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Disruptief gedrag bij meisjes: Een onderzoek naar verklarende factoren.

dit proefschrift richt zich op disruptief gedrag (oppositioneel, agressief en/of 

regelovertredend gedrag) bij meisjes; het beschrijft de ontwikkeling van disruptief gedrag 

bij meisjes tussen de 7 en 12 jaar en onderzoekt de factoren die de ontwikkeling van 

disruptief gedrag in meisjes kunnen verklaren. het richt zich hierbij in het bijzonder op 

individuele factoren, gezinsfactoren en demografische factoren zoals het wonen in een 

achterstandswijk. tot dusver is er weinig onderzoek verricht naar disruptief gedrag bij 

meisjes en als gevolg daarvan is er weinig bekend over de ontwikkeling van disruptief 

gedrag bij meisjes en de factoren die daarin een rol spelen. 

disruptief gedrag is het meest voorkomende probleemgedrag bij kinderen (campbell, 

1995). Longitudinale en epidemiologische studies tonen aan dat ongeveer 5 tot 10% van 

de jongens en 1 tot 3% van de meisjes ernstig disruptief gedrag laat zien in de kindertijd 

(costello et al., 1996; Lavigne et al., 1996; moffitt, 1993). hoewel disruptief gedrag 

minder vaak voorkomt bij meisjes dan jongens, blijkt er bij meisjes die verwezen worden 

naar hulpverlenende en/of justitiële instanties sprake van ernstiger disruptief gedrag 

dan bij jongens die worden verwezen (e.g. Kloosterman & Veerman, 1997; Webster-

stratton, 1996). Voorts blijkt er, beginnend in de adolescentie, bij meisjes meer sprake 

van comorbiteit (costello, armstrong & Erkanli, 2000; costello, Foley & angold, 2006). 

Ook is bekend dat meisjes die reeds disruptief gedrag vertoonden in de kindertijd, op 

volwassen leeftijd ernstiger psychosociale problemen vertonen dan jongens met disruptief 

gedrag in de kindertijd (e.g. Bardone, moffitt, caspi & dickson, 1996; chamberlain & 

moore, 2002; Lewis, yeager, cobham-Portorreal & Klein, 1991; Odgers et al., 2008; 

robins, 1986). het gaat hierbij bijvoorbeeld om psychische problemen, drugsgebruik en 

opvoedingsproblematiek, wat op zijn beurt grote gevolgen kan hebben voor de volgende 

generatie. 

Vanuit de wetenschappelijke literatuur is bekend dat het verloop van disruptief 

gedrag in meisjes verschilt van jongens; zo is er sprake van een later ontstaan (‘onset’), 

komt een vroeg ontstaan (‘early onset’) minder vaak voor en is er sprake van een snellere 

escalatie van het probleemgedrag gedurende de adolescentie (e.g. côté et al., 2001; 

Galambos, Barker & almeida, 2003; mccabe, rodgers, yeh & hough, 2004; moffitt et al., 

2001; scaramella, conger & simons, 1999; silverthorn, Frick & reynolds, 2001). Ook is er 

sprake van verschillen in verschijningsvorm van disruptief gedrag; relationele agressie (zoals 
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sociale uitsluiting, roddels verspreiden, dreigen een vriendschap te zullen beëindigen) staat 

bij meisjes meer op de voorgrond dan fysieke agressie (zie voor een overzicht; crick et al., 

1999). deze relationele (of indirecte) agressie kan worden beschouwd als een alternatief 

voor fysieke (directe) agressie waarvan gebruik wordt gemaakt als de kosten van directe 

agressie te hoog zijn (archer & coyne, 2005). Verschillen in verschijningsvorm van 

delinquent gedrag hebben betrekking op het feit dat meisjes, in vergelijking met jongens, 

minder vaak bij georganiseerde bendes zijn betrokken, minder vaak vechten en wapens 

bij zich dragen en hun slachtoffers veelal bekenden van hen zijn (Esbensen, deschenes 

& Winfree, 1999; heide 2003). tot op heden is echter onbekend wat deze verschillen in 

prevalentie, verloop en verschijningsvorm tussen disruptief gedrag bij jongens en meisjes 

kan verklaren. Er bestaat echter consensus onder wetenschappers dat protectieve en 

risicofactoren een verschillend effect hebben op de ontwikkeling van disruptief gedrag bij 

meisjes in vergelijking met jongens (harachi et al., 2006; moffitt, caspi, rutter & silva, 

2001; storvoll & Wichstrom, 2002). het is dan ook noodzakelijk om een gender-sensitief 

model te ontwikkelen dat de ontwikkeling van disruptief gedrag en haar gender-specifieke 

kenmerken beschrijft. dit model kan vervolgens als basis dienen voor het ontwikkelen van 

preventie- en interventieprogramma’s.

dit proefschrift heeft tot doel, ten eerste, de ontwikkeling van disruptief gedrag 

bij meisjes tussen de 7 en 12 jaar in kaart te brengen. ten tweede is het doel factoren te 

onderzoeken die de ontwikkeling van disruptief gedrag bij meisjes mogelijk verklaren. Een 

derde doel betreft het ontwikkelen van een gender-sensitief model voor disruptief gedrag 

bij meisjes dat individuele factoren, gezinsfactoren en demografische kenmerken omvat. 

hierbij worden zowel protectieve als risicofactoren onderzocht omdat is gebleken dat dit 

de voorspelling van gedrag sterk verbetert (stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, Farrington & 

Wikström, 2002). Voorts wordt beoogd onderliggende mechanismen te identificeren door 

statistische interacties te onderzoeken.
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Onderzoeksopzet

 de empirische studies in dit proefschrift maken gebruik van een dataset afkomstig 

van de Pittsburgh Girls study (PGs). de PGs is een uniek project waarin vier cohorten 

meisjes (die bij aanvang van de studie in 2000 5, 6, 7 en 8 jaar oud waren) jaarlijks zijn 

(en worden) geïnterviewd. tevens worden de primaire opvoeder (veelal de moeder) en 

de leerkracht geïnterviewd. de totale onderzoeksgroep bedraagt 2451 meisjes waarbij 

meisjes die opgroeien in een achterstandsbuurt (gedefinieerd als een buurt waarin het 

gezinsinkomen van meer dan 25% van de gezinnen op of onder de armoedergrens is) zijn 

oververtegenwoordigd. de Pittsburgh Girls study verzamelt informatie over de ontwikkeling 

en het gedrag van de meisjes. Voorts worden factoren in kaart gebracht zoals opvoeding, 

psychische gesteldheid van de ouders, inkomen van het gezin en woonomgeving. 

momenteel bevindt de studie zich in het negende jaar van dataverzameling (meisjes 

variëren in leeftijd van 13 tot 16 jaar).

 de empirische studies in dit proefschrift maken gebruik van de in de eerste 5 jaren 

verzamelde data van de oudste 2 cohorten (meisjes die 7 en 8 jaar waren bij aanvang van 

de studie). hierdoor is het mogelijk de ontwikkeling van disruptief gedrag te bekijken over 

een periode van 5 jaar; in de leeftijd van de meisjes tussen 7 en 12 jaar. de onderzoeksgroep 

bestaat uit 1233 amerikaanse meisjes woonachtig in de stad Pittsburgh (Pennsylvania). 

Een dermate grote steekproef met een dergelijke longitudinale onderzoeksopzet is (nog) 

niet voorhanden in nederland. 

 de hypotheses in dit proefschrift werden getoetst middels statistische data-analyse 

en middels het in kaart brengen van reeds verschenen Engelstalige wetenschappelijke 

publicaties. de hoofdstukken 4 en 5 geven een overzicht van de literatuur respectievelijk op 

het gebied van gezinsfactoren, en de invloed van het opgroeien in een achterstandsbuurt 

op de ontwikkeling van disruptief gedrag bij meisjes. de hoofdstukken 2, 3 en 6 bevatten 

empirische studies. hierin is veelal gebruik gemaakt van groeicurves; een statistische 

techniek die is ontworpen om de ontwikkeling van gedrag over tijd te onderzoeken. 

in de volgende paragraaf zullen de resultaten beknopt worden samengevat. Voor een 

uitgebreide samenvatting van de bevindingen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit 

proefschrift. Vervolgens worden de beperkingen van de beschreven studies en implicaties 

voor de klinische praktijk besproken. 
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Samenvatting van de bevindingen

De ontwikkeling van disruptief gedrag bij meisjes van 7 tot 12 jaar oud

de resultaten van de empirische studies tonen aan dat disruptief gedrag bij meisjes 

tussen 7 en 12 jaar in eerste instantie afneemt en dan, vanaf ongeveer de leeftijd van 

10 jaar, toeneemt. deze bevindingen komen overeen met eerder wetenschappelijk 

onderzoek. de resultaten laten voorts zien dat er sprake is van individuele variabiliteit in 

bijvoorbeeld initiële status van disruptief gedrag en/of de ontwikkeling van het gedrag 

over tijd. dit bevestigt de hypothese dat er verschillende subgroepen meisjes bestaan die 

een verschillende ontwikkeling van disruptief gedrag kennen. 

in hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van relationele agressie, een gender-specifieke 

uitingsvorm van disruptief gedrag bij meisjes, bestudeerd. de bevindingen tonen aan 

dat relationele agressie, zoals gerapporteerd door de leerkracht van de meisjes, (lineair) 

afneemt naarmate de meisjes ouder worden. dit is in tegenstelling tot eerder onderzoek, 

waarin een toename van relationele agressie werd gerapporteerd (e.g. murray-close, 

Ostrov & crick, 2007; Vaillancourt, miller, Fagbemi côté, & tremblay, 2007). dit verschil 

wordt hoogstwaarschijnlijk verklaard door het gebruik van verschillende informanten. 

Eerdere onderzoeken maakten gebruik van rapportage door klas- en/of leeftijdgenoten, 

terwijl het huidige onderzoek gebruik maakte van rapportage door de leerkracht. het 

ligt in de verwachting dat relationele agressie, wat covert (heimelijk) van aard is, minder 

zichtbaar is voor leerkrachten dan leeftijdgenoten. Een afname van relationele agressie als 

meisjes ouder worden, zou dan ook kunnen wijzen op een verminderd zichtbaar zijn van 

relationele agressie door toegenomen sociale vaardigheden bij meisjes en toegenomen 

afkeuring van de expressie van overte (openlijke) agressie. de huidige bevindingen tonen 

voorts aan dat er individuele verschillen zijn in het niveau van relationele agressie tijdens de 

eerste meting (leeftijd 7/8 jaar), maar geen verschillen in de ontwikkeling van relationele 

agressie (i.e. afname) over tijd. Kortom; er lijkt bij relationele agressie sprake van relatieve 

stabiliteit, meisjes veranderen niet ten opzichte van elkaar. meisjes die het hoogst scoren 

op relationele agressie bij de eerste meting, doen dit ook bij de laatste meting. hetzelfde 

geldt voor meisjes die het laagst scoren. de gevonden daling in relationele agressie zou 

eventueel ook kunnen worden gevolgd door een stijging, zoals het geval is bij symptomen 

van een (oppositioneel opstandige) gedragsstoornis (Odd en cd; hoofdstuk 2). Om dit te 

onderzoeken zullen meisjes over langere periode moeten worden gevolgd.

concluderend kan worden gesteld dat de overgang van de kindertijd naar de 
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vroege adolescentie een cruciale periode is in de ontwikkeling van disruptief gedrag bij 

meisjes. Voorts kan worden geconcludeerd dat verschillende subgroepen van meisjes 

een verschillende ontwikkeling doormaken. het is van belang deze groepen te kunnen 

onderscheiden teneinde de effectiviteit van preventie en interventies te verhogen. 

Verklarende factoren van disruptief gedrag bij meisjes

tot dusver hebben verklaringen van disruptief gedrag gebruik gemaakt van factoren 

in verschillende domeinen, zoals individuele kenmerken, gezinsfactoren, factoren gelegen 

in de omgang met leeftijdgenoten en demografische factoren. deze verklaringen zijn 

veelal gebaseerd op onderzoek naar jongens. 

Individuele factoren. Een groep kinderen die een verhoogd risico hebben op de 

ontwikkeling van disruptief gedrag zijn kinderen die kenmerken vertonen van callous-

unemotional behavior (Frick & White, 2008). het gaat hierbij om kinderen die weinig 

schuldgevoel ervaren, moeite hebben zich te verplaatsen in anderen en veelal op 

instrumentele wijze contact aangaan met anderen. hoewel er meer en meer wetenschappelijk 

bewijs komt dat de aanwezigheid van deze (persoonlijkheids)kenmerken is gerelateerd aan 

ernstig en persistent disruptief gedrag (zie voor een overzicht; Frick & White, 2008), is het 

overgrote deel van het onderzoek verricht naar jongens. de empirische studie in hoofdstuk 

2 laat zien dat de aanwezigheid van callous-unemotional features ook bij 7- tot 12-jarige 

meisjes is gerelateerd aan een chronisch hoge mate van disruptief gedrag. 

met betrekking tot gezinsfactoren komt in een groot aantal studies naar voren dat 

de opvoeding binnen het gezin gerelateerd is aan de ontwikkeling van disruptief gedrag. 

Opvoedgedragingen en -kenmerken zoals gebrekkige supervisie, beperkte monitoring 

door ouders, een weinig liefdevolle ouder-kind relatie, en een autoritaire of toegeeflijke 

opvoedstijl spelen een rol in de ontwikkeling van disruptief gedrag (e.g. chronis et al., 

2007; Gorman-smith & Loeber, 2005; Patterson, 1982; Pettit, Laird, dodge, Bates, & 

criss, 2001; scaramella, conger, & simons, 1999). 

Zowel het literatuuroverzicht in hoofdstuk 4 als de empirische studies in de 

hoofdstukken 2, 3 en 6 bevestigen dat gezinsfactoren een belangrijke rol spelen bij de 

ontwikkeling van disruptief gedrag bij meisjes. de empirische studies in dit proefschrift 

hebben specifiek de rol van parental warmth en harsh punishment onderzocht. het 

literatuuroverzicht beschrijft dat ouders dochters anders opvoeden dan zonen (onder 

andere met meer warmte, minder bestraffend, met meer nadruk op interpersoonlijke 
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relaties en meer nadruk op het beheersen van gevoelens van boosheid en agressie), wat 

mogelijk de lagere prevalentie van disruptief gedrag bij meisjes in vergelijking tot jongens 

kan verklaren. disruptief gedrag bij meisjes ontstaat mogelijk door het uitblijven van de 

protectieve gender-specifieke stijl van opvoeden. Een andere mogelijkheid is dat disruptief 

gedrag van meisjes tot gevolg heeft dat de opvoeding ernstig verstoord raakt en het 

disruptieve gedrag als reactie daarop toeneemt. Onderzoek waarin een bidirectionele relatie 

tussen opvoeder- en kindgedrag is aangetoond, levert bewijs voor deze hypothese (hipwell 

et al., 2007; huh, tristan, Wade & stice, 2006). het blijkt voorts dat meisjes die agressief 

en antisociaal gedrag vertonen veelal worden afgewezen door ouders, leerkrachten en 

leeftijdgenoten, wat hoogstwaarschijnlijk voortvloeit uit de bestaande stereotypering dat 

meisjes “zo niet zijn of doen”. deze afwijzing vergroot het risico op escalatie van het 

disruptief gedrag en verklaart mogelijk de subgroep meisjes die reeds op jonge leeftijd 

ernstig disruptief gedrag vertoont. in het literatuuroverzicht komt voorts naar voren dat er 

bij de transitie van de kindertijd naar de adolescentie sprake is van enerzijds een afname 

van warmte en monitoring en anderzijds een toename van conflicten tussen ouders en 

dochters. tegelijkertijd gaan leeftijdgenoten een belangrijkere rol spelen, wat mogelijk de 

protectieve effecten van opvoedgedrag van ouders teniet doet. 

ten aanzien van de omgang met leeftijdgenoten hebben studies aangetoond dat 

de disruptief gedrag kan ontstaan als gevolg van afwijzing door prosociale leeftijdgenoten 

(e.g. miller-Johnson, coie, maumary-Gremaud & Bierman, 2002). Omgang met 

deviante vrienden kan er voorts toe leiden dat ongewenst gedrag wordt gekopieerd of 

(over)gewaardeerd (e.g. coie et al., 1999; Patterson, dishion, & yoerger, 2000). 

in de empirische studie in hoofdstuk 2 blijkt dat het omgaan met deviante 

leeftijdgenoten niet gerelateerd is aan disruptief gedrag (symptomen van gedragsstoornis 

en oppositioneel opstandige gedragsstoornis) bij 7- tot 12-jarige meisjes. in hoofdstuk 

3, waarin verklarende factoren van relationele agressie worden onderzocht, blijkt geen 

verband aanwezig op 7- en 8-jarige leeftijd, maar wel op 11- en 12-jarige leeftijd. deze 

resultaten bevestigen de hypothese dat gezinsfactoren in deze periode een belangrijker rol 

spelen dan de omgang met leeftijdgenoten.  

met betrekking tot het opgroeien in een achterstandsbuurt blijkt uit het 

literatuuroverzicht in hoofdstuk 5 dat zowel meisjes als jongens hierdoor negatief worden 

beïnvloed. hoewel deze effecten klein zijn (5 tot 10% van de variantie verklarend), 

blijven deze aanwezig wanneer statistisch wordt gecontroleerd voor socio-demografische 
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(o.a. etnische afkomst) en gezinsfactoren. in de empirische studie in hoofdstuk 6 blijken 

deze effecten aanwezig gedurende de gehele leeftijdsperiode van 7 tot 12 jaar, wat 

overeenkomt met eerder onderzoek dat heeft aangetoond dat negatieve effecten van het 

wonen in een achterstandsbuurt ontstaan rond de leeftijd van ongeveer 6 jaar (chase-

Lansdale & Gordon, 1996). het literatuuroverzicht laat voorts zien dat meisjes die opgroeien 

in een achterstandsbuurt worden blootgesteld aan een groter aantal risicofactoren dan 

meisjes die in betere buurten opgroeien. deze verhoogde blootstelling aan risicofactoren 

heeft met name betrekking op risicofactoren zoals getuige of slachtoffer zijn van huiselijk 

geweld of geweld op straat, tekortschietende pedagogische vaardigheden van ouders 

en deviante vrienden. de empirische studie in hoofdstuk 6 bevestigt dat ouders in 

achterstandsbuurten meer stress ervaren en meer harsh punishment hanteren dan ouders 

in niet-achterstandsbuurten. hierbij dient te worden opgemerkt dat etnische afkomst een 

belangrijke rol speelt in opvoedgedrag en derhalve altijd in onderzoek meegenomen dient 

te worden. Gezinsfactoren lijken een belangrijke mediërende factor in de relatie tussen 

opgroeien in een achterstandsbuurt en de ontwikkeling van disruptief gedrag. 

de resultaten van de empirische studie in hoofstuk 2 laten voorts zien dat meisjes in 

achterstandsbuurten stabielere niveaus van disruptief gedrag vertonen, in tegenstelling tot 

een afname van disruptief gedrag bij meisjes die opgroeien in betere buurten. met andere 

woorden; bij meisjes in achterstandbuurten is disruptief gedrag minder snel in remissie. 

deze resultaten komen overeen met eerdere bevindingen in onderzoek naar jongens 

(Leventhal & Brooks-Gunn, 2000; sampson & Groves, 1989).

in het onderhavige proefschrift zijn voorts protectieve en risicofactoren in meerdere 

domeinen tegelijkertijd onderzocht. het is immers van groot belang om onderzoek 

te doen naar mogelijke cumulatieve en/of synergistische effecten. de empirische 

studie in hoofdstuk 2 toont aan dat, in tegenstelling tot wat werd verwacht, de relatie 

tussen contextuele risicofactoren (suboptimaal opvoedgedrag, omgang met deviante 

leeftijdgenoten, opgroeien in een achterstandsbuurt) en disruptief gedrag niet sterker is 

bij meisjes zonder callous-unemotional features dan bij meisjes die deze kenmerken wel 

vertonen. in tegenstelling, het blijkt dat meisjes met callous-unemotional features die 

opgroeien in een weinig liefdevolle thuissituatie chronisch hoge niveaus van disruptief 

gedrag vertonen. dit synergistische negatieve effect van de mismatch tussen opvoedgedrag 

en kindkenmerken verdwijnt echter naarmate meisjes ouder worden, wat de hypothese 

bevestigt dat gezinsfactoren met name van invloed zijn op jonge(re) leeftijd.
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concluderend kan worden gesteld dat de bevindingen in dit proefschrift bijdragen 

aan de kennis met betrekking tot disruptief gedrag bij meisjes en verklarende factoren 

daarin. deze kennis is belangrijk omdat de ontwikkeling en implementatie van interventies 

gebaat is bij een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. de onderhavige resultaten 

laten zien dat het belangrijk is om dynamische, interactionele processen te onderzoeken 

wanneer men poogt de ontwikkeling van disruptief gedrag te verklaren. Ook het 

onderzoeken van meerdere factoren in meerdere domeinen tegelijkertijd is van belang. 

het behoeft voorts aanbeveling om dit onderzoek longitudinaal te verrichten aangezien in 

de huidige resultaten meerdere malen naar voren is gekomen dat effecten veranderden of 

verdwenen naarmate de meisjes ouder werden.

Een gender-sensitief model voor disruptief gedrag bij meisjes

het onderstaande figuur (gebaseerd op Bronfenbrenner, 1979; Loeber, slot 

& stouthamer-Loeber, 2008) is een visuele weergave van de hierboven beschreven 

resultaten. de binnenste cirkel omvat de individuele kenmerken van het meisje (zoals 

etnische afkomst, leeftijd en callous-unemotional features). de daaropvolgende cirkel 

representeert gezinsfactoren zoals gezinssamenstelling, sociaal-economische status en 

opvoedkenmerken. de buitenste cirkel representeert de buurt waarin het meisje opgroeit.

andere cirkels betreffen de omgang met (deviante) leeftijdgenoten en schoolfactoren. 

Laatstgenoemde is echter niet onderzocht in het huidige proefschrift en is daardoor buiten 

beschouwing gelaten.

woonomgeving

gezin

individu

leeftijd-
genoten
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in de figuur worden bidirectionele effecten weergegeven middels tweezijdige pijlen. 

Omdat de studies enig bewijs vonden voor een vertraagd effect van de omgang met 

leeftijdgenoten op relationele agressie, maar niet op symptomen van Odd (oppositioneel 

opstandige gedragsstoornis) en cd (gedragsstoornis), wordt dit effect middels een 

gestippelde pijl weergegeven. Voorts zijn in de figuur zowel de directe, als indirecte effecten 

van woonomgeving opgenomen.

Beperkingen van de studies

de studies in dit proefschrift kennen een aantal beperkingen dat in ogenschouw 

dient te worden genomen bij het interpreteren van de bevindingen. ten eerste, de 

empirische studies onderzochten de gemiddelde ontwikkeling van disruptief gedrag en 

focusten niet op verschillende subgroepen van meisjes die mogelijk een verschillend 

verloop (en verschillende uitkomst) hebben. toekomstig onderzoek zou erop gericht 

moeten zijn de ontwikkeling van disruptief gedrag bij verschillende groepen meisjes in kaart 

te brengen en verklarende factoren hierbij te onderzoeken. ten tweede, de empirische 

studies maakten gebruik van informatie verzameld van leerkrachten, in tegenstelling tot 

studies waarbij soms ouders en/of kinderen zelf als informant fungeren. met name voor 

een covert probleemgedrag als relationele agressie heeft het de voorkeur leeftijdgenoten 

te ondervragen, omdat zij hiervan beter op de hoogte zijn en in sommige gevallen er 

zelf slachtoffer van zijn. Bij de bestudering van opvoedgedrag van ouders is het voorts 

wenselijk daar een observationele component aan toe te voegen; ouders rapporteren niet 

altijd wat zij doen en doen niet altijd wat zij zeggen te doen. de huidige bevindingen 

zouden derhalve gerepliceerd moeten worden middels gebruik van meerdere, en andere, 

informanten. ten derde hebben studies in dit proefschrift betrekking op meisjes tot de 

leeftijd van 12 jaar. het zou zeer interessant zijn deze meisjes langer te volgen (tot in 

en wellicht na de adolescentiefase) bijvoorbeeld om te bezien of de invloed van ouders 

en leeftjdgenoten verandert naarmate meisjes ouder worden. ten vierde werd in de 

empirische studies gebruik gemaakt van een beperkt aantal factoren; het is goed mogelijk 

dat de ontwikkeling van disruptief gedrag wordt beinvloed door andere variabelen die niet 

in de analyses zijn opgenomen (zoals genetische en neurocognitieve factoren). ten vijfde 

maakten de studies in dit proefschrift geen gebruik van een gemengde onderzoeksgroep 

met zowel meisjes als jongens; vergelijkend onderzoek is echter noodzakelijk om meer zicht 

te krijgen op de verschillen in prevalentie, verloop en verschijningsvorm tussen meisjes en 
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jongens. Een beperking ten aanzien van de literatuurstudies in dit proefschrift betreft het 

gegeven dat er geen meta-analyses zijn uitgevoerd. Een meta-analyse, waarin resultaten 

van afzonderlijke onderzoeken gezamenlijk worden geanalyseerd, vormt een belangrijke 

toevoeging aan de huidige stand van de wetenschap met betrekking tot disruptief gedrag 

bij meisjes. tot slot dient opgemerkt te worden dat de huidige studies allen zijn gebaseerd 

op amerikaanse gegevens waardoor enige voorzichtigheid is geboden bij generalisatie 

naar de nederlandse situatie. Gezien het feit dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen 

de nederlandse en de amerikaanse situatie (bijvoorbeeld met betrekking tot politiek 

klimaat, kenmerken van allochtone minderheden, en de organisatie van hulpverlening 

aan jeugdigen), zijn nederlandse studies noodzakelijk om de huidige bevindingen voor de 

nederlandse situatie te bevestigen.   

 

Implicaties voor de klinische praktijk 

Diagnostiek

de bevindingen in deze dissertatie laten zien dat de diagnostiek van disruptief gedrag 

bij meisjes verbeterd kan worden teneinde te voorkomen dat meisjes met disruptief gedrag 

niet (of laat) worden geïdentificeerd. Om recht te doen aan de enigszins verschillende 

verschijningsvormen van disruptief gedrag bij meisjes in vergelijking tot jongens, zouden 

diagnostische instrumenten gender-sensitieve kenmerken kunnen gaan omvatten, zoals 

bijvoorbeeld relationele agressie. Ook zouden callous-unemotional features bijvoorbeeld 

aan de cBcL (child Behavior check List; achenbach, 1991) kunnen worden toegevoegd 

omdat onderzoek laat zien dat hiermee een belangrijke subgroep van jongens en meisjes 

wordt onderscheiden die een verhoogde kans hebben op ernstig en persistent disruptief 

gedrag. 

Preventie

de bevindingen in dit proefschrift hebben tevens hun waarde voor preventieve 

activiteiten; zij helpen in kaart brengen welke meisjes een verhoogd risico lopen op 

disruptief gedrag en alle negatieve consequenties daarmee samenhangend. Zo tonen de 

huidige bevindingen aan dat meisjes die opgroeien in een weinig liefdevolle thuissituatie 

een verhoogd risico lopen. Preventieprogramma’s gericht op het verbeteren van de 

pedagogische en affectieve vaardigheden van de ouders, zoals bijvoorbeeld triple P 

(Positive Parenting Program; sanders et al., 2005) kunnen mogelijk deze ontwikkeling 

kenteren. Een andere groep meisjes op wie preventieprogramma’s zich zouden moeten 
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richten, zijn meisjes die opgroeien in een achterstandsbuurt. Een preventieprogramma dat 

hiervoor in de Verenigde states is ontwikkeld betreft communities that care (ctc; hawkins 

et al., 2008). het nederlands Jeugdinstituut (voorheen niZW) heeft het amerikaanse 

programma toepasbaar gemaakt voor de nederlandse situatie. sinds 1999 kent nederland 

drie ctc-pilots: amsterdam-noord, rotterdam Oude noorden en Zwolle-Zuid. inmiddels 

zijn ook andere gemeenten met ctc aan de slag gegaan. het Verwey-Jonker instituut 

heeft op verzoek van de ministeries van VWs en Justitie een proces- en effectevaluatie 

uitgevoerd naar ctc in vijf gemeenten (Opgroeien in veilige wijken. Communities that 

Care als instrument voor lokaal preventief jeugdbeleid, 2006).  

Interventie

Onderzoek laat zien dat een gedeelte van de meisjes met disruptief gedrag geen 

hulp of te laat hulp ontvangt (hipwell & Loeber, 2006). de studies in dit proefschrift 

hebben laten zien dat de transitie van de kindertijd naar de adolescentie een cruciale 

periode is wanneer het gaat om het tegengaan van (de verergering van) disruptief gedrag. 

idealiter zouden interventies dus starten of intensiveren in deze periode. de studies in dit 

proefschrift toonden ook aan dat ouders het belangrijkste instrument en aanknopingspunt 

zijn in de behandeling van (ontluikend) disruptief gedrag bij 7- tot 12-jarige meisjes. het is 

dan ook cruciaal dat interventieprogramma’s oudertraining en/of systeemtherapeutische 

interventies omvatten. tot slot laten de bevindingen in dit proefschrift zien dat 

(probleem)gedrag van meisjes wordt beïnvloed door de sociaal-economische status van de 

buurt waarin zij opgroeien. interventieprogramma’s zouden derhalve de woonomgeving 

in ogenschouw moeten nemen. Een voorbeeld van een dergelijk interventieprogramma, 

dat tracht meerdere protectieve en risicofactoren in meerdere domeinen gelijktijdig te 

beïnvloeden, waaronder de woonomgeving, is mst (multisystemic therapy; henggeler 

et al., 1998). mst wordt ook in nederland aangeboden. de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie heeft mst in oktober 2007 gekwalificeerd als ‘voorlopig 

erkend’. Er vindt momenteel evaluatie-onderzoek plaats door de universiteit utrecht.   

momenteel bestaan er twee effectieve interventieprogramma’s die zich specifiek 

richten op het tegengaan van disruptief gedrag bij meisjes (hipwell & Loeber, 2006). deze 

programma’s richten zich in het bijzonder op het terugdringen van relationele agressie 

en het verbeteren van interpersoonlijke relaties. deze interventieprogramma’s zijn: het 

Earlscourt Girls connection Program (snaP Girls connection: Pepler, Walsh & Levene, 

2004; Walsh, Pepler & Levene, 2002) en het multi-dimensional treatment Foster care 
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program (mtFc; Leve, chamberlain & reid, 2005). deze programma’s zijn ontwikkeld in 

respectievelijk canada en de Verenigde staten. 

mtFc is een intensief programma van zes tot twaalf maanden waarbij de jongere 

wordt geplaatst in een speciaal getraind en intensief begeleid opvoedgezin. het programma 

is bedoeld voor meisjes (en jongens) van 12 tot 18 jaar. de Erkenningscommissie 

Gedragsinterventies Justitie heeft mFtc in maart 2008 gekwalificeerd als ‘voorlopig 

erkend’; er is nog geen direct bewijs dat de effectiviteit van mtFc in nederland kan 

aantonen. Er wordt momenteel door Pi research onderzoek gedaan naar de invoering en 

uitvoering van mtFc tijdens de pilot. 

snaP Girls connection omvat onder andere een wekelijkse meisjesgroep waarin 

wordt gewerkt aan vaardigheden zoals zelfcontrole, een wekelijkse oudertraining gericht 

op het verbeteren van de pedagogische en affectieve vaardigheden van de ouders en 

een moeder-dochter groep waarin wordt gewerkt aan het optimaliseren van de moeder-

dochter relatie en voorlichting wordt gegeven omtrent seksualiteit. het programma richt 

zich specifiek op meisjes tot de leeftijd van 12 jaar. Een dergelijk interventieprogramma is 

(nog) niet voorhanden in nederland.


