze 

studie een aanduiding is voor het tegelijkertijd voorkomen of aanwezig zijn van twee verschillende 

probleemgedragclusters binnen één individu. Het gaat hier dus enkel om gedrag. Dit maakt dat we 

ons moeten afvragen wat gedrag werkelijk zegt over de problematiek. Wat is het nut van problemen 

classificeren op basis van gedrag als dezelfde problematiek verschillend gedrag laat zien. Onze studie 

is echter niet uniek in het classificeren van problemen in termen van gedrag, stoornissen en 

probleemgedrag worden vrijwel altijd geclassificeerd op basis van gedragskenmerken. Deze 

opmerkelijkheid leidt tot een verdere discussie, met de prangende vraag of gedragskenmerken op 

zichzelf voldoende duidend zijn voor de classificering van psychopathologie. Vanuit gedrag ontstaat 

een ziektebeeld, maar duidt dit beeld ook op een werkelijke pathologie.  
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Heterotypische continuïteit 

Nadat wij hebben kunnen concluderen dat er wel degelijk sprake is van comorbiditeit kunnen 

we ingaan op de vraag in hoeverre wij deze kunnen verklaren middels de gestelde hypothesen. 

Veroorzaakt het ene probleemgedrag op termijn een ander probleemgedrag en zien wij daarom dat 

deze gedragingen zo vaak naast elkaar worden waargenomen. Hoewel andere studies zoals die van 

Reinke en Ostrander (2008) waar onze theorie op stoelt deze relatie keer op keer lijken te vinden, 

laten onze analyses deze basis niet zien.  

In onze eigen studie zien we echter wel aanwijzingen voor deze relatie in de significante interactie‐

effecten die wij vonden. Zo lijken leeftijd en opvoeding als moderatoren in onze studie de relatie 

tussen externaliserend probleemgedrag en later internaliserend probleemgedrag te beïnvloeden. Het 

lijkt erop dat Patterson’s ‘faal theorie’ inderdaad gezien moet worden binnen de life course social 

field theorie. Zo blijkt van doorslaggevend belang te zijn in welke leeftijdsfase de jongere zich 

bevindt. Rond de leeftijd van 9 jaar is het interactie‐effect significant en het grootst. Vanuit de life 

course social field theorie is dit te verklaren in de periode welke kinderen gewoonlijk door maken 

rond hun negende levensjaar. Zo lijkt dit juist een periode te zijn in het leven van kinderen waar de 

overstap van de vrije kleuterklas situatie naar de gestructureerdere klassikale situatie al lang is 

gemaakt. Externaliserend probleemgedrag wat zijn oorsprong vindt in aanpassingsproblemen aan 

deze nieuwe schoolsituatie waar het cognitieve leren, structuur en prestatiegerichtheid voorop staat, 

lijkt niet tot de mogelijke oorzaken te horen. Wel is dit een mogelijke oorzaak bij jongere kinderen 

rond de 7 jaar en daar blijkt het externaliserende probleemgedrag dan ook juist niet voorspellend te 

zijn voor later internaliserend gedrag. Ook de 10 jaar en 4 maanden als grens voor de significante 

relatie lijkt vanuit dit model te begrijpen. Als kinderen wat ouder worden gaat de sociale positie en 

samenhang met het zelfbeeld en de identiteitsontwikkeling meer op de voorgrond staan. Vanuit deze 

preadolescente fase waarin het ik zich in verhouding tot de groep moet weten te vormen, zal net als 

in de eerder genoemde fase externaliserend probleemgedrag verklaard kunnen worden als een 

tijdelijk artefact van de ontwikkeling. Het is dan juist de leeftijd rond de negen jaar, waarin 

externaliserend gedrag niet te verklaren valt in aanpassingsproblematiek aan het beroep wat de 

omgeving op het kind doet. In deze leeftijdsfase lijkt de problematiek een diepere grond te hebben 

die meer in het kind zelf ligt en zo dus ook een grotere relatie heeft met later internaliserend 

probleemgedrag. Naast het belang van leeftijd in de heterotypische relatie van probleemgedrag blijkt 

ook de opvoeding zoals wij dit hadden verwacht een grote rol te spelen. Overreactiviteit van de 

moeder als interactie‐effect met externaliserend gedrag is significant voor later internaliserende 

problematiek. Een overreactieve opvoedingsstijl van de moeder gekarakteriseerd als negatieve 

opvoeding blijkt echter anders dan wij verwacht hadden, een beschermende factor te zijn voor later 
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internaliserende problematiek. Hoe hoger de graad van overreactiviteit hoe minder kans de jongere 

heeft, later bijkomende internaliserende problematiek te ontwikkelen. Een mogelijke verklaring voor 

dit effect is te vinden in het ‘social modeling’ concept. Als de moeder veelal overreactief, streng, op 

een externaliserende wijze reageert op de jongere zal deze dit beeld blijven spiegelen en zijn eigen 

problematiek tevens externaliserend blijven uiten. Duidelijk blijkt hieruit dat opvoeding de 

ontwikkeling van probleemgedrag kan beïnvloeden.  

Deze twee moderatoren geven duidelijke aanwijzingen voor het in acht nemen van andere factoren 

dan het probleemgedrag zelf bij behandeling van externaliserende problematiek, juist omdat deze 

samen blijken te hangen met de verdere ontwikkeling van de problematiek. De wetenschap dat 

opvoedgedrag een belangrijke factor is in de mogelijke transitie van externaliserend gedrag naar 

internaliserend gedrag zou behandelaren er op moeten wijzen dat het niet genoeg is om alleen de 

jongere in behandeling te nemen. Dit gegeven pleit voor een systeemtherapeutische behandeling 

wanneer een jongere externaliserende problematiek laat zien. Daarnaast geven onze resultaten aan 

dat tevens leeftijd een belangrijk gegeven is in de ontwikkeling van deze problematiek. Een 

belangrijke conclusie die wij kunnen trekken uit ons onderzoek, welke ook directe implicaties heeft 

voor de praktijk is dat jongeren rond de negen jaar in behandeling voor externaliserende 

problematiek ook preventieve behandeling vragen voor latere internaliserende problematiek.   

Het merendeel van onze hypothesen (2 en 3 en 2a en 3a), waaronder de ‘heterotypische 

continuiteits hypothese’ als verklaring van comorbiditeit konden wij niet aannemen. Waarom onze 

studie niet dezelfde voorspellende waarde voor de hoofdeffecten laat zien die Reinke en Ostrander 

(2008) vinden, zou samen kunnen hangen met de operationalisering van de variabelen. Zo gebruiken 

wij in onze studie het bredeband syndroom externaliserend en internaliserend gedrag gemeten met 

de CBCL schalen en gebruiken Reinke en Ostrander (2008) depressie, angst, conduct en 

aandachtsproblemen gemeten met de Behavioral Assessment System for Children (BASC) The BASC 

(Reynolds & Kamphaus, 1992).  

Gezien onze resultaten kunnen wij stellen dat comorbiditeit een werkelijk verschijnsel is dat 

vragen oproept omtrent haar oorsprong, maar niet te verklaren valt middels de ‘heterotypische 

continuiteits hypothese’. Hoewel de in deze studie onderzochte heterotypische continuïteit een 

duidelijke relatie heeft met comorbiditeit vinden wij hierin geen voldoende verklaring voor de hoge 

prevalentie van dit verschijnsel. De heterotypische relatie tussen externaliserende en 

internaliserende problematiek is dus geen verklaring voor de comorbiditeit van deze twee. Wellicht is 

dan de tweede substantiële verklaring van Lilienfeld (2003), gezamenlijke etiologische factoren, toch 

de meest aannemelijke. Dit lijkt vooral een valide verklaring in het licht van de gedragskenmerken op 

basis waarvan psychopathologie vrijwel altijd wordt gecategoriseerd. Een gegeven wat ook al eerder 

hierboven werd opgemerkt in het verschil voor comorbiditeit tussen de seksen.  
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Deze bevindingen werpen de vraag op omtrent de validiteit van de categorieën die nu veelal worden 

toegepast op psychopathologie. Een vraag die niet in theorie blijft steken, maar ook zeker van groot 

belang is voor de praktijk. Behandelingen voor één specifieke stoornis zijn immers middels deze visie 

geënt op het idee dat een stoornis te isoleren is als een op zichzelf staand psychisch construct wat 

aan behandeling kan worden onderworpen. Wanneer echter blijkt dat de verschillende stoornissen 

zeer verweven zijn in hun etiologie, is een behandeling gericht op een groep symptomen die een 

stoornis zouden vormen slechts oppervlakte werk en zou het haar onderliggende oorzaken niet 

raken. Ook de geschiedenis van de term comorbiditeit maakt haar verhouding tot de op 

gedragskenmerken gebaseerde categoriale benadering van psychopathologie duidelijk. 

Ondanks de vroege introductie van de term comorbiditeit (Feinstein, 1970) werd deze 

namelijk pas eind jaren 80, begin 90 in de psychopathologische literatuur gebruikt (Lilienfeld, 

Waldman & Israel, 1994). Deze periode lijkt niet toevallig samen te vallen met de nasleep van de 

publicatie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition (DSM‐III) (APA. 

1980). Deze bleek revolutionair ten opzichte van zijn voorganger in de duidelijk categoriaal te 

classificeren stoornissen met het expliciete criterium van uitsluiting bij aanwezigheid van, of ‘‘due to’’ 

een andere stoornis. Dit bleek door de grote mate van comorbiditeit die werd aangetroffen in de 

praktijk, een vrijwel onhandelbaar criterium en werd dan ook niet veel later in veel gevallen 

aangepast binnen de DSM (Kruger & Markon, 2006). Echter was deze wijziging nog lang niet genoeg 

om de problematische comorbiditeit op te heffen. Zo lijkt met de introductie van de categoriale 

classificatiesystemen van psychische stoornissen ook het begrip comorbiditeit geboren te zijn.  

Zowel onze studie als vele anderen (Biederman, Faraone, Mick, Moore, & Lelon, 1996; 

Harrington, Fudge, Rutter, Pickles, & Hill, 1991) laten zien dat er onderlinge relaties zijn die de 

categoriale benadering van de stoornissen lijkt te bemoeilijken. De vraag of stoornissen wel werkelijk 

categoriaal op gedragsniveau te benaderen zijn maakt dit in onze ogen tot een belangrijke vraag. Is 

onze huidige kennis van het menselijk gedrag en haar relaties tot de psyche, omgeving, fysiologie en 

genetica niet veel te gering om zo duidelijke categorieën te beschrijven op gedragsniveau en deze te 

beschouwen als op zichzelf staande ziektebeelden. De implicaties die deze visie de afgelopen jaren 

en vandaag de dag nog steeds heeft op de behandeling van patiënten binnen de geestelijke 

gezondheidszorg is van groot belang. De vele kortdurend specifiek op stoornis te indiceren 

behandelingen en psychofarmaca geënt op het idee dat we te maken hebben met opzichzelfstaande 

ziektebeelden, net zoals in de medische wereld, lijken steeds duidelijker moeilijkheden met zich mee 

te brengen (Verhaeghe, 2009). Wij zien dit ook terug in het onderzoek van Wampold (2007) en 

Lambert en Barley (2001) waarin zij laten zien dat de grootst beïnvloedende factoren in een 

behandeling juist niet de methodiek gericht op een specifieke stoornis is, maar algemene factoren 
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zijn zoals de relatie tussen patiënt en therapeut. Daarnaast zijn het juist de geprotocolleerde 

kortdurende behandelingen die matig effectief blijken en ook nog eens geheel hun effect lijken te 

verliezen na twee jaar (Westen, Novotny, & Thompson‐Brenner, 2004). Dit lijken allemaal indicaties 

te zijn die aangeven dat onze conceptualisatie van psychopathologie en de behandelingen die hieruit 

voortvloeien inderdaad herzien dienen te worden naar hun validiteit. 

Lilienfeld en collega’s (1994) stellen dat de term comorbiditeit geen goede benaming is voor 

het fenomeen omdat dit een niveau van conceptuele helderheid suggereert die momenteel 

ontbreekt. Sinds 1994 is er veel veranderd en is er ook veel progressie gemaakt binnen het veld, met 

name op het gebied van hersenonderzoek en psychopathologie, echter is de hierboven aangehaalde 

visie van Lilienfeld, Waldman en Israel (1994) nog steeds actueel. Zo blijkt zelfs ADHD waar zonder 

problemen psychofarmaca voor wordt voorgeschreven een discutabel construct. Furman (2008) wijst 

op een recent longitudinaal onderzoek van de National Institute of Mental Health dat laat zien dat er 

geen verschil bestaat op lange termijn tussen placebo en psychofarmaca, behalve dat de 

psychofarmacagroep na 36 maanden verergerde symptomen laat zien. Na een grondige analyse van 

de etiologische grondslagen van de stoornis besluit zij met de opmerking dat we kritisch moeten 

kijken naar ADHD als neurobiologisch ziektebeeld en het wellicht beter kunnen zien als een groep 

symptomen dat onze aandacht vraagt. Niet alleen Furman (2008) stelt een classificatie van 

psychopathologie op basis van gedragskenmerken ter discussie. Maj (2005) bijvoorbeeld, stelt heel 

concreet dat het feit dat stoornissen zelden op zichzelf voorkomen als bewijs kan worden gezien voor 

de visie dat comorbiditeit een bijproduct is van de hedendaagse diagnostische systemen die 

categorische scheidingen veronderstellen die in werkelijkheid helemaal niet bestaan. Terecht wijzen 

Kruger en Markon (2006) op deze problematiek in het licht van de aankomende DSM V. Zij pleiten 

voor een omslag in het denken over psychopathologie van aparte categoriale stoornissen naar een 

‘liability model’ waarin de stoornissen worden gezien als verschillende manifestaties van dezelfde 

onderliggende factoren.  

Wij concluderen dat het veelvoorkomende probleem van comorbiditeit zich niet laat 

verklaren middels onze hypothesen. De aangetroffen comorbiditeit lijkt eerder een artefact te zijn 

van de huidige classificatiesystemen en in ons geval van de gedragsvragenlijst die wij hebben 

gebruikt.   

In navolging van Kruger en Markon (2006) stellen ook wij de categoriale benadering ter 

discussie en pleiten voor een zoektocht middels intensief etiologisch onderzoek, waarin 

onderliggende oorzaken worden onderzocht op hun samenhang met elkaar en de verschillende 

stoornissen. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe en betere benadering van psychopathologie die 
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zowel in onderzoek als in de praktijk haar vruchten kan gaan afwerpen. Wij moeten ons niet langer 

spiegelen aan de fysiologische geneeskunde waar de ziektebeelden een heldere conceptualisatie 

hebben, maar verder onderzoek doen naar mogelijke conceptualisaties zoals die van Kruger en 

Markon (2006) die wel passend zijn in het complexe beeld wat de empirische onderzoeksliteratuur 

ons laat zien.  

Deze studie kent ook haar tekortkomingen. Ten eerste moet opgemerkt worden dat er in 

deze studie slechts gebruik is gemaakt van een enkele informant. Zowel de CBCL lijsten, als de 

opvoedvragenlijsten zijn door de moeder ingevuld. De onevenwichtigheid van een enkele informant 

wordt geïllustreerd door een oudere studie van Achenbach, McConaughy en Howell (1987), zij laten 

zien dat ouders overeenkomen in de rapportage van probleemgedrag bij hun kinderen met r=.60, 

ouders en leerkrachten komen overeen met r=.26 en jongeren komen overeen met ouders en 

leerkrachten met r=.20. Hoewel om verscheidene redenen de moederrapportage kan worden 

beargumenteerd als de meest betrouwbare, zoals de over het algemeen aangenomen meer 

contacturen die de moeder heeft ten opzichte van de vader met haar kind, verdient de keuze voor 

meerdere informanten natuurlijk de voorkeur. Toch moet ook hier met voorzichtigheid worden 

gewerkt. Zo laten Youngstrom, Findling en Calabrese (2003) zien dat de mate van comorbiditeit die 

gevonden wordt binnen een populatie sterk afhangt van de manier waarop de data van meerdere 

informanten wordt samengevoegd. Een andere tekortkoming van deze studie is het feit dat 

comorbiditeit op twee manieren is geconceptualiseerd, wij hebben comorbiditeit geconceptualiseerd 

als heterogene continuïteit en middels de Pearson product moment correlaties, waarvan de eerst 

genoemde betrekking heeft gehad op de verklarende hypothesen. Hoewel er in een tijdsspanne dan 

zeker wel sprake is van comorbiditeit zou het kunnen dat de comorbiditeit niet werkelijk op hetzelfde 

moment aanwezig is en dus geen goede representatie zou zijn van de comorbiditeit die gevonden 

wordt in onze Pearson product moment correlaties. Een laatste tekortkoming ligt in de 

operationalisatie van het probleemgedrag. Wij hebben hiervoor de twee bredeband constructen 

externaliserend en internaliserend van de CBCL vragenlijst genomen. Comorbiditeit wordt echter 

veelal gezien als het samen voorkomen van verschillende specifieke stoornissen. Doordat wij geen 

specifieke stoornissen hebben gebruikt in deze studie kunnen wij niet de verschillen benoemen 

tussen bijvoorbeeld de comorbiditeit van een angststoornis en depressie, of een angststoornis en 

ADHD. Hierin wijkt onze studie af van onze voorbeeldstudie (Reinke & Ostrander, 2008) wat mede 

mogelijk de afwijking in de gevonden resultaten verklaard.  
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