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Introductie 
 

Affect heeft een belangrijke functie in de organisatie van gedrag. Affect moet en kan in 
principe gereguleerd worden, als dit voor iemands doelen van belang is. Dysregulatie van effect 
verwijst naar maladaptieve patronen van de regulatie van affect, dat wil zeggen naar patronen die 
iemands lange termijn doelen ondermijnen. Dysregulatie van affect is onderliggend aan veel 
vormen van psychopathologie. Dit geldt zowel voor internaliserende vormen van psychopathologie, 
zoals angst en depressie, als ook voor externaliserende vormen, zoals agressief en crimineel gedrag. 
Hoewel affect een reflectie van neurologische activiteit is, wordt het tegelijkertijd ook beschreven 
als een sociaal fenomeen: als input voor en uitkomst van sociale interacties. Bovendien gaan veel 
onderzoekers op het gebied van de socialisatie van affect ervan uit, dat de regulatie van affect in 
sociale interacties met belangrijke partners wordt aangeleerd, en dat in de kindertijd en jeugd de 
ouder-kind relatie hierbij van bijzonder belang is. Affect regulatie vaardigheden, op hun beurt, 
kleuren ook de sociale interacties die iemand heeft. Belangrijke ontwikkelingen op sociaal en 
emotioneel gebied maken de adolescentie een belangrijke periode voor de studie van associaties 
tussen affect dysregulatie en psychopathologie in de sociale context: met de aanvang van de 
adolescentie nemen de ervaring van negatief affect en de variabiliteit van affect toe, beginnen 
psychische problemen zich vaker voor te doen, en verandert bovendien de relatie tussen ouders en 
hun adolescente kinderen. Tenminste tijdelijk nemen conflicten tussen ouder en inderen in deze 
periode toe en wordt ouderlijke steun minder.  

Ondanks het feit dat de adolescentie dus een periode van belangrijke sociale, emotionele en 
psychische veranderingen is, bestaat er nog weinig onderzoek op het gebied van affect dysregulatie 
en en de oorzaken en consequenties ervan in de adolescentie. Het voorliggende proefschrift beoogt 
het fenomeen affectieve dysregulatie in de vroege tot midden adolescentie nader te beschrijven, en 
gevolgen voor de ontwikkeling van psychische problemen en mogelijke invloeden van ouder-kind 
interacties te bestuderen. Specifieke doelen zijn: 

1. Associaties tussen verschillende vormen van affect dysregulatie en verschillende 
vormen van psychopathologie te bestuderen. Omdat affect dysregulatie zich op 
verschillende manieren kan manifesteren, werd rekening gehouden met verschillende 
vormen van affect dysregulatie. Specifiek werd gekeken naar affect dysregulatie op 
het meta-cognitief gebied (zelf-ervaren problemen met de regulatie van affect), en 
affect dysregulatie zoals tot uiting komt in de dynamiek (de intensiteit en 
variabiliteit) van ervaren emoties. Op het gebied van de dynamiek van emoties werd 
aandacht besteed aan de vraag of dysregulatie van specifieke discrete emoties 
verbonden is aan specifieke vormen van psychopathologie (zoals verdriet met 
depressie of boosheid met agressief gedrag) of dat associaties tussen dysregulatie 
van affect en verschillende psychologische problemen eerder aspecifiek van aard is.  

2. De betekenis van de ouder-adolescent relatie voor affectieve dysregulatie en de 
ontwikkeling van psychopathologie bij de adolescent te bestuderen. Specifieke 
vragen zijn: 
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a. Is affectieve dysregulatie geassocieerd met de kwaliteit van de ouder-adolescent 
relatie? 

b. Is de kwaliteit van de ouder-adolescent relatie direct of indirect (via de 
dysregulatie van affect) aan de ontwikkeling van internaliserende en 
externaliserende problemen verbonden? 

3. De rol van de bredere sociale context in associaties tussen affect dysregulatie, de 
ouder-adolescent relatie en de ontwikkeling van psychopathologie te bestuderen. 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de bredere eco-sociale context van de 
adolescent de ontwikkeling mede bepaalt. Daarom gaven we hier ook aandacht aan 
de betekenis van de gezinscontext (bijvoorbeeld een-ouder versus twee-ouder 
gezinnen) en kenmerken van de buurt waarin de adolescent opgroeit in de 
aangeduide associaties.  

De studies die het voorliggende proefschrift uitmaken, zijn gebaseerd op vier steekproeven 
van adolescenten (en hun ouders) uit drie verschillende landen (Nederland, Duitsland en 
Schotland). De studies in hoofdstuk 2 en 3 beschrijven associaties tussen affect dysregulatie en 
psychopathologie. In hoofdstuk 4 worden associaties tussen moeder-kind interacties en problemen 
met affect dysregulatie van de adolescent beschreven. De studies in hoofdstukken 5 en 6 zijn 
gericht op het samenspel van affect dysregulatie en de kwaliteit van ouder-adolescent interacties in 
de ontwikkeling van psychische problemen van de adolescent. In hoofdstuk 6 worden deze 
associaties onderzocht rekening houdend met gezins- en buurtkenmerken.  

 
Hoofdstuk2: Psychometrische kenmerken van de Difficulties in Emotion Regulation Scale in een 
steekproef adolescenten 
 
 In hoofdstuk 2 werden cross-sectionele associaties tussen zelf waargenomen problemen met 
affect regulatie en internaliserende (angst en depressie) en externaliserende (agressief en delinquent 
gedrag) vormen van psychopathologie onderzocht in een steekproef van meer dan 700 Nederlandse 
scholieren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een vragenlijst, die voor onderzoek van affect 
regulatie problemen met volwassenen werd ontwikkeld, de Difficulties in Emotion Regulation 
Scale (DERS). Een hoofdresultaat van de studie is dat de dimensies van affect regulatie problemen, 
die de DERS bij volwassen populaties meet, ook bij adolescenten goed kunnen worden 
onderscheiden. Deze conclusie wordt ondersteund uit resultaten van confirmatieve factoranalyses, 
maar ook door het feit dat verschillende dimensies van waargenomen affect regulatie problemen op 
specifieke manier met vormen van psychopathologie samenhangen. Zo spelen een lage emotionele 
helderheid (d.w.z. het niet goed weten wat men eigenlijk voelt), het niet accepteren van emotionele 
reacties en een lage ervaren effectiviteit op het gebied van de emotie regulatie een rol bij 
symptomen van angststoornissen en depressie. Agressief gedrag is verbonden aan problemen met 
impulscontrole en met moeite met doelgericht gedrag in emotionele situaties. Delinquent gedrag is 
alleen verbonden aan het hebben van weinig aandacht voor emoties. Verder laat deze studie zien dat 
vrouwelijke adolescenten doorgaans meer problemen met affect regulatie rapporteren dan 
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mannelijke adolescenten. Hierbij moet men echter rekening houden met het feit dat sommige van 
deze verschillen gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan verschillende interpretaties van de items van 
de DERS door vrouwelijke en mannelijke adolescenten.  
 
Hoofdstuk 3: De dynamiek van emoties en psychopathologie bij adolescenten 
 
 Net zoals in hoofdstuk 2 worden in hoofdstuk 3 associaties tussen affect dysregulatie en 
psychopathologie onderzocht. In hoofdstuk 3 gaat het echter niet om affect dysregulatie in de vorm 
van waargenomen affect regulatie problemen, maar in de vorm van de intensiteit en variabiliteit van 
vier discrete emoties (vreugde, woede, angst en verdriet) en hun longitudinale associaties met 
symptomen van angststoornissen en depressie en agressief gedrag. Resultaten van padmodellen, die 
de rol van de intensiteit en variabiliteit van de vier emoties in de ontwikkeling van 
psychopathologie in de tijdsspanne tussen 13 en 14 jaar bestuderen, laten zien dat alle vier emoties 
een rol spelen in veranderingen in symptomen van angststoornissen en depressie. Met betrekking 
tot de ontwikkeling van agressief gedrag werd gevonden dat, hoewel angst en verdriet ook een rol 
spelen, boosheid zeker de hoofdrol speelt. De variabiliteit van emoties speelde een groter rol dan 
hun intensiteit in de ontwikkeling van symptomen van angststoornissen, terwijl de intensiteit van 
emoties een grotere rol speelde dan hun variabiliteit in de ontwikkeling van depressieve symptomen 
en agressief gedrag. De associaties tussen affect dysregulatie en psychopathologie waren in het 
algemeen hetzelfde voor vrouwelijke en mannelijke adolescenten. Uitzonderingen hierop zijn het 
feit dat angst en verdriet een rol speelden in de ontwikkeling van agressief gedrag bij meisjes, maar 
niet bij jongens.  
 Bij elkaar genomen laten de studies in hoofdstukken 2 en 3 zien dat verschillende dimensies 
van affect dysregulatie inderdaad verbonden zijn aan internaliserende en externaliserende 
problemen bij jongeren. De studies wijzen erop dat specifieke vormen van affect dysregulatie 
onderliggend zijn aan verschillende vormen voor psychopathologie. Zo lijkt het bijvoorbeeld, dat 
symptomen van angststoornissen en depressie verbonden zijn aan weinig emotionele helderheid, het 
niet-accepteren van emotionele responsen en een lage ervaren effectiviteit op het gebied van de 
emotie regulatie, maar dat symptomen van angststoornissen verder verbonden zijn met een hoge 
variabiliteit van emoties, terwijl symptomen van depressie verbonden zijn aan hoge niveaus van 
negatieve en lage niveaus van positieve emoties. Er werd weinig evidentie gevonden voor de 
hypothese dat discrete emoties specifiek verbonden zijn aan verschillende vormen van 
psychopathologie. Geslachtsverschillen in de mate van affect dysregulatie bestaan vooral op het 
gebied van zelf-waargenomen affect regulatie problemen, en niet op het gebied van de intensiteit en 
variabiliteit van gevoelens. Associaties tussen affect dysregulatie en psychopathologie verschilden 
weinig voor mannelijke en vrouwelijke adolescenten, maar het lijkt belangrijk om in toekomstige 
studies aandacht te besteden aan mogelijke geslachtsverschillen in associaties tussen affect 
dysregulatie en psychopathologie.  
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Hoofdstuk 4: Emotieregulatieproblemen en moeder-adolescent interacties 
 

In hoofdstuk 4 werden cross-sectionele associaties tussen moeder-adolescent interacties en 
waargenomen problemen met affect regulatie, zoals gemeten met de DERS, in steekproeven van 
Duitse scholieren bestudeerd. In studie 1 in dit hoofdstuk werden associaties tussen opvoeding en 
affect regulatie problemen bestudeerd, terwijl 2 gerciht was op associaties tussen negatieve 
interacties en steun in de ouder-kind interactie.  Resultaten van studie 1 tonen aan dat hoge ervaren 
controle door de moeder positief samenhangt met affect regulatie problemen. Dit geldt vooral voor 
psychologische controle, in mindere mate echter ook voor gedragscontrole. Resultaten van studie 2 
laten zien dat negatieve interacties tussen moeder en adolescent positief samenhangen met affect 
regulatie problemen, terwijl ervaren steun door de moeder negatief samenhangt met affect regulatie 
problemen. Associaties tussen gedragscontrole, negatieve moeder-adolescent interacties en steun 
van de moeder aan de ene kant en affect regulatie problemen aan de andere, verschilden voor 
mannelijke en vrouwelijke adolescenten, met sterkere associaties voor vrouwelijke dan mannelijke 
adolescenten. De twee studies geven dus aanwijzingen dat interacties tussen moeders en kinderen 
ook in de leeftijd van 12 tot 19 jaar nog van betekenis zijn voor de affect regulatie van de kinderen. 
Geslachtsverschillen in associaties tussen moeder-kind interacties en affect regulatie problemen 
zouden de uitkomst kunnen zijn van geslachtspecifieke socialisatie van emoties, waarbij ouderen 
hun dochters eerder relatie-oriënteerde emotie regulatie strategieën laten zien, en hun zoons meer 
actieve en instrumentele strategieën.  

 
Hoofdstuk 5: Parallele ontwikkelingen in de ouder-adolescent relatie, negatieve emoties en 
psychopathologie 
 
 In de studies in hoofdstuk 5 werd onderzocht (1) in hoeverre de ontwikkeling van negatieve 
interacties en steun in de relatie tussen adolescenten en hun moeders en vaders aan de ene kant en 
van internaliserende en externaliserende vormen van psychopathologie aan de andere kanten (2) na 
te gaan in hoeverre samenhangen tussen ontwikkelingen in relatie kwaliteit en psychopathologie 
direct met elkaar verbonden zijn, of indirect verlopen, via ontwikkelingen in de ervaring van 
negatief affect door de adolescent. Daartoe werden gegevens van 452 Nederlandse adolescenten en 
hun moeders en vaders, gevolgd van 13 tot 15 jaar, met behulp van latente groei curve modellen 
geanalyseerd. Veranderingen in ouderlijke steun waren niet verbonden aan veranderingen in 
internaliserende of externaliserende psychopathologie van de adolescent. Echter, er werden 
significante associaties gevonden tussen ontwikkelingen in negatieve interacties van de adolescent 
met moeders en vaders en de ontwikkeling van fysieke agressie, maar niet van symptomen van 
gegeneraliseerde angststoornis. Het bleek dat als negatieve interacties toenemen, neemt ook fysiek 
agressief gedrag toe. Voor negatieve interacties tussen moeder en adolescent werd deze associatie 
volledig gemedieerd door toename in negatief affect van de adolescent. De associatie tussen 
ontwikkelingen in de vader-adolescent relatie en de ontwikkeling van fysieke agressie was echter 
direct, d.w.z. er was geen mediërende rol van negatief affect van de adolescent in deze associatie. 
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De studie benadrukt dus het belang van het bestuderen van de rol van de moeder-adolescent als ook 
de vader-adolescnet relatie in de ontwikkeling van jongeren en de potentieel verschillende paden 
via welke zij de ontwikkeling van hun adolescente zoon of dochter mogelijk beïnvloeden.  
 Bij elkaar genomen laten de studies in de hoofdstukken 4 en 5 zien dat ouder-adolescent 
interacties ook bij jongeren een belangrijke context voor affect regulatie en dysregulatie vormen, en 
dat affect dysregulatie een mogelijke weg is via welke de ouder-adolescent relatie samenhangt met 
de ontwikkeling van psychopathologie in de adolescentie. Verder wordt het belang van het geslacht 
van jongeren zowel als ouders in associaties tussen sociale interacties en de psychische 
ontwikkeling van jongeren geaccentueerd. 
 
Hoofdstuk 6: Impulsiviteit, ouderlijke toezicht en antisociaal gedrag van adolescenten in de bredere 
sociale context 
 
 De studie in hoofdstuk 6 beschrijft het samenspel van dysregulatie van gedrag (hoge 
impulsiviteit) en toezicht door de ouders (parental knowledge) op de ontwikkeling van antisociaal 
gedrag in de leeftijd van 12 tot 15 jaar in de context van het gezin (een- versus twee-ouder 
gezinnen) en de buurt (economische benadeeld, en lage informele sociale controle). Hiervoor 
werden gegevens van een Schotse steekproef van meer dan 4000 jongeren gebruikt. Het leven in 
een een-ouder gezin en hoge impulsiviteit op leeftijd 12 voorspelden significant het niveau van 
antisociaal gedrag en ouderlijk toezicht op leeftijd 14 voor zowel mannelijke als vrouwelijke 
adolescenten. Buurtkenmerken voorspelden antisociaal gedrag en ouderlijk toezicht voor 
mannelijke adolescenten. Voor vrouwelijke adolescenten werden significante interacties tussen 
impulsiviteit en economische nadeel van de buurt en impulsiviteit en gezinstype op de ontwikkeling 
van ouderlijk toezicht gevonden. Deze interactie effecten kunnen worden geïnterpreteerd als steun 
voor de hypothese dat de impulsiviteit van vrouwelijke adolescenten de mate van ouderlijk toezicht 
sterker beïnvloedt in omgevingen met laag risico (twee-ouder gezinnen, geen economische 
achterstand in de buurt) dan omgevingen met een hoog risico (een-ouder gezinnen, wel 
economische achterstand in de buurt). Effecten van impulsiviteit en contextuele risicofactoren op de 
ontwikkeling van antisociaal gedrag werden gedeeltelijk verklaard door hun negatieve samenhang 
met ouderlijk toezicht. Vrouwelijke adolescenten profiteerden significant sterker dan mannelijke 
adolescenten van hoge niveaus van ouderlijk toezicht.  
 Bij elkaar laten de studies in hoofdstukken 5 en 6 zien dat ouder-adolescent interacties 
zowel een risico voor affectieve dysregulatie van de adolescent en daarmee verbonden ontwikkeling 
van psychopathologie kunnen zijn, als ook een protectieve factor in associaties tussen affectieve en 
gedragsdysregulatie van de adolescent en psychopathologie.  
 
Discussie 
 
 Implicaties voor theorie, praktijk en beleidsvorming, en suggesties voor verder onderzoek 
worden in hoofdstuk 7 gepresenteerd. Resultaten van dit proefschrift dragen bij aan ons begrip van 
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affect dysregulatie in de adolescentie door intraindividuele stabiliteit en normatieve ontwikkelingen 
in de dynamiek van emoties te laten zien en door de identificatie van klinisch relevante dimensies 
van waargenomen affect regulatie problemen bij adolescenten. Bovendien wordt aangetoond dat de 
DERS en dagelijkse beoordelingen van affect via internet betrouwbare manieren zijn om affect 
dysregulatie bij adolescent te meten en dat deze op voorspelbare wijze met psychopathologie en 
ouder-adolescent interacties samenhangen.  
 Dit proefschrift toont aan dat affect dysregulatie en psychopathologie in de adolescentie ook 
longitudinaal samenhangen. De resultaten wijzen erop dat affect dysregulatie en psychopathologie 
sterk met elkaar verbonden zijn, zodat beide zowel een bron als een uitkomst voor de ander zijn. Dit 
geeft aan dat verbetering van affectregulatie kan bijdragen aan verbetering van psychopathologie bij 
adolescenten. Verder laat dit proefschrift zien dat, hoewel discrete emoties weinig specifiek met 
vormen van psychopathologie samen hangen, verschillende vormen van psychopathologie toch 
door verschillende profielen van problemen met affect dysregulatie gekenmerkt zijn. Toekomstig 
onderzoek zou verschillende vormen van affect dysregulatie en hun samenhang met de 
ontwikkeling van psychopathologie in één studie kunnen combineren, om de verschillende affect 
dysregulatie profielen, die aan verschillende vormen van psychopathologie onderliggend zijn beter 
te beschrijven. Deze profielen zouden uiteindelijk voor het samenstellen van effectieve preventieve 
en interventie programma’s gebruikt kunnen worden.  
 De ouder-kind relatie werd vaak als belangrijke context voor de ontwikkeling van affect 
regulatie en dysregulatie in de kindertijd beschreven. Dit proefschrift toont aan dat dit ook in de 
vroege tot midden adolescentie het geval is en dat (1) de associaties tussen de ouder-adolescent 
relatie en affect regulatie het best als bidirectioneel kunnen worden beschreven, en (2) dat sommige 
van deze associaties sterker zijn voor vrouwelijke dan voor mannelijke adolescenten. Verder lieten 
we zien dat affect dysregulatie een potentiële mediator is in associaties tussen ouder-adolescent 
interacties en de ontwikkeling van psychopathologie. Tegelijkertijd moet benadrukt worden dat 
positieve ouder-adolescent interacties ook als protectieve factor in associaties tussen individuele en 
contextuele risicofactoren en de ontwikkeling van psychopathologie kunnen werken. Deze 
bevindingen impliceren dat clinici het gedrag van de adolescent ook in het licht van relatie-, gezins- 
en buurtfactoren moeten beoordelen en dat het includeren van de ouders in de behandeling zou 
moeten worden overwogen. Beleidsmakers moeten zich ervan bewust zijn, dat, hoewel individuele 
interventies kunnen helpen, interventies gericht op het niveau van gezin en buurt ook behulpzaam 
kunnen zijn.  
 Een beperking van dit proefschrift bestaat in de gebruikte steekproeven, die doorgaans uit 
Europese middenklasse adolescenten (en hun ouders) bestonden, waardoor de conclusie uit de 
verschillende studies niet naar adolescenten met andere achtergronden en met klinische niveaus van 
psychische stoornissen gegeneraliseerd kunnen worden. Een andere beperking is dat er veel 
gebruikt gemaakt werd van zelf-rapportage vragenlijsten, die beïnvloed kunnen worden door 
iemands bereidheid en vermogen om accuraat zijn gedrag en gevoelens te beschrijven. Verder zou 
hierdoor de sterkte van gevonden associaties overschat kunnen zijn. Verder is het spijtig, dat niet 
alle studies in deze proefschrift longitudinaal zijn, waardoor wat betreft sommige constructen, geen 
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uitspraken over oorzaak en gevolg kunnen worden gedaan. Hoewel ook het geen specifieke 
doelstelling van dit proefschrift was, is het toch ook een beperking dat weinig onderscheid werd 
gemaakt tussen affect en de regulatie ervan. Toekomstig onderzoek zou verschillende maten van 
affect en affect regulatie kunnen combineren om unieke, additieve en interactie-effecten tussen 
affect en affect regulatie op de ontwikkeling van psychopathologie in de adolescentie te 
onderzoeken. Verder onderzoek zou ook nog gedaan moeten worden met betrekking tot normatieve 
ontwikkeling van affect en affect regulatie en dysregulatie in de adolescentie. Als we een beter 
beeld hebben van de normatieve ontwikkeling, zijn vroege indicatoren van ontwikkelingen, die echt 
problematisch zijn, makkelijker te vinden. Op het gebied van bronnen van affect dysregulatie, zou 
het bijzonder productief kunnen zijn om interacties tussen gen- en omgevingsinvloeden te 
bestuderen.  


