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Abstract 

 

Objective: In this study the quality of the affective parent-child relationship and the quality of 

the sibling relationship were examined in relation to externalising and internalising problem 

behaviour of young adolescents. Method: A total of 574 10- to 14- year-olds filled out 

questionnaires on parent-child relationship quality, sibling relationship quality and 

externalizing and internalizing problem behaviour. Results: Results showed a significant 

effect between a low quality of affective parent-child relationship and a low quality of sibling 

relationship on the one hand and increase in both externalising and internalising problem 

behaviour on the other hand. For high quality parent-child and sibling relationships this 

significant effect on either forms of problem behaviour was not found. Conclusions: A low 

affective quality of the parent-child relationship and low quality of the sibling relationship 

were found to be risk-factors for externalizing and internalizing problem behaviour. A high 

quality of both relationships was not found to be a protective factor for externalizing and 

internalizing problem behaviour. 

Key words: parent-child relationship, sibling relationship, externalizing, internalizing, 

problem behaviour 

 

Inleiding 

 

Meer dan 60% van de kinderen krijgt tijdens de adolescentie te maken met een vorm 

van probleemgedrag (Reitz, Deković, & Meijer, 2005). Mogelijke oorzaken van het ontstaan 

en in stand houden van probleemgedrag kan vanuit ecologisch perspectief worden gezocht in 

de interactie met de omgeving (Bronfenbrenner, 1986; Feinberg, Neiderhiser, Simmens, 

Reiss, & Hetherington, 2000). Een belangrijk onderdeel van de omgeving van een kind is het 

gezin waarin het kind opgroeit. Elke relatie binnen het gezinssysteem is gerelateerd aan 

probleemgedrag bij het kind (Nickerson & Nagle, 2005). Hoe lager de kwaliteit van elke 

relatie, hoe meer probleemgedragingen er aanwezig zijn bij het kind (Deković & Buist, 2005). 

Adolescenten afkomstig uit goed functionerende gezinnen hebben minder kans om agressief 

gedrag te vertonen of internaliserende problematiek te ontwikkelen (Barber & Buehler, 1996; 

Bowers, Smith, & Binney, 1994). De kwaliteit van de ouder-kindrelatie blijkt de beste 

voorspeller van probleemgedrag bij jonge adolescenten, voor oudere adolescenten is de 

kwaliteit van siblingrelaties belangrijker (Deković & Buist, 2005). In de huidige studie wordt 
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gekeken of er een verband is tussen de affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie, de 

kwaliteit van de siblingrelatie en het probleemgedrag van het kind.  

Binnen de probleemgedragingen wordt onderscheid gemaakt tussen externaliserende 

problemen (agressief en delinquent gedrag) en internaliserende problemen (depressie, angst, 

teruggetrokken gedrag en lichamelijke problemen) (Achenbach, 1991; Deković, 1999, 

Resnick & Burt, 1996). Deković, Buist en Reitz (2004) beschrijven de ouder-kindrelatie als 

een construct dat zowel opvoedgedrag omvat, alsook andere aspecten van interactie, zoals 

emotionele attitude, acceptatie en hechting. Een hoge affectieve kwaliteit van de ouder-

kindrelatie wordt gekenmerkt door een steunende relatie. Een hoge mate van conflict, 

vijandigheid, negatieve interactie en gebrek aan ondersteuning duidt op een lage affectieve 

kwaliteit van de ouder-kindrelatie (Deković & Buist, 2005). De relatie tussen ouder en kind, 

bijvoorbeeld de gehechtheid, speelt een belangrijke rol wat betreft het probleemgedrag van het 

kind. Een lage kwaliteit van gehechtheid wordt geassocieerd met een hogere frequentie van 

zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag (Laible, Carlo, & Rafaelli, 2000).  

Naast de kwaliteit van de ouder-kindrelatie wordt er gekeken naar de invloed van 

siblingrelatie. Siblingrelaties behoren tot de meest langdurige relationele contexten. De unieke 

relatie die siblings hebben, gekoppeld met de hoge frequentie en intensiteit van de interactie 

maakt dat dit potentieel één van de meest belangrijke invloeden is op de individuele 

ontwikkeling gedurende de hele levensloop (Brody, 1998). Een warme en hechte siblingrelatie 

wordt gedefinieerd als een relatie waarin sprake is van affectie, kameraadschap, intimiteit en 

bewondering van en door de sibling. Een siblingrelatie waarin conflict voorkomt wordt gezien 

als een relatie waarin sprake is van ruzie, vijandigheid en antagonisme wat tot uiting wordt 

gebracht door verbaal of fysiek gedrag (Buhrmester & Furman, 1990; Fox, Barrett, & Shortt, 

2002). 

Uit verscheidene studies komt naar voren dat externaliserend gedrag voor een deel 

verklaard kan worden door de ouder-kindrelatie (Connel & Goodman, 2002; Gaertner, Fite, & 

Colder, 2009). Wanneer de adolescent de relatie met ouders als positief beschouwt (hoge 

affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie) heeft deze minder de neiging tot het vertonen 

van externaliserend gedrag en het overtreden van regels (Buist, Deković, Meeus, & Van 

Aken, 2004; Laible et al., 2000). Daarnaast wordt aangegeven dat wanneer ouders 

externaliserend probleemgedrag van de adolescent negatief benaderen, door middel van 

negatieve interactie, dit de frequentie en de intensiteit van het gedrag versterkt (Prinzie et al., 

2003). Daarom wordt ook het belang aangegeven van positieve gehechtheid en steun van 

ouders, omdat dit zorgt voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en weerbaarheid tegen 
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risicofactoren vanuit de omgeving (Parker & Benson, 2004). Positieve gehechtheid aan ouders 

en positieve ouder-kindrelatie blijken dus protectieve factoren te zijn van delinquentie en 

antisociaal gedrag (Kazdin, 1997). Steun wordt gezien als een belangrijk aspect van de ouder-

kindrelatie en is van grote invloed op de externaliserende gedragingen van de adolescent. 

Deze gedragingen nemen namelijk af wanneer de adolescent de relatie met ouders als 

steunend ervaart (Aunola & Nurmi, 2005; Bosmans, Braet, Van Leeuwen, & Beyers, 2006; 

De Kemp, Scholte, Overbeek, & Engels, 2006). De onderzoeksvraag is of er een verband 

bestaat tussen de affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het externaliserend 

probleemgedrag van het kind. Op basis van de literatuur is de hypothese opgesteld, dat er 

sprake is van een negatief verband tussen de affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie en 

het externaliserend probleemgedrag van het kind. 

Binnen de literatuur is er minder aandacht besteed aan internaliserende problematiek, 

dit terwijl deze problemen net als externaliserende problemen veel voorkomen onder 

adolescenten en ernstige gevolgen kunnen hebben (Geartner et al., 2009). Uit studies is 

gebleken dat een lage kwaliteit van de ouder-kindrelatie, waarin er met name sprake is van 

conflict, in verband staat met de aanwezigheid van internaliserende symptomen en stoornissen 

bij adolescenten (Brendgen, Wanner, Morin, & Vitaro, 2005; Gil-Rivas, Greenberger, Chen, 

& Lopez-Lena, 2003; Greenberger & Chen, 1996; Marmorstein & Iacono, 2004; Rueter, 

Scaramella, Wallace, & Conger, 1999; Vazsonyi & Belliston, 2006). Deze associatie is sterker 

bevonden gedurende de vroege adolescentie dan tijdens de late adolescentie (Greenberger & 

Chen, 1996). Een hogere mate van warmte in de ouder-kindrelatie is gerelateerd aan een lager 

niveau van internaliserende problemen (Greenberger, Chen, Tally, & Dongen, 2000).  

Bij adolescenten met depressieve symptomen blijkt er sprake te zijn van een lage 

kwaliteit van de relatie tussen ouder en adolescent (Heaven, Newbury, & Mak, 2004; Pavlidis 

& McCauley, 2001; Sheeber, Hops, & Davis, 2001), welke wordt gekenmerkt door negatieve 

interactie (Hughes & Gullone, 2008). Toename van depressieve symptomen is daarbij 

gerelateerd aan afname van de waargenomen kwaliteit van de ouder-kindrelatie door de 

adolescent (Branje, Hale, Frijns, & Meeus, 2010). Ook is gebleken dat de aanwezigheid van 

angstklachten bij adolescenten in verband staat met een ouder-kindrelatie waarin er sprake is 

van niet-optimale hechting en zeer negatieve interactie met een lage mate van ouderlijke 

steun, lage mate van affectie en een hoge mate van conflict (Hernandez- Guzman & Sanchez-

Sosa, 1996; Vazsonyi & Belliston, 2006). De onderzoeksvraag is of er een verband bestaat 

tussen de affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het internaliserend probleemgedrag 

van het kind. Op basis van de literatuur is de hypothese opgesteld, dat er sprake is van een 
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negatief verband tussen de affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het internaliserend 

probleemgedrag van het kind. 

Conflict binnen de siblingrelatie heeft een bepalende factor in het al dan niet ontstaan 

van externaliserend probleemgedrag bij adolescenten (Bullock & Dishion, 2002; Garcia, 

Shaw, Winslow, & Yaggi, 2000). Adolescenten die veel conflict hebben met siblings, hebben 

vaker externaliserende gedragsproblemen dan adolescenten die dat niet hebben (Bank, 

Burrastion, & Snyder, 2004; Natsuaki, Ge, Reiss, & Neiderhiser, 2009). Een hogere mate van 

negativiteit, competitie en een lagere mate van positiviteit binnen de siblingrelatie houdt 

verband met een hogere mate van externaliserend probleemgedrag, waaronder antisociaal 

gedrag (Criss & Shaw, 2005; Modry-Mandall, Gamball, & Taylor, 2007; Slomkowski, Cohen, 

& Brook, 1997). Een negatieve en vijandige siblingrelatie bij adolescenten, waarin veel 

conflict voorkomt, zorgt niet alleen in directe zin voor meer externaliserend probleemgedrag, 

maar ook indirect. Dit doordat adolescenten in conflictvolle siblingrelaties vaker contacten 

hebben met delinquente leeftijdsgenoten die het gedrag versterken (Kim, Hetherington, & 

Davis, 1999).  

Een belangrijk aspect van externaliserend probleemgedrag is agressie. Binnen een 

siblingrelatie waarin er sprake is van veel conflict ontstaat vaker agressie. Het agressieve 

gedrag kan worden verklaard door het steeds verder oplopen van conflicten die uiteindelijk 

escaleren. Als een gevolg hiervan wordt het agressieve gedrag ook in andere situaties 

gemakkelijker gebruikt (Aguilar, O’Brien, August, Aoun, & Hektner, 2001). 

Er is gevonden dat warmte binnen de siblingrelatie een protectieve factor kan zijn voor 

het ontstaan van externaliserend probleemgedrag (Karos, Howe, & Aquan-Assee, 2007; 

Modry-Mandall et al., 2007). Een kind met een goede relatie met een sibling (weinig conflict, 

vriendschappelijke band), vertoont minder externaliserend probleemgedrag dan een kind met 

een minder goede siblingrelatie (Meunier et al., 2011; Yeh & Lempers, 2004). Echter werd in 

ander onderzoek gevonden dat er geen protectieve invloed bestaat van een positieve relatie op 

de ontwikkeling van externaliserend probleemgedrag (Gamble, Yu, & Kuehn, 2011). De 

onderzoeksvraag is of er een verband bestaat tussen de kwaliteit van de siblingrelatie en het 

externaliserend probleemgedrag van het kind. Op basis van de literatuur is de hypothese 

opgesteld, dat er sprake is van een negatief verband tussen de kwaliteit van de siblingrelatie 

en het externaliserende probleemgedrag van het kind. 

Wanneer er wordt gekeken naar internaliserend probleemgedrag en de siblingrelatie, 

blijkt dat net als bij externaliserend probleemgedrag, conflicten in de siblingrelatie worden 

geassocieerd met internaliserend probleemgedrag bij kinderen (Fagan & Najman, 2003; Jin 
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Yu & Gamble, 2008; Moser & Jacob, 2002). Daarnaast blijkt probleemgedrag van siblings 

sterk gerelateerd aan internaliserende problemen bij de andere sibling. Dit wil zeggen dat 

wanneer de ene sibling internaliserend probleemgedrag vertoond dit invloed heeft op het 

gedrag van de andere sibling, welke vervolgens ook internaliserend probleemgedrag laat zien 

(Branje, Van Lieshout, Van Aken, & Hadelager, 2004). Wanneer wordt gekeken naar steun, 

blijkt een hoge mate van steun van siblings gerelateerd aan een lage mate van internaliserend 

probleemgedrag, zowel voor oudere als voor jongere adolescenten (Moser & Jacob, 2002; 

Branje et al., 2004). Adolescenten die hun siblingrelatie als minder warm rapporteren, in 

plaats van alleen een hoge mate van conflict, scoren hoger op internaliserend gedrag (Dunn, 

Slomkowski, Beardsall, & Rende, 1994). Wanneer adolescenten de siblingrelatie positief 

waarderen, blijken ze minder eenzaamheid en depressie te ervaren (Yeh & Lempers, 2004). 

Een depressie bij adolescenten neemt toe wanneer de kwaliteit van de siblingrelatie afneemt 

(Richmond, Stocker, & Rienks, 2005).  

Uit onderzoek blijkt dat het internaliserend probleemgedrag van het kind wordt 

beïnvloed door het internaliserend probleemgedrag van siblings. Dit maakt het aannemelijk 

dat het gedrag van elkaar wordt overgenomen (Branje et al., 2004). Jongere siblings zijn meer 

geneigd het gedrag van siblings te kopiëren, waarbij oudere siblings meer invloed blijken te 

hebben (Bandura, 1977; McHale, Updegraff, Helms-Erikson, & Crouter, 2001; Slomkowski, 

Rende, Conger, Simons, & Conger, 2001). De onderzoeksvraag is of er een verband bestaat 

tussen de kwaliteit van de siblingrelatie en het internaliserende probleemgedrag van het kind. 

Vervolgens is op basis van de literatuur de hypothese opgesteld, dat er sprake is van een 

negatief verband tussen de kwaliteit van de siblingrelatie en het internaliserend 

probleemgedrag van het kind. 

 

Methode 

 

Steekproef 

De totale onderzoeksgroep bestaat uit 574 kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar (M  

= 12.02 , SD = .77). Zij zitten in groep 8 (N = 335) of de brugklas (N = 239) verdeeld over 19 

verschillende scholen. De scholen bevinden zich over heel Nederland en kennen verschillende 

onderwijsvormen. Van de onderzoeksgroep volgt 12.9 % Daltonderwijs, 87.1% van de 

kinderen volgt regulier onderwijs. De groep bestaat voor 49.5% uit jongens en 50.5% uit 

meisjes. Van de onderzoeksgroep woont 79.1% van de kinderen bij hun biologische vader en 

moeder, 13.2% woont bij hun biologische moeder waarbij in 4.7% gevallen ook een stiefvader 
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aanwezig is, bij 8.5% van de kinderen is de moeder alleenstaand. Bij 0.7% woont het kind bij 

de alleenstaande vader, 0.3% woont bij de vader en stiefmoeder en tot slot heeft 1.6% een 

andere woonsituatie. Van 85% van de kinderen komt de moeder uit Nederland, van 13.8% 

komt de moeder uit het buitenland. Bij 85.7% van de kinderen komt de vader uit Nederland en 

bij 12.7% komt deze uit het buitenland. Van 8.2 % kinderen komt zowel vader als moeder uit 

het buitenland. Van de totale onderzoeksgroep heeft 7.3% geen broer(s) en zus(sen), 90.6% 

heeft dat wel. Van de onderzoeksgroep heeft 33.4% één of meer jongere broer(s), 33.9% heeft 

één of meer oudere broer(s). Tot slot heeft 33.1% één of meer jongere zus(sen), 29.9% 

kinderen heeft één of meer oudere zus(sen).  

 

Procedure 

De werving van de participanten heeft plaatsgevonden door verzending van een 

informerende brief aan scholen waarin deze werden uitgenodigd om deel te nemen aan het 

onderzoek. Wanneer de scholen wilden deelnemen, werd er een brief meegegeven aan de 

ouders van de deelnemende kinderen. In deze brief werd uitleg gegeven over de inhoud van 

het onderzoek en werd om passieve toestemming voor deelname van het kind gevraagd. Voor 

het onderzoek werd gebruik gemaakt van een vragenlijstafname die in twee keer is 

afgenomen. Dit gebeurde in toetsopstelling in het klaslokaal waarbij een onderzoeker 

aanwezig was. 

 

Instrumenten 

Kwaliteit van de ouder-kindrelatie: Network of Relationship Inventory (NRI). De NRI 

(Furman & Buhrmester, 1985, 1992) wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de kwaliteit 

van de affectieve relatie tussen ouders en het kind. Er worden voor zowel vader als moeder 

vragen ingevuld door het kind. In dit onderzoek zullen de vragen over vader en moeder samen 

worden bekeken, er wordt dus alleen gebruik gemaakt van een ouderscore. De vragenlijst 

meet de positieve en negatieve aspecten van de ouder-kindrelatie aan de hand van twee 

subschalen, namelijk steun (positieve kwaliteit) en negatieve interactie (negatieve kwaliteit). 

De subschalen bevatten elk zes items. Een voorbeeld van een item vallend onder de subschaal 

steun is: ‘Hoeveel geeft je vader/moeder echt om je?’ (α = .85). Een item behorend bij 

negatieve interactie is: ’Hoeveel werken jij en je vader/moeder op elkaars zenuwen?’(α = .89). 

Ieder item telt vijf antwoordmogelijkheden variërend van 1 (weinig) tot 5 (meer kan niet) 

(Furman & Buhrmester, 1985, 1992). Een hoge score op de schaal steun betekent een hoge 
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kwaliteit en een hoge score op negatieve interactie betekent een lage kwaliteit van de ouder-

kindrelatie. 

Kwaliteit van de relatie met broer/zus: Sibling Relationship Questionnaire-Short 

version (SQR-S) (Buhrmester & Furman, 1990) brengt de kwaliteit van de relatie tussen het 

kind en de broers en/of zussen in kaart. De vragenlijst bestaat uit 21 items, welke zijn 

geoperationaliseerd in zeven subschalen. Elk item van deze factor kan worden beantwoord op 

een schaal van 1 (nauwelijks) tot 5 (extreem veel). Deze subschalen zijn terug te brengen tot 

twee factoren. De eerste factor, warmte/nabijheid, bevat de subschalen: affectie, 

kameraadschap, intimiteit, bewondering van broer/zus en bewondering door broer/zus en 

bestaat uit 15 items. Een voorbeeld van een item op de factor warmte/nabijheid is: ‘Hoe 

positief denk jij over deze broer/zus?’. De betrouwbaarheid van de factor warmte/nabijheid is 

α = .92. De tweede factor, conflict, bevat de subschalen: ruzie en antagonisme en bestaat uit 6 

items. Een item op deze tweede factor is bijvoorbeeld: ‘Hoe vaak zijn jij en deze broer/zus 

gemeen tegen elkaar?’. De betrouwbaarheid van de factor conflict is α = .92. Een hoge score 

op warmte betekent een hoge kwaliteit en een hoge score op conflict betekent een lage 

kwaliteit van de siblingrelatie. 

Probleemgedrag: Youth Self Report (YSR) (Achenbach, 1991; Verhulst & Van der 

Ende, 1992) is gebruikt om de mate van het probleemgedrag van het kind te meten. De 

vragenlijst bevat 53 items, welke zijn geoperationaliseerd in vijf subschalen. Een item op de 

subschaal delinquent gedrag (11 items, α = .57) luidt als volgt: ‘Ik lieg of ik bedrieg’, voor 

agressief gedrag (19 items, α = .80): ‘Ik maak veel ruzie’, voor teruggetrokken gedrag (7 

items, α = .68): ‘Ik weiger om te praten’, voor lichamelijke klachten (3 items, α = .75): ‘Ik heb 

last van duizeligheid’ en angstig/depressief (14 items, α = .85): ‘Ik voel me eenzaam’. Elk 

item kent een antwoordschaal van 0 (helemaal niet) tot 2 (duidelijk of vaak van toepassing), 

een hoge score betekent een hoge mate van probleemgedrag. Externaliserend probleemgedrag 

bestaat uit delinquent gedrag en agressief gedrag, deze subschalen zijn dan ook samengevoegd 

gebruikt (α = .81). Internaliserend probleemgedrag bestaat uit teruggetrokken gedrag, 

lichamelijke klachten en angstig/depressief, deze subschalen zijn dan ook samengevoegd 

gebruikt (α = .89).  
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Resultaten 

 

Tabel 1 geeft de correlaties tussen de verschillende concepten weer. Alle variabelen 

correleren significant met elkaar. Steun van ouders en warmte/nabijheid met betrekking tot 

siblings zijn positief aan elkaar gerelateerd. Dit is ook het geval voor negatieve interactie met 

ouders en conflict met siblings. De positieve concepten, steun en warmte, laten een negatieve 

correlatie zien met beide vormen van probleemgedrag. De negatieve concepten, negatieve 

interactie en conflict, laten een positieve correlatie zien met beide vormen van 

probleemgedrag.  

 

Tabel 1  

Correlaties, Gemiddelden en Standaarddeviaties voor Scores op de NRI, SRQ en YSR 

Meetinstrument  1 2 3 4 5 6 

NRI 1. Steun __      

 2. Negatieve Interactie  -.35** __     

SRQ 3. Warmte / Nabijheid   .57**  -.14** __    

 4. Conflict  -.16**   .29**  -.39** __   

YSR 5. Externaliserend  -.18**   .47**  -.21**   .36** __  

 6. Internaliserend  -.17**   .40**  -.12*   .15**   .45** __ 

M  3.76 1.61 3.30 2.74 1.27 1.32 

SD    .59   .54   .66   .92   .18 .26 

Noot. N’s variëren van 482 tot 559. 

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

 

Kwaliteit van ouder-kindrelatie en externaliserend gedrag 

Om te toetsen of er een significant effect is van de affectieve kwaliteit van de ouder-

kindrelatie op externaliserend probleemgedrag is gebruik gemaakt van een multiple 

regressieanalyse. Steun en negatieve interactie zijn gebruikt als onafhankelijke variabelen en 

externaliserend probleemgedrag als afhankelijke variabele. De resultaten van de analyse staan 

vermeld in het bovenste gedeelte van Tabel 2.  

Uit de analyse blijkt, zoals verwacht, dat er een positief effect is tussen negatieve 

interactie en externaliserend probleemgedrag. Een hoge mate van negatieve interactie tussen 

ouder en kind draagt bij aan een hoge mate van externaliserend probleemgedrag. Tegen de 

verwachting in is er geen significant effect gevonden tussen steun en externaliserend 

probleemgedrag. Dit komt niet overeen met het resultaat gevonden met de correlatieanalyse, 

waarbij wel een verband werd gevonden tussen steun en externaliserend probleemgedrag. De 
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schalen steun en negatieve interactie verklaren voor 22.2% de variantie van externaliserend 

gedrag.  

Aangezien er een significant positief effect is gevonden tussen negatieve interactie en 

externaliserend probleemgedrag, is er ook gekeken naar de subschalen van externaliserend 

probleemgedrag. Deze subschalen (delinquent gedrag en agressief gedrag) zijn in deze 

multiple regressieanalyses de afhankelijke variabelen. Steun en negatieve interactie zijn 

wederom de onafhankelijke variabelen. Uit de analyse komt naar voren dat steun geen 

significant effect heeft op de mate van agressief gedrag of delinquent gedrag. Wel is er een 

positief effect gevonden tussen negatieve interactie en delinquent gedrag (β = .40,  p <  .01). 

Dit betekent dat een hoge mate van negatieve interactie bijdraagt aan een hoge mate van 

delinquent gedrag. De schalen steun en negatieve interactie verklaren voor 15.6% de variantie 

binnen delinquentie. Tussen negatieve interactie en agressief gedrag is ook een positief effect 

gevonden (β = .44, p < .01). Een hoge mate van negatieve interactie draagt dus bij aan een 

hoge mate van agressief gedrag. De schalen steun en negatieve interactie verklaren voor 

19.6% de variantie binnen delinquent gedrag. Samenvattend heeft negatieve interactie, maar 

niet steun, binnen de ouder-kindrelatie een effect op externaliserend probleemgedrag.  

 

Tabel 2 

Regressie van Ouder-kindrelatie en Siblingrelatie op Externaliserend en Internaliserend Probleemgedrag 

Externaliserend  Internaliserend  

Predictoren  β     β   

Ouder-kindrelatie   

Steun     -.01    -.02 

Negatieve Interactie      .47**     .40** 

R
2
      .22**     .16** 

F  71.44** 45.77** 

Siblingrelatie   

Warmte / Nabijheid     -.08    -.07 

Conflict      .34**     .15** 

R
2
      .14**     .03** 

F 

 

 38.28** 

   

  7.67** 

 

Noot. N’s variëren van 436 tot 505 

** p < .01.  

 

Kwaliteit van ouder-kindrelatie en internaliserend probleemgedrag  

Voor het toetsen van het effect van de affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie op 

internaliserend probleemgedrag van het kind is er nogmaals een multiple regressieanalyse 
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uitgevoerd. Hierbij is de afhankelijke variabele het internaliserend probleemgedrag en de 

onafhankelijke variabelen steun en negatieve interactie. Uit de resultaten van de 

regressieanalyse, zoals weergegeven in Tabel 2, blijkt tegen de verwachting in dat er geen 

significant effect is van steun op het internaliserende probleemgedrag. Het effect van 

negatieve interactie op internaliserend probleemgedrag, is zoals verwacht, wel positief. Dit 

betekent dat een hoge mate van negatieve interactie bijdraagt aan een hoge mate van 

internaliserend probleemgedrag. Dit komt overeen met de resultaten uit de correlatiematrix in 

Tabel 1. Gezamenlijk verklaren de variabelen steun en negatieve interactie voor 16.3% de 

variantie binnen internaliserend probleemgedrag.  

Aangezien het effect van de negatieve interactie op internaliserend probleemgedrag 

significant is gebleken, zijn er ook multiple regressieanalyses uitgevoerd voor de subschalen 

van internaliserend probleemgedrag. Deze subschalen zijn de afhankelijke variabelen en de 

schalen steun en negatieve interactie zijn wederom de onafhankelijke variabelen. Er is een 

positief effect gevonden van negatieve interactie op de subschalen angstig/depressief gedrag 

(β = .39, p < .01), lichamelijke klachten (β = .29, p < .01) en teruggetrokken gedrag (β = .25 , 

p < .01). Dit betekent dat een hoge mate van negatieve interactie bijdraagt aan een hoge mate 

van zowel angstig/depressief gedrag, lichamelijke klachten als teruggetrokken gedrag. Er is 

geen effect gevonden van steun op de subschalen van internaliserend probleemgedrag. Steun 

en negatieve interactie verklaren 15% van de variantie binnen angstig/depressief gedrag. Het 

internaliserende probleemgedrag in de vorm van lichamelijke klachten kan voor 8.2% worden 

verklaard door steun en negatieve interactie. Voor teruggetrokken gedrag verklaren deze 

schalen 8.2% van de variantie. Negatieve interactie binnen de ouder-kindrelatie heeft dus een 

effect op internaliserend probleemgedrag, dit resultaat komt overeen met de verwachting.  

Voor steun is tegen de verwachting in, net als bij externaliserend probleemgedrag, geen 

positief effect gevonden.  

 

Kwaliteit van de siblingrelatie en externaliserend probleemgedrag 

Om te onderzoeken of er een effect bestaat van de kwaliteit van de siblingrelatie op het 

externaliserend probleemgedrag van het kind is er een multipele regressieanalyse uitgevoerd. 

Hierbij is de afhankelijke variabele externaliserend probleemgedrag en zijn de onafhankelijke 

variabelen warmte en conflict.  

Na het uitvoeren van de regressieanalyse, waarvan de resultaten zijn weergegeven in 

het onderste gedeelte van Tabel 2, blijkt dat er geen significant effect bestaat van warmte op 

externaliserend probleemgedrag. Dit is tegen de verwachting in en komt niet overeen met de 
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resultaten van de correlatiematrix in Tabel 1. Zoals verwacht en in overeenstemming met de 

resultaten in Tabel 1 is het effect van conflict op externaliserend probleemgedrag positief. Dit 

betekent dat een hoge mate van conflict tussen siblings bijdraagt aan een hoge mate van 

externaliserend probleemgedrag. Het percentage variantie van externaliserend 

probleemgedrag dat wordt verklaard door conflict en warmte is 14.2%.  

Omdat het effect van conflict op externaliserend probleemgedrag significant is, zijn er 

multipele regressieanalyses uitgevoerd voor de subschalen van externaliserend 

probleemgedrag. Hierbij zijn de afhankelijke variabelen delinquent en agressief gedrag. Uit 

deze analyses is gebleken dat conflict een positief effect heeft op agressief gedrag (β = .36, 

 p < .01) en delinquent gedrag (β = .21, p < .01). Een hoge mate van conflict draagt bij aan een 

hoge mate van agressief en delinquent gedrag. Voor warmte is dit effect wederom niet 

gevonden. Conflict en warmte verklaren voor 4.7% de variantie in de subschaal delinquent 

gedrag. Voor de subschaal agressief gedrag is dit percentage 15.2%. Conflict binnen de 

siblingrelatie, maar niet warmte, heeft dus een effect op externaliserend probleemgedrag. Dit 

resultaat komt gedeeltelijk overeen met de verwachting. Warmte en conflict verklaren meer 

variantie in agressief gedrag dan in delinquentie. Dit betekent dat warmte en conflict een 

groter effect hebben op agressief probleemgedrag dan op delinquent probleemgedrag. 

 

Kwaliteit van de siblingrelatie en internaliserend probleemgedrag 

De laatste onderzoeksvraag is of er een effect is van de kwaliteit van de siblingrelatie 

op het internaliserende probleemgedrag van het kind. De analyse die gebruikt is om deze 

vraag te beantwoorden is eveneens de multiple regressieanalyse. De afhankelijke variabele in 

deze analyse is het internaliserende probleemgedrag. De onafhankelijke variabelen zijn de 

schalen warmte en conflict.  

Uit de resultaten in Tabel 2 blijkt dat er een significant positief effect is van conflict op 

internaliserend probleemgedrag. Dit houdt in dat bij een hoge mate van sibling conflict, er ook 

een hoge mate van internaliserend probleemgedrag wordt gevonden. Dit komt overeen met de 

resultaten uit de correlatiematrix in Tabel 1. Het resultaat voor de schaal warmte is tegen de 

verwachting en in tegenstelling tot de resultaten uit Tabel 1 niet significant. De schalen samen 

verklaren 3.4% van de variantie.  

In navolging op het significante resultaat van de schaal conflict zijn er 

regressieanalyses uitgevoerd voor de subschalen van internaliserend probleemgedrag. De 

subschalen zijn teruggetrokken gedrag, lichamelijke klachten en angstig/depressief gedrag. 

Positieve effecten zijn gevonden voor angstig/depressief gedrag (β = .16,  p < .01) en 
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lichamelijke klachten (β = .15, p < .01). Dit betekent dat een hoge mate van conflict zowel 

bijdraagt aan een hoge mate van angstig/depressief gedrag als aan lichamelijke klachten. Voor 

teruggetrokken gedrag wordt geen significant effect gevonden. Warmte heeft tegen de 

verwachtingen geen significant effect op de subschalen. Dit in tegenstelling tot de resultaten 

van de correlatieanalyse. Warmte en conflict binnen de siblingrelatie verklaren 3.6% van de 

variantie in lichamelijke klachten. Voor angstig/depressief gedrag is de verklaarde variantie 

2.3%. Conflict binnen de siblingrelatie, maar dus niet warmte, heeft een effect op 

internaliserend probleemgedrag, dit resultaat komt gedeeltelijk overeen met de verwachting.  

Als de grootte van de effecten van de siblingrelatie op internaliserend en 

externaliserend probleemgedrag worden bekeken, valt op dat deze groter zijn voor 

externaliserend probleemgedrag. Met name het effect op agressief gedrag is groter dan de 

effecten van de andere schalen. Verder is het opvallend dat op beide vormen van 

probleemgedrag alleen conflict een effect heeft, en niet warmte.  

Voor zowel de ouder-kindrelatie alsook de siblingrelatie geldt dat de negatieve 

concepten (negatieve interactie en conflict) een positief effect hebben op beide vormen van 

probleemgedrag. Opvallend is dat er geen significant effect is gevonden van steun van ouders 

en warmte bij siblings op beide vormen van probleemgedrag.  

 

Discussie 

 

Het verband tussen de affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie en probleemgedrag 

Een van de deelvragen van het onderzoek was of er een verband bestaat tussen de 

affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het externaliserend probleemgedrag van het 

kind. De aanname hierbij was, dat er sprake zou zijn van een negatief verband tussen deze 

concepten. Uit de resultaten is, zoals verwacht, naar voren gekomen dat er een positief effect 

bestaat tussen negatieve interactie en het externaliserend probleemgedrag. Uit eerdere studies 

is ook gebleken dat externaliserend probleemgedrag voor een deel verklaard kan worden door 

de ouder-kindrelatie (Connel & Goodman, 2002; Gaertner et al., 2009). Binnen de huidige 

studie is dit effect ook voor de subschalen agressief en delinquent gedrag gevonden. In 

combinatie met een ouder-kindrelatie, die gekenmerkt wordt door negatieve interactie, wordt 

bij het kind het externaliserende gedrag nog eens versterkt (Prinzie et al., 2003). Aan de hand 

van deze studie en de resultaten van huidig onderzoek kan benadering van externaliserend 

probleemgedrag door middel van negatieve interactie worden gezien als risicofactor. 
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Tevens is binnen de huidige studie het verband tussen de affectieve kwaliteit van de 

ouder-kindrelatie en internaliserend probleemgedrag bij het kind onderzocht. Zoals verwacht 

is uit de onderzoeksresultaten gebleken dat een negatieve interactie tussen ouders en het kind 

bijdraagt aan internaliserend probleemgedrag. Deze resultaten zijn in overeenstemming met 

bevindingen uit eerdere studies. Uit deze studies is gebleken dat een lage kwaliteit van de 

ouder-kindrelatie, gekenmerkt door conflict, in verband staat met de aanwezigheid van 

internaliserende symptomen en stoornissen (Brendgen et al., 2005; Gil-Rivas et al., 2003; 

Greenberger & Chen, 1996; Marmorstein & Iacono, 2004; Rueter et al., 1999; Vazsonyi & 

Belliston, 2006). Zowel uit de huidige studie als eerdere studies is dus gebleken dat een lage 

affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie een risico vormt voor de aanwezigheid van 

internaliserend probleemgedrag bij het kind.  

Er is geen significant effect gevonden van steun op zowel externaliserend als 

internaliserend probleemgedrag, dit in tegenstelling tot wat werd verwacht en dat wat uit 

eerdere studies is gebleken. Uit eerdere studies bleek dat een door de adolescent positief 

beschouwde relatie met ouders zou bijdragen aan het minder neigen tot het vertonen van 

externaliserend en internaliserend gedrag (Buist et al., 2004; Greenberger & Chen, 1996; 

Laible et al., 2000). Uit een eerdere studie is gebleken dat een positieve ouder-kindrelatie een 

protectieve factor blijkt te zijn van zowel agressief als delinquent gedrag (Kazdin, 1997). 

Zowel het externaliserende als ook het internaliserende gedrag van het kind kan afnemen 

wanneer het de relatie met ouders als steunend ervaart (Aunola & Nurmi, 2005; Bosmans et 

al., 2006; Branje et al., 2010; De Kemp et al., 2006). Een mogelijke verklaring voor de 

afwezigheid van het effect van steun binnen de ouder-kindrelatie op externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag van het kind in dit onderzoek is dat de kwaliteit van de ouder-

kindrelatie het effect van andere mogelijke risicofactoren niet kan compenseren. Uit 

longitudinale studies is naar voren gekomen dat adolescenten die omgaan met leeftijdsgenoten 

die afwijkend gedrag vertonen meer externaliserend probleemgedrag vertonen (Mason, Cauce, 

Gonzales, & Hiraga, 1996; Simons, Chao, Conger, & Elder, 2001; Scaramella, Conger, Spoth, 

& Simons, 2002). Dit effect is tevens gevonden voor internaliserend probleemgedrag 

(Brendgen, Vitaro, & Bukowski, 2000). Hieruit blijkt dat leeftijdsgenoten in de 

adolescentiefase een belangrijke invloed uitoefenen op het gedrag van de adolescent. 

 

Het verband tussen de kwaliteit van de siblingrelatie op probleemgedrag 

Behalve de invloed van de ouder-kindrelatie is ook de invloed van de kwaliteit van de 

siblingrelatie op probleemgedrag onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat er een 
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verband bestaat tussen de siblingrelatie en zowel internaliserend als externaliserend 

probleemgedrag. Conform de verwachtingen is er een positief effect gevonden tussen conflict 

en externaliserend en internaliserend probleemgedrag. Ook op de subschalen van beide 

vormen van probleemgedrag werd een positief effect gevonden van conflict, behalve voor de 

subschaal teruggetrokken gedrag. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat een adolescent 

met teruggetrokken gedrag eerder een conflict uit de weg zal gaan, waardoor deze niet snel in 

conflict zal komen met een andere sibling. Dat er voor conflict dus geen positief effect werd 

gevonden is niet verwonderlijk, omdat deze adolescenten het conflict proberen te vermijden. 

Het gevonden effect van conflict op externaliserend probleemgedrag is in 

overeenstemming met onderzoek van Bank en collega’s (2004), zij laten zien dat socialisatie 

plaatsvindt tijdens het contact met siblings en dat het negatieve gedrag wat ontstaat tijdens 

conflict wordt gegeneraliseerd naar andere omgevingen, zoals in het contact met 

leeftijdsgenoten. Het effect van conflict tussen siblings op internaliserend gedrag, wijst erop 

dat siblings belangrijke rolmodellen voor elkaar zijn door de grote hoeveelheid tijd die zij met 

elkaar doorbrengen (Fagan & Najman, 2003). Het gedrag van de ene sibling zou dus verklaard 

kunnen worden door het gedrag van de ander. Zij kopiëren het gedrag van elkaar en daardoor 

wordt de kans op conflict wellicht nog groter, omdat zij op eenzelfde manier reageren. 

Tegen de verwachting in is er geen significant effect gevonden van warmte op externaliserend 

probleemgedrag. Verschillende auteurs hebben dit effect wel gevonden (Karos et al., 2007; 

Modry-Mandall et al., 2007). Een eerdere studie heeft net als de huidige studie geen 

protectieve invloed van een positieve relatie op de ontwikkeling van externaliserend 

probleemgedrag gevonden (Gamble et al., 2011). Ook voor internaliserend probleemgedrag 

werd er geen effect gevonden van warmte. Uit eerdere studies is, in tegenstelling tot dat wat 

gevonden is in de huidige studie, wel een effect van warmte op internaliserend 

probleemgedrag gevonden (Branje et al., 2004; Moser & Jacob, 2002). Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat niet warmte maar de mate waarin siblings emoties en problemen 

met elkaar delen bepalend is voor het al dan niet ontwikkelen van probleemgedrag (Gamble et 

al., 2011; Howe, Aquan-Assee, Bukowski, Lehoux, & Rinaldi, 2001). Het delen van emoties 

en problemen zou kunnen dienen als een beschermende factor voor het ontstaan van 

probleemgedrag. Dit omdat siblings elkaar op deze manier kunnen helpen bij het vinden van 

oplossingen voor problemen. Dit is niet het geval bij alleen een warme relatie.  

De resultaten van het huidige onderzoek zijn beïnvloedt door de beperkingen die het 

onderzoek kent. Een mogelijke beperking van dit onderzoek is dat alleen kinderen uit groep 8 

van de basisschool en uit de eerste klas van de middelbare school tot de onderzoeksgroep 
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behoren, dit zorgt ervoor dat de resultaten niet generaliseerbaar zijn naar andere leeftijden. 

Daarnaast kan als beperking worden gezien dat er gebruik is gemaakt van vragenlijsten. Er 

had bijvoorbeeld ook informatie kunnen worden vergaard door middel van observaties of 

interviews. Hierbij moet wel worden aangegeven, dat deze vormen tijdrovend zijn en wellicht 

een vertekend beeld geven.  

Het feit dat alleen de kinderen een vragenlijst hebben ingevuld, kan een eenzijdig 

beeld geven. Ouders en siblings kunnen andere ideeën en gevoelens hebben ten aanzien van 

de relatie met het kind. Het kind kan, doordat het aan het begin van de adolescentiefase staat, 

zich gaan verzetten tegen ouders. De steunende houding van ouders kan dan door het kind als 

vervelend worden ervaren, terwijl ouders denken interesse te tonen. De betekenis die een 

persoon geeft aan gedrag is afhankelijk van de interpretatie die eraan gegeven wordt. Maar 

hoe het kind de relatie ervaart, bepaald uiteindelijk zijn of haar gedrag. Aan de hand daarvan 

kan worden geconcludeerd dat er een passende methode van informatieverzameling is 

gebruikt. 

Een sterke eigenschap van het huidige onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van een 

redelijk grote onderzoeksgroep. Hierdoor kunnen gedegen uitspraken worden gedaan over de 

onderzochte verbanden. Daarbij bestaat er een grote spreiding van de locatie van de scholen 

en ook schooltypes lopen uiteen. De onderzoeksgroep bestaat dus uit een grote 

verscheidenheid van kinderen. De gebruikte onderzoeksinstrumenten kennen goede 

psychometrische eigenschappen. Ook is er een anonieme vragenlijst gebruikt waardoor de 

mogelijkheid dat sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven wordt verkleind. De 

vragenlijsten zijn afgenomen in een voor de kinderen vertrouwde omgeving, wat bijdraagt aan 

de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens. Tevens wordt hierbij gedacht aan het 

ethische aspect van het onderzoek. Gegevens zijn vertrouwelijk behandeld en daarbij is de 

privacy van het kind gewaarborgd. 

 Het is belangrijk onderzoek te doen naar de oorzaken van probleemgedrag om dit te 

kunnen verminderen, beïnvloeden of voorkomen en derhalve bij te dragen aan preventie en 

behandeling. Daarnaast kan dit onderzoek aanknopingspunten geven voor toekomstig 

onderzoek. Binnen dit onderzoek is de wederzijdse invloed van de relatie tussen het kind en 

de ouders niet onderzocht. Eerdere studies hebben deze wederzijdse relatie echter wel 

aangetoond (Ge, Conger, Cadoret, & Neiderhiser, 1996; Rueter & Conger, 1998). Wellicht 

geldt deze wederzijdse relatie ook voor de siblings. Het huidige onderzoek zou kunnen 

worden uitgebreid door de concepten kwaliteit ouder-kindrelatie en kwaliteit siblingrelatie 
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samen te bekijken en eventueel andere concepten mee te nemen zoals kwaliteit van de relatie 

met leeftijdsgenoten. 

Verder onderzoek zou zich daarnaast op de gehele context van het kind moeten richten 

om alle risicofactoren in de omgeving in kaart te brengen. Adolescenten gaan mogelijk steeds 

meer buiten het gezinssysteem leven waar andere risicofactoren voor zowel externaliserend 

als internaliserend probleemgedrag aanwezig zijn.  

 Concluderend kan gezegd worden dat negatieve interactie tussen ouder en kind en 

conflict tussen siblings kan leiden tot internaliserend en externaliserend probleemgedrag. 

Daarom is het belangrijk om bij preventie en behandeling van een kind met gedragsproblemen 

ook te kijken of de relaties binnen het gezin verbetering behoeven.  

 

 

Samenvatting 

 

Doel: In deze studie is het verband tussen de affectieve kwaliteit van de ouder-kindrelatie, de 

kwaliteit van de siblingrelatie en probleemgedrag bij jonge adolescenten onderzocht. 

Methode: In totaal hebben 574 kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar vragenlijsten over de 

kwaliteit van de ouder-kindrelatie, de kwaliteit van de siblingrelatie en externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag ingevuld. Resultaten: Een lage affectieve kwaliteit van de 

ouder-kindrelatie en een lage kwaliteit van de siblingrelatie lieten een positief effect zien op 

externaliserend en internaliserend gedrag. Voor een hoge kwaliteit van de affectieve ouder-

kindrelatie en een hoge kwaliteit van de siblingrelatie is geen significant effect gevonden op 

beide vormen van probleemgedrag. Conclusie: Een lage affectieve kwaliteit van de ouder-

kindrelatie en een lage kwaliteit van de siblingrelatie vormen risicofactoren voor het 

ontwikkelen van externaliserend en internaliserend probleemgedrag. Een hoge kwaliteit van 

beide relaties vormt geen protectieve factor voor externaliserend en internaliserend 

probleemgedrag.  

Sleutelwoorden: ouder-kindrelatie, siblingrelatie, externaliserend, internaliserend, 

probleemgedrag  
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