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1.1 Het belang van ouderdiagnostiek

De invloed van ouders op hun kinderen staat eigenlijk niet ter discussie. 

Wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijke samenhang tussen de kwaliteit 

van de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen 

(DeKlyen & Speltz, 2001; Dekovic, Janssens, & Van As, 2001; Kazdin, 2001; Kiesner, 

Dishion, & Poulin, 2001; Maughan, 2001; O’Connor, 2002; Prinzie, Dekovic, & 

Reitz, 2008; Rubin & Burgess, 2002). Ouders zijn onmisbare informanten over de 

ontwikkeling van hun kind en het is bovendien voornamelijk van de ouders afhan-

kelijk of hun kind in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) terecht komt. Zij bepalen 

ook voor een groot deel of eenmaal begonnen onderzoek en behandeling voortgezet 

en afgerond kan worden (Morrisey-Kane & Prinz, 1999). De intensiteit waarmee de 

ouder in de zorg betrokken moet worden, hangt af van de manier waarop de proble-

matiek van het kind met die van de ouder is verweven. In welke mate en in welke 

omstandigheden is de ouder een beschermende of een risicofactor. Hoe sterker 

het vermoeden van de hulpverlener is dat de invloed van het ouderfunctioneren 

van wezenlijk belang is voor hulp bij de problemen van het kind des te groter de 

behoefte zal zijn aan het antwoord op de vraag: hoe functioneert deze ouder? Een eerste 

taxatie van het ouderfunctioneren zal daarom een integraal onderdeel uit moeten 

maken van de zorg aan kind en ouder. 

Ouderfunctioneren gaat over de ouder-kind relatie en wordt in dit onderzoek 

gedefinieerd als de manier waarop de ouder deze relatie hanteert: wat de ouder 

concreet doet met, denkt van en voelt voor het kind. In dit onderzoek staat de vraag 

centraal of het mogelijk is het klinisch oordeel van de hulpverlener over het ouder-

functioneren te standaardiseren en te differentiëren. De problemen van het kind 

kunnen zodoende beter verklaard en indicaties voor behandeling meer verfijnd 

worden zodat men effectiever kan werken. 

 De ouder is behalve informant over een kind ook vrijwel altijd participant 

in de zorg aan het kind.  De noodzaak om te bepalen welk soort begeleiding de 

ouder nodig heeft, op welke aspecten van het ouderfunctioneren of de context 

daarvan de hulp gericht zal zijn, is daardoor alleen maar groter. In de jeugdzorg 

wordt buitengewoon veel waarde gehecht aan diagnostisch onderzoek en indica-

tiestelling voordat men tot een advies komt of met een behandeling of begeleiding 

begint. Afhankelijk van het soort probleem kunnen verschillende onderzoeksmid-

delen ingezet worden. Bij leerproblemen kan aan intelligentie, orthodidactisch 

en neuropsychologisch onderzoek gedacht worden; bij gedrags-, contact-, en/of 

emotionele problemen wordt meer de nadruk gelegd op probleemanalyse met de 
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ouder(s), anamnestisch onderzoek van het kind en zo nodig ook van de ouder, en 

aan individueel onderzoek door middel van spel- en praatcontacten, gezins- en 

schoolobservaties. Verder zijn er goed genormeerde vragenlijsten die aanvullende 

informatie geven over het gedrag van het kind. Primair zijn al deze onderzoeks-

middelen gericht op het in beeld brengen van de mogelijkheden en behoeften van 

het kind en zijn functioneren in de context van ouders, gezin en school. 

Wordt er in de jeugdzorg dan niets gedaan aan ouderdiagnostiek en indicatie-

stelling voor ouderbegeleiding? Ja en nee. Ja, waar het de aandacht voor contextuele

invloeden op het ouderfunctioneren betreft. Vaak worden persoonlijkheidskenmer-

ken van de ouder genoemd, bijvoorbeeld dat de ouder depressieve klachten of andere 

psychiatrische problemen heeft. Ook kwalificaties van de partnerrelatie, sociale 

omstandigheden als huisvesting, werk en financiën worden als belangrijke facto-

ren gezien die de kwaliteit van het ouderfunctioneren op de een of andere manier 

beïnvloeden. Naast aandacht voor deze contextuele invloeden op het ouderfunc-

tioneren wordt er in de hulpverlening op een indirecte manier verwezen naar de 

kwaliteit van het ouderfunctioneren. Hulpverleners willen dan vooral iets dui-

delijk maken over de motivatie van de ouders om geholpen te worden of over de 

mogelijkheid dat het ouderfunctioneren een protectieve of risicofactor vormt voor 

de ontwikkeling van het kind. Er wordt bijvoorbeeld vermeld dat “de ouders zijn 

doordrongen van de ernst van de situatie” of dat zij reeds een cursus “Opvoeden 

Zó!” (Bakker & Janssen, 1997) of een cursus “Wiebelkonten” (voor ouders van kin-

deren met ADHD) hebben gevolgd. Ook wordt vaak genoemd dat “er spanningen in 

de relatie tussen de ouders” bestaan, dat de ouders niet op de uitnodigingen voor 

een tien minuten gesprek reageren of  dat “er verschillen in eisen, aanpak en ver-

wachtingen tussen de ouders bestaan”. Gegevens uit het psychologisch onderzoek, 

de kindanamnese en vooral de autobiografische gegevens van de ouders worden 

vaak vermeld om aan te duiden hoe het er met de kwaliteit van ouderfunctioneren 

voorstaat. 

De hulpverlener kan ook gebruik maken van een aantal onderzoeksinstru-

menten, vragenlijsten, die onder meer in Documentatie van Tests en Testresearch 

in Nederland (Evers, Van Vliet-Mulder, & Groot, Deel I en II, 2000) onder de cate-

gorieën Situatietests Persoon en Gezin te vinden zijn. Zij meten aspecten van het 

ouderfunctioneren. De Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedings Situatie (NVOS) 

(Wels & Robbroecks, 1996) meet de opvoedingsbelasting als de verhouding tussen 

opvoedingsdraagkracht en opvoedingsdraaglast; de Ouder-Kind Interactie 

Vragenlijst revised (OKIV-r) (Lange, Evers, & Jansen, 2000) registreert de individu-

ele perceptie van zowel ouder als kind over elkaar met betrekking tot conflicthan-
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tering en acceptatie; de Vragenlijst Gezins Functioneren (VGF) (Ten Brink et al.,  

2000) brengt met name het opvoedend handelen van de ouder in kaart en legt meer 

specifiek de nadruk op transgenerationaliteit en sociale steun in het kader van de 

hulp aan multi-problem gezinnen; de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) (De 

Brock, Vermulst, Gerris, & Abidin, 1992) is bedoeld om na te gaan in hoeverre er in 

de beleving van de ouder sprake is van stress of belasting vanuit diverse bronnen. 

Echter, het totale ouderfunctioneren, dat wat de ouder doet met, denkt van en 

voelt voor haar kind wordt niet of slechts ten dele gediagnosticeerd. Op de vraag of 

er in de kinder- en jeugdzorg diagnostisch onderzoek gedaan wordt naar het ouder-

functioneren, is het antwoord dus nee. 

Een focus op ouderfunctioneren in diagnostiek en behandeling van kindpro-

blemen is dus niet vanzelfsprekend. Het is wel belangrijk dit focus te gebruiken 

omdat diagnostiek van het ouderfunctioneren het mogelijk maakt te differen-

tiëren tussen hulp direct gericht op verbetering van de kwaliteit van het ouder-

functioneren of hulp gericht op de contextuele factoren die het ouderfunctioneren 

beïnvloeden. Een praktijk die voornamelijk kindgericht diagnosticeert kan bij-

voorbeeld moeilijk indiceren of in een specifiek geval Video Home Training (VHT) 

gebruikt moet worden of Intensieve Psychiatrische Thuishulp (IPT) of ouderbege-

leiding dan wel een combinatie van die modules. Onvoldoende gedifferentieerde 

diagnostiek leidt vaak tot aanbodgerichte hulp, tot hulp die men al in huis heeft. 

Differentiërende diagnostiek bevordert vraaggericht werken. Immers, vraagge-

richt werken is geen éénrichting verkeer, geen kritiekloos leveren wat de cliënt 

vraagt, maar het resultaat van een transaktioneel proces tussen cliënt en hulpver-

lener met als uitkomst dat de cliënt geboden wordt wat die nodig heeft. 

De positie van de ouder in de hulpverlening wint aan kracht wanneer inzich-

telijk en expliciet gemaakt kan worden wat precies het onderwerp van de hulp moet 

worden. Gevoelens van schuld, teleurstelling of woede kunnen dan beter behan-

deld worden. Hulp bij het ouderfunctioneren omdat er met het kind iets aan de 

hand is, is geen automatisme maar moet onderwerp zijn van diagnostisch onder-

zoek en een diagnostisch redeneerproces. Een kort vignet kan dit verduidelijken. 

De ouders van tienjarige Jordy zijn door de huisarts naar een kinderpsychiatrisch centrum ver-

wezen omdat Jordy geen aansluiting kan vinden bij leeftijdgenootjes vanwege dwingend en opdringe-

rig gedrag, ook luistert hij slecht en heeft hij concentratie- en leerproblemen. Vanwege hoogoplopende 

ruzies tussen de ouders en drankproblemen van vader is Jordy voor zijn vierde jaar enkele malen in een 

Medisch Opvoedkundig Centrum opgenomen geweest. Vanaf zijn vierde jaar heeft moeder een nieuwe 

partner en maakt Jordy deel uit van een samengesteld gezin met een halfzusje en een stiefbroer. Er is 

goed contact met de vader. Op zesjarige leeftijd wordt door de kinderpsychiater van een instelling voor 
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jeugd-ggz, ADHD geconstateerd en tot het achtste jaar met wisselend succes Ritalin voorgeschreven. 

Ook heeft parallel aan de medicatie ouderbegeleiding plaatsgevonden. Uit hernieuwd onderzoek 

wordt duidelijk dat Jordy een matig tot moeilijk lerend niveau heeft en sociale relaties onvoldoende 

adequaat in kan schatten; verder zijn er kenmerken van ADHD. De ouders zijn het spoor met Jordy 

bijster en hebben op internet verschillende DSM-IV classificaties gevonden die op hun zoon van toe-

passing lijken. 

Nemen we bij dit vignet de kwaliteit van het ouderfunctioneren als invals-

hoek voor de hulp bij de kindproblemen, dan zijn verschillende visies mogelijk. We 

noemen er enkele ter illustratie. Hulp bij het ouderfunctioneren komt in beeld als de 

ouder onvoldoende in staat blijkt zich in het gedrag van het kind te verplaatsen, 

het gedrag te begrijpen of te kunnen hanteren. Zo kunnen de ouders van Jordy 

zijn opdringerige en distantieloze gedrag bijvoorbeeld misinterpreteren als lief 

en aanhankelijk en het impliciet aanmoedigen. Tegelijkertijd is het mogelijk dat 

de ouders, ondanks de ingewikkelde gezinscontext goed met elkaar samenwer-

ken. Het ouderfunctioneren vormt in dit geval een risicofactor in relatie tot de 

kindproblemen, het vermogen om goed met elkaar samen te werken is een posi-

tief modererende factor. Ouderbegeleiding zal vooral in moeten grijpen op het 

ouderfunctioneren. 

Het is ook mogelijk dat beide ouders ieder op hun eigen wijze goed in de gaten 

hebben welke benadering Jordy nodig heeft maar vanwege relatieproblemen moeite 

hebben met elkaar samen te werken waardoor de problematiek van Jordy versterkt 

wordt. Het opnieuw samengestelde gezin en de complexiteit van de kindproblema-

tiek werken als risicofactoren voor de relatieproblemen en het goed kunnen samen-

werken van de ouders. Het adequate ouderfunctioneren kan juist als een positief 

modererende factor gebruikt worden om de samenwerking te verbeteren. Er is dan 

een indicatie voor ouderbegeleiding gericht op het verbeteren van de samenwer-

king tussen de ouders, een contextuele factor van het ouderfunctioneren.

Samenvattend kan gezegd worden dat in de jeugd-ggz het diagnostisch proces 

van het kindfunctioneren gewoonlijk centraal staat (zie Figuur 1.1). De uitkomsten van 

het diagnostisch proces bepalen welke doelen in de behandeling gesteld worden. 

Dat Jordy een kind is met kenmerken van ADHD en dat hij een matig tot moeilijk 

lerend niveau heeft, betekent bijvoorbeeld dat hij medicatie krijgt voorgeschreven, 

de school geconsulteerd wordt en de ouders psycho-educatie krijgen. Tegelijkertijd 

of in de loop van de behandeling kan het ouderfunctioneren centraal komen te staan 

(zie Figuur 1.2) doordat bijvoorbeeld tijdens de psycho-educatie blijkt dat de ouders 

moeite hebben het niveau en het gedrag van hun zoon te accepteren. Er is dan meer 

kennis nodig van het ouderfunctioneren om te bepalen op welke manier zij daarbij 
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begeleid kunnen worden. Waar eerst het ouderfunctioneren context is van het 

kindfunctioneren, wordt vervolgens het kindfunctioneren context van het ouder-

functioneren. Dit illustreert het belang in het diagnostisch proces te werken met 

de wisselende contexten van kind en ouder.  

Figuur 1.1   Het kindfunctioneren centraal

Figuur 1.2   Het ouderfunctioneren centraal
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1.2 Het belang van een screeningsinstrument voor 
ouderfunctioneren 

Hulp aan de ouder is gericht op verbetering van probleemgedrag van het kind en 

vindt vanuit de wisselende contexten van kind- en ouderfunctioneren plaats. 

Naast de vorming van een visie op het kind, in samenwerking met de ouder, is de 

afstemming van het ouderfunctioneren op het probleemgedrag van het kind het 

focus van hulp. Door het ouderfunctioneren te operationaliseren met behulp van 

een screeningsinstrument wordt het toegankelijk voor toetsing aan de praktijk en 

kan een goede analyse van de ouder-kind relatie plaatsvinden. Het ouderfunctio-

neren krijgt daardoor transparant een plaats in diagnostiek en begeleiding.

In de jeugd-ggz ontbreekt een screeningsinstrument om de kwaliteit van 

het totale functioneren van de ouder te meten. Naast het eerder genoemde belang 

voor de hulpverlening heeft een dergelijk instrument ook een maatschappelijk en 

wetenschappelijk belang. Maatschappelijk wordt van hulpverlener en cliënt steeds 

meer verwacht dat zij op concreet niveau de hulpvraag vertalen naar een passend 

hulpaanbod. Een screeningsinstrument draagt er aan bij de hulpverlening aan 

de ouder beter te verantwoorden en bespreekbaar te maken. Ook zijn meetinstru-

menten onmisbaar om systematisch aan kwaliteitsverbetering te kunnen werken. 

Het wetenschappelijke belang ligt vooral in het gegeven dat door de ontwikkeling 

van meetinstrumenten voor het ouderfunctioneren een intensieve wisselwerking 

tussen wetenschappelijk onderzoek en hulpverleningspraktijk gerealiseerd wordt. 

Bestaande theorieën en modellen over ouderfunctioneren kunnen verder ontwik-

keld worden, effecten van behandelingen kunnen beter onderzocht worden.
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1.3 Het onderzoeksplan

Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van screeningsinstrumenten die de kwa-

liteit van ouderfunctioneren operationaliseren en over de relatie van dit ouderfunc-

tioneren met contextuele variabelen als kindproblematiek en ouderproblematiek. 

De instrumenten zijn bestemd voor de hulpverleningspraktijk zodat de operatio-

nalisatie van het ouderfunctioneren aan een aantal voorwaarden moet voldoen. 

Het betekent dat ernaar gestreefd wordt de begrippen zodanig te formuleren dat ze 

bruikbaar zijn voor een brede groep van diagnostici en begeleiders die werken met 

een verscheidenheid aan problematiek. Verder moeten de operationalisaties prag-

matisch en concreet zijn en beschrijven wat de ouder doet, denkt en voelt in relatie 

tot het kind. Ook is het van belang dat de instrumenten die ontwikkeld worden 

gemakkelijk te gebruiken zijn en efficiënt qua tijdsinvestering. 

In hoofdstuk twee wordt nagegaan welke opvattingen bestaan over ouder-

functioneren in hulpverlening en wetenschappelijk onderzoek. Op basis van 

deze opvattingen wordt in hoofdstuk drie een operationalisatie van ouderfunc-

tioneren beschreven. Ouderfunctioneren wordt geconceptualiseerd door middel 

van drie kernfuncties of dimensies: Interpreteren, Respecteren en Regisseren. 

Ouderfunctioneren wordt tevens gezien als deel van een context met variabelen die 

het ouderfunctioneren kunnen beïnvloeden zoals de kindkenmerken, de partner-

relatie, de persoonlijkheidskenmerken van de ouder en sociale ondersteuning. Zo 

ontstaat voor diagnost of ouderbegeleider een functioneel-contextueel model dat 

houvast kan bieden bij het werken met ouders. Dit model is niet alleen bedoeld 

om hulpverleners in staat te stellen het ouderfunctioneren concreet en toetsbaar te 

beschrijven maar ook om het te kunnen plaatsen in het kader van de contextuele 

invloeden op dat ouderfunctioneren. In het tweede deel van hoofdstuk drie wordt 

beschreven hoe met behulp van de drie kernfuncties van ouderfunctioneren een 

vragenlijst wordt geconstrueerd: de Taxatielijst voor Ouderfunctioneren (TvO). Het 

vierde hoofdstuk behandelt de methode van onderzoek naar betrouwbaarheid en 

validiteit van de TvO. De uitkomsten van een grootschalig onderzoek met de TvO 

worden gepresenteerd. Het functioneel-contextueel model wordt getoetst door de 

onderlinge differentiatie tussen de drie kernfuncties van de TvO te onderzoeken én 

de samenhang met twee contextuele variabelen, ouderproblematiek en kindpro-

blematiek. In hoofdstuk vijf wordt verder onderzoek gedaan naar betrouwbaarheid 

en validering van de TvO door het gebruik van onafhankelijke beoordelaars die over 

een steekproef van ouders met en zonder hulpvraag zowel de TvO als de Klinische 

Beoordelingsschalen voor Ouderfunctioneren (KBO) hebben ingevuld op basis van 
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informatie uit het semi-gestructureerd Caregiving Interview (CI). Tenslotte zullen 

we in slothoofdstuk zes discussiëren over de onderzoeksresultaten. 
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Theorieën over 
ouderfunctioneren 
in de praktijk en in het 
wetenschappelijk onderzoek1

hoofdstuk 2

Jan van der Maas, Jan Willem Veerman en Carlo Schuengel

1 Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van het artikel: Maas, van der J. J. , Veerman J. W. , & Schuengel, C. (2002). 

Succesvol en problematisch functioneren van ouders. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 377-393.
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In dit hoofdstuk gaan we na hoe in theorieën over ouderbegeleiding en psycho-

therapie én in wetenschappelijk onderzoek gedacht wordt over de kwaliteit 

van het ouderfunctioneren. Dit levert aandachtspunten op die van belang zijn 

voor de positionering en de operationalisatie van ouderfunctioneren in ons 

onderzoek.

2.1 Theorieën over ouderfunctioneren in de praktijk

Ouderbegeleiding 

De verschillende manieren van werken met ouders in de zorg vallen onder de 

noemer ouderbegeleiding (De Haan, Van der Maas, Van Driel, De Vries, & Bet, 

2006). Ouderbegeleiding definieerden we eerder (Van der Maas, 1985) als een 

hulpverleningsproces aan ouders ten behoeve van hun kinderen voor problemen 

waarmee zij in de omgang met hun kinderen geconfronteerd worden en waarbij 

het onderwerp van de hulp altijd de ouder-kind relatie betreft. Het is een integra-

tieve manier van werken waarbij voor diagnostiek en behandeling gebruik wordt 

gemaakt van allerlei begrippen en technieken uit verschillende theoretische 

kaders als de leer- en de systeemtheorie en de psychoanalyse. 

Hoewel ouderbegeleiding intensief gepraktiseerd wordt, ontbreekt vreemd 

genoeg een begrippenkader dat specifiek toegesneden is op het ouderfunctioneren. 

In de Nederlandse taal ontbreekt zelfs het Engelse equivalent van ‘parenting’ en 

daarmee een regulier werkwoord dat op een pragmatische en tegelijkertijd veel-

zijdige manier het functioneren van de ouder in relatie tot het kind verwoordt. 

Een taal waarin hulpverleners en ouders onderling kunnen communiceren over de 

kwaliteit van het ouderfunctioneren en waarmee zij ook invulling kunnen geven 

aan de veel gebruikte code V61.20 ‘ouder-kind relatie problemen’ van het internati-

onaal classificatie systeem van de DSM-IV (APA, 1994), is onvoldoende beschikbaar. 

Op zoek naar begrippen die het functioneren van de ouder kenmerken, beschre-

ven we eerder (Van der Maas & Tates, 1990) twee psychologische begrippen: 

ouderidentiteit en oudercompetentie. Ouderidentiteit is een toespitsing op het 

ouderfunctioneren van het identiteitsbegrip uit de ego-psychologie van Erikson 

(1972; 1982). Identiteit verwijst naar een coherent, geïntegreerd zelf, naar de adap-

tieve activiteiten van de mens die een evenwicht wil vinden tussen de eisen van 

de omgeving en de eigen behoeften en strevingen. Erikson verbindt aan volwas-

senheid de term ‘generativiteit’: het vermogen zorg te hebben voor het vormen en 

leiden van een volgende generatie. Het betekent, aldus Erikson dat de ouders een 



13

Theorieën over ouderfunctioneren  in de praktijk en in het wetenschappelijk onderzoek

fase in hun ontwikkeling hebben bereikt waarin zij voldoende zijn gesepareerd 

en geïndividueerd om gefrustreerde wensen en verlangens uit de eigen jeugd niet 

blindelings en dwingend aan de eigen kinderen op te leggen. Deze ouders zullen 

bijvoorbeeld geen misbruik maken van de afhankelijke positie van het kind of 

het kind negatief delegeren door bijvoorbeeld impliciet crimineel gedrag aan te 

moedigen waarmee de ouder eigen verboden verlangens bevredigt (Stierlin, 1980). 

Het gaat in positieve zin om het vermogen van de ouder regisseur te zijn van de 

gezins- en sociale relaties door de kinderen de gelegenheid te geven een balans op 

te bouwen van recht hebben op elkaar en verschuldigd zijn aan elkaar, een balans 

van geven en nemen (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1994). Samenvattend kan 

ouderidentiteit geformuleerd worden als de mate waarin de ouder in staat is com-

promissen te sluiten tussen de eigen wensen en behoeften enerzijds en de eisen en 

voldoening die het ouderschap geeft anderzijds.

Oudercompetentie brengt gedrag en communicatie van de ouder in beeld en 

is dus een aanvullend construct op ouderidentiteit dat eerder refereert aan allerlei 

mentale activiteit van de ouder. In de hulpverlening wordt veel gebruik gemaakt 

van het begrip sociale competentie door Spitzberg en Cupach (1989) omschreven als 

de manier waarop mensen doelmatig met elkaar omgaan en door Slot (1988) meer 

toegespitst als de mate waarin iemands gedrag tijdens de taken die deel uitmaken 

van het alledaagse contact met de samenleving, als adekwaat worden beoordeeld. 

Het sociale competentiemodel van Slot, ook wel het taak–vaardigheidsmodel 

genoemd, is gebaseerd op ontwikkelingspsychologische en leertheoretische prin-

cipes. Het gaat over het evenwicht tussen de ontwikkelingstaken die bij de levens-

fase van de ouder behoren en de vaardigheden waarover de ouder beschikt. Met 

ouders wordt gewerkt aan een sterkte/zwakte analyse van de taken en worden 

manieren ontwikkeld om de vaardigheden te vergroten. Dadds en Salmon (2003) 

wijzen op de interactie tussen de competentie van de ouder(s) en die van het kind: 

het tekort aan opvoedingsvaardigheden is een stressor voor het kind dat op zijn 

beurt minder beschermd is tegen risico’s en een grotere kans loopt op problemen 

die weer een stressor voor de ouders vormen. 

In de praktijk van de ouderbegeleiding wordt vooral door (gezins-)maat-

schappelijk werkers gebruik gemaakt van de ideeën van Van der Pas (1994; 2003). 

De ouder wordt in deze visie gepositioneerd als iemand die van nature over een 

ouderlijk verantwoordelijkheidsbesef beschikt voor het kind. Het willen behar-

tigen van de geestelijke en lichamelijke belangen van het kind is voor altijd en 

onvoorwaardelijk. Ontkenning van die positie, gebrek aan respect daarvoor maakt 

de ouder kwetsbaar en de ouderbegeleider incompetent. De kwetsbaarheid van de 
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ouder heeft vooral te maken met de narcistische behoeften die bevredigd worden 

door het kind: de ouder als leverancier van goede genen, als goede opvoeder die 

het verlangen naar vervulling van gemiste kansen en een spiegelbeeld van zichzelf 

bij het kind vindt. In deze opvatting is een disfunctionerende ouder iemand die 

kampt met een stagnatie of regressie in de ouderschapsontwikkeling. De ouder 

wordt gezien als consultvrager die hier en daar een zetje moet krijgen om het juiste 

spoor in de ouderschapsontwikkeling weer te kunnen volgen. De ouderbegeleider 

werkt vanuit de ‘ouderbegeleidende positie’ op een begripvolle en niet beschuldi-

gende manier; ouderbegeleiding is een vorm van counseling waarbij de ouderbe-

geleider als het ware in de schoenen van de ouders gaat staan en door hun vizier 

wil kijken. We hebben hier te maken met een normerende manier van denken over 

ouderfunctioneren waaruit tevens algemene richtlijnen voor de methodiek van 

het ouderbegeleiden worden afgeleid. 

Samenvattend kunnen we constateren dat het gebruik van constructen als 

ouderidentiteit, oudercompetentie en ouderlijk verantwoordelijksheidsbesef de 

ouder in het denken van de hulpverlener centraal stelt. De ouder wordt iemand 

met een eigen positie en daarmee een eigen hulpvraag in de jeugdzorg. De con-

structen zijn ook behulpzaam in het benoemen van essentiële kenmerken van het 

ouderfunctioneren. Als zodanig kunnen ze gezien worden als grove diagnostische 

categorieën die een norm aanreiken voor het ouderfunctioneren en grofweg impli-

ceren welke ouderbegeleiding passend is, bijvoorbeeld met het accent op inzicht of 

gedrag. Tegelijkertijd zijn de begrippen nog erg globaal en statisch en moeten ze 

verder geconcretiseerd worden voor de praktijk om voldoende steun te bieden bij 

een diagnostisch redeneerproces.
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Psychotherapie 

Psychotherapie kent evenmin als ouderbegeleiding een overkoepelend begrip als 

ouderfunctioneren om de kwaliteit van de ouder-kindrelatie in beeld te brengen. 

Ouders worden vanzelfsprekend in de psychotherapie van groot belang gevonden 

voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Geen enkel psychotherapeutisch 

model gaat uit van een eenvoudige een-op-een relatie bij de beïnvloeding van 

ouder en kind. In elk model wordt naast de psychische en relationele factoren ook 

rekening gehouden met biologische en genetische factoren en socio-historische 

invloeden (Van der Staak, Cassee, & Boeke, 1994; Walsh, 2003). De verschillende 

therapeutische theorieën hebben gemeen dat zij de ouder zien als een ‘active agent’,

als iemand die verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van het kind en diffe-

rentiatie aanbrengt tussen de generaties. Verschillen bestaan vooral in opvattingen 

over welke aspecten van het ouderfunctioneren belangrijk gevonden worden om aan te 

werken. 

Bij de groei-georiënteerde benaderingen in de psychotherapie zoals de psy-

chodynamische en de experiëntiële, wordt de ouder gezien als iemand die ont-

wikkelingen bij het kind moet kunnen faciliteren en daarbij het accent legt op 

exploratie, affectie en containment. De ouder brengt samenhang in het gezin en 

haar subsystemen en is in staat gevoelens, gedachten en gedragingen binnen een 

voor de kinderen relevant ontwikkelingsgericht kader te hanteren. 

Ligt het accent op leren en gedragsaanpassing, op het belonen van concreet 

en observeerbaar gewenst gedrag zoals bij de cognitief-gedragstherapeutische 

benaderingen dan is de ouder iemand die zich bij voorkeur instructief en orde-

nend zal opstellen. Bekende voorbeelden zijn de verschillende vormen van 

mediatie-therapie zoals de Parent Management Training Oregon (PMTO) (Berger & 

Van Everdingen, 2006). Met behulp van observatieoefeningen, rollenspelen, video-

voorbeelden en opdrachten wordt nieuw gewenst gedrag stap voor stap geoefend en 

aangeleerd (Bosch & Seys, 1998). 

In de gezinssysteem en de ermee verwante oplossingsgerichte benaderingen 

zal bij het ouderfunctioneren de aandacht uitgaan naar de communicatie-, inter-

actie- en organisatiepatronen in het gezin, maar ook naar de belief systems en de 

sterke kanten van de ouder, naar de oplossingen die eerder door de ouder in een 

andere dan de probleemsituatie toegepast werden (empowerment). Doordat de 

ouder zorgt voor helderheid van regels en in staat is emotionele en fysieke afgren-

zing in interactie en communicatie te realiseren, is differentiatie in de ontwik-

keling van ouder en kind mogelijk. De ouder neemt wisselend de positie in van 
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regisseur en facilitator van de ouder-kindrelatie (Van der Maas, 2002). Bekende 

voorbeelden van grensoverschrijding zijn triangulatie waarin het kind gedwongen 

wordt partij te kiezen voor één ouder en tegen de andere; omleiding van het conflict 

waarbij de ouders een front vormen tegenover het kind dat als enige probleem 

beschouwd wordt en tenslotte parentificatie waarbij de ouder van het kind verwacht 

dat het de ouderlijke rol op zich neemt in het gezin en het kind aan die verwachtin-

gen wil voldoen. 

Parentificatie vormt een mooie illustratie van een begrip dat zich in de prak-

tijk ontwikkelt van een grove categorie die een pathologische ouder-kind relatie 

aanduidt naar een dimensioneel concept waarmee onderscheid gemaakt wordt 

tussen adaptieve en destructieve parentificatie (Byng-Hall, 2002). Bij adaptieve 

parentificatie is er sprake van een heldere delegatie door de ouder van allerlei taken 

(zoals het steunen van de ouder, opvoeden van siblings) en erkenning door de ouder 

van de toewijding en zorg door het kind dat die taken op zich neemt. Hierdoor kan 

het kind zich juist competenter voelen en een positieve ontwikkeling bevorderd 

worden ondanks de voor de leeftijd grote belasting. Parentificatie, een risicofactor 

in relatie tot een kindprobleem als gespleten loyaliteit of een mediërend proces 

tussen de overbelaste ouder en het kindprobleem, kan onder de condities van 

heldere delegatie en erkenning door de ouder van de inspanningen van het kind, 

ook een positieve, empowerende invloed hebben op het kind. De condities werken 

als positief modererende factoren. 

In hun visie op welke aspecten van het ouderfunctioneren vooral van belang 

zijn, leggen de therapeutische modellen verschillende accenten en vullen ze elkaar 

tegelijkertijd ook aan. Er blijkt veel verwantschap met de dimensies van ouder-

functioneren die in wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. We zullen daar 

in de volgende paragraaf uitvoerig bij stilstaan.
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2.2 Theorieën over ouderfunctioneren in het 
wetenschappelijk onderzoek

Ontwikkelingspsychologen en orthopedagogen doen veel onderzoek naar ouder-

functioneren en ouderschap maar het is opvallend dat er weinig helderheid 

bestaat over deze termen. Cowan, Powell en Pape Cowan (1998) constateren dat in 

Bornstein’s vier delen en 59 hoofdstukken tellende Handbook of Parenting (1995) 

geen enkele auteur een definitie van ouderfunctioneren (parenting) of ouderschap 

(parenthood) geeft. 

In deze paragraaf houden we ons bezig met de manier waarop in wetenschap-

pelijk onderzoek het ouderfunctioneren geconceptualiseerd en onderzocht wordt. 

Daarbij stuiten we op het verschijnsel dat “There are almost as many ways of con-

ceptualizing and assessing parent-child relationships as there are researchers and 

authors” (Cowan et al., 1998, p. 6). We onderscheiden bij de bestudering van de 

literatuur een drietal benaderingen (zie ook Parke & Buriel, 1998; Bornstein, 1995): 

die waarbij het ouderfunctioneren geconceptualiseerd wordt in termen van stijlen,

die waarbij vooral aandacht is voor het overte gedrag van de ouder en die waarbij het 

denken, de cognities van de ouder centraal staat.

Stijlen

Darling en Steinberg (1993, p. 493) definiëren een opvoedingssstijl (‘parenting style’) 

als “a constellation of attitudes toward the child that are communicated to the 

child and create an emotional climate in which parent’s behaviors are expressed”. 

De opvattingen van Maughan (2001) en Dekovic et al. (2001) over het ouderfunctio-

neren sluiten hierbij aan. Zij benadrukken het reciproke karakter van de stijl met 

onder meer de kindkenmerken en de ontwikkelingsleeftijd en constateren dat uit 

onderzoek blijkt dat naarmate het kind jonger is het aandeel van de ouder in de 

beïnvloeding groter is. Holden (1995, p. 362) ziet stijl als “a psychological tendency 

that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or 

disfavor”. Stijl heeft dus te maken met een algemene manier van optreden, van 

aanpakken door de ouder. Een stijl staat los van zowel de inhoud van het gedrag 

van de ouder als de specifieke context en heeft een indirecte invloed op het gedrag 

van het kind.

Een veel gebruikte en invloedrijke typologie van opvoedingsstijlen is die van 

Baumrind (1971). Zij onderscheidt de authoritatieve, de autoritaire en de permis-

sieve stijl van opvoeden.  De emotionele (o.a. zelfwaardering), de cognitieve (o.a. 
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competentie en zelfcontrole) en de sociale (o.a. aanpassingsvermogen, populariteit 

bij vriendjes) ontwikkeling van het kind gedijt het best bij een authoritatieve stijl. 

Ouders met een authoritatieve opvoedingsstijl zijn vooral redelijk. Zij geven vrijheid 

binnen redelijke grenzen én zijn tegelijkertijd kordaat in het opleggen van beper-

kingen aan het kind waar dat vanwege de ontwikkelingsleeftijd nodig is. Deze 

ouder is gevoelig voor en oplettend ten aanzien van de behoeften van haar kind, 

een houding die in de literatuur over opvoedingssstijlen vaak aangeduid wordt 

met de term responsive. Baumrind plaatst daarnaast de autoritaire stijl waarbij de 

ouder streng is en weinig gevoelig voor de behoeften van zijn kind. Behoeften en 

impulsen worden als gevaarlijk ervaren en moeten onderdrukt worden. Het tegen-

overgestelde van de autoritaire stijl is de permissieve. Deze ouder staat weliswaar 

voor een warme en redelijke relatie met zijn kind maar geeft de impulsen van het 

kind alle ruimte en stelt weinig grenzen. Deze ouder is te toegeeflijk. In longitu-

dinaal onderzoek volgde Baumrind (1991) kinderen van de kleutertijd tot de adoles-

centie en vergeleek de drie opvoedingsstijlen. Zij vond in het algemeen positieve 

resultaten bij de authoritatieve stijl, in het bijzonder voor de ontwikkeling van de 

competentie van adolescente jongens. Vooral bij jongens waren de lange termijn 

resultaten bij de autoritaire stijl minder; zij scoorden vooral lager op het gebied van 

de sociale en cognitieve vaardigheden.

Het model van Baumrind is verder uitgewerkt door Maccoby en Martin (1983; 

zie ook Parke & Buriel, 1998) door combinaties te maken van warm/responsief en 

afwijzend/niet-responsief aan de ene kant en restrictief/eisend en permissief/niet 

eisend aan de andere kant. Deze opvoedingsstijlen zijn onderzocht in relatie tot 

bijvoorbeeld de persoonlijkheidsproblematiek van de ouder. Afwijzing en gebrek 

aan betrokkenheid werden vaak gevonden bij ouders met depressieve klachten 

evenals bij ouders die onder druk staan vanwege partnerrelatie problematiek. Zij 

zijn meer op zichzelf gericht dan op hun kind. Wanneer de ouder een gebrek aan 

betrokkenheid toont, dan worden bij jonge kinderen verstoringen in de hechting 

gevonden en bij oudere kinderen impulsiviteit, agressiviteit, ongehoorzaamheid, 

stemmingslabiliteit en een lage zelfwaardering. Kinderen en adolescenten van 

verwaarlozende ouders voor wie een minimale zorg én een gebrek aan emotionele 

betrokkenheid kenmerkend zijn, vertonen sociale, leer- en gedragsproblemen. 

(Parke & Buriel, 1998; Thompson, 1998). 

Nederlands onderzoek (Schalenbourg & Verschuren, 2003, Van Aken, 2002) 

heeft aandacht besteed aan de gecombineerde effecten van de moederlijke en de vader-

lijke opvoedingsstijl waardoor meer inzicht ontstaat in de modererende effecten 

van de ene ouder in relatie tot de andere. Kleuters en kinderen van 12 jaar rappor-
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teerden ongeveer dezelfde gevoelens van zelfwaarde wanneer ze met beide ouders 

een goede relatie hadden (steun, veilig gehecht) als wanneer ze die goede relatie 

wel met de ene ouder hadden en niet of weinig met de andere ouder. In onderzoek 

naar probleemgedrag bij kleuters op school en de relatie met ouderschapsstijlen 

werd gevonden dat het toegeeflijke gedrag van één ouder niet verbonden is met 

meer agressief gedrag op school, dit was slechts het geval als beide ouders toegeef-

lijk gedrag vertoonden. Er blijkt dus een interactief of modererend effect te bestaan 

tussen de opvoedingsstijlen van beide ouders. Toegeeflijkheid van vaders is wel 

gerelateerd aan risico op agressief gedrag bij het kind mits ook de moeder een toe-

geeflijke en democratische opvoedingsstijl heeft. Overigens gaat het in dit onder-

zoek om ‘gewone’ ouders bij wie het verschil in opvoedingsstijl geen onderdeel is 

van een conflictueuze relatie, van strijd tussen de ouders. Die ouderlijke conflicten 

over de opvoeding vormen een extra risico factor die het modererend effect van een 

van de ouders waarschijnlijk te niet zal doen.    

Binnen de verschillende stijltheorieën neemt het begrip responsiviteit een cen-

trale plaats in. Het betekent zoals hiervoor gezegd dat de ouder gevoelig is voor en 

oplettend is ten aanzien van de behoeften van het kind. Volgens het (heuristische) 

model van Dix (1991) spelen emoties in het gedrag van de ouder daarbij een centrale, 

regulerende rol. Emoties worden volgens Dix geactiveerd wanneer de belangen 

(concerns) van de ouder behartigd moeten worden. De ouder- kind relatie is een 

unieke relatie waarin de belangen van het kind als onvolwassen en dus afhanke-

lijke en zich ontwikkelende partner een empatisch-affectief (ouder-)systeem nodig 

hebben en waarbij de ouder de verantwoordelijkheid heeft zijn eigen belangen te 

verenigen, zijn gedrag ‘compatible’ te maken, met de belangen van het kind. De 

impact die emoties op ouders en vervolgens op kinderen hebben is daarom sterk 

afhankelijk van de wijze waarop die emoties door de ouder begrepen en geregu-

leerd worden. Meer dan welke andere variabele reflecteren de emoties van de 

ouders de gezondheid van de ouder-kindrelatie. In het model van Dix is het hante-

ren van negatieve en positieve gevoelens als plezier, boosheid en bezorgdheid van 

doorslaggevend belang voor effectief of ineffectief ouderfunctioneren. In positieve 

zin leiden emoties tot responsief en sensitief ouderfunctioneren; in negatieve zin 

ondermijnen ze de ouder-kind relatie. Het door Dix besproken onderzoek onder-

steunt dat emoties een dagelijks fenomeen zijn in de opvoeding, dat emoties de 

kwaliteit van de ouderlijke zorg weerspiegelen, dat uit de negatieve of positieve 

emoties van de ouder blijkt hoe deze belangrijke gebeurtenissen verwerkt en dat 

langdurige en sterk negatieve emoties een signaal zijn voor disfunctioneren in het 

gezin (Dix, 1991; 1992). Hastings en Grusec (1998) onderzochten het oorzakelijke 
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verband tussen de emoties van ouders bij het opvoeden van hun kind en de doelen 

die zij zich daarbij stellen. In navolging van Dix onderscheiden zij drie soorten 

doelen: oudergericht met het focus op de behoeften van de ouder zelf, kindgericht 

met het focus op de socialisering en relatiegericht met het focus op een goede 

relatie. In de ouder-gerichte variant maakten de ouders het meeste gebruik van 

autoritair gedrag en waren zij het minst responsief; deze ouders rapporteerden dat 

ze zich vooral bezorgd, geërgerd en van streek voelden. Bij de kind-gerichte variant 

maakten de ouders vooral gebruik van uitleg en rapporteerden zij vooral neutrale, 

minder extreme gevoelens. Bij de relatie-gerichte variant waren de ouders het 

meest responsief  en ervaarden de ouders vooral sympathie en minder negatieve 

gevoelens. Sekse en status maakten geen verschil.

In Nederlands onderzoek naar opvoedingsstijlen spreekt men vaak van opvoe-

dingsdimensies zoals ondersteuning, controle, instructie en verzorging (Rispens 

& Goudena, 1994). Dekovic, Groenendaal, Noom en Gerrits (1996) voerden een 

onderzoek uit bij ruim twaalfhonderd (niet problematische) gezinnen met als 

doel de beschrijving van de hedendaagse opvoeding en een inventarisatie van 

behoeften aan opvoedingsondersteuning. Het centrale concept in dat onderzoek, 

‘opvoedingsgedrag’, wordt getypeerd door drie dimensies: ondersteuning, autori-

taire controle en autoritatieve controle. Aan die dimensies wordt weer een aantal 

aspecten onderscheiden als respectievelijk warmte en responsiviteit, machtsuit-

oefening en straf, uitleg en autonomie. Die begrippen werden geoperationaliseerd 

door middel van vragenlijsten en in een substeekproef door middel van observatie 

van de ouder-kind interactie. Het opvoedingsgedrag staat centraal in een model 

dat het hedendaags opvoedingsproces moet verklaren en waarin de opvoederken-

merken (persoonskenmerken van de ouder, ouderlijke cognities en beleving van 

de opvoeding), gezinskenmerken, kindkenmerken en omgevingsfactoren worden 

genoemd als factoren die op het opvoedingsgedrag van invloed zijn. (Zie Dekovic, 

Groenendaal, & Gerrits, 1996; Gerrits, Dekovic, Groenendaal, & Noom, 1996; 

Groenendaal, Dekovic, & Noom, 1996). Dekovic et al. (2001) hebben dit model verder 

uitgewerkt waarbij vier factoren onderscheiden worden: de proximale die betrekking 

heeft op de ouder-kindinteractie; de distale die betrekking heeft op de (persoons-) 

kenmerken van de ouder; de contextuele die betrekking heeft op de kwaliteit van de 

gezinsrelaties en tenslotte de globale factor van het sociale milieu van het gezin. 

De invloed van de laatste drie factoren vindt plaats door middel van de eerste: de 

proximale factor (zie ook Veerman, 1988). Met dit model werden twee grootscha-

lige veldonderzoeken geanalyseerd die in Nederland zijn uitgevoerd onder niet-

klinische gezinnen naar gezinsfactoren en de ontwikkeling van kinderen. Dekovic 
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et al. (2001) komen tot de conclusie dat de proximale en distale factoren de meest 

belangrijke factoren zijn die samenhangen met geweld door jongeren. Daarbij is 

het belangrijk de relaties tussen ouder/gezinsfaktoren en probleemgedrag van het 

kind als bidirectioneel te zien. Het zijn wisselende contexten, om de terminologie 

uit het vorige hoofdstuk te gebruiken.

Gedrag

Patterson’s sociaal-interactioneel  model voor coërcief gedrag (Patterson, 1982) beschrijft dat 

positieve interactiepatronen/gedragsreeksen tussen ouder en kind worden geken-

merkt door het wederzijds spontaan bekrachtigen met aandacht en betrokkenheid. 

In negatieve, wederzijds onbevredigende relaties ontbreekt die vanzelfsprekende, 

spontane wijze van met elkaar omgaan en dus bekrachtigen en maakt deze plaats 

voor een interactiepatroon van (af-)dwingen (coërcion). Het gaat om ouder-kind 

interactie met het accent op afwijzing, straf, een beperkte, negatieve communica-

tie en inconsistente disciplinering. Afwijkend of ongewenst gedrag wordt minder 

effectief gestopt, minder accuraat gelabeld en meer versterkt dan bij positieve 

interactie patronen. Het gedrag dat zich in de ouder-kind interactie voordoet kan 

generaliseren naar de interactie met siblings en derden (Patterson & Reid, 1984). In 

het gedragsmodel wordt direct op het overte gedrag van de ouder gelet zoals blijkt 

uit het volgende citaat van Bartels, Parker-Brady en Doreleijers (2000, p. 165). 

Veel ouders bekrachtigen te weinig gewenst gedrag van hun kinde-

ren, maar dwingen het gewenste af door het geven van verzwakkers 

(negatieve reacties, negatief commentaar) op ongewenst gedrag. Dit 

leidt er vaak toe dat het kind vrijwel geen bekrachtigers meer krijgt 

voor gewenst gedrag, maar alleen nog verzwakkers die tevens indirect 

bekrachtigers (aandacht) zijn van het ongewenste. Dit ondermijnt het 

zelfbeeld, zorgt voor negatieve en inadequate kernovertuigingen en 

leidt tot verzet, waarop de ouder nog intenser met negatieve reacties 

reageert. Aldus komt men in een neerwaartse spiraal. De ouder moet, 

als vaardigheid, leren positief te bekrachtigen op het gewenste gedrag. 

Er ontstaat des te gemakkelijker een coërcief proces waarin de ouder-kind dyade 

volledig vastloopt als er sprake is van een (in aanleg) moeilijk of problematisch 

kind én gebrekkige vaardigheden van de ouders (Voets, 1997). 

Kazdin (2001) beschrijft dat uit veel onderzoek blijkt dat inadequaat ouder-

functioneren afwijkend gedrag bij het kind tot gevolg heeft en dat verandering van 

het ouderfunctioneren significante invloed heeft op het gedrag van het kind. Een 
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veel gebruikte therapeutische techniek om het gedrag van ouders ten opzichte van 

hun kind te veranderen van coërcief in pro-sociaal is Parent Management Training 

(PMT), gebaseerd op het model van Patterson en dus de principes van operante con-

ditionering (verschillende manieren van bekrachtigen en bestraffen van gedrag). 

PMT is een van de meest onderzochte methodieken die bovendien ook buiten de 

context van de behandeling van gedragsstoornissen veel wordt toegepast. Kazdin 

constateert dat effectstudies de conclusie ondersteunen dat PMT leidt tot signifi-

cante, blijvende gedragsverandering bij vooral kinderen in de basisschoolleeftijd, 

dat die veranderingen 1 tot 3 jaar na de behandeling stand houden, dat ook ver-

betering optreedt in ander gedrag van het kind, bij siblings en bij de ouder zelf. 

Bij kinderen met ernstige en chronische gedragsproblemen, bij comorbiditeit en 

ernstige gezinsproblematiek nemen de resultaten met PMT af.

Het oorspronkelijke coërcie-model van Patterson werkt volgens het klas-

sieke S(timulus)- R(esponse) schema waarin het gedrag van de ouder en het 

gedrag van het kind afwisselend de S of R zijn. Al spoedig werd dit schema door 

meerdere onderzoekers uitgebreid met de O(rganisme) en aandacht gegeven aan 

de attributieve of interpretatieve activiteit van de ouder. Een mooi voorbeeld van 

die ontwikkeling wordt geleverd door Wahler (1980; 1990) die coërcieve moeder-

kind interacties in vooral lagere sociale milieus onderzocht. Hij constateert dat 

moeders die verwikkeld zijn in zogenaamde ‘coërcive traps’ geneigd zijn hun 

leven met hun kind weinig anders te zien dan hoe ze hun leefomgeving en sociaal 

netwerk waarnemen. Wordt het laatste negatief bekeken dan het eerste ook, het 

zogenaamde ‘perceptual overlap phenomenon’. Wahler merkte dat de transfer van 

de therapeutische resultaten verbeterde als naast training en zelfhulpgroepen 

ook gewerkt werd aan het differentiëren tussen de perceptie door de ouder van de 

opvoedingsproblemen met het kind en de perceptie van de leefomgeving (‘synthe-

sis teaching’). Bij het onderzoek en de behandeling van problematische of meer in 

het bijzonder coërcieve of agressieve ouder kind interacties heeft Wahler dus niet 

alleen aandacht voor het observeerbare gedrag maar ook voor de percepties van de 

ouder. 

Strassberg en Treboux (2000) breidden het coërcie-model uit tot wat zij noemen 

het interpretatie-coërcie model. In hun onderzoek tonen zij aan dat de expressie van 

emoties door kinderen bij coërcieve moeders leidde tot meer inadequate interpre-

taties. Het blijkt dan dat interpreteren van de oorzaken van de emoties of van de 

bedoelingen van het kind de sterkste voorspellende factor is voor het ouderlijk dis-

functioneren. Het lijkt er op dat de negatieve opvattingen van de ouder over de motie-

ven en bedoelingen van het kind bepalend zijn in een verstoorde ouder-kind relatie.
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Cognities

Bij stijl denken we aan de evaluerende en waarderende manieren van doen van 

de ouder die een emotioneel klimaat creëren in de omgang met het kind. Gedrag 

verwijst naar het concreet, observeerbaar gedrag van de ouder ten opzichte van 

het kind. Bij de beschrijving van deze twee componenten van het ouderfunctio-

neren merkten we dat sommige onderzoekers hun construct aanvulden met een 

cognitieve component. Bij opvoedingsstijlen hebben cognities een evaluatieve, 

mediërende funktie en verwijzen zij naar lange termijn doelen in de opvoeding; bij 

coërcief gedrag organiseren de cognities het gedrag. 

De cognitieve component staat centraal in het ‘beliefs construct’ waarbij 

ouders gezien worden als mensen die betekenis toekennen aan het gedrag van 

het kind. ‘Beliefs’ over kinderen kunnen gezien worden als de personal constructs 

van Kelly (1955). Zij ontstaan op basis van ervaringen met het kind en de omge-

ving en vormen een samenhangend geheel van opvattingen. Beliefs worden 

gebruikt om het gedrag van het kind te voorspellen en het eigen gedrag te sturen 

(McGillicuddy-De Lisi & Sigel, 1995). Het belief construct krijgt in verschillende 

theoretische modellen en theorieën een centrale plaats bijvoorbeeld in de attribu-

tietheorie en de informatieverwerkingstheorieën als mediator tussen het gedrag van 

het kind en de reactie van de ouder. Ouderlijke cognities, percepties, ideeën en ver-

wachtingen zijn alle synoniemen; attributies, latente kennis-structuren, scripts 

en cognitive maps zijn verwante begrippen uit de sociale psychologie (zie Dodge, 

1986; Parke & Buriel, 1998). Zij filteren de ervaringen met het kind en vormen die om 

tot opvoedingsstrategieën. Constructivistische modellen zien beliefs als startpunt 

voor alle ervaringen van de ouder met het kind, als sturende kracht voor het gedrag. 

Het belief concept wordt dus op verschillende manieren ingevuld afhankelijk van 

het theoretisch kader waarbinnen het gebruikt wordt. Kenmerkend blijft voor het 

belief concept in alle gevallen a) de cognitie als de kern van het concept, b) een 

mentaal actieve ouder c) de ervaring met kinderen als determinant in de vorming 

van beliefs en d) belief als belangrijke determinant van het ouderfunctioneren. 

De attachment theorie van Bowlby (1969; 1980) vormt een dergelijk kader waar-

binnen beliefs of opvattingen in dit geval over de kwaliteit van de gehechtheidsre-

latie gevormd worden. Volgens deze theorie construeert het kind in de eerste jaren 

van het leven, afhankelijk van de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie een beeld 

(‘internal working model’) van de relatie met gehechtheidsfiguren, meestal de 

ouders, wat betreft hun beschikbaarheid en betrouwbaarheid en analoog daaraan 

van zichzelf als iemand die al dan niet effectief gebruik kan maken van de relatie 
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met gehechtheidsfiguren als veilige basis. Afhankelijk van de mate waarin het 

kind zich veilig voelt is het minder of meer in staat met vertrouwen de wereld te 

verkennen. De kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen kind en ouder blijkt in 

hoge mate samen te hangen met de mentale representatie van de eigen gehecht-

heidservaringen van de ouder (Van IJzendoorn, 1995). Niet zozeer de feitelijke 

ervaringen, maar de mentale ‘strategie’ om met pijnlijke of minder pijnlijke erva-

ringen om te gaan, bepaalt de stijl en het gedrag van de ouder in de relatie met het 

kind (Main, Kaplan, & Cassidy, 1985). De veronderstelling is dat signalen van het 

kind worden waargenomen door hetzelfde filter dat de toegang tot en de kleuring 

van de eigen herinneringen aan de gehechtheidservaringen bepaalt. 

Recenter is er echter ook aandacht voor meer relatiespecifieke mentale 

representaties. George en Solomon (1996; 1999) hebben betoogd dat complementair 

aan het interne werkmodel van gehechtheid bij het kind, er een intern werkmo-

del is bij de ouder van de ouderschapsrelatie met het kind (‘caregiving represen-

tation’). Spiegelbeeldig aan het interne werkmodel van gehechtheid bevat het 

interne werkmodel van ouderschap (of: ouderschapsrepresentatie) percepties van 

zelf, kind en opvoedingsomgeving, die gereguleerd en gevoed worden door defen-

sieve mechanismen. Op het oog bestaat er een theoretische verwantschap tussen 

het gehechtheidstheoretische idee van interne werkmodellen van ouderschap en 

het sociaal-cognitieve idee van latente cognitieve structuren of beliefs van ouders 

over hun kind. Zich baserend op Bowlby’s ideeën over mentale strategieën voor de 

(defensieve) omgang met affectief geladen informatie, onderscheiden George en 

Solomon (1996; 2002) vier dimensies van defensieve mentale processen die gere-

lateerd zijn aan interne werkmodellen van gehechtheid: ouderschapsrepresenta-

ties. Ouders die op basis van analyse van een semigestructureerd interview over 

ouderschap hoog scoren op de dimensie flexibele integratie van ouderschap zijn 

optimaal in staat in hun ouderschap een balans te vinden tussen het bieden van 

een veilige basis voor hun kind en andere aspecten van hun functioneren (zorg voor 

andere kinderen, partnerrelatie, werk). Ouders die hoog scoren op de dimensies 

deactivatie of cognitieve disconnectie laten beperkingen zien in hun vermogen 

informatie aangaande de gehechtheidsbehoeften van hun kind onder ogen te zien 

en te wegen ten opzichte van hun eigen behoeften en taken. De laatste dimensie 

duidt op een meer extreme variant van een dergelijke beperking: hier zijn aspecten 

van ouderschap en gerelateerde aspecten van eigen (traumatische) gehechtheid-

servaringen ondergebracht in cognitief gesegregeerde systemen. Onder de druk 

van de interviewvragen of onder de druk van gehechtheidssignalen van het kind 

kunnen de gesegregeerde cognities of affecten echter het ouderschapssysteem bin-
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nendringen met voor het kind beangstigende en schadelijke gevolgen. Meer dan 

de gehechtheidsrepresentatie van ouders lijken deze ouderschapsrepresentaties 

waardevolle aanknopingspunten te bieden voor diagnostiek van en therapie aan 

ouders met psychosociale problemen (Bonnet, Schuengel, & Baartman, 2005).

2.3 Discussie en conclusie 

Discussie

Door ouderfunctioneren in de zorg en het wetenschappelijk onderzoek centraal te 

stellen wordt duidelijk dat de professionele terminologie over ouderfunctioneren 

nog onvoldoende ontwikkeld is. 

In de zorg worden indirecte verwijzingen uit de context van het ouderfunc-

tioneren gebruikt om de kwaliteit van het ouderfunctioneren te benoemen. 

Daarnaast worden globale begrippen gebruikt, ontleend aan theorieën over ouder-

begeleiding en psychotherapie. Wanneer we het ouderfunctioneren op een heldere 

manier willen onderscheiden van de contextuele factoren die het beïnvloeden en 

we bovendien formuleringen willen gebruiken die concreet en toetsbaar zijn dan 

hebben we een meer uitgewerkt en op het ouderfunctioneren toegespitst begrip-

penkader nodig. Dat helpt de zorg scherper te indiceren en daarmee effectiever 

te maken. Zodoende kan voorkomen worden dat bij opvoedingsproblemen stan-

daard hulp ingezet wordt, gericht op het ouderfunctioneren omdat zorgmodules 

als bijvoorbeeld oudertraining en psycho-educatie nu eenmaal beschikbaar zijn, 

relatief goedkoop en steeds vaker evidence-based. Concreet betekent dit in de casus 

die beschreven is op pagina acht, dat de ouders van Jordy niet behandeld moeten 

worden vanwege hun opvoedingsstijl, hun al of niet bekrachtigen van gewenst 

gedrag of het verkeerde beeld dat zij van hun kind hebben wanneer een leerstoor-

nis of ADHD of partner relatieproblemen of een combinatie van deze contextuele 

factoren van het ouderfunctioneren aan de orde is. De ouders worden onnodig in 

hun deskundigheid ontkracht en er blijft een kans liggen de aanwezige krachten op 

het gebied van ouderfunctioneren te benutten. Anderzijds is het voor ouder noch 

kind helpend wanneer contextuele factoren van het ouderfunctioneren worden 

behandeld terwijl de ouder-kind relatie centraal moet staan. Diagnostiek en 

behandeling vergen in beide gevallen een meer op het ouderfunctioneren toege-

spitst en pragmatisch begrippenkader dan nu beschikbaar is. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar de ouder-kind relatie kan deels in die 

behoefte voorzien. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende 
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begrippen die elk een ander aspect van dat ouderfunctioneren belichten en het 

ouderlijk gedrag specifieker benoemen dan met de globale termen uit de praktijk 

het geval is. De stijlbenaderingen benadrukken vooral de houding van de ouder, 

het emotionele klimaat dat deze creëert; de sociale leertheorieën vooral het obser-

veerbare, concrete gedrag van de ouder en de cognitieve theorieën geven vooral 

aandacht aan de cognitieve inhouden en processen ten aanzien van het kind en de 

eigen relatie met het kind. In hulpverlening en wetenschap heeft elke theorie een 

bepaald focus en kent elk construct zijn beperkingen. Tegelijkertijd is er ook weer 

veel overlap tussen de theorieën en de bijbehorende begrippen, zodat enerzijds gauw 

verwarring kan ontstaan, anderzijds er mogelijkheden voor integratie zijn.

Vaak streven onderzoekers naar een of andere vorm van integratie in de zin dat zij 

het wenselijk vinden dat: 

1) onderzoek zich met meerdere variabelen zou moeten bezighouden omdat dit 

de relevantie van het onderzoek voor de praktijk vergroot en 

2) interventies zich op meerdere aspecten richten omdat dit tot betere behande-

lingsresultaten leidt.

Dit betekent voor sommige onderzoekers (Bartels, 2001; Kazdin, 2001) dat zij con-

cepten lenen uit andere dan bijvoorbeeld het sociaal-leertheoretische paradigma 

maar qua behandelingsinterventies gedragsgeoriënteerd blijven. Voor weer andere 

onderzoekers betekent het dat zij zowel in theorievorming als in behandeling met 

een combinatie van paradigma’s (willen) werken (Davies & Cicchetti, 2004; DeKlyen 

& Speltz, 2001; Dekovic et al., 2001; Maughan, 2001; Parke & Buriel, 1998). 

MacKinnon, Lamb, Belsky en Baum (1990) leveren een mooi voorbeeld 

van het streven naar integratie van meerdere theorieën. Zij vinden dat het 

sociaal-interactioneel model voor coërcief gedrag een te beperkt beeld geeft van 

de ouder-kind relatie en tekort schiet in het verklaren van verschillen. Dezelfde 

gedragsreeksen/gebeurtenissen kunnen door verschillende ouders anders geïn-

terpreteerd en gereconstrueerd worden en dat zal ook weer de reactie op het kind 

bepalen. Gedragsreeksen worden beïnvloed door de percepties en attributies die 

zowel het gedrag van de ouder als van het kind sturen. Het een is het complement 

van het ander. Bij attributie gaat het om de opvattingen of cognities van de ouder 

over de bedoelingen en motieven van het kind. Ouderlijke attributies spelen een 

centrale rol in het voortbestaan van escalaties van ineffectief ouderfunctioneren. 

Attributies worden vervormd (‘negative attributional biases’) als het gedrag van het 

kind nogal wat emoties oproept. Bijvoorbeeld omdat het gedrag van het kind voor 

de ouder nogal bedreigend is, het gedrag belangrijke positieve of negatieve gevol-

gen heeft of de ouder het gedrag van het kind sterk op zichzelf betrekt. Zowel de 
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attachmenttheorie als emotietheorieën verklaren dat affectief geladen gebeurte-

nissen uit het verleden de ouder predisponeren in het heden aandacht te besteden 

aan soortgelijke gebeurtenissen of deze zelfs te creëren. MacKinnon et al. (1990) 

pleiten voor een zogenaamd affectief-cognitief model dat met meerdere determinan-

ten rekening houdt waardoor een breder begrip van de ouder-kind relatie en meer 

mogelijkheden voor behandelingsinterventies ontstaan. Overigens beschrijven zij 

van dat laatste slechts voorbeelden uit de gedragstherapie terwijl het model ruimte 

biedt om ook aan andere therapievormen te denken.

Holden (1995) wijst op het verschijnsel dat in het onderzoek naar de ouder-

kind relatie, ook op itemniveau van de vragenlijsten, de conceptuele verwarring 

snel toeslaat en denkt in navolging van Ajzen en Fishbein (1980) dat het verhelde-

ring kan geven attitude als een  overkoepelend construct te zien dat in drie compo-

nenten onderverdeeld kan worden. De evaluatieve component waarbij het gaat om 

oordelen over de juistheid of de voorkeur voor iets of iemand; hier wordt meestal 

aan gedacht als de term stijl of attitude gebruikt wordt. De belief of cognitieve 

component die verwijst naar kennis en ideeën die men voor waar aanneemt en de 

gedragscomponent die verwijst naar de intentie zich op een bepaalde manier te 

gedragen.

Conclusie

Onze analyse van het ouderfunctioneren levert enkele aandachtspunten op die van 

belang zijn voor de positionering en operationalisatie van dit begrip. 

De theorieën over ouderfunctioneren in de zorg gebruiken globale begrippen 

die weliswaar het totale ouderfunctioneren centraal stellen maar weinig specifiek 

en moeilijk toetsbaar zijn. In wetenschappelijke theorieën wordt ouderfunctioneren 

bij voorkeur gebruikt als een meerdimensionaal begrip maar wordt meestal één 

dimensie als uitgangspunt genomen. In het ene geval wordt het gedrag een centrale 

regulerende rol toegeschreven (Patterson, 1982) een andere keer heeft de emotie die 

functie (Dix, 1991). In theorieën over opvoedingsstijlen worden  meestal twee dimen-

sies belangrijk gevonden, gedragscontrole en ondersteuning of emotionele relaties (tussen 

ouders en kinderen) waarbij cognitie als de voornaamste regulerende factor wordt 

gezien (Cummings, Davies, & Campbell, 2000; Dekovic, Reitz, & Prinzie, 2008). In 

alle gevallen worden weer nuanceringen van gedrag (Patterson, Reid, & Dishion, 

1992) emotie (Dix, 1992) of cognitie (Dekovic et al., 1996; Dekovic et al., 2008) aange-

bracht door onderverdelingen te maken met ‘aspecten’, ‘componenten’ of ‘factoren’. 
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Nuancering van het begrip ouderfunctioneren, van belang voor differentiatie 

van diagnostiek en behandeling, brengt ook het probleem van overlap met zich mee 

(zie ook p. 26 van dit proefschrift). Mogelijk is de ouder die het gedrag van haar kind 

goed reguleert (gedrag) meestal ook een sensitieve ouder (emotie) die voldoende van 

de ontwikkeling van haar kind weet (cognitie). In dit onderzoek zal aandacht besteed 

worden aan de vraag of  nuancering van het ouderfunctioneren door het in deze 

drie dimensies te onderscheiden, empirisch ondersteund kan worden. Het betekent 

dat na het theoretisch onderzoek in dit hoofdstuk in het vervolg veel aandacht zal 

uitgaan naar een betrouwbare en valide operationalisatie van ouderfunctioneren.   

Cummings et al., (2000) wijzen erop dat het gebruik van een meerdimensionaal 

construct de praktische implicaties van wetenschappelijk onderzoek bevordert. Van 

de ouders in de casus van Jordy (zie 1.1) is het voor de clinicus niet alleen belangrijk te 

weten dat zij voldoende invoelingsvermogen hebben (emotie) maar ook dat zij in staat 

zijn dat te tonen op het juiste moment (gedrag), passend bij de ontwikkeling van hun 

kind (cognitie). Zorgverlening is maatwerk. Met dit praktijkonderzoek willen we dat 

ondersteunen door twee stappen te zetten. In de eerste plaats door het totale ouder-

functioneren als focus van onderzoek te nemen en vervolgens het zodanig te nuan-

ceren dat nog meer mogelijkheden en aangrijpingspunten voor hulp beschikbaar 

komen. Nuancering van het ouderfunctioneren vindt plaats door gebruik te maken 

van de drie dimensies (emotie, cognitie en gedrag) die in de zorg en het wetenschap-

pelijk onderzoek steeds weer aan de orde kwamen. Ouderfunctioneren heeft in ons 

onderzoek daarom drie kernfuncties. We streven er naar de kernfuncties zodanig te 

formuleren dat de belangrijkste begrippen die we tegen kwamen bij onze analyse 

van het ouderfunctioneren in zorg en wetenschappelijk onderzoek, geïntegreerd 

worden. Verder moeten de omschrijvingen van de kernfuncties actief en pragma-

tisch zijn in de zin dat ze verwijzen naar het handelen van de ouder en bruikbaar zijn 

voor een brede groep diagnostici en ouderbegeleiders die werken vanuit verschillende 

theoretische kaders met een verscheidenheid aan problematiek. Ook moeten ze vol-

doende mogelijkheden bieden voor operationalisatie en toetsing. Zodoende komen 

we in het volgende hoofdstuk tot de beschrijving van drie functies van het ouder-

functioneren: Regisseren waarbij het accent ligt op concreet observeerbaar gedrag, de 

oudercompetenties; Interpreteren waarbij het accent ligt op de ouderlijke cognities, de 

belief systems van de ouder en de ouderidentiteit, en tenslotte Respecteren waarbij het 

accent ligt op de ouderlijke emoties, het gericht zijn op de persoonlijke groei en het 

emotionele klimaat (Van der Maas & Van Leeuwen, 2008). Deze drie kernfuncties 

vormen samen het ouderfunctioneren en sluiten aan bij de manier waarop de ouder 
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volgens onze definitie de ouder-kind relatie hanteert: wat de ouder concreet doet 

met, denkt van en voelt voor het kind.   

De kernfuncties van het ouderfunctioneren hebben niet alleen een directe 

invloed op de ontwikkeling van het kind maar interacteren tevens met de context 

van het ouderfunctioneren. In hulpverlening en wetenschappelijk onderzoek 

draait het vooral om “contextualizing parenting” (Cummings et al., 2000, p. 201). Het 

ouderfunctioneren wordt gezien als deel van een transactioneel beïnvloedingspro-

ces; als het resultaat van processen die gaande zijn in de ouder, in de ouder-kind 

relatie en in de relatie van ouder met de context. In dat beïnvloedingsproces is 

het ontwikkelingsaspect ook een bepalende factor. In het vignet over Jordy is het 

bijvoorbeeld opvallend dat de klachten over hyperactiviteit en impulsiviteit die op 

zesjarige leeftijd prominent aanwezig zijn, op tienjarige leeftijd naar de achter-

grond verdwijnen waarna de sociale en cognitieve problemen een veel grotere rol 

spelen, waarschijnlijk vanwege de toenemende eisen op die gebieden naarmate 

Jordy ouder wordt. Kortom: de ouder functioneert in relatie tot het kind in bepaalde 

omstandigheden die op een bepaald moment van invloed zijn. 
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3.1 Model van ouderfunctioneren

De drie kernfuncties van het ouderfunctioneren worden gedetailleerd beschreven 

door gebruik te maken van onze verkenningen van het begrip ouderfunctioneren 

in het vorige hoofdstuk. Vervolgens worden de kernfuncties gerelateerd aan de bio-

logische, psychologische en sociale ontwikkeling van het kind. Hierdoor wordt het 

mogelijk ouderfunctioneren concreter en pragmatischer te formuleren en ontstaat 

een goede basis voor operationalisering. De interaktie van ouderfunctioneren met 

omgevingsvariabelen wordt schematisch weergegeven in het functioneel-contextueel 

model van ouderfunktioneren (Van der Maas & Van Leeuwen, 2008). Aansluitend op de 

conclusies uit het vorige hoofdstuk is dit model van ouderfunctioneren opgebouwd 

uit twee hoofdbestanddelen: het ouderfunctioneren als meerdimensionaal begrip 

en de context van het ouderfunctioneren. Zowel in de jeugdzorg als in wetenschap-

pelijk onderzoek biedt dit model mogelijkheden hypothetische verbanden te leggen 

en te onderzoeken. 

Beschrijving van de drie kernfuncties van ouderfunctioneren

Interpreteren

De ouder interpreteert door het geven van betekenissen aan en meningen over wat 

de ouder bij het kind waarneemt. Bij interpreteren gaat het om verklaringen van 

en opvattingen over het gedrag van het kind en de ouder-kind relatie. Het betreft 

de ouderlijke cognities, ‘wat’ de ouder denkt van (de relatie met) het kind, welke 

doelen zij nastreeft, welke inzichten er zijn over de ontwikkeling van het kind. 

Centraal staan woorden als weten, begrijpen, (her)kennen, zich realiseren en onderscheiden.

Opvoeden is voortdurend gedrag van het kind interpreteren, dat wil zeggen 

op basis van kennis en vaardigheden conclusies trekken. De acties van het kind die 

om een reactie vragen van de ouder moeten door die ouder in een zinvol patroon of 

verband geplaatst kunnen worden, begrepen worden in hun context. Daardoor ont-

staat samenhang en continuiteit en reageert de ouder voorspelbaar op het gedrag van 

het kind. Het is niet nodig dat het kind het met de interpretatie van zijn gedrag eens 

is; wel moet het weten wat de ouder bedoelt zodat het gedrag voor beiden eenzelfde 

betekenis krijgt. Dan is er sprake van synchrone interpretatie en dat brengt voorspelbaar-

heid en dus veiligheid in de ouder-kindrelatie. Smetana (1994) typeert de situatie dat 

ouder en kind het niet met elkaar eens zijn maar elkaar wel begrijpen treffend door 

te spreken van ‘acceptable disagreement’. 
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Een open perceptie van en opvoedkundige kennis over de behoeften en moge-

lijkheden van kinderen bevordert een goede interpretatie van het gedrag van het 

kind. De ouder met onjuiste beliefs en een tekort aan opvoedkundige kennis zal 

minder in staat zijn het gedrag van het kind op een correcte manier te interpreteren. 

Respecteren

De ouder respecteert door nieuwsgierig te zijn naar de gevoelens en ervaringen van 

het kind én mee te groeien met de ontwikkeling van het kind. De ouder accepteert 

het ontwikkelingsniveau van het kind en is sensitief voor de balans tussen moge-

lijkheden en beperkingen. Respecteren heeft betrekking op het investeren door de 

ouder van emoties in de ouder-kind relatie. Centraal staan woorden als accepteren, 

verwachtingen hebben, interesseren, belangrijk vinden en waarderen.

Normaal gesproken wordt de ouder-kind relatie als volstrekt vanzelfsprekend 

ervaren en is er een reservoir aan sterke emotionele bindingen en authentieke 

gevoelens waardoor de ouder nieuwsgierig is naar de gevoelens en ervaringen van 

het kind. Voor de ouder is het kind een volwaardige levensgezel die in het gezin 

de kans krijgt nieuwe verplichtingen aan te gaan, nieuwe balansen van geven en 

nemen op te bouwen, te winnen en te verliezen, aan te passen en af te wijken. 

Weliswaar wordt de ouder in zijn gezin met zichzelf en met zijn achtergrond 

geconfronteerd, wordt zij verleid de uit het gezin van oorsprong meegenomen en 

zich eigen gemaakte (geïnternaliseerde) wensen en frustraties zonder nadenken 

dwingend op te leggen aan het eigen gezin, maar tevens is een respecterende 

ouder in staat van dat alles enigszins afstand te nemen. Deze ouder heeft zich 

afgegrensd van de eigen ouders en is daardoor in staat zich binnen het eigen gezin 

adequaat af te stemmen op de kinderen. Zij heeft geleerd compromissen te sluiten 

tussen enerzijds de eigen, individuele wensen en ambities, anderzijds de eisen en 

verplichtingen die het ouderschap met zich meebrengt. De ouder die dit kan, is ook 

een nieuwsgierige ouder, die niet bij voorbaat weet, begrijpt en voelt wat haar kind 

ervaart. Het is de ouder die ruimte maakt voor de gedachten en gebeurtenissen in 

het leven van haar kind met alle dubbelzinnigheden en onzekerheden die daarbij 

horen. Daardoor kunnen de angsten en onzekerheden, het geluk en de zelfverze-

kerdheid eigendom van het kind blijven en worden ze tegelijkertijd geplaatst in een 

ouderlijke context van acceptatie en tolerantie. De ouder biedt op deze manier aan 

het kind de levenservaring zijn eigen gevoelens en ervaringen de baas te kunnen 

worden en tegelijkertijd voldoende afgegrensd te zijn. 

Bij te sterke ambivalente gevoelens en een te sterk afwijzende attitude van de 

ouder is deze onvoldoende in staat de eigenheid van het kind te respecteren door 
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nieuwsgierig en accepterend te zijn. De eigen wensen, behoeften en frustraties staan 

te veel op de voorgrond en de reacties van de ouder worden disfunctioneel

Regisseren

De ouder regisseert door het kind structuur te bieden en te disciplineren met het 

oog op de acceptatie van regels en de sociale aanpassing. Het gaat om leiding 

geven door de ouder aan de relationele en communicatieve processen in de ouder- 

kindrelatie zodat de (sociale) aanpassing van het kind in het gezin en daarbuiten 

mogelijk wordt. Het gaat om het ontwikkelen van en omgaan met grenzen, afspra-

ken en regels tussen de gezinsleden of de verschillende subsystemen in het gezin. 

Centraal staan de woorden als stimuleren, inperken, in staat stellen, informeren en zorgen dat. 

De ouder moet er voor zorgen dat men in het gezin naar elkaar leert luisteren, 

elkaar onderling corrigeert en stimuleert, rekening houdend met leeftijdsvaria-

belen, gevoeligheden en loyaliteiten. Over het algemeen wordt in de hedendaagse 

literatuur gepleit in de opvoeding een juiste mix te bieden van controle en streng-

heid enerzijds en de kans om te exploreren en te experimenteren anderzijds. Onder 

de noemer van regisseren kan ook de regulerende rol van ouders geschaard worden. 

Ouders spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in het reguleren van dagelijkse en 

incidentele stress door het bieden van veiligheid. De regulerende werking van de 

ouder-kindrelatie werkt zodoende door op de fysiologische ontwikkeling van het 

kind (Janssen & Schuengel, 2002; Schore, 2001).

Door een goede regie biedt de ouder het kind de levenservaring dat het de eigen 

gevoelens en ervaringen de baas kan worden en zodoende een afgegrensd individu te 

zijn binnen het gezin. Grensoverschrijdend gedrag in de ouder-kindrelatie en ondui-

delijke en inconsistente leiding leiden tot disfunctionele reacties. 
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Ouderfunctioneren en ontwikkelingsdomeinen van het kind

Het bio-psychosociale ontwikkelingsmodel (Dodge & Pettit, 2003) noemt drie 

ontwikkelingsdomeinen van het kind: de biologische, de psychologische en de 

sociale ontwikkeling. Het model veronderstelt dat de drie domeinen voor kinderen 

een risico kunnen vormen en dat onder meer ouders een mediërende rol kunnen 

spelen. Een ouder gebruikt de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren in 

relatie tot deze drie ontwikkelingsdomeinen. Bij de biologische ontwikkeling kan 

het concreet gaan om bijvoorbeeld lichamelijke verzorging, het dagritme, gezond-

heid en seksualiteit; bij de psychologische ontwikkeling om het omgaan met de 

leeftijdsfase, aandacht geven, meningsvorming, spanningen hanteren en straf-

fen; bij de sociale ontwikkeling om sociale vaardigheden, vrienden en handhaven 

op school. Wanneer we de combinatie van kernfuncties met de ontwikkelings-

domeinen van het kind schematisch voorstellen ontstaat een matrix met negen 

cellen (Figuur 3.1). In elke cel kan worden beschreven wat de ouder per kernfunctie 

moet kunnen bij een bepaald ontwikkelingsdomein van het kind. Het is nu moge-

lijk met behulp van deze matrix het totale ouderfunctioneren in kaart te brengen en te 

operationaliseren.

Figuur 3.1    Ouderfunctioneren en kindontwikkeling
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Interpreteren
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Sociale
ontwikkeling
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met anderen m. b. t. 
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Ouderfunctioneren en context: het functioneel-contextueel 
model

We spraken eerder (p. 6 van dit proefschrift) van de wisselende contexten van ouder 

en kind en de wederzijdse beïnvloeding die in de loop van de tijd plaatsvindt tussen 

ouderfunctioneren en omgevingsvariabelen zoals de persoonlijkheidskenmerken 

van de ouder, de kindkenmerken en de partnerrelatie. Het ecologische model van 

de menselijke ontwikkeling (Bronfenbrenner & Ceci, 1994) onderscheidt micro-, 

meso-, exo- en macrosystemen. Toegepast op het ouderfunctioneren biedt het 

model de mogelijkheid de aandacht te vestigen op de veelheid van omgevingsvari-

abelen die daarbij op elkaar inwerken. Het microsysteem omvat de directe contac-

ten van de ouder met het kind, het opvoedingsgedrag. Het gaat om kenmerken van 

de ouder zelf en kenmerken van het kind. Het mesosysteem omvat verschillende 

andere microsystemen waarin de ouder regelmatig interacteert zoals de partner-

relatie, het gezin, de grootfamilie, de kennissenkring, de school en het werk. 

Exosystemen zoals een schoolbestuur, de media, politieke- en vakorganisaties 

zijn sociale structuren waarin de ouders niet direct deelnemen maar die wel van 

invloed zijn op de verschillende microsystemen. Tenslotte vormen de verschillende 

subsystemen samen macrosystemen die de manier bepalen waarop samenlevin-

gen functioneren, algemene normen en culturele waarden vorm krijgen en verde-

ling van middelen en macht plaatsvindt. 

Er zijn meerdere theoretische (proces)modellen die het ouderfunctioneren 

inbedden in meer complexe systemen en op verschillende niveaus de biologische, 

historische en sociale invloeden op het ouderfunctioneren in beeld brengen (Belsky, 

1984; Cummings et al., 2000; Lerner, Castellino, Terry, Villarruel, & McKinney, 

1995). Deze modellen zijn vooral geschikt om allerlei theoretische verbanden te 

leggen en hebben heuristische waarde voor wetenschappelijk onderzoek. In ons 

onderzoek zijn vooral de invloeden op micro- en meso niveau van belang omdat die 

een vertaling naar de klinische praktijk mogelijk maken en men daar wil vaststel-

len of het functioneren van deze ouder past bij de ontwikkelingsbehoeften van dit 

kind in deze situatie. Bovendien zijn de contextuele invloeden op het ouderfunc-

tioneren, de proximale en distale factoren (zie p. 20 van dit proefschrift) op deze 

niveaus het meest overtuigend aangetoond (Belsky & Fearon, 2004; O‘Connor, 2002). 

Voor ons onderzoeksmodel is in de eerste plaats kenmerkend dat het ouder-

functioneren centraal staat en wordt onderscheiden van de context van het 

ouderfunctioneren. Zodoende kan inzichtelijk en expliciet worden gemaakt 

wat onderwerp van hulp moet zijn. Verder is voor diagnostiek en begeleiding 
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van belang ouderfunctioneren te zien in wisselwerking met de context van het 

ouderfunctioneren. Het functioneel-contextueel model van ouderfunctioneren (Figuur 3.2) 

geeft dat transactioneel proces schematisch weer zonder de pretentie te hebben 

de wisselwerking tussen alle niveaus te representeren. Het model toont een zestal 

contextuele variabelen die zowel een protectieve als een risicofactor voor het 

ouderfunctioneren kunnen vormen, te weten: de persoonlijkheidskenmerken van 

de ouder (inclusief eventuele psychopathologie), de kindontwikkeling (inclusief 

eventuele problemen in die ontwikkeling) en kindkenmerken, de partnerrelatie, 

stress in het gezin, sociale ondersteuning en werk. In het diagnostische proces 

vindt een afweging plaats van de invloed van elk van deze contextuele factoren op 

het ouderfunctioneren. 

Concluderend

Het functioneel-contextueel model van ouderfunctioneren breidt het discours over ouder-

functioneren uit, het schept een kader waarbinnen een deugdelijk instrumenta-

rium voor diagnostiek en indicatiestelling kan worden ontwikkeld en het verfijnt 

de interventiemogelijkheden van de hulpverlener. (Azar, Lauretti, & Loding, 1998; 

MacKinnon, Lamb, Belsky, & Baum, 1990). 

Figuur 3.2    Het functioneel-contextueel model van ouderfunctioneren
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3.2 Operationalisatie: de constructie van de 
Vragenlijst voor Ouderfunctioneren

Met behulp van de matrix over ouderfunctioneren en kindontwikkeling (Figuur 3.1) 

werd gewerkt aan de operationalisering van het ouderfunctioneren door middel 

van een vragenlijst. Dezelfde criteria werden toegepast zoals eerder genoemd in 

1.2 en 3.1 teneinde de bruikbaarheid voor de praktijk te optimaliseren. De vragen 

moesten pragmatisch zijn en dus verwoorden wat de ouder doet, denkt en voelt in 

relatie tot het kind. Ze moesten breed toepasbaar zijn en dus bruikbaar voor een breed 

scala aan problematiek en hulpverleners. Tenslotte moest de vragenlijst handzaam 

zijn, gemakkelijk en niet onnodig tijdrovend in gebruik.

Vooronderzoek 

Onderwerp van het vooronderzoek (Bijlsma, 1996) was de constructie van een 

Vragenlijst Voor Ouderfunctioneren, de VVO. De VVO was bedoeld voor ouders 

van kinderen in de basisschoolleeftijd en werd ingevuld door de hulpverlener 

tijdens de diagnostische fase of de behandeling. De vragenlijst was gebaseerd 

op het functioneel-contextueel model en had 74 items onderverdeeld in negen 

schalen die overeenkwamen met de negen cellen uit dit model. De items van de 

VVO waren deels geformuleerd op basis van klinische ervaring, deels afgeleid van 

bestaande vragenlijsten die deelaspecten van het ouderfunctioneren meten. Het 

betrof de Nederlandse vertaling van de Parenting Dimensions Inventory (Gerrits, 

Groenendaal, Dekovic, & Noom, 1996), de Gezins Klimaat Schaal (Jansma, 1988) 

en de Vragenlijst Gezinsfunctioneren (Ten Brink et al., 2000). De wijze van con-

strueren van de VVO kwam overeen met wat Oosterveld en Vorst (1996) de rationele 

methode noemen. Deze methode van construeren was gericht op het optimalise-

ren van de indruksvaliditeit (face validity) door in alle stappen van de constructie 

de oordelen van deskundigen een rol te laten spelen. 

In het onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de VVO werd 

aandacht besteed aan het differentiërende vermogen van de items, de betrouw-

baarheid in de zin van interne consistentie en test-hertest betrouwbaarheid, de 

correlaties tussen de negen schalen van de VVO en de indruksvaliditeit. Door 21 

hulpverleners uit de jeugd-ggz werd voor 80 ouders van 47 kinderen de VVO inge-

vuld. Geconcludeerd werd dat een aantal items overbodig waren, dat wil zeggen 

onvoldoende spreiding vertoonden maar dat sommige, zoals die over seksuele inte-

griteit en mishandeling, voor de hulpverlening wel een grote relevantie hebben. 
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De betrouwbaarheid van de schalen voor de drie kernfuncties van ouderfunctio-

neren en de drie ontwikkelingsdomeinen van het kind was op enkele (sub)schalen 

na (< 0.70), goed tot zeer goed met een range van 0.83-0.96. Ook de test-hertest 

betrouwbaarheid bleek, op twee subschalen na hoog tot zeer hoog (range 0.88-0.95, 

n = 19). De samenhang tussen de schalen en dan in het bijzonder die tussen de drie 

kernfuncties van het ouderfunctioneren was hoog tot zeer hoog. Dit onderzoek 

vormde de basis voor de vervolgstudies in deze dissertatie naar de verbetering van 

de itemset en naar verschillende soorten van betrouwbaarheid en validiteit.

De ontwikkeling van de Taxatielijst voor Ouderfunctioneren: 
de TvO

Aan verbetering van de itemset van de VVO werd gewerkt door deze verder te ont-

wikkelen met behulp van de volgende vragen:

Past een item voldoende bij het beschreven concept van ouderfunctioneren, het 

criterium van theoretische relevantie.

Verwoordt een item datgene waar een hulpverlener op let als met ouders gewerkt 

wordt, het criterium van klinische relevantie. 

Zijn de items duidelijk geformuleerd, het criterium van transparantie.

Moeten items toegevoegd worden, het criterium van volledigheid.

Aan beantwoording van deze vragen werd gewerkt door het ontwikkelen van een 

nieuwe versie van de VVO met behulp van de facet-design methode én de beoorde-

ling van de vragenlijst door deskundigen (n = 14) uit de jeugd-ggz (Van der Veen, 

Van der Maas, & Veerman, 2001). Zodoende ontstond de definitieve versie van de 

vragenlijst voor ouderfunctioneren: de Taxatielijst voor Ouderfunctioneren (TvO). 

Deze lijst wordt verder in dit onderzoek gebruikt. De nieuwe naam van de vragen-

lijst sluit beter aan bij het doel waarvoor de lijst in de praktijk gebruikt kan worden, 

namelijk het taxeren of diagnosticeren van het ouderfunctioneren en benadrukt 

de grondige revisie ten opzichte van de oude vragenlijst uit het vooronderzoek. 

Itemconstructie

Nadat de items uit de VVO waren verwijderd die onvoldoende differentieerden of 

die onbetrouwbaar waren, werden de overige items met behulp van de facet-design 

methode geanalyseerd en nieuwe items bij gemaakt. Het facet-design is een metho-

diek voor het ontwikkelen van vragenlijsten (Oosterveld & Vorst, 1996; Stouthard, 

1999; Verhelst, 1999). Deze methodiek maakt het mogelijk de inhoudsvaliditeit 

van een instrument te bevorderen door het te meten begrip, ouderfunctioneren, 
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centraal te stellen. Met behulp van een karteringszin werd in dit onderzoek het 

ouderfunctioneren per item systematisch geoperationaliseerd in inhoudsfacetten, 

populatiefacetten en responsfacetten (Figuur 3.3). De karteringszin helpt om elk 

item te controleren op theoretische relevantie en volledigheid.

De TvO heeft twee inhoudsfacetten: de kernfuncties van het ouderfunctioneren: 

Interpreteren, Respecteren en Regisseren én de ontwikkelingsdomeinen van het 

kind: de Biologische, de Psychologische en de Sociale ontwikkeling. Om het begrip 

ouderfunctioneren volledig door het instrument te laten dekken zijn ten minste 

negen items, een volle matrix, nodig. Aangezien de ontwikkelingsdomeinen van 

het kind onderverdeeld werden in meerdere subdomeinen zoals ‘lichamelijke verzor-

ging’ en ‘dagritme’ van de biologische ontwikkeling; ‘aandacht’ en ‘spanningen’ van 

de psychologische ontwikkeling; ‘sociale vaardigheden’ en ‘vrienden’ van de sociale 

ontwikkeling, waren voor de TvO uiteraard meer dan negen items nodig. Volgens de 

methodiek van het facet-design waren er voor ieder sub ontwikkelingsdomein drie 

items die ieder navraag doen naar de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren. 

Uit praktische overweging moest de TvO niet te uitgebreid worden zodat besloten 

werd het minimum aantal subdomeinen per ontwikkelingsdomein op zes te houden 

en het maximum op acht. Het aantal items van de uiteindelijke versie van de TvO 

kwam daardoor tussen de 54 en de 72 (3 x 3 x 6 en 3 x 3 x 8) te liggen. Er van uitgaande 

dat na beoordeling van de conceptversie van de TvO enkele items zouden vervallen, 

was overschrijding van het aantal items in de ontwikkelingsfase geen probleem. 

Figuur 3.3   Karteringszin “ouderfunctioneren”
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De conceptversie van de TvO telde 84 items verdeeld over 28 subdomeinen van de 

kindontwikkeling. 

Bevorderen van Betrouwbaarheid

Met het doel de overzichtelijkheid te vergroten, antwoordtendenties te voorkomen 

en daarmee de betrouwbaarheid van de TvO te verhogen werd een aantal principes 

uit de testtheorie toegepast (Drenth & Sijtsma, 1996; Judd, Smith, & Kidder, 1991; 

Swanborn, 1994). 

Er werd gebruik gemaakt van een toelichting vooraf zodat de respondent (een 

hulpverlener) inzicht krijgt in de theorie waarop de TvO is gebaseerd en het dui-

delijk is dat het bij de taxatie van belang is onderscheid te maken in het denken 

(interpreteren), het voelen (respecteren) en het doen (regisseren) van de ouder. 

Dit bevordert een nauwkeurige scoring.

Items die over hetzelfde onderwerp gaan, werden per (sub-)domein bij elkaar 

geplaatst om verwarring bij de respondent te voorkomen. Bovendien werden 

de items binnen hetzelfde (sub)domein zodanig geclusterd dat steeds een 

‘Interpreteren’-item, een ‘Respecteren’-item en tot slot een ‘Regisseren’-item 

op elkaar volgden. Naar verwachting is het op deze manier eenvoudiger de ver-

schillen tussen de items binnen een (sub)domein op te merken en zal er minder 

gauw een antwoordtendentie optreden omdat men in de pas probeert te blijven 

lopen met eerder gegeven antwoorden.

Bij het rangschikken van de items werd het funnel-principe gebruikt waarbij 

algemene vragen,  bijvoorbeeld die over de ontwikkelingsfase, eerst gesteld 

worden, gevolgd door meer specifieke en gedetailleerde vragen zoals die over 

regels en straffen. Dit bevordert de overzichtelijkheid van de vragenlijst. 

Er werden niet alleen positief geformuleerde items gebruikt maar ook enkele 

negatieve items; de respondent wordt zodoende ‘bij de les gehouden’ en de kans 

op tendentie tot een consistent keuzepatroon wordt verminderd.

In Figuur 3.3 kan men zien dat gekozen werd voor een 4-puntsschaal met de 

volgende antwoordcategorieën: ‘duidelijk van toepassing’, ‘in het algemeen wel 

van toepassing’, ‘in het algemeen niet van toepassing’ en ‘duidelijk niet van 

toepassing’. De respondent kan uit deze antwoordmogelijkheden kiezen, door 

respectievelijk ‘ja!’, ‘ja’, ‘nee’ en ‘nee!’ te omcirkelen. Een antwoordtendentie 

naar het midden wordt met de 4-puntsschaal voorkomen.
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Evaluatie conceptversie TvO, vaststelling definitieve versie TvO 

Met het doel de inhoudsvaliditeit van de TvO te verbeteren, werden de items van 

de conceptversie van de TvO door zeven hulpverleners gecategoriseerd naar kern-

functie en ontwikkelingsdomein. Bij bepaling van de inhoudsvaliditeit, ook wel 

content validity (Drenth & Sijtsma, 1996, p. 178) of face validity (Judd, Smith & 

Kidder, 1991, p. 54) genoemd, maakten we gebruik van experts die beoordeelden 

of de items van de vragenlijst naar inhoud een goede representatie gaven van het 

onderzoeksgebied, het ouderfunctioneren. Items waarbij meer dan de helft (4) een 

andere indeling maakte, werden verder onderzocht. Dit was het geval bij 17 % van 

de items over de ontwikkelingsdomeinen van het kind, 6 % (waarvan 5% ‘respecte-

ren-items’) bij de items over de kernfuncties van het ouderfunctioneren en 1 % van 

de items werd anders ingedeeld voor zowel de kernfunctie als het subdomein.

Met het oog op verbetering van de praktische bruikbaarheid van de TvO gaven 

zes hulpverleners een oordeel over de klinische relevantie van de items, de helder-

heid in formulering van de items en de mate waarin een item in het algemeen aan 

de orde komt in een intakegesprek. Over de eerste twee punten waren vrijwel geen 

kritische opmerkingen; 31 % van de items komt volgens minimaal de helft van de 

respondenten niet aan de orde tijdens een intakegesprek. 

De evaluatie door deskundigen naar inhoud en praktische bruikbaarheid 

leidde tot de verwijdering van 15 items uit de conceptversie die in beide evaluaties 

niet goed beoordeeld waren, drie sub-domeinen werden verwijderd en vier samen-

gevoegd tot twee. Zodoende kwam een definitieve itemverdeling tot stand (zie 

Tabel 3.1). Verder werd een aantal items anders geformuleerd (zie voor uitvoerige 

rapportage Van der Veen, Van der Maas, & Veerman, 2001). 

De TvO die verder in dit onderzoek gebruikt werd, kreeg zodoende met 69 

items de definitieve vorm (Bijlage I) met 23 items voor elke kernfunctie gerelateerd 

aan 18, 27 en 24 items uit respectievelijk het domein van de biologische, psychologi-

sche en sociale ontwikkeling. De volledige lijst staat in Bijlage 1.
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Tabel 3.1 Itemverdeling  TvO

Ontwikkelingsdomein van het kind Subdomein Items (n) per domein

 Biologische ontwikkeling

1. Lichamelijkheid
2. Verzorging
3. Dagritme
4. Gezondheid
5. Seksualiteit
6. Risicovol gedrag

6 x 3 = 18

Psychologische ontwikkeling

1. Leeftijdsfase 
2. Schoolprestaties
3. Aandacht
4. Meningsvorming
5. Problemen
6. Spanningen
7. Regels
8. Straffen
9. Seksuele integriteit

9 x 3 = 27

  Sociale ontwikkeling

1. Belonen
2. Sociale vaardigheden
3. Gezinsnetwerk
4. Vrienden
5. Conflicten met leeftijdsgenoten
6. Handhaven in de buurt
7. Handhaven op school
8. Schoolloopbaan

8 x 3 = 24
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Dit hoofdstuk omvat drie studies. In de eerste studie onderzochten we de 

betrouwbaarheid van de TvO. Verder werd in deze studie de constructvaliditeit 

van de TvO onderzocht door na te gaan of de antwoordpatronen van gebruikers 

van de vragenlijst ondersteuning bieden aan de vooraf gedefinieerde structuur 

van de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren. In de tweede en de derde 

studie werd de criteriumvaliditeit van de TvO onderzocht en stelden we de vraag 

naar de samenhang tussen ouderfunctioneren en twee contextuele variabelen 

waarvan bekend is dat ze ouderfunctioneren beïnvloeden: psychiatrische pro-

blematiek van de ouder en psychiatrische problemen van het kind.

4.1 Studie 1: Onderzoek naar de betrouwbaarheid 
van de TvO en naar het onderscheid tussen de 
drie kernfuncties van ouderfunctioneren 

Theorie en vraagstelling

In dit onderzoek hebben we ouderfunctioneren gedefinieerd als een begrip met drie 

kernfuncties en vervolgens geoperationaliseerd door middel van een Taxatielijst 

voor Ouderfunctioneren (TvO). In de voorgaande hoofdstukken is de theoretische 

verantwoording van de vragenlijst gegeven. Het onderzoek met de TvO betreft in 

deze eerste studie de vraag naar de interne-consistentiebetrouwbaarheid en de 

test-hertestbetrouwbaarheid van dit instrument en tenslotte of de drie kernfunc-

ties van ouderfunctioneren in ons onderzoek als drie aparte functies teruggevon-

den worden.

In het algemeen kan van een betrouwbaar instrument verondersteld worden 

dat de daarmee te meten eigenschap op een stabiele manier gemeten wordt, vrij 

van meetfouten door allerlei toevallige gebeurtenissen in of buiten de respon-

dent (zie Aiken, 1999). De interne-consistentiebetrouwbaarheid, berekend met 

Cronbach’s alfa coëfficiënt geeft primair een indicatie van de generaliseerbaarheid 

van de scores op de geselecteerde items binnen de vragenlijst gebaseerd op de cova-

rianties tussen alle individuele items. De test-hertestbetrouwbaarheid beschrijft 

de generaliseerbaarheid van de vragenlijstscores over tijd. De test-hertestbetrouw-

baarheid wordt als een noodzakelijke aanvulling gezien van de interne-consisten-

tiebetrouwbaarheid omdat met de generaliseerbaarheid over tijd ook verandering 

betrouwbaar gemeten kan worden (Drenth & Sijtsma, 1996; Evers et al., 2000; De 

Zeeuw, 1996).
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De tweede vraag betreft het onderzoek naar de interne structuur van de TvO en 

dus naar een aspect van de construct- of begripsvaliditeit van de TvO (zie Evers et al., 

2000, p. 1418). Zowel bij de constructie als de instructie van de TvO is veel aandacht 

besteed aan het onderscheiden van de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren: 

Interpreteren, Respecteren en Regisseren. De vraag is of deze drie kernfuncties in 

het onderzoek als afzonderlijke factoren te onderscheiden zijn.

Samenvattend zijn de onderzoeksvragen van de eerste studie: 

Hoe betrouwbaar is de TvO in de zin van interne-consistentiebetrouwbaarheid 

en test-hertestbetrouwbaarheid ?

Zijn de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren te onderscheiden ? 

Opzet van het onderzoek

Deelnemers 

Voor het onderzoek vulden professionele hulpverleners uit de jeugd-ggz de TvO in van 

ouders van kinderen die bij hen in onderzoek of behandeling waren (N = 472). De 

groep respondenten  bestond voor meer dan de helft (53%) uit kinder- en jeugdpsy-

chologen en orthopedagogen en voor iets minder dan de  helft (47%) uit gezins-

maatschappelijk werkers en gezinshulpverleners.  Tweederde van hen werkte op 

een afdeling (polikliniek, dagkliniek, 24uurs behandeling) van een kinder- en 

jeugdpsychiatrisch centrum, de overige respondenten waren ongeveer gelijk ver-

deeld over instellingen voor ggz, jeugdhulpverlening, vrijgevestigden en speciaal 

onderwijs. Van de deelnemers was 78% vrouw en 22% man; de leeftijd was voor 

beide groepen ongeveer hetzelfde verdeeld tussen de 25 en 56 jaar. De werkervaring 

varieerde van beginnend tot zeer ervaren.

De gezinssamenstelling van de beoordeelde gezinnen bestond voor ruim tweederde 

uit twee-ouder en voor bijna een derde uit één-oudergezinnen. In vrijwel alle gezin-

nen was de moeder aanwezig, in ruim een kwart van de gezinnen was de vader 

afwezig. 

De laatstgenoten opleiding van de moeders was voor 6% basisonderwijs, voor 30% 

vmbo, voor 8% havo/vwo, voor 18% mbo en voor 23% hbo/universiteit; 15% bleef onbe-

kend. Van de moeders was 41% huisvrouw, 15% was minder dan 16 uur werkzaam en 

34% werkte meer dan 16 uur; 5% was werkzoekend en 5% bleef onbekend. De natio-

naliteit was voor 91% van de moeders Nederlands en voor bijna 9% niet Nederlands. 

De laatstgenoten opleiding van de vaders was voor 4% basisonderwijs, 28% vmbo, 6% 

havo/vwo, 22% mbo en 26% hbo/universiteit; 14% was onbekend. Duidelijk zorgden 

de vaders voor het grootste deel van het gezinsinkomen omdat 86% 16 uur of meer 



48

hoofdstuk 4

werkzaam was, 2% was huisman, 5% was werkzoekend en van 7% was onbekend wat 

hun werkzaamheden waren. De nationaliteit was voor 94% van de vaders Nederlands 

en 6% niet Nederlands.

Van de onderzochte kinderen was 75% jongen en 25% meisje variërend in leeftijd 

van 4 tot en met 13 jaar, de gemiddelde leeftijd was 9 jaar. Bijna de helft, 47% bezocht 

het basisonderwijs, 17% het speciaal basisonderwijs, 25% het speciaal onderwijs, 

cluster 4 en van 11% was onbekend welk soort onderwijs ze volgden. In de gezinnen 

van de onderzochte kinderen was in 53% geen sprake van ouder/gezinsproblemen, 

47% had daar wel mee te maken. De meeste vragenlijsten waren ingevuld voor de 

moederfiguur, 88%.

Instrumenten

De Taxatielijst voor Ouderfunctioneren, de TvO (Bijlage 1) werd in het vorige hoofd-

stuk uitvoerig beschreven. De vragenlijst is gebaseerd op het functioneel-contex-

tueel model en bedoeld om op een systematische manier een taxatie te kunnen 

maken van de kwaliteit van de ouder-kind relatie. Aan de lijst is een korte gebrui-

kersinstructie toegevoegd evenals een samenvatting van de theoretische uitgangs-

punten. De lijst wordt ingevuld door de hulpverlener over ouders van kinderen in 

de basisschoolleeftijd en telt 69 items die verdeeld zijn over drie kernfuncties van 

het ouderfunctioneren: Interpreteren, Respecteren en Regisseren die weer gere-

lateerd zijn aan drie ontwikkelingsdomeinen van het kind: het biologische, het 

psychologische, en het sociale domein. De scores op de drie kernfuncties bestaan 

uit een optelling van de itemscores van elke functie; de somscore van de TvO geeft 

een indruk van de kwaliteit van het totale ouderfunctioneren waarbij geldt: hoe 

hoger de score, hoe hoger de kwaliteit van het ouderfunctioneren.

De vragenlijst Algemene Informatie, de A.I. (Bijlage 2) telt 35 items en wordt tege-

lijkertijd met de TvO ingevuld en levert achtergrondgegevens over: 

de invuller of respondent, 5 items

de gezinssamenstelling, 2 items

de moeder, 7 items

de vader, 7 items 

het kind, 10 items

de hulpverlening, 4 items
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Procedure

De werving van professionele hulpverleners vond plaats bij zeven instellingen voor 

kinder-en jeugdpsychiatrie, jeugd-ggz, jeugdzorg en enkele vrijgevestigde kinder-

en jeugdpsychotherapeuten in het westen en midden van het land. De onderzoeker 

verzocht eerst telefonisch om medewerking, waarna een schriftelijke bevestiging 

volgde en een persoonlijke toelichting over opzet en doelen van het onderzoek. De 

hulpverleners werd gevraagd een aantal TvO’s in te vullen bij voorkeur na kennis-

name van de verwijsgegevens en het voeren van twee intakegesprekken. In de loop 

van het onderzoek werd de relatie met de respondenten levendig gehouden door 

regelmatig bezoek waarbij geïnformeerd werd naar ervaringen en vorderingen bij 

het invullen van de vragenlijsten. Ook was er een nieuwsbrief per e-mail onder de 

naam N.O.O.: Nieuws over Onderzoek en Ouders.

Voor het vaststellen van de test-hertest betrouwbaarheid werden aanvullende 

gegevens verzameld. In het kader van het onderdeel ouderbegeleiding van de oplei-

ding tot GZ-psycholoog accent kinderen en jeugdigen (2006) werd aan 14 cursisten 

gevraagd de TvO in te vullen voor twee ouders uit hun praktijk. De cursisten mochten 

zelf de ouders kiezen, mits men minimaal twee contacten had gehad. Zonder aan-

kondiging vooraf werd na 14 dagen aan de cursisten gevraagd voor dezelfde ouders de 

TvO nogmaals in te vullen. Uiteindelijk werd door 12 cursisten van 22 ouders (n = 22) 

de TvO tweemaal ingevuld.

Resultaten 

Verkennende analyses

Alle vragenlijsten werden gecontroleerd op ontbrekende items alvorens de 

schaalanalyses uit te voeren. Bij meer dan 10% ontbrekende items, 7 of meer bij 

een TvO met 69 items, werd een vragenlijst uit het bestand verwijderd. Wanneer 

een vragenlijst minder dan 7 ontbrekende items telde, kreeg elk van die items de 

gemiddelde waarde van het betreffende item uit de dataset. Dit alles leidde tot het 

verwijderen van 3 vragenlijsten; voor 41 vragenlijsten werden tussen de 1 en 5 items 

vervangen door de gemiddelde score van het betreffende item, dit betrof 0.24 % van 

alle items (zie Tabel 4.1). Op dit bestand (N = 469), met voor alle schalen van de TvO 

hetzelfde aantal deelnemers werden de statistische analyses van de eerste studie 

uitgevoerd.
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Gemiddelden en betrouwbaarheden

Tabel 4.2 geeft de gemiddelden en betrouwbaarheden van alle TVO-schalen voor 

de gehele dataset (N = 469). Omwille van de vergelijkbaarheid van de schaalgemid-

delden werd de ruwe score per schaal steeds gedeeld door het aantal items van 

die schaal. Op deze wijze komen de schaalgemiddelden binnen het bereik van de 

itemschaal (score 1 t/m 4) te liggen. De scores 3-4 reflecteren de Ja-kant van de item-

schaal, de scores 1-2 reflecteren de Nee-kant. Alle gemiddelde schaalscores lagen 

rond de 3. Bij de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren kwam de gemiddelde 

score op Regisseren net onder de 3 en die op Interpreteren en Respecteren er net 

boven. Statistische toetsing liet ook zien dat de gemiddelde score op Regisseren 

significant verschilde van de scores op de overige twee dimensies, deze verschilden 

onderling niet van elkaar (F = 227,47; df = 2 < 0,001; ANOVA voor herhaalde metin-

gen, gevolgd door paarsgewijze t-toetsen). Ouders van aangemelde kinderen leken 

hun kinderen relatief minder goed te regisseren. Bij de ontwikkelingsdomeinen 

van het kind viel de score op de Biologische ontwikkeling het hoogst uit, boven de 

3, terwijl de scores op de Psychologische en Sociale ontwikkeling hier net onder 

vielen. Hier laat een statistische toetsing zien dat de gemiddelde scores op alle drie 

de ontwikkelingsdomeinen van het kind significant van elkaar verschilden (F = 

194,21; df = 2, p < 0,001; ANOVA voor herhaalde metingen, gevolgd door paarsge-

wijze t-toetsen). Ouders leken hun kind het beste te benaderen op het domein van 

de Biologische ontwikkeling en op het domein van de Sociale ontwikkeling weer 

beter dan op dat van de Psychologische ontwikkeling. 

Aantal ontbrekende  items per lijst  Aantal lijsten Percentage

0 428 90,7

1 23   4,9

2 5   1,1

3 9   1,9

4 3   0,6

5 1   0,2

12 3   0,6

Totaal 472 100,0

Tabel 4.1    Ontbrekende items per vragenlijst
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Op basis van de gehele dataset werden de Cronbach’s alpha coëfficiënten 

voor interne-consistentiebetrouwbaarheid berekend, ook deze worden in Tabel 4.2 

gegeven. De alpha’s voor de totaalscore en de kernfuncties van het ouderfunctione-

ren en de ontwikkelingsdomeinen van het kind waren zeer hoog. 

De uitkomsten voor de test-hertest betrouwbaarheid (Tabel 4.2) waren 

goed, zowel voor de totaalscore van de TvO als voor de kernfuncties van het 

ouderfunctioneren. 

Tabel 4.3 toont de onderlinge correlaties tussen de drie kernfuncties van het 

ouderfunctioneren van de TvO en de drie ontwikkelingsdomeinen van het kind. 

Deze waren alle significant en zeer hoog. De kernfuncties en de ontwikkelingsdo-

meinen vertoonden onderling grote overlap.

Schaal Aantal items M SD Alpha Test-hertest

Kernfuncties ouderfunctioneren

Interpreteren 23 3,06 0,40 0,93 0,86

Respecteren 23 3,05 0,37 0,91 0,87

Regisseren 23 2,89 0,45 0,93 0,92

Ontwikkelingsdomeinen van het kind

Biologische ontwikkeling 18 3,16 0,43 0,93 0,89

Psychologische ontwikkeling 27 2,92 0,41 0,93 0,92

Sociale ontwikkeling 24 2,97 0,43 0,94 0,87

Totaalscore 69 3,00 0,39 0,97 0,91

Tabel 4.2    Schaalgemiddelden en betrouwbaarheden

Schaal Interpreteren Respecteren Regisseren Biologische
Ontwikkeling

Psychologische
Ontwikkeling

Sociale
Ontwikkeling

Interpreteren - 0,90** 0,88**

Respecteren - 0,91**

Regisseren -

Biologische
Ontwikkeling - 0,78** 0,77**

Psychologische
Ontwikkeling - 0,84**

Sociale
Ontwikkeling -

Tabel 4.3   Correlaties kernfuncties en ontwikkelingsdomeinen van de TvO (N=469)
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Nader onderzoek naar de interne structuur van de TvO,  

constructvaliditeit

De correlatiematrix (Tabel 4.3) toont dat de onderlinge correlaties tussen de drie 

schalen die de kernfuncties van ouderfunctioneren representeren hoog waren 

(range 0,88 - 0,91); de onderlinge correlaties tussen de drie schalen die de ontwik-

kelingsdomeinen van het kind representeren waren eveneens vrij hoog (range 0,77 

- 0,84). Hieruit konden we al vermoeden dat de schalen onderling niet sterk diffe-

rentieërden. Om dit verder na te gaan werd een factoranalyse uitgevoerd (methode: 

principale componentenanalyse). Als leidraad voor de interpretatie van de facto-

ren werden de drie kernfuncties van ouderfunctioneren gebruikt: Interpreteren, 

Respecteren en Regisseren. Er werd dus gezocht naar drie factoren. Vanwege de 

zojuist genoemde correlaties tussen de schalen werden twee methoden van roteren 

gebruikt, een scheve (oblique) rotatie, waarbij de gevonden factoren mogen corre-

leren (methode: oblimin) en een rechte (orthogonale) rotatie, waarbij de gevonden 

factoren niet mogen correleren (methode: varimax). Beide methoden van roteren 

leverden hetzelfde beeld op; we houden hier de uitkomsten van de varimax rotatie 

aan. De resultaten staan in Tabel 4.4. In deze tabel zijn de items gerangschikt naar 

de kernfunctie die ze bij de ontwikkeling van de TVO apriori, vanuit de theorie, 

toegewezen kregen (zie hoofdstuk 3). Daarnaast staan de ladingen op de drie in de 

factoranalyse gevonden factoren. Idealiter zouden de items van iedere kernfunc-

tie zoveel mogelijk op een van de drie factoren moeten laden. Ten behoeve van de 

interpreteerbaarheid zijn in de tabel voor elk item alleen de factorladingen ≥ 0,40 

weergegeven. Dit zorgt ervoor dat de meest betekenisvolle items (in statistisch 

opzicht) behouden blijven voor interpretatie van de factoren (Stevens, 1996). 

Uit Tabel 4.4 valt in de eerste plaats op te maken dat de drie factoren bij elkaar 

bijna 45% van de totale variantie verklaarden (dit is de optelling van onderste regel 

van elke kolom). Wat betreft de factoren laten de resultaten zien dat op de eerste 

factor 29 items een lading ≥ 0,40 hadden; 7 van deze items laadden ook ≥ 0,40 op een 

van de andere factoren. Het ging bij deze 29 items om 12 items van de kernfunctie 

Interpreteren, 8 items van de kernfunctie Respecteren en 9 items van de kernfunctie 

Regisseren. De tweede factor had 24 ladingen ≥ 0,40; 8 van deze items laadden ook ≥ 

0,40 op een van de andere factoren. Ook op deze tweede factor kwamen items van 

alle drie de kernfuncties voor: 8 behoren bij Interpreteren, 9 bij Respecteren en 7 bij 

Regisseren. Op de derde factor laadden 23 items  ≥ 0,40;  9 van deze items laadden ook ≥ 

0,40 op een van de andere factoren. Van de 23 items behoorden er 6 bij Interpreteren, 

6 bij Respecteren en 11 bij Regisseren. Bij elkaar laadden 12 items op twee factoren, 5 

items (2, 34, 45, 50, 53) bleken minder dan 0,40 te laden op de drie factoren en kunnen 
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derhalve aan geen van deze factoren worden toegewezen. Samenvattend: de drie 

kernfuncties werden niet als afzonderlijke dimensies teruggevonden in de geanaly-

seerde dataset.

Het viel op dat 13 van de 18 items die apriori onder het hoofddomein Biologische 

ontwikkeling waren gerangschikt statistisch aan de eerste factor werden toegewe-

zen. Dat gaf aanleiding de factoroplossing uit Tabel 4.4 nog eens te interpreteren, 

maar nu vanuit het perspectief van de ontwikkelingsdomeinen van het kind. In 

Tabel 4.5 zijn dezelfde factorladingen als in de vorige tabel weergegeven, maar nu 

geordend naar de ontwikkelingsdomeinen van het kind. 

In Tabel 4.5 is duidelijk te zien dat de eerste factor vooral het hoofddomein van 

de Biologische ontwikkeling lijkt te representeren. Van de 18 items van dit domein 

hadden er 13 een lading ≥ 0,40 op deze factor. Lettend op de subdomeinen die bij de 

ontwikkeling van TvO als basis voor formulering van de items dienden (zie Tabel 3.1)  

kwamen de subdomeinen die vragen naar (lichamelijke) Verzorging (item 4, 5 en 6), 

Gezondheid (item 10, 11 en 12) en Risicovol gedrag (item 16, 17 en 18) in hun geheel 

terug. Dat betekent dat de drie items die steeds het Interpreteren, Respecteren en 

Regisseren van deze subdomeinen verwoorden statistisch gesproken bij elkaar 

horen. De subdomeinen Lichamelijkheid (lichamelijke ontwikkeling) en (vast) 

Dagritme (respectievelijk item 1 en 3, en item 7 en 8) kwamen voor het grootste deel 

terug. Echter, ook 11 van de 24 items die apriori aan het hoofddomein Sociale ontwik-

keling waren toegewezen, vallen nu onder de eerste factor. Hier ging het vooral om 

items uit de subdomeinen Handhaven in de buurt (item 61, 62 en 63), Handhaven 

op school (item 64, 65 en 66) en in iets mindere mate om items uit de subdomeinen 

Schoolloopbaan (item 67 en 69), Seksuele integriteit (inclusief overschrijdend gedrag) 

(item 43 en 44) en Vrienden (item 55 en 56). Op deze eerste factor laadden slechts 5 

van de 27 items die vanuit de theorie aan de Psychologische ontwikkeling waren 

toegewezen. 

Op de tweede factor laadden 12 items van het hoofddomein Psychologische ont-

wikkeling, 3 items van het hoofddomein Biologische ontwikkeling en 9 items van 

het hoofddomein Sociale ontwikkeling. Wat betreft de Psychologische ontwikkeling 

kwamen met name de subdomeinen Meningsvorming (inclusief uiten van mening) 

(item 28, 29 en 30) en (praten over) Problemen (item 31, 32 en 33) volledig terug, terwijl 

de subdomeinen Leeftijdsfase (psychologische ontwikkeling) (item 19 en 20) en 

Aandacht (item 25 en 26) grotendeels terug kwamen. Van de 9 items die in theorie bij 

de Sociale ontwikkeling behoren maar eveneens op de tweede factor laadden, vielen 

er 3 onder het subdomein (oplossen van) Conflicten met leeftijdsgenoten (item 58, 

59 en 60), 3 bij subdomein Belonen (van gewenst gedrag) (item 46, 47 en 48) en 2 bij 
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Item:  Deze ouder: Schaal Factor 1 Factor 2 Factor 3

1 heeft een reëel beeld v.d. lich. ontw. v.z. kind Interpreteren 0,58
4 heeft oog v. welke lich. verz. z. kind nodig heeft Interpreteren 0,75
7 weet d.h. goed is voor z. kind een vast dagritme te hebben Interpreteren 0,53
10 merkt of z. kind gezond is of niet Interpreteren 0,68
13 heeft een reëel beeld v.d. seksuele ontw. v.z kind Interpreteren 0,55
16 onderkent wanneer z. kind gevaarlijke dingen doet Interpreteren 0,54
19 weet welk gedrag bij de leeftijd v.z. kind past Interpreteren 0,44 0,44
22 heeft een reëel beeld v.d. schoolprestaties v.z. kind Interpreteren 0,44
25 heeft oog v. wat z. kind aan steun en aandacht nodig heeft Interpreteren 0,56 0,44
28 realiseert zich d. z. een eigen mening heeft Interpreteren 0,71
31 weet d.h. belangrijk is d.z. kind over problemen praat Interpreteren 0,62
34 herkent signalen v. spanning bij z. kind Interpreteren

37 weet d.h. goed is voor z. kind om regels te stellen Interpreteren 0,42
40 heeft zicht op wanneer z. kind gestraft moet worden Interpreteren 0,53
43 weet dat z. eigen seksualiteit e. die v. z. kind niet hetzelfde zijn Interpreteren 0,51 0,41
46 weet d.h. goed is gewenst gedr. v.z. kind te bel. o.t. prijzen Interpreteren 0,46
49 schat in of z. kind over voldoende soc. vaardigh. beschikt Interpreteren 0,46
52 weet d..h. belangrijk is v.z. kind d.h. gezin soc. contact. heeft Interpreteren 0,41
55 heeft voldoende zicht op met welke vrienden z. kind omgaat Interpreteren 0,55
58 weet hoe z. kind o.e. bep. leeftijd conflicten op kan lossen Interpreteren 0,44 0,43
61 is o.d. hoogte hoe z. kind zich handhaaft i.d. buurt Interpreteren 0,53
64 is o.d. hoogte hoe z. kind zich hanfhaaft op school Interpreteren 0,52
67 weet v. mogelijkh. o..h. gebied v.d. schoolse/maatsch. 

loopbaan
Interpreteren 0,40

2 is tevreden m.d. lich. ontw. v.z. kind Respecteren

5 vindt het belangrijk d.z. kind er verzorgd uitziet Respecteren 0,71
8 houdt er rekening mee d.z. kind een vast dagritme nodig heeft Respecteren 0,47 0,45
11 houdt rekening m.d. gezondheid v.z. kind Respecteren 0,66
14 accepteert de seksuele ontw. v.z. kind Respecteren 0,58
17 houdt er rekening mee a. welke risico’s hij zijn kind blootstelt Respecteren 0,61
20 accepteert dat bep. gedrag v.z. kind past b. d. ontw. fase Respecteren 0,47 0,51
23 heeft te hoge of  te lage verwachtingen v.d. schoolpr. v.z. kind Respecteren 0,44
26 accepteert d.z. kind behoefte heeft aan aandacht Respecteren 0,57
29 waardeert de eigen mening v.z. kind Respecteren 0,76
32 interesseert z. voor d. problemen die h. kind met h. wil delen Respecteren 0,70
35 is benieuwd naar d. oorzaken v. spanningen bij z. kind Respecteren 0,53
38 houdt er rekening mee welke regels h. beste passen b.z. kind Respecteren 0,58
41 weegt af welke straf b.z. kind past Respecteren 0,64
44 respecteert d. z. seksualiteit en die v.z. kind niet hetzelfde zijn Respecteren 0,51

Tabel 4. 4   Factoranalyse TvO in relatie tot de schalen voor de drie kernfuncties van ouderfunctioneren
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47 waardeert het wanneer z. kind gewenst gedrag vertoont Respecteren 0,45
50 vindt h. belangr. d.z. kind o. voldoende soc. vaardigh. beschikt Respecteren

53 houdt er rek. mee dat soc. cont. v..h. gezin belangr. z. v..h. 
kind

Respecteren

56 houdt er rek. mee dat vrienden/innen belangr. zijn v..h. kind Respecteren 0,43 0,42
59 vindt het belangrijk d. z. kind problemen m. anderen oplost Respecteren 0,43
62 interesseert z. v. d. wijze waarop z. kind z. handhaaft i.d. 

buurt
Respecteren 0,58

65 interesseert z..v.d. wijze waarop z. kind z. handhaaft op 
school

Respecteren 0,49

68 is te veel of te weinig betrok b.d. schoolse/maatsch. loopb. 
kind

Respecteren 0,42

3 stimuleert z. kind voldoende in z. of  h. lich. ontwikkeling Regisseren 0,55
6 heeft d. lich. verzorging v. z. kind op orde Regisseren 0,73
9 zorgt ervoor d.z. kind i. e. betrekkelijk vast dagritme leeft Regisseren 0,54
12 zorgt tijdig v. hulp wann. d. v. d. gezondheid v. z. kind nodig is Regisseren 0,70
15 maakt seksualiteit bespreekbaar met z. kind Regisseren 0,54
18 perkt gevaarlijk gedrag v.z. kind tijdig in Regisseren 0,52 0,42
21 zoekt tijdig hulp wann. de psychologische ontw. gevaar loopt Regisseren 0,40 0,44
24 moedigt z. kind aan op school z/h best te doen Regisseren 0,43
27 geeft z. kind in juiste mate aandacht Regisseren 0,63
30 moedigt z. kind aan de eigen mening te uiten Regisseren 0,77
33 moedigt z.kind aan om over problemen te praten Regisseren 0,68
36 zorgt er tijdig voor dat de spanningen b.z. kind verminderen Regisseren 0,65
39 heeft moeite m.h. handhaven  v. regels t.o.v. kind Regisseren 0,51
42 straft o.e. manier die voor z. kind begrijpelijk is Regisseren 0,66
45 is sprake v. seksueel  grensoverschrijdend gedr. t.o.v. kind Regisseren

48 beloont of prijst gewenst gedrag van z. kind Regisseren 0,50
51 leert z. kind o.e. juiste manier de sociale omgangsregels Regisseren 0,65

54 zorgt ervoor d..h. gezin t.b.v. het kind meerdere soc. cont. 
heeft

Regisseren 0,41

57 stimuleert het contact v.z. kind met andere kinderen Regisseren 0,44
60 moedigt z. kind aan ruzies o.e. goede manier op te lossen Regisseren 0,47 0,46
63 gaat na hoe zijn kind z. handhaaft i.d. buurt Regisseren 0,49 0,46
66 wint informatie in over hoe z. kind zich handhaaft op school Regisseren 0,51
69 stimuleert de schoolse/maatsch. ontw. van z. kind Regisseren 0,51 0,45

% verklaarde variantie 16.784 15,683 12,349

Toeliching: de vetgedrukte items laden ≥ 0,40 op de factor waar ze conceptueel bij horen.
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Item: Deze ouder: Schaal Factor 1 Factor 2 Factor 3
1 heeft een reëel beeld v.d. lich. ontw. v.z. kind Biologisch 0,58
2 is tevreden m.d. lich. ontw. v.z. kind Biologisch

3 stimuleert z. kind voldoende in z. of  h. lich. ontwikkeling Biologisch 0,55

4 heeft oog v. welke lich. verz. z. kind nodig heeft Biologisch 0,75
5 vindt het belangrijk d.z. kind er verzorgd uitziet Biologisch 0,71
6 heeft d. lich. verzorging v. z. kind op orde Biologisch 0,73
7 weet d..h. goed is voor z. kind een vast dagritme te hebben Biologisch 0,53
8 houdt er rekening mee d.z. kind een vast dagritme nodig 

heeft
Biologisch 0,47 0,45

9 zorgt ervoor d.z. kind i. e. betrekkelijk vast dagritme leeft Biologisch 0,54
10 merkt of z. kind gezond is of niet Biologisch 0,68
11 houdt rekening m.d. gezondheid v.z. kind Biologisch 0,66
12 zorgt tijdig v. hulp wann. d. v. d. gezondheid v. z. kind nodig is Biologisch 0,70
13 heeft een reëel beeld v.d. seksuele ontw. v.z kind Biologisch 0,55
14 accepteert de seksuele ontw. v.z. kind Biologisch 0,58
15 maakt seksualiteit bespreekbaar met z. kind Biologisch 0,54
16 onderkent wanneer z. kind gevaarlijke dingen doet Biologisch 0,54
17 houdt er rekening mee a. welke risico’s hij zijn kind blootstelt Biologisch 0,61
18 perkt gevaarlijk gedrag v.z. kind tijdig in Biologisch 0,52 0,42
19 weet welk gedrag bij de leeftijd v.z. kind past Psychologisch 0,44 0,44
20 accepteert dat bep. gedrag v.z. kind past b. d. ontw. fase Psychologisch 0,47 0,51
21 zoekt tijdig hulp wann. de psychologische ontw. gevaar 

loopt
Psychologisch 0,40 0,44

22 heeft een reëel beeld v.d. schoolprestaties v.z. kind Psychologisch 0,44
23 heeft te hoge of  te lage verwachtingen v.d. schoolpr. v.z. 

kind
Psychologisch 0,44

24 moedigt z. kind aan op school z/h best te doen Psychologisch 0,43
25 heeft oog v. wat z. kind aan steun en aandacht nodig heeft Psychologisch 0,56 0,44
26 accepteert d.z. kind behoefte heeft aan aandacht Psychologisch 0,57
27 geeft z. kind in juiste mate aandacht Psychologisch 0,63
28 realiseert zich d. z. een eigen mening heeft Psychologisch 0,71
29 waardeert de eigen mening v.z. kind Psychologisch 0,76
30 moedigt z. kind aan de eigen mening te uiten Psychologisch 0,77
31 weet d.h. belangrijk is d.z. kind over problemen praat Psychologisch 0,62
32 interesseert z. voor d. problemen die h. kind met h. wil delen Psychologisch 0,70
33 moedigt z.kind aan om over problemen te praten Psychologisch 0,68
34 herkent signalen v. spanning bij z. kind Psychologisch

35 is benieuwd naar d. oorzaken v. spanningen bij z. kind Psychologisch 0,53
36 zorgt er tijdig voor dat de spanningen b.z. kind verminderen Psychologisch 0,65
37 weet d.h. goed is voor z. kind om regels te stellen Psychologisch 0,42
38 houdt er rekening mee welke regels h. beste passen b.z. kind Psychologisch 0,58
39 heeft moeite m.h. handhaven  v. regels t.o.v. kind Psychologisch 0,51
40 heeft zicht op wanneer z. kind gestraft moet worden Psychologisch 0,53
41 weegt af welke straf b.z. kind past Psychologisch 0,64
42 straft o.e. manier die voor z. kind begrijpelijk is Psychologisch 0,66
43 weet dat z. eigen seksualiteit e. die v. z. kind niet hetzelfde 

zijn
Psychologisch 0,51 0,41

Tabel 4.5.   Factoranalyse TvO in relatie tot de schalen voor de drie ontwikkelingsdomeinen van het kind
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44 respecteert d. z. seksualiteit en die v.z. kind niet hetzelfde 
zijn

Psychologisch 0,51

45 is sprake v. seksueel  grensoverschrijdend gedr. t.o.v. kind Psychologisch

46 weet d.h. goed is gewenst gedr. v.z. kind te bel. o.t. prijzen Sociaal 0,46
47 waardeert het wanneer z. kind gewenst gedrag vertoont Sociaal 0,45
48 beloont of prijst gewenst gedrag van z. kind Sociaal 0,50
49 schat in of z. kind over voldoende soc. vaardigh. beschikt Sociaal 0,46
50 vindt h. belangr. d.z. kind o. voldoende soc. vaardigh. 

beschikt
Sociaal

51 leert z. kind o.e. juiste manier de sociale omgangsregels Sociaal 0,65
52 weet d.h. belangrijk is v.z. kind d.h. gezin soc. contact. heeft Sociaal 0,41
53 houdt er rek. mee dat soc. cont. v..h. gezin belangr. z. v..h. 

kind
Sociaal

54 zorgt ervoor d..h. gezin t.b.v. het kind meerdere soc. cont. 
heeft

Sociaal 0,41

55 heeft voldoende zicht op met welke vrienden z. kind omgaat Sociaal 0,55
56 houdt er rek. mee dat vrienden/innen belangr. zijn v..h. kind Sociaal 0,43 0,42
57 stimuleert het contact v.z. kind met andere kinderen Sociaal 0,44
58 weet hoe z. kind o.e. bep. leeftijd conflicten op kan lossen Sociaal 0,44 0,43
59 vindt het belangrijk d. z. kind problemen m. anderen oplost Sociaal 0,43
60 moedigt z. kind aan ruzies o.e. goede manier op te lossen Sociaal 0,47 0,46
61 is o.d. hoogte hoe z. kind zich handhaaft i.d. buurt Sociaal 0,53
62 interesseert z. v. d. wijze waarop z. kind z. handhaaft i.d. 

buurt
Sociaal 0,58

63 gaat na hoe zijn kind z. handhaaft i.d. buurt Sociaal 0,49 0,46
64 is o.d. hoogte hoe z. kind zich hanfhaaft op school Sociaal 0,52
65 interesseert z..v.d. wijze waarop z. kind z. handhaaft op 

school
Sociaal 0,49

66 wint informatie in over hoe z. kind zich handhaaft op school Sociaal 0,51
67 weet v. mogelijkh. o..h. gebied v.d. schoolse/maatsch. 

loopbaan
Sociaal 0,40

68 is te veel of te weinig betrok b.d. schoolse/maatsch. loopb. 
kind

Sociaal 0,42

69 stimuleert de schoolse/maatsch. ontw. van z. kind Sociaal 0,51 0,45
% verklaarde variantie 16.784 15,683 12,349

Toeliching: de vetgedrukte items laden ≥ 0,40 op de factor waar ze conceptueel bij horen.
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Vrienden (belang van en contact met vrienden) (item 56 en 57). De drie items van het 

domein Biologische ontwikkeling kwamen van het subdomein Seksualiteit (item 13, 

14 en 15), hier ging het erom dat de ouder oog heeft voor de seksuele ontwikkeling van 

het kind en die bespreekbaar maakt.

De derde factor tenslotte kende 23 items met ladingen ≥ 0,40. Het viel op dat 

slechts 7 items oorspronkelijk uit het domein van de Sociale ontwikkeling kwamen, 

met name betrof het de subdomeinen (inschatten en leren van) Sociale Vaardigheden 

(item 49 en 51) en (oplossen van) Conflicten met leeftijdsgenoten (item 58 en 60). 

Het merendeel van de items (13 items) kwam echter uit het hoofddomein van de 

Psychologische ontwikkeling, met name de subdomeinen (adequaat) Straffen 

(item 40, 41 en 42), Leeftijdsfase (psychologische ontwikkeling) (item 19, 20 en 21), 

Schoolprestaties (item 22 en 23), Aandacht (item 25 en 27) en (omgaan met) Regels 

(item 38 en 39) lijken hier het meest betekenisvol. Van de drie items die apriori onder 

het Biologische ontwikkelingsdomein waren gerangschikt, maar die nu hier terug-

kwamen, vielen er twee onder het subdomein Dagritme.

Proberen we deze drie factoren te interpreteren dan lijkt de eerste factor een 

dimensie die te maken heeft met verzorging (de biologische ontwikkeling) en 

toezien dat het kind zich op maatschappelijk gebied (school en buurt) kan handha-

ven. Hiermee lijkt deze factor een dimensie van ouderfunctioneren te representeren 

die ook bij de bespreking van opvoedingsstijlen in het tweede hoofdstuk aan de orde 

kwam, de dimensie ‘gedragscontrole’ (reguleren en leiden). Op de tweede factor lijken 

vooral items te laden die iets zeggen over de kwaliteit van het contact tussen ouder en 

kind (respecteren van elkaars mening, praten over problemen en de seksuele ontwik-

keling, positieve aandacht en belonen van gewenst gedrag) en tussen leeftijdgenoten 

onderling (oplossen van conflicten). Hiermee lijkt de tweede factor een dimensie van 

ouderfunctioneren te representeren die overeenkomt met de dimensie (emotionele) 

‘ondersteuning’ (warmte en responsiviteit) die naast ‘gedragscontrole’ als tweede 

belangrijke dimensie bij de bespreking van opvoedingsstijlen in paragraaf 2.2 aan 

de orde kwam. Op de derde factor lijken items te laden die te maken hebben met 

de kwaliteit van het contact tussen ouder en kind (inschatten en leren van sociale 

vaardigheden, oplossen van conflicten, leeftijdsadequaat gedrag, geen seksueel 

grensoverschrijdend gedrag van ouders). Verder laadden op de derde factor items 

die inhoudelijk verwantschap lijken te hebben met de dimensie ‘gedragscontrole’ 

(regels, straffen en dagritme). De derde factor lijkt daarmee kenmerken te represen-

teren van zowel de dimensie ‘ondersteuning’ als de dimensie ‘gedragscontrole’. 
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Discussie

De vraag of de TvO een betrouwbare maat geeft voor de kwaliteit van het ouderfunc-

tioneren kan bevestigend worden beantwoord. De betrouwbaarheden van de TvO 

als geheel en die van de afzonderlijke delen zijn hoog. De verschillende indicatoren 

van ouderfunctioneren op de drie kernfuncties en de drie ontwikkelingsdomeinen 

wijzen telkens in dezelfde richting. 

De conclusie uit de factoranalyse is dat de drie kernfuncties van het ouder-

functioneren niet of nauwelijks in de dataset te onderkennen zijn. Wanneer de data 

worden geanalyseerd vanuit het perspectief van de drie ontwikkelingsdomeinen 

van het kind dan lijken deze domeinen in enige mate in de dataset terug te komen, 

zij het onder iets andere benamingen. Als mogelijke alternatieve benamingen 

suggereerden we voor de eerste factor ‘gedragscontrole’ en voor de tweede factor 

(emotionele) ‘ondersteuning’. De derde factor bleek kenmerken van beide factoren 

te bezitten. Het aardige is dat de betekenis van de kernfuncties Regisseren en 

Respecteren in de genoemde twee factoren doorklinkt, zij het dat deze op een heel 

andere manier geïnterpreteerd zijn, namelijk op basis van de betekenis van de 23 

subdomeinen in plaats van op basis van de in de items verwoorde betekenis van 

deze kernfuncties. Dit onderstreept onze conclusie in het tweede hoofdstuk dat 

in theorieën over opvoedingsstijlen twee dimensies belangrijk gevonden worden: 

gedragscontrole en (emotionele) ondersteuning. Het moet echter gezegd worden 

dat deze interpretatie tentatief is, er is enige overlap tussen factoren (sommige 

subdomeinen komen bij meerdere factoren terug) en het percentage verklaarde 

variantie is met bijna 45% aan de lage kant.

Dat de subdomeinen in hun geheel of in meerderheid (twee van de drie items) 

als eenheid uit de analyses naar voren komen, hangt waarschijnlijk samen met het 

gegeven dat bij ieder subdomein driemaal een vraag gesteld wordt, achtereenvol-

gens vanuit het perspectief van Interpreteren, Respecteren en Regisseren. Als een 

beoordelaar vindt dat de ouder een bepaald subdomein van de ontwikkeling van 

zijn kind goed interpreteert, dan zal hij meestal ook vinden dat die ouder het kind 

op dit subdomein goed respecteert en regisseert. De subdomeinen lijken daarom 

vooral naar voren te komen omdat simpelweg ‘drie keer hetzelfde’ wordt gevraagd. 

Bij het invullen van de TvO lijken de antwoorden van de respondent vooral bepaald 

te worden door de inhoud van het subdomein, bijvoorbeeld ‘aandacht’ of ‘schoolpres-

taties’. De drie kernfuncties of dimensies van het ouderfunctioneren groeperen zich 

dan rondom een subdomein.
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Een punt van kritiek kan zijn dat de items beter aangeboden hadden kunnen 

worden door ze van elke kernfunctie bij elkaar te zetten, gerandomiseerd over de 

drie ontwikkelingsdomeinen. De hoge onderlinge correlaties maken het echter niet 

waarschijnlijk dat er dan wel meer verschil tussen de drie kernfuncties zal zijn. 

Omdat alles sterk met elkaar samenhangt kan overigens wel gedacht worden aan 

een kortere en tijdsbesparende versie van de TvO die evengoed de kwaliteit van het 

ouderfunctioneren meet.

Bepalend voor de uitkomsten lijkt ook de informatie waarover de respondent 

beschikt. Mogelijk is die niet voldoende om de TvO nauwkeurig in te kunnen vullen 

en onderscheid te maken tussen de verschillende kernfuncties van het ouderfunctio-

neren. Bij de evaluatie van de concept versie van de TvO (zie 3.2 van dit proefschrift) is 

al beschreven dat een belangrijk deel van de items (31%) niet aan de orde komt tijdens 

het intakegesprek. In de contacten van de onderzoeker met de respondenten kwam 

vaak ter sprake dat het invullen van de TvO een ordenende werking heeft en de hulp-

verlener aanspoort onbesproken onderwerpen met de cliënt aan de orde te stellen. 

Dit bleek ook het geval als de hulpverlener al langere tijd contact had met de ouder. 

Items waar de respondent nog niet over nagedacht had of geen expliciete kennis 

over heeft, worden ingeschat. Toch worden deze items ook gescoord. De scoring van 

de respondent wordt dan waarschijnlijk gestuurd door een algemeen idee over het 

functioneren van de ouder of, zoals De Groot (1961, p. 241) het al formuleerde door 

de ‘uitstraling’ of het halo-effect van positieve of negatieve kwaliteiten naar andere 

gebieden.
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4.2 Studie 2: Onderzoek naar verschillen in 
kwaliteit van ouderfunctioneren tussen ouders 
met en zonder psychiatrische problemen 

Theorie en vraagstelling

Theorie

De psychiatrische problematiek van de ouder valt onder één van de zes contextuele 

variabelen uit het functioneel-contextueel model, namelijk de ‘persoonlijkheids-

kenmerken van de ouders’ en behoort tot de distale factoren (zie ook 2.2 in dit 

proefschrift) die het kindfunctioneren kunnen beïnvloeden. Via (de kernfuncties 

van) het ouderfunctioneren als de meest nabije en toegankelijke weg worden de 

effecten op het kind van de meeste contextvariabelen uiteindelijk gemediëerd 

(Fauber & Long, 1992). Ouderproblematiek is volgens deze theorie niet rechtstreeks 

gerelateerd aan het kindfunctioneren maar het effect wordt gemedieerd door het 

ouderfunctioneren. Gebruik makend van dit perspectief verkleinen we de “scope” ( 

Cummings et al., 2000, p. 131) en zullen we in deze paragraaf bespreken wat de bij-

drage van psychiatrische problematiek van de ouder kan zijn aan een hoger risico 

van ouderlijk disfunctioneren. 

Stemmingsstoornissen

De meeste onderzoeken naar de invloed van psychiatrische problemen van de ouder 

op het ouderfunctioneren gaan over depressieve stoornissen. Quinton en Rutter 

(1984) noemen als  kenmerkend voor de ouder-kind relatie bij ouders met depressie: 

weinig discipline, vijandigheid, ongevoeligheid en geen oog hebben voor de emoti-

onele behoeften van het kind. Moeders met een depressieve stoornis bieden minder 

structuur, begeleiding en handhaving van regels dan moeders zonder depressie 

(Goodman & Brumley, 1990). Deze ouders hebben een negatievere stemming en 

laten hierdoor meer kritiek, afwijzing en negatief affect zien richting hun kin-

deren (Radke-Yarrow, Nottelmann, Belmond, & Welsch, 1993). Daarnaast blijken 

depressieve moeders ook minder sensitief voor de behoeften van hun kinderen. Dix 

(1991) vond dat depressieve, vermijdende en negatieve moeders gekenmerkt werden 

door een hoge zelf-focus en lage kind-focus. 

Goodman, Adamson, Riniti en Cole (1994) vonden dat het ervaren van depres-

sieve episodes de beoordeling door moeders van hun kinderen negatief kleurde. De 

moederlijke depressie was specifiek gerelateerd aan een grote mate van kritische 

en vijandige uitspraken. Campbell, Cohn en Meyers (1995) onderzochten de invloed 
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van chronische depressies. Zij vonden dat moeders met een chronische depressie 

minder positief affect en betrokkenheid lieten zien naar hun baby’s dan moeders 

van wie de depressie van relatief korte duur was. Veel onderzoek naar de invloed 

van depressie op de ouder-kindrelatie betreft de moeders; het spaarzame onder-

zoek naar depressie bij vaders en de invloed op de ouder-kindrelatie wijst ook op 

een significant verband met conflicten tussen vader en kind en de aanwezigheid 

van psychopathologie bij het kind (Kane & Garber, 2005). Ook recenter onderzoek 

(Cummings et al., 2000; Berg-Nielsen, Vikan, & Dahl, 2002; Casalin & Vliegen, 

2006) dat rekening houdt met modererende variabelen als partnerrelatie proble-

men, beschikbaarheid en mentale gezondheid van de vader, tijdstip en verloop 

van de depressie bij moeder, kindkenmerken als temperament, geslacht, intellec-

tuele en sociaal-cognitieve vaardigheden, laat zien dat een depressie bij de ouder 

gepaard gaat met negatieve cognities, gedragingen en affecten die in het contact 

met het kind gecommuniceerd worden.

Onderzoek bij ouders met stemmingsstoornissen naar de invloed op hun 

ouderfunctioneren toont dat zij op elk gebied van het ouderfunctioneren, dus in 

alle drie de kernfuncties, negatief beïnvloed worden. 

Angststoornissen

De ouder-kind interactie van angstige ouders wordt gekenmerkt door weinig 

warmte (Dibartolo & Helt, 2007). Whaley, Pinto en Sigman (1999) vonden in een 

vergelijkend onderzoek ook dat angstige moeders tegenover hun kinderen minder 

warmte en positieve gedragingen vertoonden dan de moeders uit de controlegroep 

en hun kinderen meer bekritiseerden en minder autonomie toestonden. Woodruff-

Borden, Morrow, Bourland en Cambron (2002) onderzochten het interactiegedrag 

van angstige ouders met hun kinderen gedurende twee samenwerkingstaken. 

Angstige ouders bleken meer teruggetrokken en minder betrokken bij de taken met 

hun kinderen, ze waren het minder vaak met hun kind eens en prezen hen minder. 

Verder was er vaker sprake van het negeren van hun kind en lieten zij hun kinderen 

langer zelf met een moeilijke taak worstelen. Mogelijk zijn angstige ouders minder 

goed in staat om hun eigen behoeften te doseren waardoor zij minder energie 

overhouden om hun kind te helpen. Ook hebben angstige ouders weinig effectieve 

coping-vaardigheden ter beschikking waardoor hun kinderen onvoldoende de kans 

krijgen om te leren gaan met stressvolle situaties en de kinderen te veel op zichzelf 

zijn aangewezen. 

In onderzoek bij ouders met angststoornissen naar de invloed op hun ouder-

functioneren lijkt met name het accent te liggen op de beperkingen in de kern-
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functies respecteren en regisseren; de kernfuctie interpreteren komt het minst 

aan de orde.

Psychotische stoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen

Schizofrenie heeft een dramatische impact op de mogelijkheid om hechte en weder-

kerige relaties te onderhouden met ernstige gevolgen voor het ouderfunctioneren. 

Dit is te merken aan de hoge mate van voogdijverlies van schizofrene moeders 

(Miller & Finnert, 1996). Sacker, Done, Crow en Goldig (1995) veronderstellen dat de 

chaotische leefstijl van schizofrene moeders gerelateerd is aan slechte opvoedings-

vaardigheden. Webster (1992) onderzocht onder meer de coping-vaardigheden van 

gezinnen met schizofrenie. De ouders met schizofrenie in deze gezinnen verme-

den om naar de zorgen en problemen van hun kinderen te luisteren. Daarnaast 

vertrouwden deze ouders wel hun eigen zorgen en angsten aan de kinderen toe. 

Ouders met schizofrenie hebben volgens Seeman (1996) veel moeite met het sti-

muleren, motiveren en inspireren van hun kinderen en ze hebben vaak problemen 

met het onafhankelijk worden van hun kind. Een aantal van de kenmerken in het 

ouderfunctioneren van schizofrene ouders komt overeen met de bevindingen van 

onderzoeken naar depressieve ouders. Echter Goodman en Brumley (1990) vonden 

dat gedurende de ouder-kind interactie moeders met schizofrenie een slechtere 

kwaliteit van opvoeden hadden dan depressieve moeders. Schizofrene moeders 

waren meer teruggetrokken en emotioneel minder betrokken bij hun kinderen. 

Ook Riordan, Appleby en Faragher (1999) vergeleken het ouderfunctioneren van 

schizofrene moeders met dat van moeders met affectieve stoornissen. Zij vonden 

dat moeders met schizofrenie meer afstandelijk waren, insensitiever en sterker op 

zichzelf betrokken waren.

Het functioneren van ouders met persoonlijkheidsstoornissen kenmerkt 

zich volgens Norton en Dooan (1996) door een beperkt repertoire van emotionele 

reacties en uitdrukkingen. Deze ouders vinden het vaak moeilijk om te gaan met 

de wisselende behoeften van hun kinderen die van moment tot moment en per 

ontwikkelingsfase kunnen verschillen. Bovendien is er bij mensen met persoon-

lijkheidsstoornissen vaak gelijktijdig sprake van psychiatrische problematiek, 

waarvan angst en depressie de meest voorkomende stoornissen vormen (Freyer, 

Frances, Sullivan, Hurt, & Clarkin, 1988). Berg-Nielsen et al. (2002) veronderstel-

len dat ouders met persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door vijan-

digheid. Dit maakt dat deze ouders geen hulp zoeken of accepteren binnen hun 

sociale netwerk. Zij nemen vaak afstand van familie en vrienden waardoor hun 

kinderen vooral van de ouder afhankelijk zijn zonder alternatieve, stabiele volwas-
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sen gehechtheidsfiguren. Goodman en Brumley (1990) vonden in hun onderzoek 

dat een persoonlijkheidskenmerk als negatieve emotionaliteit interfereert met 

adaptief ouderschap. 

In onderzoek naar de invloed op het ouderfunctioneren bij ouders met 

psychotische-en  persoonlijkheidsstoornissen is er met name aandacht voor de 

beperkingen in het contact in de ouder- kind relatie en de gevolgen daarvan voor 

het regisseren. Het interpreteren door de ouder komt ook in dit onderzoek minder 

aan bod.  

Vraagstelling

Resumerend kunnen we zeggen dat onderzoek aantoont dat ouders met psychiatri-

sche problematiek een hoger risico lopen op ouderlijk disfunctioneren. Deze ouder 

kenmerkt zich door mentaal én in het opvoedkundig handelen minder adequaat op 

het kind gericht te zijn. Het is dus te verwachten dat bij ouders met psychiatrische 

problematiek de kwaliteit van het ouderfunctioneren lager zal zijn dan bij ouders 

zonder psychiatrische problematiek. 

In ons onderzoeksoverzicht naar de invloed van psychiatrische problematiek 

op ouderfunctioneren was opvallend dat met name de verstoring van de affectieve 

relaties en van  de opvoedingsvaardigheden beschreven werden, respectievelijk 

overeenkomend met de kernfuncties respecteren en regisseren. Veel minder kwam 

ter sprake de verstoring van de opvattingen, de belief systems van de ouders, over-

eenkomend met de kernfunctie interpreteren. Dit kan er op wijzen dat wanneer 

psychiatrische problematiek van de ouder voorkomt, de kernfunctie Interpreteren 

relatief het best functioneert.   

In de praktijk van de kinder-en jeugdzorg bestaat een grote variatie aan 

ouderproblematiek; het is daarom van belang tenminste onderscheid te maken 

naar de ernst van de psychiatrische problematiek van de ouder. Het lijkt voor de 

hand te liggen dat bij minder ernstige psychiatrische problematiek van de ouder 

een gedifferentieerder beeld van het (dis)functioneren van de ouder mogelijk is. De 

voorspelling is dat bij ouders met minder ernstige problematiek de kwaliteit van het 

ouderfunctioneren significant beter is dan bij ouders met ernstige problematiek. 

In deze deelstudie werden de volgende hypothesen onderzocht:

De kwaliteit van ouderfunctioneren is lager bij ouders met psychiatrische pro-

blematiek dan bij ouders zonder psychiatrische problematiek

De kwaliteit van het ouderfunctioneren hangt samen met de ernst van de psy-

chiatrische problematiek 
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Kernfuncties Psychiatrische problematiek (n = 36) Vergelijkingsgroep (n = 36)

M SD M SD T

Interpreteren 66,42 8,02 76,71 7,38 -5,463*

Respecteren 63,36 8,55 75,68 7,41 -6,426*

Regisseren 58,58 9,86 74,24 8,15 -7,216*

Tabel 4. 6   Verschillen in ouderfunctioneren tussen ouders met (n=36) en zonder (n=36) psychiatrische 
problematiek

Tabel 4. 7   Samenhang tussen ernst psychiatrische problematiek ouder en ouderfunctioneren

Onderzoeksgroep: Psychiatrische problematiek; 
Vergelijkingsgroep: geen psychiatrische ouderproblematiek. 
* α  = 0,05 (tweezijdig)

Groep 1: lichte/matige psychiatrische problematiek met 0-4 kenmerken op As-1 en As-2 van de DSM-IV; 
Groep 2: ernstige psychiatrische problematiek met 5-16 kenmerken op As-1 en As-2 van de DSM-IV. 
*p = 0,05 (tweezijdig))
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Figuur 4.1   Verschillen in gemiddelde scores tussen ouders met en zonder psychiatrische problematiek

Kernfuncties Groep 1 (n=12) Groep 2 (n=24)

M SD M SD T

Interpreteren 69 ,90 7,33 64,95 8,16 1,637*

Respecteren 67,82 6,19 61,29 8,87 2,495*

Regisseren 63,55 8,25 56,29 10,05 2,088*
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Discussie

De resultaten van deze studie toonden aan dat de kwaliteit van het ouderfunctio-

neren zoals gemeten met de TvO significant lager is bij ouders met psychiatrische 

problemen vergeleken met ouders zonder psychiatrische problemen. Dit is in over-

eenstemming met de verwachtingen uit ons literatuuronderzoek. 

Onderzoek naar de samenhang tussen de ernst van de ouderproblematiek en de 

kwaliteit van het ouderfunctioneren toonde aan dat ouders met lichte psychiatrische 

problematiek beter scoorden op de TvO dan ouders met ernstige psychiatrische proble-

matiek. Wanneer in de analyse onderscheid gemaakt werd tussen de drie kernfunc-

ties van het ouderfunctioneren dan bleken de scores op de kernfunctie Interpreteren 

voor beide groepen dezelfde. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen op basis van ons 

literatuuronderzoek, namelijk dat de kernfuncties Regisseren en Respecteren het 

sterkst de negatieve invloed van psychiatrische problematiek van de ouder ondervin-

den. Veronderstellen we een valide onderscheid tussen de kernfuncties dan zou dit 

voor de ouderbegeleiding bij deze problematiek bijvoorbeeld kunnen betekenen dat 

bij de sterke, dus de cognitieve kant in het ouderfunctioneren aangesloten wordt met 

het doel de kwaliteit van het totale ouderfunctioneren te verbeteren.
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4.3 Studie 3: Onderzoek naar verschillen 
in kwaliteit van ouderfunctioneren tussen 
ouders van kinderen met en zonder (specifieke) 
kinderpsychiatrische problemen

Theorie en vraagstelling 

Kinderpsychiatrische problematiek is onderdeel van de box ‘kindontwikkeling en 

kindkenmerken’ van het functioneel-contextueel model en evenals de psychiatri-

sche ouderproblematiek een contextuele, distale factor die via het ouderfunctione-

ren het kindfunctioneren kan beïnvloeden. In deze paragraaf zullen we bespreken 

wat de bijdrage van kindproblematiek kan zijn aan een hoger risico van ouderlijk 

disfunctioneren. Ons onderzoek vond plaats in drie behandelgroepen van de 

Bascule (het voormalige Paedologisch Instituut) voor kinderen met emotionele, 

gedrags- en contactstoornissen (zie Helder, 2003). Het literatuuronderzoek naar 

de invloed op ouderfunctioneren van kinderpsychiatrische stoornissen betreft ook 

deze drie stoornisgebieden. 

Emotionele stoornissen

Ouders van kinderen met angstige of internaliserende problematiek blijken 

minder emotionele warmte en meer overbeschermend gedrag te laten zien (Muris, 

Meesters, & Van de Berg, 2003; Moore, Whaley, & Sigman, 2004). Gedrag van ouders 

van kinderen met internaliserende of angstproblematiek vertoont meer negativi-

teit in de zin van afwijzing, vijandigheid en straffen vergeleken met ouders van 

niet-klinische kindgroepen (Rapee, 1997; Hudson & Rapee, 2001). Bij angststoor-

nissen blijken ouders meer oplettend en controlerend (Donenberg & Weisz, 1997), 

neemt overbescherming en controle van de ouder toe of juist het forceren zich in 

angstopwekkende situaties te begeven (Siqueland, Kendall, & Steinberg, 1996; 

Hirschfeld-Becker, & Biederman, 2002). Bij obsessief compulsieve stoornissen is het 

meegaan in de rituelen en het aanpassen van de levensstijl dan wel een vijandige 

en kritische houding van de ouder mogelijk; de betrokkenheid is hoe dan ook vaak 

intens (Riddle, Scahill, King, & Hardin, 1990; Cooper, 1996; Noppen, Steketee, 

& Pato, 1997). Bij depressieve stoornissen van kinderen is het ouderfunctioneren 

gerelateerd aan meer moeite om empathie te tonen en de bekrachtiging van ver-

mijdend gedrag (Stark, Rouse, & Kurowski, 1994a), minder affectieve betrokken-

heid en onderlinge communicatie (Stein et al., 2000), minder onderlinge steun en 

meer conflicten (Jewell & Stark, 2003).
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De kwaliteit van het totale ouderfunctioneren bij ouders van kinderen met 

emotionele stoornissen lijkt verstoord, er is sprake van een te veel of een te weinig 

in het ouderfunctioneren. Met name de kernfuncties Regisseren en Respecteren 

komen in wetenschappelijk onderzoek aan de orde; de kernfunctie Interpreteren 

komt nauwelijks ter sprake.      

Gedragsstoornissen

Longitudinaal onderzoek toont aan dat langdurend antisociaal gedrag bij kinde-

ren sterk gerelateerd is aan langdurig negatief en afwijzend gedrag van de ouder 

(Snyder, Stoolmiller, Wilson, & Yamamoto, 2003). Onderzoek naar de ouderken-

merken bij kinderen met externaliserende problematiek wijst uit dat ouders van 

kinderen met agressieproblemen minder positief en controlerend gedrag laten 

zien dan ouders van kinderen zonder problemen (Mills & Rubin, 1998), dat ouders 

van kinderen met agressieproblemen hun kinderen vaker kleineerden en beschul-

digden dan ouders van kinderen zonder problemen (Donenberg & Weisz, 1997) en 

dat moeders van kinderen met antisociale problemen meer aversief gedrag verto-

nen dan moeders van kinderen zonder problemen (Dadds, Sanders, Morrison, & 

Regbetz, 1992).  

Ouders van kinderen met ADHD hebben veel last van stress niet alleen vanwege 

de klachten van anderen maar ook vanwege de noodzaak tot voortdurende uitleg 

van het gedrag aan bijvoorbeeld buren en school, vaak is sociale isolatie het geval en 

ongerustheid over mogelijke ongelukken (Ross & Blanc, 1998; Johnston & Mash, 2001; 

Johnson & Reader, 2002). Ouders van kinderen met ADHD en ODD vertonen meer 

dwingend, directief, negatief en inconsisitent gedrag als reactie op het dwingende 

en overheersende gedrag van hun kind. (Gomez & Sanson, 1994; Lindahl, 1998).

De kwaliteit van het totale ouderfunctioneren bij ouders van kinderen met 

gedragsstoornissen lijkt vooral verstoord in de zin van te veel negatief, afwijzend en 

controlerend gedrag. Ook hier komen de kernfuncties Regisseren en Respecteren het 

meest aan de orde en lijkt Interpreteren daar sterk mee samen te hangen. 

Contactstoornissen

Ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum ervaren vooral 

stress door bijvoorbeeld het inconsistente patroon in de cognitieve ontwikkeling, 

het hanteren van oninvoelbaar en extreem probleemgedrag, het perspectief dat 

het kind levenslang (deels) afhankelijk van zorg kan blijven en daarmee de inper-

king van de eigen vrijheid (Moes, 1996). Tegelijkertijd is uit de klinische praktijk 

en wetenschappelijk onderzoek duidelijk dat in de zorg voor kinderen met een con-
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tactstoornis, zeker naarmate het kind ouder wordt en de ouder meer ervaring in de 

zorg opdoet, het accent ligt op informeren en ondersteuning en minder op begelei-

ding en therapie. Het lijkt voor deze ouders vooral een kwestie van aanpassing aan 

en herdefiniëring van een situatie die onvermijdelijk is (Ellis et al., 2002; Tunali & 

Power, 2002). De kwaliteit van het ouderfunctioneren wordt niet bij voorbaat aan-

getast en de ouders kunnen opmerkelijk goed de uitdagingen aan die gepaard gaan 

met de opvoeding van kinderen met een contactstoornis (Rutgers et al., 2007). 

De kwaliteit van het totale ouderfunctioneren bij ouders van kinderen met een 

stoornis in het autistisch spectrum is niet of slechts tijdelijk verminderd. Wanneer 

de ouders in staat zijn de handicap van hun kind te accepteren, lijkt vooral de kern-

functie van het Interpreteren het meest problematisch.

Meervoudige stoornissen 

Onderzoek ondersteunt de gedachte dat de kwaliteit van het ouderfunctioneren 

van ouders met kinderen met stoornissen uit één DSM-IV categorie vergeleken met 

die van ouders van kinderen met stoornissen uit meerdere categorieën, minder is. 

Pfiffner en McBurnett (2006) vonden dat ouders van kinderen met ADHD en een 

angststoornis meer overbescherming, ouderlijke angst en een gebrek aan positieve 

opvoedingsstijl lieten zien dan ouders van kinderen met alleen ADHD. 

De kwaliteit van het totale ouderfunctioneren bij ouders van kinderen met 

meervoudige stoornissen lijkt verminderd vergeleken met die van ouders van kinde-

ren met een stoornis uit één DSM-IV categorie. 

Vraagstelling

In deze deelstudie werden de volgende hypothesen onderzocht

De kwaliteit van ouderfunctioneren is lager bij ouders van kinderen met psy-

chiatrische problematiek dan bij ouders van kinderen zonder psychiatrische 

problematiek  

De kwaliteit van ouderfunctioneren is afhankelijk van de soort kinderpsychia-

trische problematiek, namelijk:

bij ouders van kinderen met emotionele stoornissen of met gedragsstoornissen 

is de kwaliteit van ouderfunctioneren lager dan bij ouders van kinderen zonder 

psychiatrische stoornis   

bij ouders van kinderen met een contactstoornis verschilt de kwaliteit van 

ouderfunctioneren niet met die van ouders van kinderen zonder psychiatrische 

stoornis; de ouders van kinderen met een contactstoornis scoren wel lager op de 

kernfunctie Interpreteren 
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bij ouders van kinderen met meervoudige stoornissen is de kwaliteit van ouder-

functioneren lager dan bij ouders van kinderen met slechts één of meer stoor-

nissen uit dezelfde DSM-IV categorie.

Opzet van het onderzoek

Deelnemers

Uit de totale onderzoeksgroep werden twee subgroepen kinderen geselecteerd, een 

klinische groep (n = 68) en een vergelijkingsgroep (n = 41). De eerste groep bestond 

uit kinderen opgenomen vanwege ernstige kinderpsychiatrische problematiek en 

die dag- of 24 uurs behandeling kregen op de Bascule (de afdeling Piramide van het 

voormalig Paedologisch Instituut), een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Het waren kinderen in de leeftijd van 5,5 tot 13,5 jaar met een gemiddelde leeftijd 

van 9,3 jaar. Het overgrote deel van de klinische groep bestond uit jongens (58); 43 

van de kinderen kwamen uit een éénoudergezin, 18 kinderen waren afkomstig uit 

een twee-oudergezin en 7 uit een andere gezinsvorm zoals een pleeggezin. In de 

klinische groep waren 64 moederfiguren met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar, 

55 moederfiguren hadden de Nederlandse nationaliteit, negen een buitenlandse; 

de gemiddelde leeftijd van de vier vaderfiguren was 45, drie hadden de Nederlandse 

nationaliteit, één een buitenlandse. De vergelijkingsgroep bestond uit kinderen 

die geselecteerd werden uit het totale databestand en die wat betreft aard en ernst 

van de problematiek verschilden van de klinische groep. Deze kinderen werden 

ambulant geholpen en verschilden verder van de klinische groep vanwege het ont-

breken van kinderpsychiatrische problematiek. Zij hadden bijvoorbeeld leerproble-

men of lichte gedrags-, contact-, en/of sociale problemen. Het ging om 30 jongens 

en 11 meisjes in de leeftijd van 5,5 tot 16,3 jaar met een gemiddelde leeftijd van 

11,0 jaar. De vergelijkingsgroep telde 38 moederfiguren met een gemiddelde leef-

tijd van 40 jaar, 34 hadden de Nederlandse nationaliteit en vier een buitenlandse. 

De drie vaderfiguren hadden een gemiddelde leeftijd van 44 jaar en waren allen 

Nederlands. 

Op basis van DSM-IV classificaties uit het dossier, toegekend door BIG-

geregistreerde hulpverleners, werden de kinderen uit de klinische groep (n = 68) 

onderverdeeld in vier categorieën stoornissen teneinde in het onderzoek te kunnen 

differentiëren naar problematiek. De Child Behavior Checklist (CBCL) (Verhulst, Van 

der Ende, & Koot, 1996) werd aanvullend gebruikt om tot een classificatie te besluiten 

wanneer er twijfels waren over de toekenning van een kind aan een groep stoornis-

sen. Dit was bijvoorbeeld het geval wanneer geen DSM-IV classificatie was toegekend 
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of omdat er alleen sprake was van kenmerken of aanwijzingen voor een bepaalde 

stoornis of omdat de ‘stoornis van de kinderleeftijd, niet anders omschreven’ of 

‘algemene ontwikkelingsstoornis’ was geclassificeerd. Deze beslissingsprocedure 

waarbij syndroomschalen van de CBCL gerelateerd worden aan DSM-IV classificaties 

is gebaseerd op onderzoek van Achenbach en McConaughy (1997). 

De vier categorieën stoornissen betroffen:  

a kinderen met emotionele stoornissen of internaliserende problematiek (n =

16). Hieronder vallen de angststoornissen, de reactieve hechtingsstoornis, de 

obsessief compulsieve stoornis en de depressieve stoornissen

b kinderen met gedragsstoornissen of externaliserende problematiek (n = 11). 

Hieronder vallen kinderen met ADHD, ODD en CD.

c kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum (n = 20). Hieronder vallen 

kinderen met PDD-NOS en autistische stoornissen 

d kinderen met meervoudige stoornissen, dus stoornissen uit verschillende 

DSM-IV categorieën (n = 15) ook wel  heterogene comorbide stoornissen 

genoemd (zie Angold, Costello, & Erkanli, 1999).

Voor zes kinderen lukte het niet ze in één van de vier categorieën in te delen zodat 

ze niet in het onderzoek naar de tweede vraagstelling werden meegenomen; zij 

telden wel mee voor de eerste vraagstelling omdat ze wel een DSM-IV classificatie 

hadden. 

Instrumenten

De DSM-IV (APA,1994) is een van de meest gebruikte systemen voor het classifi-

ceren van (kinder)psychiatrische stoornissen. Een stoornis wordt in het DSM-IV 

classificatiesysteem precies beschreven door gebruik te maken van observationele 

kenmerken zoals het toestandsbeeld, het verloop in de tijd en de mate waarin het 

psychosociale functioneren is verstoord. In ons onderzoek werd van as I gebruik 

gemaakt; op deze as worden de klinische syndromen weergegeven. Cantwell (1996) 

spreekt van een acceptabele betrouwbaarheid in het bijzonder voor de algemene 

diagnostische categorieën. 

De CBCL (Verhulst et al., 1996) is een vragenlijst bestemd voor kinderen van 

4-18 jaar; de lijst is in Nederland genormeerd en meet de emotionele en gedragspro-

blemen van het kind zoals door de ouders beoordeeld. De vragenlijst bestaat uit een 

competentiedeel met 20 vragen over sport, hobby’s, school e.d., en een probleemdeel 

met 120 vragen over emotionele en gedragsproblemen waarvan de scores verdeeld 

worden over acht syndroomschalen en de hieruit afgeleide schalen Internaliseren en 

Externaliseren en een Totale Probleemscore. De beoordeling van de betrouwbaarheid 
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is voldoende, de begripsvaliditeit is goed en de criteriumvaliditeit is ook voldoende 

(Evers et al., 2000, deel I, p. 58).

Verder werden nog twee vragenlijsten gebruikt:

De Taxatielijst voor Ouderfunctioneren (TvO) (zie 4.1 in dit proefschrift)

De vragenlijst Algemene Informatie (A.I.) (zie 4.1 in dit proefschrift)

Procedure

Om de voortgang van het onderzoek te bevorderen werd voor de hulpverleners de 

vragenlijst Algemene Informatie door de onderzoeker op basis van het dossier 

ingevuld; tevens werden de DSM-IV classificaties uit de dossiers overgenomen. 

Binnen de Bascule worden de DSM-IV classificaties door een BIG-geregistreerde 

hulpverlener gesteld. De gegevens van de onderzoeker werden door de hulpverlener 

gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd. Onder zes gezinsmaatschappelijk werkers 

werden 70 TvO’s verspreid waarvan er 68 terug kwamen.

Resultaten

Met een t-toets voor onafhankelijke groepen werden de gemiddelde TvO scores van de 

beide onderzoeksgroepen met elkaar vergeleken. De hypothese werd bevestigd (p < 

0.01) dat ouders van kinderen met één of meer psychiatrische stoornissen significant 

lagere totaalscores op de TvO hebben dan ouders van kinderen zonder psychiatrische 

stoornissen. Ook bij de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren bleken signifi-

cante verschillen te bestaan tussen ouders van kinderen mét en zonder psychiatri-

sche stoornissen: Interpreteren (p  0.01), Respecteren (p  0.01) en Regisseren (p 

0.05). (Tabel 4.8)

De kwaliteit van het ouderfunctioneren zoals gemeten met de TvO van ouders 

van kinderen met emotionele stoornissen werd verondersteld minder te zijn dan die 

van ouders met kinderen zonder psychiatrische stoornissen. Deze hypothese werd 

bevestigd. (Tabel 4.9)

De kwaliteit van het ouderfunctioneren zoals gemeten met de TvO van ouders 

met kinderen met gedragsstoornissen werd verondersteld minder te zijn dan die 

van ouders met kinderen zonder psychiatrische stoornissen. Deze hypothese werd 

niet bevestigd. (Tabel 4.10). 

De kwaliteit van het ouderfunctioneren zoals gemeten met de TvO van ouders 

van kinderen met een contactstoornis werd verondersteld niet te verschillen met 

die van ouders van kinderen zonder kinderpsychiatrische stoornis. Deze hypo-

these werd ondersteund met uitzondering, zoals verwacht voor de kernfunctie 
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Tabel 4.8 De Gemiddelde TvO-scores van Ouders van Kinderen met Psychiatrische Stoornissen en zonder 
Psychiatrische Stoornissen 

Tabel 4.9 De Gemiddelde TvO-scores van Ouders van Kinderen met een Emotionele Stoornis en van 
Ouders van Kinderen zonder Kinderpsychiatrische Stoornis

Tabel 4.10 De Gemiddelde TvO-scores van Ouders van Kinderen met Gedragsstoornissen en van Ouders 
met Kinderen zonder Kinderpsychiatrische Stoornis

Interpreteren waarop ouders van kinderen met een contactstoornis lager scoorden. 

(Tabel 4.11).

De kwaliteit van ouderfunctioneren zoals gemeten met de TvO van ouders van 

kinderen met meervoudige stoornissen werd verondersteld minder te zijn dan die 

van ouders van kinderen met één of meer stoornissen uit dezelfde DSM-IV catego-

rie. Deze hypothese werd niet bevestigd. (Tabel 4.12).

*p < 0,05. ** p < 0,01

*p < 0,05. ** p < 0,01

*p < 0,05. ** p < 0,01

Kernfuncties Wel stoornis (n=68) Geen stoornis (n=41)

M SD M SD T

Interpreteren 67,63 7,91 73,24 8,72 -3,82**

Respecteren 68,01 6,30 72,30 7,71 -3,01**

Respecteren 63,83 9,39 67,87 9,97 -2,12*

Totaal 198,88 22,53 213,41 25,44 -3,11**

Kernfuncties Emotionele stoornis (n=16) Geen stoornis (n=41)

M SD M SD T

Interpreteren   64,72 8,50 73,24 8,72 -3,34**

Respecteren 65,44 5,80 72,30 7,71 -3,22**

Respecteren 60,97 8,20 67,87 9,97 -2,46*

Totaal 191,13 21,94 213,41 25,44 -3,82**

Kernfuncties Gedragsstoornis (n=11) Geen stoornis (n=41)

M SD M SD T

Interpreteren 68,18 9,11 73,24 8,72 -1,70

Respecteren 68,91 6,63 72,30 7,71 -1,38

Respecteren   65,81 15,51 67,87 9,97 -0,53

Totaal 202,91 29,49 213,41 25,44 -1,18
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Tabel 4.11 De gemiddelde TvO-scores van Ouders van Kinderen met een Contactstoornis en van Ouders 
van Kinderen zonder Kinderpsychiatrische Stoornis.

Tabel 4.12 De gemiddelde TvO-scores van Ouders van Kinderen met stoornis(sen) uit één DSM IV 
categorie en Ouders van Kinderen met meervoudige stoornissen 

Discussie

Uit ons onderzoek blijkt dat de kwaliteit van ouderfunctioneren, zoals gemeten 

met de TvO van ouders van kinderen met één of meer kinderpsychiatrische stoor-

nissen significant lager is dan die van ouders van kinderen zonder psychiatrische 

stoornis. 

Er werd vervolgens onderzoek gedaan naar de invloed van vier groepen kin-

derpsychiatrische stoornissen op het ouderfunctioneren: emotionele stoornissen, 

gedragsstoornissen en contactstoornissen en kinderen met meervoudige stoornis-

sen. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigden de verwachting dat bij ouders 

van kinderen met emotionele stoornissen de kwaliteit van het ouderfunctioneren 

zoals gemeten met de TvO significant lager is dan van ouders van kinderen zonder 

stoornis en dat geldt voor alle drie kernfuncties van het ouderfunctioneren. In ons 

onderzoek werd de verwachting dat bij ouders van kinderen met gedragsstoornis-

sen de kwaliteit van het ouderfunctioneren zoals gemeten met de TvO minder zal 

zijn dan die van ouders met kinderen zonder gedragsstoornissen, niet bevestigd. 

Er werd geen verschil gevonden. Verklaringen voor deze onverwachte uitkomst 

zijn mogelijk de beperkte omvang van de onderzoeksgroep (n = 11) en dat er ook 

*p < 0,05. ** p < 0,01

*p < 0,05. ** p < 0,01

Kernfuncties Gedragsstoornis (n=20) Geen stoornis (n=41)

M SD M SD T

Interpreteren 69,13 5,51 73,24 8,72 -2,24*

Respecteren 69,73 5,26 72,30 7,71 -1,53

Respecteren 66,58 4,64 67,87 9,97 -0,69

Totaal 205,43 14,54 213,41 25,44 -1,56

Kernfuncties Eén categorie (n=47) Meervoudige stoornissen (n=15)

M SD M SD T

Interpreteren 67,40 7,62 65,37 9,95 0,84

Respecteren 68,07 5,97 67,37 8,37 0,30

Respecteren 64,49 9,47 60,93 10,14 1,25

Totaal 199,97 21,81 193,67 28,03 0,91
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enige overeenkomst is tussen de twee onderzochte groepen: de vergelijkingsgroep 

bestond uit kinderen zonder kinderpsychiatische problematiek maar met lichte 

problematiek die ambulant behandeld werd. Replicatie onderzoek zal moeten aan-

tonen of de verwachte verschillen wel ontstaan bij een grotere onderzoeksgroep 

die vergeleken wordt met een vergelijkingsgroep van kinderen zonder problemen. 

Zoals verwacht werd er in dit onderzoek geen verschil gevonden in de kwaliteit 

van ouderfunctioneren zoals gemeten met de TvO tussen ouders van kinderen met 

een contactstoornis en ouders van kinderen zonder kinderpsychiatrische stoor-

nis. Wel werd, zoals verwacht een significant verschil gevonden tussen de scores 

van de twee groepen ouders op de kernfunctie Interpreteren. Blijkbaar is het voor 

ouders van kinderen met een contactstoornis moeilijk te taxeren wat precies de 

behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind zijn. Dat is begrijpelijk 

gezien de kernsymptomen van de contactstoornis. De verwachting dat meervou-

dige stoornissen bij kinderen samengaan met een lagere kwaliteit van het ouder-

functioneren vergeleken met het ouderfunctioneren bij kinderen met één of meer 

stoornissen uit dezelfde DSM-IV categorie werd in ons onderzoek niet bevestigd. 

Er is geen verschil tussen de twee groepen wat betreft de kwaliteit van het ouder-

functioneren zoals gemeten met de TvO. Het probleem bij het vergelijken van de 

twee groepen is waarschijnlijk dat bij kinderen met problemen in één DSM-IV cate-

gorie, zeker in een kinderpsychiatrische setting waar het onderzoek plaatsvond, 

ook comorbiditeit binnen dezelfde DSM-IV categorie kan voorkomen zodat de ernst 

van de problematiek van beide groepen elkaar niet veel zal ontlopen. Ook had de 

steekproef een beperkte omvang.



78

hoofdstuk 4

4.4 Conclusie

Uit de eerste studie in dit hoofdstuk werd duidelijk dat de betrouwbaarheid in de zin 

van interne consistentie en test-hertestbetrouwbaarheid voor zowel de gehele TvO 

als voor de drie afzonderlijke schalen Interpreteren, Respecteren en Regisseren sig-

nificant en zeer hoog was. Omdat de TvO een beoordelingsinstrument is dat zowel 

voor indicatie als evaluatie van de behandeling van ouders gebruikt moet kunnen 

worden, is ook van belang de generaliseerbaarheid van de scores over hulpverleners 

vast te stellen. Deze interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zal in het volgende hoofd-

stuk onderwerp van onderzoek zijn.

De eerste onderzoeksresultaten wezen erop dat de drie kernfuncties van 

ouderfunctioneren empirisch niet onderscheiden konden worden De correlaties 

tussen de gemiddelden van alle schalen van de TvO was zo hoog dat we niet kunnen 

spreken van onderscheiden schalen. De interpretatie van de factoranalyse vanuit 

het perspectief van de drie ontwikkelingsdomeinen van het kind, het biologische, 

het psychologische en het sociale domein, maakte duidelijk dat deze drie factoren 

in enige mate en anders benoemd in de dataset terugkwamen. De factor die het 

hoofddomein van de biologische ontwikkeling verwoordde leek vooral de dimensie 

‘gedragscontrole’ te representeren, de factor die het hoofddomein van de psycho-

logische ontwikkeling verwoordde de dimensie (emotionele) ‘ondersteuning’; de 

factor van de sociale ontwikkeling leek kenmerken van beide dimensies te repre-

senteren. Beide dimensies staan in het onderzoek naar opvoedingsstijlen centraal 

(zie 2.3 in dit proefschrift) en lijken verwant met respectievelijk de kernfuncties 

Regisseren en Respecteren. 

De discussies die in de paragrafen 4.2 en 4.3 van dit proefschrift werden 

gevoerd, illustreren het belang voor de praktijk van het werken met de drie kern-

functies van ouderfunctioneren. Ouders verschilden soms significant op deze 

kernfuncties, bijvoorbeeld ouders van kinderen met contactstoornissen, zodat de 

indicatie voor ouderbegeleiding ook verschilt. Echter wanneer het onderscheid 

tussen de kernfuncties van het ouderfunctioneren niet valide blijkt te zijn en 

met de kernfuncties dus niet gemeten wordt wat ze pretenderen, ontbreekt een 

wetenschappelijke basis voor het onderscheiden van de drie kernfuncties. In 4.1 

bespraken we de mogelijkheid dat door de opzet van het onderzoek de hulpverle-

ners onvoldoende de kans kregen een precies oordeel over het ouderfunctioneren 

te geven en zij te veel een ‘gok’ deden op basis van een algemene indruk. In het 

volgende hoofdstuk wordt een meer gecontroleerde onderzoeksopzet beschreven 

waarbij de informatie voor de hulpverlener meer gestructureerd is. Mogelijk kan 
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de hulpverlener daardoor beter verschil maken en specifieker antwoord geven op de 

vragen van de TvO. 

In de tweede en derde studie werd de relatie onderzocht van de kwaliteit van 

ouderfunctioneren met twee contextuele variabelen uit het functioneel contextu-

eel model: ouder- en kindproblematiek. Beide bleken met significant lagere scores 

op de TvO samen te hangen en zijn indicaties voor een goede criteriumvaliditeit 

van de TvO. Deze indicaties kunnen verbeterd worden door een vergelijkingsgroep 

te gebruiken met ouders zonder hulpvraag.

Resumerend: de TvO is een betrouwbaar instrument dat één dimensie lijkt 

te meten, de kwaliteit van ouderfunctioneren. Ook is het met de TvO mogelijk ver-

schillen in ouderfunctioneren te constateren die samenhangen met contextuele 

invloeden als kind- en ouderproblemen. De centrale vraag blijft die naar de interne 

structuur van de TvO, de vraag of de drie kernfuncties die het hart vormen van het 

functioneel-contextueel model, in empirisch onderzoek te identificeren zijn. Als 

dat het geval is dan ondersteunt dit de constructvaliditeit van de TvO nog verder en 

wint de TvO aan mogelijkheden om de indicatie voor zorg te verfijnen.
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5.1 Inleiding en Probleemstelling

Wanneer de score op de TvO als maat voor de beoordeling van de kwaliteit van 

ouderfunctioneren afhangt van het moment of van een specifieke persoon die de 

TvO invult dan is de TvO nauwelijks bruikbaar. In het vorige hoofdstuk werd de 

generaliseerbaarheid van de scores als de essentie van betrouwbaarheid genoemd. 

We onderzochten de generaliseerbaarheid van de scores over de items binnen de 

vragenlijst, de interne-consistentiebetrouwbaarheid, en over de tijd, de test-her-

testbetrouwbaarheid. De TvO is een taxatie of beoordelingsinstrument waarmee 

professionals een oordeel geven over het ouderfunctioneren zodat het ook van 

belang is de generaliseerbaarheid van de scores over verschillende beoordelaars 

te weten. Komt wat de ene respondent taxeert van dezelfde ouder over hetzelfde 

materiaal overeen met wat een collega respondent taxeert? Onderzoek naar de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zal de betrouwbaarheid van de TvO verder op de 

proef stellen.

Ook al zou de TvO betrouwbaar zijn, deze vragenlijst heeft pas waarde als 

die meet wat we willen weten: de kwaliteit van ouderfunctioneren. Validiteit kan 

evenals betrouwbaarheid op verschillende manieren getoetst worden (zie Evers et 

al., deel II, 2000; Judd et al., 1991). De onderzoeksresultaten naar criteriumvaldi-

teit zoals hiervoor gerapporteerd, waren bemoedigend (zie 4.2 en 4.3): de TvO liet 

verschillen zien tussen klinische- en controle groepen van ouders. In dit vervolgon-

derzoek zal een klinische groep vergeleken worden met een groep ouders die géén 

hulpvraag hebben. De verwachting is dat de klinische groep significant lager zal 

scoren waardoor we onze aanspraken op een goede criteriumvaliditeit van de TvO 

nog steviger kunnen onderbouwen. 

Criteriumvaliditeit zegt vooral iets over de voorspellende waarde van de 

vragenlijst en heeft enige overlap met construct- of begripsvaliditeit (zie Drenth 

& Sijtsma, 1996, p. 201) omdat de relatie tussen predictor (het construct ouderfunc-

tioneren) en criterium en de operationalisering door middel van de TvO van de 

onderliggende begrippen, een onderdeel vormt van het theoretisch netwerk van de 

vragenlijst. Criteriumvaliditeit betreft dan vooral het onderzoek naar de externe 

structuur (zie Evers et al., deel II, 2000) van de vragenlijst, naar de relatie met een 

verwant extern criterium en geeft maar in beperkte mate aan wat de vragenlijst 

meet. Een goede beoordeling van de validiteit vereist tevens specifiekere toetsing 

van de interne structuur van de TvO. 

In de literatuur over vragenlijstonderzoek wordt de multitrait-multimethod 

matrix als de gangbare vorm van onderzoek genoemd naar de validiteit van onder-
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zoeksinstrumenten (Evers et al., deel II, 2000, p. 1417; De Zeeuw, 1995, p. 35; Judd et 

al., 1991, p. 58). Met deze methode kan de convergente en discriminante validiteit 

van de schalen van de TvO getoetst worden en daarmee het antwoord gegeven op de 

vraag of de kernfuncties van ouderfunctioneren van elkaar te onderscheiden zijn 

op basis van de gegevens die worden verkregen bij afname van de TvO. Een positief 

antwoord op deze vraag betekent dat bijvoorbeeld de kernfunctie Regisseren een 

significant hogere correlatie heeft met een soortgelijk kenmerk uit een andere vra-

genlijst dan met de kernfuncties uit de dezelfde vragenlijst (convergente validiteit). 

Tussen de kernfunctie Regisseren en bijvoorbeeld de kernfunctie Interpreteren van 

hetzelfde instrument of een andersoortig kenmerk uit een parallele vragenlijst zal 

een lage of geen samenhang gemeten worden (discriminante validiteit). Wanneer 

dit het geval is dan kan in de praktijk met de TvO het klinisch oordeel over het 

ouderfunctioneren nader gedifferentieerd en de zorg beter geïndiceerd kan worden. 

Om een multitrait-multimethod matrix op te kunnen stellen, is het nood-

zakelijk een convergente operationalisatie te hebben van de drie kernfuncties die 

worden gemeten met de TvO. Aangezien de TvO het eerste instrument in zijn soort 

is, werd een alternatief instrument ontwikkeld op basis van dezelfde kernfuncties 

die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van de TvO. Zodoende ontstond de 

KBO, de Klinische Beoordelingsschalen voor Ouderfunctioneren (Van der Maas & 

Schuengel, 2003, zie Bijlage 3). 

Eerder validatieonderzoek in het vorige hoofdstuk naar de interne structuur 

van de TvO gaf geen steun aan de TvO als valide operationalisatie van het functio-

nele model van ouderfunctioneren waarin de drie kernfuncties van ouderfunctio-

neren van elkaar onderscheiden worden. De mogelijkheid werd besproken (zie 4.1 

van dit proefschrift) dat de antwoorden van de respondenten, de hulpverleners van 

de ouders, mede bepaald werden door kennis van het functioneren van de ouder 

op andere gebieden dan de ouder-kind relatie en dat de respondenten soms over te 

weinig specifieke informatie beschikten om de items op de vragenlijst te kunnen 

beantwoorden. Verder werd het mogelijk geacht dat de verschillen tussen de kern-

functies van het ouderfunctioneren wegvallen tegen de verschillen die tussen de 

ontwikkelingsdomeinen van het kind gevonden werden. Dit alles heeft er mogelijk 

toe geleid dat de respondent vooral reageerde vanuit een algemeen beeld of een 

algemene indruk van het functioneren van de ouder. Dit zogenaamde Halo-effect, 

ook wel “general impression bias” genoemd (Goffin, Blake Jelley & Wagner, 2003, p. 

625) komt vooral voor in onderzoek waarbij sprake is van beoordelingen en evalu-

aties van anderen, in het bijzonder vragenlijst onderzoek (Feeley, 2002). Het bete-

kent dat de respondent er niet in slaagt op een juiste wijze te discrimineren tussen 
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conceptueel verschillende en in principe onafhankelijke kenmerken van gedrag 

van de ander, omdat het oordeel sterk bepaald wordt door een algemene indruk. 

Dit zou voor de TvO kunnen betekenen dat een respondent die bijvoorbeeld voor 

het ouderfunctioneren een hoge beoordeling geeft op de kernfunctie Regisseren, 

er toe neigt dat ook te doen voor de kernfunctie Respecteren ongeacht verschillen 

in de wijze waarop de ouder op deze dimensies functioneert. Halo-bias zou hogere 

correlaties tussen de kernfuncties tot gevolg hebben dan tussen de ‘ware’ scores; 

het is een systematische fout die de constructvaliditeit vermindert.

De empirische bewijsvoering voor Halo-bias is beperkt. Experimenteel onder-

zoek waarbij Halo-bias geïnduceerd werd door beoordelaars van videobeelden te 

vragen vooral hun algemene indruk te gebruiken bij de beoordeling van de presta-

ties van proefpersonen, liet geen verschil zien met de beoordelaars van een contro-

legroep die de instructie niet kregen (Goffin et al., 2003). Veel onderzoek richt zich 

op het verschil in scores tussen werkelijke Halo (‘true Halo’), het actuele gedrag van 

degene die beoordeeld wordt en geobserveerde of gerapporteerde Halo, het actuele 

gedrag met alle mogelijke systematische  en meetfouten. Het blijkt moeilijk deze 

twee vormen van Halo-bias in de praktijk te onderscheiden van contextuele fac-

toren die op de Halo-bias van invloed zijn. Verschillende onderzoekers vinden het 

onderscheid tussen true Halo en geobserveerde Halo vooral een theoretisch onder-

scheid dat in de praktijk niet bruikbaar is en vinden het belangrijker na te gaan 

welke contextuele factoren het Halo-effect kunnen bewerkstelligen (Goffin et al., 

2003; Koslowski & Kirsch, 1987; Lachman & Bass, 1996; Murphy, Jako, & Anhalt, 

1993; Pike, 1999). In dit verband wordt een aantal suggesties gedaan om Halo-bias 

te verminderen, maatregelen om te voorkomen dat de respondent zal vertrouwen 

op zijn globale indruk bij het geven van specifieke oordelen (Feeley, 2002; Murphy 

et al., 1993, Pike, 1999). Het heeft de voorkeur zo veel mogelijk te werken met con-

crete vragen of categorieën en niet te subtiele onderscheidingen te maken tussen 

dimensies; de beoordelaars te trainen en vertrouwd te maken met het instrument 

en het tijdsverschil tussen observatie en beoordeling zo klein mogelijk te houden. 

De vraag kan nu gesteld worden of de drie kernfuncties van het ouderfunctio-

neren wél in de antwoordpatronen van de respondenten van de TvO terug te vinden 

zijn wanneer de omstandigheden voor het maken van meer gedifferentieerde 

oordelen worden verbeterd en de respondenten daarmee betere mogelijkheden 

hebben hun aandacht te richten op de verschillen in ouderfunctioneren. Dit kan 

het geval zijn wanneer de respondent minder afgeleid wordt door andere kennis 

van de ouder, de informatiebron van de respondent eenduidig is, de tijd tussen 

het contact met de ouder en het geven van de beoordeling kort is, de respondenten 
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worden geïnstrueerd en getraind in het beoordelen van het ouderfunctioneren 

én gebruik gemaakt kan worden van een instrument dat uitsluitend gericht is op 

de kernfuncties van het ouderfunctioneren. In dit vervolgonderzoek werden deze 

suggesties gerealiseerd door gebruik te maken van onafhankelijke beoordelaars 

die op basis van een gemeenschappelijke en gestandaardiseerde informatiebron, 

het Caregiving Interview (George & Solomon, 1996; Nederlandse vertaling en 

bewerking, Schuengel & Van der Veen, 2000) direct de TvO konden invullen. Tevens 

werd door de onderzoekers een parallelle vragenlijst geconstrueerd, de Klinische 

Beoordelingsschalen voor Ouderfunctioneren (KBO) (zie Bijlage 3) een korte vra-

genlijst die de kernfuncties van het ouderfunctioneren nauwkeurig omschrijft. De 

KBO werd ook door de beoordelaars ingevuld. 

Een goede toetsing van de discriminante en convergente validiteit wordt 

bevorderd door zo veel mogelijk variatie in het ouderfunctioneren aan te brengen 

tussen de groepen ouders die vergeleken worden. Evenals bij het onderzoek naar 

de criteriumvaliditeit werden daarom in dit valideringsonderzoek twee groepen 

ouders vergeleken, ouders van kinderen met kinderpsychiatrische problematiek 

en ouders van kinderen die geen enkele hulpvraag hebben en geselecteerd zijn als 

pleegouders, van wie is te verwachten dat ze sterk in kwaliteit van ouderfunctione-

ren zullen verschillen. 

Tenslotte werd verder onderzoek gedaan naar de constructvaliditeit van de 

TvO door de scores van deze vragenlijst te correleren met de Attachment Q Sort 

(AQS) een observatieinstrument dat de mate van veilige gehechtheid van een kind 

aan de ouder meet. Veilig gehechte kinderen zijn in staat de ouder als een ‘vei-

lige haven’ te gebruiken, als iemand op wie ze terug kunnen vallen wanneer ze de 

wereld verkennen. Onveilig gehechte kinderen zijn angstig of voelen zich onvei-

lig over de beschikbaarheid van de ouder. Het verband tussen veilige gehechtheid 

en ouderlijke sensitiviteit, ook die van pleegouders is door onderzoek aangetoond 

(Oosterman & Schuengel, 2008). Ouderlijke sensitiviteit of responsiviteit (zie 2.2 

van dit proefschrift) duidt op een ouder die gevoelig is én oplettend ten aanzien van 

de behoeften van haar kind. Ouderlijke sensitiviteit is een globaal begrip dat zowel 

de houding als het concrete gedrag van de ouder betreft en vormt een integraal 

onderdeel van de drie kernfuncties van ouderfunctioneren. De AQS lijkt daarom 

een geschikt instrument waarmee op een andere manier de kwaliteit van het ou-

derfunctioneren vastgesteld kan worden. 

 Samenvattend werden in dit onderzoek vier vragen gesteld met het doel 

betrouwbaarheid en validiteit van de TvO verder te onderbouwen: 
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Hoe is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de TvO en de KBO wanneer 

deze vragenlijsten door onafhankelijke beoordelaars worden gescoord ? 

Hoe is de criteriumvaliditeit van de TvO en de KBO ?

Hoe is de constructvaliditeit van de TvO en de KBO ? 

Hoe is constructvaliditeit in de betekenis van convergente- en discriminante 

validiteit van de TvO en de KBO ? 

5.2 Opzet van het onderzoek

Deelnemers 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van twee bestaande steekproeven. De 

eerste, een klinische groep (n = 34) bestond uit ouders van kinderen die aangemeld 

waren bij zowel de kliniek als de polikliniek van het voormalige Paedologisch 

Instituut in Duivendrecht, tegenwoordig de Bascule. Hulpverleners van deze instel-

ling hadden de ouders benaderd voor deelname aan het onderzoek. Voorwaarden 

hierbij waren dat het kind niet aangemeld was wegens primaire leerproblemen en 

dat ouders de Nederlandse taal beheersten. In het tweede gesprek van de intake-

fase werd door de hulpverlener uitleg gegeven over het onderzoek en gevraagd om 

toestemming voor deelname. In totaal namen 36 ouders deel aan het onderzoek; 

bij twee ouders bleken achteraf de gegevens onvolledig waardoor de uiteindelijke 

steekproef uit 34 ouders (29 moeders en 5 vaders) bestond. Alle ouders hadden de 

Nederlandse nationaliteit en een opleidingsniveau variërend van basisonderwijs 

tot hoger beroepsonderwijs. Bij de aangemelde kinderen ging het om 24 jongens en 

10 meisjes in de leeftijd van 2 tot 14 jaar (gemiddelde leeftijd 7,7 jaar).

De vergelijkingsgroep (n = 22), een niet-klinische groep bestond uit moeders 

met een biologisch eigen kind van wie het gezin tevens een vorm van pleegzorg bood. 

Deze ouders waren geworven in samenwerking met de pleegzorgvoorzieningen in 

Midden en West Nederland in het kader van het promotieproject ”Gehechtheid aan 

pleegouders” (Oosterman, 2007). De pleegzorgvoorzieningen van het voormalige 

SAC-Amstelstad (West Nederland) en De Rading (Midden Nederland) hadden hier-

voor naar respectievelijk 8 en 15 pleeggezinnen uit hun cliëntenbestand een wer-

vingsbrief gestuurd. Het criterium hierbij was dat het om een pleeggezin moest 

gaan met een biologisch eigen kind in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Bij SAC-Amstelstad 

was het responspercentage op deze wervingsbrief 100%. Bij De Rading reageerden 

13 pleegouders (87%) positief. Twee gezinnen vielen af omdat het biologisch eigen 

kind toch ouder bleek te zijn dan 6 jaar. Om de steekproef nog verder uit te kunnen 
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breiden, werd aan de William Schrikkerstichting gevraagd nog 4 pleeggezinnen 

van hun cliëntenbestand die aan de criteria voldeden uit te nodigen aan het onder-

zoek mee te doen. Het responspercentage was 100%. De steekproef kwam hiermee 

op 23 ouders. Bij één ouder bleken achteraf de gegevens onvolledig zodat uiteinde-

lijk de data-analyse werd gedaan over een steekproef van 22 ouders. Van deze ouders 

hadden 21 de Nederlandse nationaliteit. Het opleidingsniveau varieerde van VBO/

MAVO tot Hoger Beroepsonderwijs/ Wetenschappelijk Onderwijs. Bij de biologisch 

eigen kinderen ging het om 7 meisjes en 15 jongens in de leeftijd van 3 tot 5,5 jaar 

met een gemiddelde leeftijd van 4 jaar.

Instrumenten

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van vier instrumenten: de Taxatielijst voor 

Ouderfunctioneren, de Klinische Beoordelingschalen voor Ouderfunctioneren, de 

Attachment Q Sort (Waters & Deane, 1985) en het Caregiving Interview (George & 

Solomon, 1996; Nederlandse vertaling Schuengel & Van der Veen, 2000).

De Taxatielijst voor Ouderfunctioneren (TvO). 

Deze vragenlijst is in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid aan de orde geweest.

Klinische Beoordelingsschalen voor Ouderfunctioneren (KBO)

De KBO is ontwikkeld naar het voorbeeld van onder andere de Algemene 

Sensitiviteitschaal van Ainsworth (Ainsworth, Bell, & Stayton, 1974) en kan naast 

de TvO gebruikt worden als alternatief om een taxatie van de drie kernfuncties 

van ouderfunctioneren te kunnen maken. De drie kernfuncties zijn ondergebracht 

in drie schalen, waarbij per schaal een score moet worden gegeven. Deze scores 

variëren van hoog (7), gemiddeld (5), matig (3) tot zwak (1). Elk oneven schaalpunt 

wordt nauwkeurig omschreven. De KBO is evenals de TvO bestemd voor ouders van 

kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 13 jaar en wordt door de hulp-

verlener ingevuld op basis van gegevens die verkregen zijn in de intakefase. Aan de 

KBO is een korte instructie toegevoegd met aanwijzingen voor het scoren van de 

schalen (zie Bijlage 3). Van de KBO zijn nog geen gegevens over betrouwbaarheid en 

validiteit beschikbaar. 

Attachment Q Sort (AQS)

Bij de niet-klinische groep werd gebruik gemaakt van de Attachment Q Sort 

( Waters & Deane, 1985). De AQS is een instrument dat gebruikt kan worden om 

kind- en oudergedrag in de thuissituatie te observeren. Na een observatieperiode 
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van twee uur moeten 90 gehechtheidsrelevante items door de observator gesor-

teerd worden in tien stapels lopend van meest kenmerkend tot minst kenmerkend 

voor dit kind. Door deze sortering te correleren met de sortering voor een ideaalty-

pisch veilig gehecht kind (zogenaamde criteriumsortering) kan een score worden 

verkregen voor de mate waarin dit kind overeenkomt met een prototype veilig 

gehecht kind. Het instrument wordt voornamelijk gebruikt voor wetenschappe-

lijke doeleinden en vereist training van de onderzoeker. In deze training oefent 

de onderzoeker met het sorteren en scoren aan de hand van voorbeeldmateriaal, 

waarbij voldoende betrouwbaarheid over alle scores moet worden behaald. In een 

meta-analyse van 139 studies met 13.835 kinderen (Van IJzendoorn, Vereijken, 

Bakermans-Kranenburg, & Riksen-Walraven, 2004) werd een bescheiden conver-

gente (r = 0,31) en goede predictieve (r = 0,39) validiteit gevonden, respectievelijk met 

de strange situation en ouderlijke sensitiviteit; de betrouwbaarheid in de zin van 

interne consistentie wordt bescheiden genoemd (r = 0,28). 

Caregiving Interview (CI) 

Het Caregiving Interview is een semi-gestructureerd interview waarmee zicht 

kan worden gekregen op hoe de ouder-kind relatie ten tijde van de afname wordt 

gehanteerd en beleefd. Het interview is gebaseerd op de gehechtheidstheorie en 

wordt doorgaans binnen wetenschappelijk onderzoek gebruikt als middel om 

de vier typen van ouderschapsrepresentatie te kunnen onderscheiden te weten: 

veilig, afwijzend, onzeker en hulpeloos (George & Solomon, 1996). Het interview 

kan echter ook gebruikt worden tijdens de intakefase van de hulpverlening om op 

systematische wijze informatie te kunnen verzamelen over de ouder-kindrelatie. 

De vragen gaan zowel over positieve als negatieve aspecten van de ouder-kindre-

latie; bijvoorbeeld wat de ouder het meest pijnlijk of moeilijk vindt in het contact 

met het kind, waar de ouder het meeste plezier aan beleeft, of de ouder een voor-

beeld van een situatie kan geven, wat de ouder toen deed, hoe het afliep, etc. (zie 

ook Bonnet, Schuengel, & Baartman, 2005). Het vragen naar concrete voorvallen 

is een belangrijk aspect van het interview omdat de hulpverlener daarmee door de 

ogen van de ouder ziet wat er werkelijk in de ouder-kindrelatie gebeurt. Dit maakt 

het interview erg geschikt om het ouderfunctioneren te beoordelen. Het interview 

duurt ongeveer een uur en wordt bij één ouder tegelijk afgenomen. Voor de inter-

viewers is ter instructie een korte lijst met aanwijzingen voor afname toegevoegd.
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Procedure

Bij de klinische groep werden de Caregiving Interviews afgenomen door de hulp-

verleners van het (voormalige) Paedologisch Instituut tijdens de intakefase en 

bij de niet-klinische groep werd dit gedaan door een onderzoeker van de Vrije 

Universiteit. 

De Attachment Q Sort scores voor de niet-klinische groep werden verkregen 

door observatie in de thuissituatie. Die observatie vond plaats twee weken voordat 

het Caregiving Interview werd afgenomen en werd bij de eerste 18 gezinnen door 

twee observatoren uitgevoerd. Omdat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

tussen de observatoren op basis van de tot dan toe verkregen scores goed te noemen 

was, werd de observatie van de overige gezinnen door één observator gedaan. Een 

observatie duurde gemiddeld twee uur. De eerste 20 minuten werd daarbij aan 

de moeder gevraagd om drie, van tevoren vastgestelde, spelletjes met het kind 

te doen. De volgende anderhalf uur werden moeder en kind in een ‘vrije situatie’ 

geobserveerd, dat wil zeggen dat moeder en kind in deze tijdspanne vrij zijn om 

zich met eigen dingen bezig te houden. De laatste 10 minuten werd aan de moeder 

gevraagd een boekje met het kind te lezen. Zo spoedig mogelijk na de observatie 

werden alle 90 kaartjes die specifieke gedragskenmerken van kinderen beschrij-

ven, gesorteerd en op basis van deze sortering werd een score vastgesteld.

De Caregiving Interviews werden letterlijk uitgetypt om vervolgens geanoni-

miseerd en onherkenbaar gemaakt te worden wat betreft de herkomst van klinische 

of niet-klinische groep. Dit om de invloed van de verwachtingen ten aanzien van 

de uitkomsten van het onderzoek die de beoordelaars op basis van deze gegevens 

kunnen hebben, zoveel mogelijk te verminderen. Zes onafhankelijke beoordelaars, 

allen vierdejaars studenten orthopedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam 

die aan het onderzoek meewerkten in het kader van hun afstudeerscriptie, volgden 

een training van één dagdeel. Tijdens deze training werden het doel, de opzet en 

inhoud van de drie schalen van de TvO en KBO uiteengezet. Daarna werd onder 

leiding van de onderzoeker, een ervaren klinisch psycholoog aan de hand van een 

voorbeeldinterview geoefend met het daadwerkelijk invullen van beide instrumen-

ten. Hierbij werd onder andere aandacht besteed aan hoe het scoren van de TvO en 

KBO op basis van informatie uit de interviews uitgevoerd moest worden en werden 

suggesties gedaan voor hulpmiddelen, zoals het onderstrepen van tekstpassages 

in het interview met drie verschillende kleuren die corresponderen met de drie 

verschillende schalen. Tevens werd aandacht besteed aan specifieke uitspraken 

van ouders die bij het lezen van het interview belangrijke informatie voor de beoor-

delaar opleveren én aan de bewustwording van valkuilen waar de beoordelaar mee 
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te maken krijgt en die de objectiviteit in negatieve zin kunnen beïnvloeden. De zes 

beoordelaars hebben na deze training voor alle 56 ouders zowel de TvO als de KBO 

ingevuld. Zij hadden naast het interview geen andere gegevens van of ervaringen 

met de ouders.

Data-analyse

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag over de interbeoordelaarsbetrouw-

baarheid werden tussen de scores van de zes beoordelaars intraclass-correlatie-

coëfficiënten berekend voor alle drie de schalen of kernfuncties van zowel de TvO 

als de KBO. De criteriumvaliditeit werd beoordeeld door middel van het toepassen 

van een One-way ANOVA. Met behulp van een multitrait-multimethod matrix van 

de schaalscores voor Interpreteren, Respecteren en Regisseren van de KBO en TvO 

kon de convergente- en discriminante validiteit worden bepaald. De samenhang 

tussen de kwaliteit van ouderfunctioneren en gehechtheid (constructvaliditeit) 

werd berekend met behulp van zowel Pearson’s Product-moment correlatiecoëffici-

ent als met behulp van Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt.

5.3 Resultaten

Beschrijvende analyses

In Tabel 5.1 zijn de gemiddelden, standaarddeviaties, gemiddelde correlaties van 

de zes codeurs per schaal (inter-item correlaties) en het aantal geldige antwoorden 

per schaal weergegeven. Uit deze gegevens is op te maken dat zowel de gemiddel-

den als de standaarddeviaties bij de zes codeurs sterk uiteenliepen binnen de ver-

schillende schalen. De gemiddelde inter-item correlaties van de zes codeurs waren 

redelijk met correlaties variërend van 0,51 tot 0,62. Wanneer gekeken wordt naar de 

scheefheid (skewness) en gepiektheid (kurtosis) in de verdeling van de scores van 

de verschillende codeurs is te zien dat voor één codeur op de scores van de KBO een 

enigszins scheve en gepiekte verdeling gold. Dit was onvoldoende aanleiding om 

transformaties toe te passen of de data nonparametrisch te toetsen.

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Door middel van een one-way ANOVA werd onderzocht of de gemiddelde scores van 

de zes codeurs op zowel de TvO als de KBO van elkaar verschilden. De codeurs bleken 

hierbij op alle schalen significant van elkaar te verschillen (p < 0,01). Vervolgens 
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M SD Gemiddelde Inter-item 
corr.

KBO interpreteren 0,51

   Codeur 1 5,71 1,29
   Codeur 2 6,43 0,81
   Codeur 3 5,63 1,65
   Codeur 4 5,45 1,43
   Codeur 5 4,96 1,91
   Codeur 6 4,34 1,27
KBO respecteren 0,59
   Codeur 1 5,77 1,36
   Codeur 2 6,25  1,00
   Codeur 3 5,79 1,46
   Codeur 4 5,64 1,37
   Codeur 5 5,36 1,76
   Codeur 6 4,50 1,18
KBO regisseren 0,56
   Codeur 1 5,13 1,50
   Codeur 2 6,05   0,98
   Codeur 3 5,64 1,61
   Codeur4 5,32 1,48
   Codeur 5 4,55 2,04
   Codeur 6 4,55 1,28
TvO interpreteren 0,53
   Codeur 1 3,06    0,19
   Codeur 2 3,43    0,18
   Codeur 3 3,33    0,33
   Codeur 4 3,44    0,38
   Codeur 5 3,10    0,68
   Codeur 6 3,05    0,16

TvO respecteren 0,62

   Codeur 1 3,14    0,22
   Codeur 2 3,45    0,19
   Codeur 3 3,31    0,34
   Codeur 4 3,49    0,41
   Codeur 5 3,11    0,66
   Codeur 6 3,10    0,19
TvO regisseren 0,61

   Codeur 1 2,96    0,28
   Codeur 2 3,39    0,22
   Codeur 3 3,28    0,37
   Codeur 4 3,31    0,42
   Codeur 5 2,86    0,79
   Codeur 6 2,95    0,19

Tabel 5.1 Gemiddelde, Standaarddeviatie, Gemiddelde Inter-item Correlatie voor de 6 
Codeurs per Schaal en Aantallen Geldige Antwoorden per Schaal (N = 56).
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werden intraclass-correlatiecoëfficiënten berekend volgens het Two-way Random 

Effect Model, dat wil zeggen dat zowel de codeurs als de ouders beschouwd werden 

als een willekeurige steekproef uit de populatie van respectievelijk codeurs en 

ouders. De ‘single-measure’ intraclass-correlatiecoëfficiënt verwijst daardoor naar 

de betrouwbaarheid die te generaliseren is naar een willekeurige codeur uit de 

populatie en de ‘average-measure’ intraclass-correlatiecoëfficiënt verwijst naar de 

betrouwbaarheid die te generaliseren is naar een willekeurige groep van 6 codeurs 

uit de populatie. Zoals te zien is in Tabel 5.2 varieerden de correlaties op de schalen 

van de TvO bij berekening van de single-measure van 0,40 tot 0,48. De correlaties 

voor dezelfde schalen op de KBO waren iets hoger en varieerden tussen 0,49 en 

0,59. Uitgaande van een goede betrouwbaarheid van 0,80 tot 0,70 als referentie kan 

geconcludeerd worden dat, gelet op de single-measure ICC voor alle drie de schalen 

van zowel de TvO als KBO de betrouwbaarheid respectievelijk laag tot matig was. 

Wanneer gekeken werd naar de average-measure ICC, dan was voor beide instru-

menten de betrouwbaarheid op de drie verschillende schalen van zowel de TvO als 

de KBO goed te noemen, met correlaties van 0,80 of hoger. Dit alles duidt erop dat 

willekeurige codeurs onderling aanmerkelijk van elkaar kunnen verschillen bij 

het scoren van de TVO en KBO, maar dat bij een willekeurige groep van 6 codeurs er 

sprake is van een goede generaliseerbaarheid bij het scoren van de TvO en de KBO. 

Voor de verdere data-analyse werd op basis van deze resultaten besloten om 

de gemiddelde score van de 6 codeurs te gebruiken, omdat de betrouwbaarheid 

hiervan op alle schalen 0,80 of hoger was. 

Single measure correlatie Average measure correlatie

KBO

Interpreteren 0,49 0,85

Respecteren 0,59 0,90

Regisseren 0,54 0,88

TvO

Interpreteren 0,40 0,80

Respecteren 0,48 0,85

Regisseren 0,47 0,84

Tabel 5.2   Intraclass- correlatiecoëfficenten volgens Two-way Random Effect Model
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Criteriumvaliditeit

De vraag naar criteriumvaliditeit verwijst in dit onderzoek naar de mate waarin 

met de TvO en de KBO onderscheid gemaakt kan worden tussen de (klinische) 

groep naar het (voormalig) Paedologisch Instituut verwezen ouders en de (niet-

klinische) groep pleegouders. De verwachting dat de scores op de TvO en KBO voor 

de klinische groep significant lager zouden zijn dan scores van de niet klinische 

groep werd getoetst met een one-way ANOVA. Gerekend met de gemiddelde score 

Pleegouders (n=22) PI-ouders (n=34)

M SD M SD F P

KBO

Interpreteren 6,05 0,78 5,01 1,07 15,6 0,000

Respecteren 6,12 0,70 5,18 1,18 11,3 0,001

Regisseren 5,94 0,96 4,74 1,09 17,8 0,000

TvO

Interpreteren 3,39 0,22 3,15 0,25 11,3 0,001

Respecteren 3,40 0,25 3,18 0,27    9,48 0,003

Regisseren 3,30 0,26 3,02 0,30 12,5 0,001

Figuur 5.1   TvO, criteriumvaliditeit kernfunctie Interpreteren

Tabel 5.3 One-way ANOVA voor Gemiddelde Scores van Pleegouders (niet- klinisch) en 
PI-ouders (klinisch)
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van de zes codeurs leverde deze analyse significante resultaten op. In Tabel 5.3 zijn 

de uitkomsten per schaal samengevat; Figuur 5.1 geeft een illustratie van de uit-

komst voor de kernfunctie Interpreteren van de TvO. Te zien is dat op alle schalen, 

van zowel de TvO als de KBO de gemiddelde scores van de niet-klinische groep 

significant hoger lagen dan de gemiddelde scores van de klinische groep (p < 0,01). 

Uit deze resultaten blijkt dat het met de TvO en de KBO mogelijk was het 

criterium ‘klinisch versus niet-klinisch’ te voorspellen. Voor de TvO betekent dit 

resultaat een bevestiging van de resultaten in hoofdstuk 4.

Convergente en discriminante validiteit

Voor het berekenen van de convergente en de discriminante validiteit werd gebruik 

gemaakt van een multitrait-multimethod matrix om de hoogte van de onderlinge 

correlaties voor de verschillende schalen te kunnen vergelijken. De verwachting 

was dat de correlatie tussen de drie corresponderende schalen van de twee instru-

menten hoog zou zijn en de correlatie tussen de niet-corresponderende schalen, 

zowel binnen één instrument als tussen de beide instrumenten, laag. In Tabel 5.4 

is te zien dat, berekend met de gemiddelde score van de 6 codeurs, alle onderlinge 

correlaties hoog en significant waren (p < 0,01, tweezijdig). Deze correlaties vari-

eerden van 0,85 tot 0,98. Voor de convergente validiteit betekent dit dat de corres-

ponderende schalen van de TvO en KBO sterk samenhingen, maar dat gold ook voor 

de niet-corresponderende schalen. Er werd dus een sterke convergente validiteit 

gevonden maar uitspraken over de convergente validiteit moeten met enige voor-

zichtigheid gedaan worden omdat de correlaties tussen de niet-corresponderende 

schalen ook hoog waren.

KBO 
Respecteren

KBO                   
Regisseren

TvO  
Interpreteren

TvO 
Respecteren

TvO
Regisseren

KBO

Interpreteren 0,93** 0,87** 0,92** 0,88** 0,87**

Respecteren 0,85** 0,92** 0,92** 0,85**

 Regisseren 0,92** 0,91** 0,88**

TVO

Interpreteren      0,.97** 0,98**

Respecteren 0,98**

Tabel 5.4 Multitrait-multimethod matrix met Pearson’s Correlatiecoëfficiënten voor 
Average Measure

n = 54;  ** p < 0,01 (tweezijdig)
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De discriminante validiteit was met deze hoge onderlinge correlaties zeer 

zwak; de samenhang tussen de schalen was zo sterk dat er niet gesproken kan 

worden van drie afzonderlijke schalen.

Wanneer in dezelfde matrix een onderscheid aangebracht werd tussen de 

klinische groep en de niet-klinische groep ouders, dan bleef het beeld nagenoeg 

gelijk. De correlaties waren met name binnen de groep pleegouders op enkele 

schalen iets minder hoog (correlaties van 0,61 tot 0,99), maar evengoed op alle 

schalen significant (p < 0,01, tweezijdig).

Alle resultaten bij elkaar genomen kan gesteld worden dat er geen aan-

wijzingen te vinden waren voor een duidelijk onderscheid tussen de schalen 

Interpreteren, Respecteren en Regisseren. Zowel de TvO als de KBO lijken één 

dimensie te meten, namelijk de kwaliteit van het ouderfunctioneren.

Cons tructvaliditeit

Verder onderzoek naar de constructvaliditeit werd gedaan door binnen de groep 

pleegouders de samenhang te berekenen tussen de scores op de TvO en KBO, beide 

als maat voor de kwaliteit van ouderfunctioneren en de scores op de Attachment 

Q Sort als maat voor kwaliteit van gehechtheid. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van Pearson’s correlatiecoëfficiënten. In Tabel 5.5 is te zien dat de correlaties, 

berekend op basis van de gemiddelde score van de zes codeurs, op alle schalen zeer 

hoog waren en significant (p < 0.05, tweezijdig). Er lijkt daarmee sprake te zijn van 

een sterke samenhang tussen de kwaliteit van ouderfunctioneren en de kwaliteit 

van gehechtheid. Echter, omdat de steekproef klein was (n = 22) en er niet zonder 

meer vanuit kon worden gegaan dat er sprake was van een normaalverdeling, is 

Tabel 5. 5 Samenhang Ouderfunctioneren en Gehechtheid Met en Zonder Uitbijters

AQS (n = 22) AQS (n = 22) AQS (n = 20) AQS (n = 20)
Pearson’s correlatie Spearman’s rho Pearson’s correlatie Spearman’s rho

KBO

Interpreteren 0,49* 0,23 -0,11 -0,03

Respecteren   0,60** 0,27 0,02  0,02

Regisseren 0,49* 0,20 - 0,09 -0,08

TvO

Interpreteren 0,56** 0,41 0,07 0,21

Respecteren 0,59** 0,39   0,06 0,19

Regisseren 0,59** 0,37   0,07 0,16

* p < 0,05 (tweezijdig);  ** p < 0,01 (tweezijdig)
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het verband tevens berekend met Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënten. Voor de 

KBO was hierbij te zien dat de effecten op alle schalen volledig verdwenen. Er was 

wel een positieve tendens waar te nemen voor de schalen van de TvO. 

Bij nadere bepaling van de verdeling van de steekproef met een spreidingsdia-

gram kwamen twee uitbijters naar voren. Wanneer beide toetsen met weglating 

van deze uitbijters nogmaals gedaan werden verdween het effect volledig (Tabel 

5.5). 

Weglaten van deze uitbijters is echter niet vanzelfsprekend. Bij berekening 

van de scheefheid (skewness) in de verdeling van de scores op de Attachment Q Sort  

kwam naar voren dat deze  - 0,8 bedraagt. Dit wijst op een links asymmetrische 

verdeling, waarbij sprake is van uitschieters met lage waarden. Omdat de steek-

proef klein is zal het weglaten van de uitbijters niet persé een zuiverder resultaat 

opleveren. Het is daarom van belang de constructvaliditeit verder te onderzoeken 

binnen een grotere steekproef, waarbij tevens sprake is van een meer symmetri-

sche verdeling van de scores op de Attachment Q Sort. 

5.4 Conclusie

Met het doel de omstandigheden voor het geven van een gedifferentieerd oordeel 

over ouderfunctioneren te verbeteren, werden in de opzet van dit onderzoek een 

aantal veranderingen doorgevoerd. De beoordelaars waren onafhankelijk in de 

zin dat ze geen toegang hadden tot informatie die hun oordeel over de ouders kon 

kleuren, anders dan de antwoorden van de ouders op de vragen uit het Caregiving 

Interview. Behalve onafhankelijk waren de beoordelaars ook getraind en daarmee 

vertrouwd met het instrument en konden ze de vragenlijst direct invullen. De 

beoordelaars maakten behalve van de TvO ook gebruik van een beoordelingsschaal, 

de KBO die toegespitst is op de drie kernfuncties van ouderfunctioneren.

De toepassing van deze maatregelen bij het invullen van de vragenlijsten 

heeft niet tot duidelijk andere uitkomsten geleid, vergeleken met die bij invulling 

van de vragenlijsten door de hulpverleners van de ouders. De drie kernfuncties 

van ouderfunctioneren uit het functioneel-contextueel model konden empirisch 

niet van elkaar onderscheiden worden. Er werd een sterke convergente validiteit 

gevonden maar een zwakke discriminante validiteit. In de ideale situatie zou 

bij een goede discriminante validiteit de samenhang tussen corresponderende 

schalen van twee instrumenten hoog zijn en die tussen verschillende schalen 

van instrumenten laag. Dit was in ons onderzoek niet het geval. Alle subschalen 

leken hetzelfde te meten, namelijk een algemene factor: ouderfunctioneren. De 
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mogelijkheid lijkt gering dat ‘general impression bias’ de verklaring was voor 

onvoldoende discriminante en convergente validiteit.

Dit zou kunnen wijzen op een andere factor waarvan in de inleiding van 

dit hoofdstuk sprake was: het gebruik van te subtiele onderscheidingen tussen 

de items. Om die onderscheidingen goed te kunnen maken moet de beoordelaar 

gebruik kunnen maken van een heldere theorie over ouderfunctioneren met weinig 

overlap tussen de concepten én moet deze goed geïnformeerd zijn. Gestructureerde 

klinische interviews, checklists waarbij een direct verband bestaat tussen de 

vragen in het interview en de klinische categorieën zoals de DSM-IV classifica-

ties, blijken wel betrouwbaar en valide te differentiëren. Echter in ons onderzoek 

gaat het om dimensionele in plaats van classificerende diagnostiek. Omdat we 

met dimensies (kernfuncties van ouderfunctioneren) werken is de relatie tussen 

de informatie uit het interview en de items van de vragenlijst minder eenduidig 

(Beach, Wamboldt, Kaslow, Heijman, & Reiss, 2009; Jongedijk, 2001). Bovendien 

heeft de TvO het karakter van een taxatielijst en een hulpverlener die taxeert is per 

definitie niet volledig geïnformeerd zodat het maken van subtiele onderscheidin-

gen in het ouderfunctioneren een te moeilijke opgave kan zijn. 

Onderzoek naar de generaliseerbaarheid van de scores over zes verschillende 

beoordelaars (‘single-measure’) had als resultaat een lage tot matige interbeoorde-

laarsbetrouwbaarheid voor respectievelijk de TvO en de KBO. Generaliseerbaarheid 

naar een willekeurige groep van zes codeurs (‘average-measure’) was goed voor 

beide instrumenten. 

Evenals in de tweede en de derde studie zoals beschreven in het vorige hoofd-

stuk werd ook nu weer een goede criteriumvaliditeit gemeten: het verschil tussen 

de klinische en de niet klinische groep was duidelijk significant. Tot slot kunnen 

we spreken van een positieve tendens tot constructvaliditeit: er werden aanwijzin-

gen gevonden voor samenhang tussen de kwaliteit van ouderfunctioneren en de 

kwaliteit van gehechtheid.

Soortgelijke resultaten als voor de TvO werden gevonden voor de KBO, een 

beoordelingsschaal die uitsluitend gericht is op de drie kernfuncties van het 

ouderfunctioneren: Interpreteren, Respecteren en Regisseren. De interbeoorde-

laarsbetrouwbaarheid was beter vergeleken met die van de TvO. Echter, het diffe-

rentiëren tussen de drie kernfuncties van ouderfunctioneren was ook met de KBO 

niet mogelijk. In dat opzicht kan de KBO geen alternatief vormen voor de TvO. 
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6.1 Bevindingen

In het eerste hoofdstuk kwam aan de orde dat de jeugdzorg ook ouderzorg wordt 

wanneer de hulpverlener vermoedt dat het ouderfunctioneren van belang is voor 

het verhelpen van problemen bij het kind. In het zorgproces is dan diagnostiek van 

ouderfunctioneren nodig om een vorm van begeleiding te kunnen indiceren. Bij 

aanvang van dit onderzoek waren geen middelen beschikbaar waarmee het totale 

ouderfunctioneren in beeld gebracht kon worden. Dit onderzoek richtte zich op die 

lacune door een pragmatische synthese te maken van de begrippen die in theorie 

en praktijk worden gebruikt om het functioneren als ouder te beschrijven. Zo 

ontstond een begrippenkader dat het uitgangspunt vormde voor de ontwikkeling 

van een instrument waarmee ouderfunctioneren op een gestandaardiseerde wijze 

beoordeeld kan worden. Voor de praktijk kan een dergelijk instrument het moge-

lijk maken om op een transparante manier te indiceren voor zorg gericht op het 

ouderfunctioneren. Ook kan het begrippenkader van het screeningsinstrument 

gebruikt worden om zowel met collegae als ouders te reflecteren over het functi-

oneren van de ouder en de factoren die daarbij een rol spelen. De hulpvraag van 

de ouder in de zorg kan men zodoende beter definiëren zodat vraaggericht werken 

meer kans krijgt. 

Bij de bestudering van klinische- én wetenschappelijke theorieën over ouder-

functioneren viel het grote aantal concepten op dat gebruikt kan worden om het 

ouderfunctioneren te operationaliseren. Globale concepten uit de ouderbegelei-

ding en concepten uit de psychotherapie en wetenschappelijk onderzoek die aspec-

ten en dimensies benoemen, kwamen aan de orde. In dit onderzoek werd gekozen 

voor ouderfunctioneren als een meerdimensionaal construct omdat de relevantie 

van het onderzoek voor de praktijk daarmee groter is; het leidt tot betere behan-

delresultaten wanneer interventies op meerdere aspecten van het ouderfuncti-

oneren zijn gericht. Ouderfunctioneren werd in dit onderzoek genuanceerd door 

het in drie functies op te delen: Regisseren, Interpreteren en Respecteren. Deze 

kernfuncties van het ouderfunctioneren integreren de veelheid aan concepten uit 

onderzoek en praktijk en zijn actief en pragmatisch geformuleerd. Nuancering 

van het begrip ouderfunctioneren maakt differentiatie in verdere diagnostiek en 

behandeling mogelijk. 

De drie kernfuncties van ouderfunctioneren werden gedefinieerd en samen-

gevat in een aantal werkwoorden en werkwoordelijke uitdrukkingen die rich-

tinggevend waren voor de operationalisatie van de kernfuncties in gedragingen, 

cognities en gevoelens van de ouder. Ten behoeve van de operationalisatie werden 
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de drie kernfuncties van ouderfunctioneren gerelateerd aan de biologische, de 

psychologische en de sociale ontwikkeling van het kind. Schematisch werd dit 

weergegeven in een drie bij drie matrix die het totale ouderfunctioneren in kaart 

brengt. De ontwikkelingsdomeinen van het kind werden onderverdeeld in subdo-

meinen, zoals verzorging voor het domein van de biologische ontwikkeling, span-

ningen voor het domein van de psychologische en vrienden voor het domein van 

de sociale ontwikkeling. Een voorbeeld van itemconstructie is dat het subdomein 

spanningen gekoppeld werd aan een richtinggevend woord van de kernfunctie 

interpreteren: herkennen. Zo ontstond bijvoorbeeld item 34: deze ouder herkent 

signalen van spanning bij zijn kind. Het subdomein verzorging werd gekoppeld 

aan een richtinggevend woord van de kernfunctie respecteren: belangrijk vinden. 

Zo ontstond item 5: deze ouder vindt het belangrijk dat zijn kind er verzorgd 

uitziet. Het subdomein vrienden werd gekoppeld aan een richtinggevend woord 

van de kernfunctie regisseren: stimuleren, waardoor item 57 ontstond: deze ouder 

stimuleert het contact van zijn kind met andere kinderen.  

Het is voor diagnostiek en begeleiding van belang ouderfunctioneren te 

beoordelen in samenhang met de contextuele factoren van het ouderfunctioneren 

zoals kindkenmerken en persoonlijkheidskenmerken van de ouder. Die samen-

hang werd vorm gegeven in het functioneel-contextueel model van ouderfunctio-

neren. Dit model geeft het kader waarmee in dit onderzoek instrumenten voor de 

diagnostiek van het ouderfunctioneren werden ontwikkeld. 

Het onderzoek richtte zich in hoofdzaak op de ontwikkeling van de Taxatielijst 

voor Ouderfunctioneren (TvO), zoals beschreven in Hoofstuk 3; daarnaast werd 

ten behoeve van validatie onderzoek een parallelle lijst ontwikkeld, de Klinische 

Beoordelingsschalen voor Ouderfunctioneren (KBO). Met de TvO werd beoogd de 

kwaliteit van het totale ouderfunctioneren te meten én te differentiëren tussen de 

drie kernfuncties van het ouderfunctioneren. In een pilotstudie werd een hoge cor-

relatie tussen de kernfuncties onderling gevonden. Zowel bij de constructie als de 

instructie werd daarom bij de definitieve versie van de TvO extra aandacht besteed 

aan de inhoudsvaliditeit met het doel de kans te vergroten dat de drie kernfuncties 

ook unieke informatie zouden opleveren.

Hoofdstuk 4 beschrijft een grootschalig onderzoek (N = 469) waarbij hulp-

verleners de TvO invulden voor ouders die door hen begeleid werden. De interne-

consistentie en test-hertest betrouwbaarheid bleken zeer hoog. In een aanvullend 

kleinschaliger onderzoek (N = 56) bleek de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

matig. 
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Bij een eerste onderzoek naar de interne of dimensionele structuur van de 

TvO, een aspect van constructvaliditeit, werden de drie kernfuncties van ouder-

functioneren niet als drie duidelijk onderscheiden functies terug gevonden.

Het beeld dat de hulpverleners met behulp van de TvO gaven van het ouder-

functioneren hing zoals verwacht samen met belangrijke contextuele factoren in 

het functioneel-contextueel model. In een tweetal studies werd respectievelijk de 

samenhang van psychiatrische problematiek van de ouder én van kinderpsychi-

atrische problemen met het ouderfunctioneren onderzocht. Er waren significant 

lagere scores van de klinische groepen vergeleken met vergelijkingsgroepen. 

Ouders met psychiatrische problemen voor wie hulpverleners de TvO invulden, 

scoorden significant lager op de TvO dan ouders zonder psychiatrische problemen 

en van ouders met lichte psychiatrische problematiek bleek de kwaliteit van het 

ouderfunctioneren beter dan bij ouders met ernstige psychiatrische problematiek. 

Ouders van kinderen met één of meer psychiatrische stoornissen bleken significant 

lager te scoren op de TvO vergeleken met ouders van kinderen zonder psychiatrische 

stoornissen. Wanneer onderscheid gemaakt werd naar het soort kinderpsychi-

atrische problemen dan bleken ouders van kinderen met emotionele stoornissen 

significant lager te scoren dan ouders van kinderen zonder psychiatrische proble-

men uit de vergelijkingsgroep. Voor ouders van kinderen met een contactstoornis 

bleek dit het geval voor de kernfunctie Interpreteren, maar niet voor de kernfucties 

Regisseren en Respecteren. Bij ouders van kinderen met gedragsstoornissen en 

ouders van kinderen met meervoudige stoornissen die respectievelijk werden ver-

geleken met ouders van kinderen zonder psychiatrische stoornissen en ouders van 

kinderen met één of meer stoornissen in dezelfde DSM-IV categorie, werd ook geen 

verschil gevonden met deze vergelijkingsgroepen. Dit was niet overeenkomstig de 

verwachting maar hield waarschijnlijk verband met de kleine onderzoeksgroep en 

heterogeniteit van de vergelijkingsgroep. 

In het vervolgonderzoek werd een derde studie gedaan naar de samenhang 

tussen kinderpsychiatrische problemen van het kind en ouderfunctioneren 

waarbij de vergelijkingsgroep bestond uit ouders van kinderen zonder hulpvraag. 

De scores op de TvO van de klinische groep waren significant lager. De resultaten 

van de drie studies wijzen op een goede criteriumvaliditeit van de TvO. 

Hoofdstuk 5 beschrijft onderzoek dat volgt uit enkele plausibele verklaringen 

voor het gebrek aan onderscheid tussen de drie kernfuncties van ouderfunctioneren 

van de TvO. Er werd met name gedacht aan het optreden van een halo- of general 

impression bias vanwege onvoldoende geïnformeerd zijn van de hulpverlener over 

het functioneren van de ouder. De beoordeling door de hulpverleners zou mogelijk 

meer gedifferentieerd en nauwkeuriger zijn als zij konden beschikken over informa-
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tie die specifiek gericht is op ouderfunctioneren en als ze instructie zouden krijgen 

gericht op het hanteren van de TvO en de KBO. De condities hiervoor werden in 

een meer gecontroleerde onderzoeksopzet gerealiseerd. Onderzocht werd of de drie 

kernfuncties van ouderfunctioneren wel te zien zouden zijn wanneer gebruik zou 

worden gemaakt van getrainde, onafhankelijke respondenten voor wie de kennis 

over de ouders uitsluitend het ouderfunctioneren betrof, de informatiebron over 

de ouders hetzelfde was en er gebruik gemaakt werd van een beoordelingsschaal 

die uitsluitend gericht was op de kernfuncties van het ouderfunctioneren. Door de 

hulpverleners ook de KBO in te laten vullen, kon bovendien de discriminante en 

convergente validiteit worden bepaald met behulp van de multitrait-multimethod 

matrix. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van zowel de TvO als de KBO was 

matig. Er werden hoge onderlinge correlaties gevonden tussen de schalen van 

zowel de TvO als de KBO waarbij de convergente verbanden, correlaties tussen de 

scores op de twee operationalisaties van dezelfde dimensie gemeten met de TvO en 

de KBO, niet signifcant sterker waren dan de discriminante verbanden, correlaties 

tussen de scores op de drie schalen met dezelfde operationalisatie, de TvO of de 

KBO. Dit onderzoek leverde dus geen aanwijzingen op die het gebrek aan differen-

tiatie konden verklaren.

Een andere kleine aanwijzing voor constructvaliditeit werd wel gevonden: in 

een niet-klinische vergelijkingsgroep hing de score voor ouderfunctioneren posi-

tief samen met de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie met het kind.

6.2 Betekenis en verklaring van de resultaten 

Met dit onderzoek wilden we bereiken dat voor de jeugdzorg met de TvO een instru-

ment beschikbaar zou komen dat een taxatie geeft van het ouderfunctioneren. Een 

instrument waarmee aangetoond kan worden dat er een indicatie is voor proble-

men in het ouderfunctioneren en waarmee tevens een onderscheid kan worden 

gemaakt naar één of meer onderdelen of kernfuncties van dat ouderfunctioneren. 

Het onderzoek toonde aan dat hulpverleners met de TvO een tamelijk 

betrouwbaar oordeel konden geven over de kwaliteit van het ouderfunctioneren, 

in de zin dat bij meerdere afnames onder dezelfde condities en na verloop van tijd 

dezelfde resultaten verkregen werden. Bovendien vertoonden de oordelen van de 

hulpverlener bij het taxeren van het ouderfunctioneren aanwijzingen voor criteri-

umvaliditeit en constructvaliditeit. De criteriumvalditeit bleek uit een significant 

verschil tussen groepen ouders met en zonder psychiatrische problematiek; de 

constructvaliditeit bleek uit de aanwijzingen die werden gevonden voor samen-
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hang tussen de TvO en een maat voor de kwaliteit van gehechtheid, ook al is op 

dit punt meer onderzoek nodig gelet op de afhankelijkheid van de resultaten van 

enkele uitschieters. 

Het onderzoek toonde echter ook aan dat vanwege de matige interbeoorde-

laarsbetrouwbaarheid het probleem van subjectiviteit van behandelaars in de 

beoordeling van ouderfunctioneren niet werd opgelost. Dit probleem is een bekend 

verschijnsel in klinisch onderzoek en lastig op te lossen; verschillende informan-

ten komen op basis van eenzelfde instrument vaak tot verschillende beoordelingen 

over ouder-, gezin- of kindfunctioneren (Kroes, 2006). Kenmerken van de beoorde-

laar en (beoordelings)situatie spelen hierbij een rol.

Ook kon in dit onderzoek het onderscheid naar de drie kernfuncties van 

ouderfunctioneren niet worden onderbouwd. Dat betekent dat de taxatie van 

ouderfunctioneren met de TvO geen specifieke, gedifferentieerde uitspraken 

mogelijk maakte over de drie kernfuncties van ouderfunctioneren. Reeds in het 

pilotonderzoek werd geconstateerd dat de samenhang tussen de drie kernfuncties 

van ouderfunctioneren hoog was. Bij de constructie van de definitieve versie van 

de TvO werd daarom extra aandacht besteed aan verbetering van de inhoudsva-

liditeit van de TvO met het doel de kans op een significant onderscheid tussen de 

drie kernfuncties te vergroten. Niettemin bleek uit de factoranalyse van een groot 

aantal taxaties door hulpverleners (N = 469) dat deze drie kernfuncties nauwelijks 

of niet te herkennen waren in het patroon van componentladingen. De veronder-

stelde interne structuur van de TvO bleek niet aanwezig. Wanneer van dezelfde 

factoranalyse de items echter werden gerangschikt volgens de drie ontwikke-

lingsdomeinen van het kind en wanneer tevens als basis voor interpretatie niet 

de inhoud van de items maar de inhoud van de subdomeinen werd genomen, dan 

leek de eerste factor een dimensie te representeren die het reguleren en leiden van 

gedrag van het kind betrof. Op de tweede factor laadden items die verwijzen naar 

de kwaliteit van het contact tussen ouder en kind en met leeftijdgenoten. De derde 

factor bleek kenmerken te bezitten van beide hiervoor genoemde dimensies.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de drie kernfuncties van ouderfuncti-

oneren van het functioneel-contextueel model onvoldoende passen op de data die 

in het onderzoek gevonden werden. De vraag dient zich aan of de factoroplossing 

suggesties biedt voor andere dimensies van ouderfunctioneren. Zo kan de factor-

oplossing uit Hoofdstuk 4 opnieuw geïnterpreteerd worden door ladingen van de 

items van de TvO op de eerste drie componenten te ordenen van het item dat het 

sterkst tot het item dat het zwakst laadt. Deze nieuwe ordening van de gegevens 

uit Tabel 4.4 en Tabel 4.5 staat in Bijlage 4. De uitkomsten liggen in het verlengde 
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van de hiervoor besproken tweede analyse (zie Hoofdstuk 4, Tabel 4.5). Op de eerste 

factor hadden van de 29 items, 23 items verzorgen, toezien en reguleren als onder-

werp en 6 items gingen over de kwaliteit van het contact tussen ouder en kind 

en met leeftijdgenoten. Alle 24 items van de tweede factor hadden de kwaliteit 

van het contact als onderwerp. Bij de derde factor zagen we evenals bij de tweede 

analyse een gemengd beeld. Van de 23 items hadden 12 items de kwaliteit van het 

contact als onderwerp en 11 items gingen over verzorging, toezicht en reguleren. 

Zoals eerder gezegd (zie 4.4) moet er rekening mee gehouden worden dat het hier 

tentatieve interpretaties betreft vanwege het lage percentage verklaarde variantie 

(bijna 45%). 

De mogelijkheid werd besproken (zie 4.4) dat de hoge onderlinge correlaties 

tussen de kernfuncties van ouderfunctioneren wellicht ook ontstonden doordat 

de respondenten over te weinig specifieke informatie over het functioneren van de 

ouders beschikten om de items te kunnen beantwoorden. Verondersteld werd dat 

de respondent bij de beantwoording van de items gestuurd werd door een algemene 

indruk die deze over het functioneren van de ouder heeft en daarmee de gaten in 

zijn kennis over het functioneren van de ouder opvulde waar een bepaald item 

beroep op deed. Deze gedachte van een ‘halo bias’ of een ‘general impression bias’ 

(zie 5.1.) leidde tot een meer gecontroleerde onderzoeksopzet waarbij de responden-

ten zich sterker konden richten op de verschillen tussen de kernfuncties van ouder-

functioneren. De bevindingen waren echter dezelfde: er werden geen verschillen 

gevonden tussen de drie kernfuncties van ouderfunctioneren. Het is opmerkelijk 

dat vrijwel dezelfde resultaten golden voor de klinische beoordelingsschalen van 

ouderfunctioneren, de KBO, omdat de respondent voor het beoordelen van het 

ouderfunctioneren met dit instrument gebruik maakt van items die specifiek naar 

de kernfuncties vragen en minder naar concrete informatie over het ouderfuncti-

oneren. Onvoldoende informatie om de items te kunnen beantwoorden, zou hier 

geen belangrijke rol moeten spelen. De bevinding dat een uitgebreid interview met 

de ouder over het ouderfunctioneren, dat zowel de gedragingen als de gevoelens 

en gedachten van die ouder betrof, niet leidde tot een groter onderscheid tussen de 

kernfuncties maakt het minder waarschijnlijk dat ‘general impression bias’ een 

verklaring is voor het gebrek aan differentiatie.

Dit brengt ons bij de vraag of bij de constructie van het instrument, de TvO, 

de concepten van de drie kernfuncties van ouderfunctioneren wel helder genoeg 

gedefinieerd en adequaat geoperationaliseerd zijn. Respecteren, Interpreteren en 

Regisseren zijn mogelijk voor de respondent te nauw gerelateerd. Als een respon-

dent bijvoorbeeld bij respectievelijk item 34, 35 en 36 beoordeelt dat de ouder signa-
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len van spanning bij haar kind goed herkent (interpreteert) dan zal hij ook vinden 

dat deze ouder benieuwd is naar de oorzaken van de spanningen (respecteert) en 

er tijdig voor zorgt dat de spanningen bij het kind verminderen (regisseert). De 

drie kernfuncties van het ouderfunctioneren groeperen zich rondom een subdo-

mein van de ontwikkeling van het kind (zie Hoofdstuk 3, Tabel 3.1, in dit geval, 

‘spanningen’ bij het kind). De operationalisatie van de drie kernfuncties beoogde 

door middel van een aantal richtinggevende werkwoorden en werkwoordelijke uit-

drukkingen binnen de (sub)domeinen van de kindontwikkeling de kernfuncties 

van ouderfunctioneren te onderscheiden. De woorden die richtinggevend waren 

voor de operationalisatie van Respecteren (zie Hoofdstuk 3 van dit proefschrift) 

waren ‘accepteren’, ‘verwachtingen hebben’, ‘belangrijk vinden’, ‘waarderen’ en 

‘interesseren’. De woorden die richtinggevend waren voor de operationalisatie van 

Interpreteren waren ‘begrijpen’, ‘herkennen’, zich ‘realiseren’ en ‘onderscheiden’. 

De woorden die richtinggevend waren voor de operationalisatie van Regisseren 

waren ‘stimuleren’, ‘inperken’, ‘in staat stellen’, ‘informeren’ en ‘zorgen dat’. Deze 

woorden waren bedoeld om aan te geven hoe een ouder functioneert ten aanzien 

van een (inhoudelijk) subdomein van de kindontwikkeling. Dit had kennelijk 

niet het beoogde resultaat. De doelstelling van dit onderzoek om met de TvO op 

een gedifferentieerde manier te kunnen beoordelen hoe de ouder functioneert in 

relatie tot de ontwikkelingsdomeinen van het kind, werd niet bereikt. 

 De uitkomsten van de analyses toonden aan dat beoordelaars wel enigszins 

verschillend reageerden op inhoudelijke thema’s die in de vragenlijst aan de orde 

komen zoals verzorging en regulering van gedrag of de kwaliteit van het contact 

tussen ouder en kind. Ouderfunctioneren lijkt daarom wel adequaat beschreven 

en geoperationaliseerd te kunnen worden met behulp van de inhoudelijke thema’s 

van de ontwikkelingsdomeinen van het kind. Het reactiepatroon van de beoor-

delaars op de inhoudelijke thema’s doet denken aan de twee dimensies die vaak 

in wetenschappelijk onderzoek naar ouderfunctioneren worden onderscheiden: 

(gedragsmatige) controle en relationele/emotionele ondersteuning (zie 2.3 en 4.4 

van dit proefschrift; Cummings et al., 2000; Dekovic et al., 2008). 

Samenvattend kunnen we concluderen dat we met de TvO over een instrument 

beschikken waarmee hulpverleners in de jeugdzorg een tamelijk betrouwbare en 

valide indicatie kunnen geven van de mate waarin de ouder in algemene zin al of 

niet problematisch functioneert. Een verdere differentiatie naar kernfuncties van 

ouderfunctioneren is met de TvO niet mogelijk.
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6.3 Beperkingen van dit onderzoek 

De studies in dit proefschrift zijn gebaseerd op de beoordeling van het functioneren 

van ouders van kinderen uit de jeugd-ggz en de jeugdhulpverlening. Alle kinderen 

en veel van hun ouders maakten gebruik van hulpverleningscontacten en vormden 

als zodanig een selecte groep van de Nederlandse bevolking. Alleen in Hoofdstuk 

5 zijn ouders van kinderen in de hulpverlening vergeleken met een kleine selecte 

groep ouders van kinderen die geen hulp kregen. Het onderzoek leverde daardoor 

geen normen en klinische afkappunten op. Ook de bevindingen met betrekking 

tot de structuur van het instrument kunnen niet zonder meer worden gegene-

raliseerd. Het gebruik van de TvO buiten de jeugdzorg kan daarom slechts onder 

voorbehoud plaatsvinden. Verder is ook niet bekend of voor Nederlandse ouders uit 

een niet-westerse cultuur andere resultaten zouden gelden. Tijdens het onderzoek 

vond de registratie van de ouders door de instellingen nog plaats naar nationaliteit 

en niet naar geboorteland. 

Constructvalidatie van de TvO door het instrument te toetsen aan een 

bewezen betrouwbaar en valide instrument dat qua betekenis een soortgelijk 

concept van ouderfunctioneren meet, bijvoorbeeld ouderlijke sensitiviteit of opvoe-

dingsgedrag, heeft nog onvoldoende plaatsgevonden. Dergelijk onderzoek is wel 

nodig om het instrument en het achterliggende begrippenkader te verankeren in 

de wetenschappelijke literatuur over opvoeding en ouderschap.

In dit onderzoek werd een verband aangetoond tussen psychiatrische proble-

matiek van de ouder en die van het kind met de kwaliteit van ouderfunctioneren. 

De problematiek van de ouder en het kind werd door de onderzoekers gecodeerd 

op basis van de uitkomsten van diagnostiek zoals vastgelegd in de dossiers. De 

betrouwbaarheid van de vaststelling van psychiatrische ouder- en kindproblema-

tiek is derhalve afhankelijk geweest van de kwaliteit van de diagnostiek in de prak-

tijk. Mogelijk waren uitkomsten anders geweest als voor dit onderzoek een aparte, 

gestandaardiseerde psychiatrische classificatie zou zijn uitgevoerd.

De deelstudies die in Hoofdstuk 4 en 5 beschreven werden, hadden niet altijd 

voldoende deelnemers om mogelijke verbanden aan te tonen waardoor wellicht 

verbanden onderbelicht bleven. 
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6.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek

De resultaten van dit onderzoek leiden primair naar een revisie van het functio-

neel-contextueel model wat betreft de kernfuncties van ouderfuctioneren. Eerder 

werd in dit hoofdstuk beschreven (zie 6.2) dat bij de taxatie van ouderfunctioneren 

differentiatie van ouderfunctioneren wel mogelijk is maar met andere factoren of 

kernfuncties dan we eerder volgens onze klinische theorie van het functioneel-

contextueel model veronderstelden. Differentiatie van de beoordeling door hulp-

verleners bleek enigszins mogelijk wanneer de items van de vragenlijst betrekking 

hadden op de subdomeinen van de ontwikkeling van het kind. De manier waarop 

de ouder functioneert in relatie tot die ontwikkelingsdomeinen lijkt gedefinieerd 

te worden door twee factoren of dimensies. De eerste heeft betrekking op de con-

trole van het gedrag van het kind; een dimensie die Regisseren of Ouderlijke Regie 

genoemd zou kunnen worden maar dan wel gedefinieerd naar de inhouden die het 

representeert. De tweede dimensie heeft betrekking op emotionele en relationele 

ondersteuning van het kind; een dimensie die Respecteren of Ouderlijk Respect 

genoemd kan worden eveneens gedefinieerd naar de inhouden die het represen-

teert. De beide kernfuncties of dimensies zijn globale concepten (zie 2.3) die zeggen 

wat de ouder doet in relatie tot een bepaald ontwikkelingsdomein van het kind. 

In een herzien fuctioneel-contextueel model met twee dimensies of kern-

functies moet opnieuw operationalisatie van het ouderfunctioneren met de TvO 

plaatsvinden. De item-constructie voor een gereviseerde TvO met behulp van de 

facet-design methode kan plaatsvinden met één inhoudsfacet, de ontwikkelings-

domeinen van het kind. De items kunnen worden gemaakt door één van de drie 

bestaande items uit een subdomein te kiezen die het best de betekenis van het 

subdomein verwoordt in relatie tot een van de twee dimensies of kernfuncties. Het 

subdomein ‘Dagritme’ lijkt bijvoorbeeld het best vertegenwoordigd te worden door 

item 9 in relatie tot de kernfunctie gedragscontrole/regisseren. Een gereviseerde 

TvO heeft het voordeel korter te zijn dan de oorspronkelijke, bijvoorbeeld 20 tot 30 

items in plaats van 69, waardoor de bruikbaarheid voor de praktijk verbetert. Met 

een gereviseerde TvO moet opnieuw onderzoek gedaan worden naar betrouwbaar-

heid en validiteit van het instrument. 

In dit onderzoek werd een verband aangetoond tussen ouderfunctioneren 

en twee contextuele variabelen, de psychiatrische problematiek van ouder en 

kind. Deze bevindingen illustreren de heuristische waarde van het functioneel-

contextueel model. Andere contextuele variabelen waren niet in dit onderzoek 

opgenomen. Onderzoek naar directe en indirecte invloed van contextuele varia-
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belen uit het functioneel-contextueel model op het ouderfunctioneren kan meer 

inzicht geven in de wisselwerking tussen deze factoren. Men kan bijvoorbeeld ver-

onderstellen dat kindproblemen minder invloed hebben op ouderfunctioneren bij 

adequate sociale ondersteuning, of dat de partnerrelatie problemen vooral invloed 

hebben op ouderfunctioneren bij gebrek aan sociale ondersteuning.

Onderzoek met de TvO heeft tot nu toe plaatsgevonden in een klinische 

setting. Empirisch onderzoek naar de relatie tussen ouderfunctioneren en contex-

tuele factoren kan een bredere basis krijgen door gebruik te maken van a-selecte 

steekproeven uit de bevolking.

6.5 Implicaties voor de praktijk

De motivatie voor onderzoek naar diagnostiek van ouderfunctioneren ontstond 

vanuit de praktijk in de jeugd-ggz. In die praktijk wordt veel met ouders gewerkt 

maar is de diagnostiek als basis voor een juiste indicatie en differentiatie van de 

behandeling van ouders nog onvoldoende ‘evidence-based’. Tegelijkertijd geldt ook 

voor de zorg aan ouders dat, mede onder invloed van beleidsmakers, financiers en 

onderlinge concurrentie van zorgverleners, de behoefte aan verantwoording en 

transparantie toeneemt. De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en de ontwik-

keling van zorgpaden zijn daar een duidelijke illustratie van. Door middel van een 

DBC wordt de diagnose van het ouderfunctioneren, bijvoorbeeld de categorie ‘ouder-

kind relatieproblemen’ code V61.20 uit de DSM-IV door de hulpverlener gekoppeld 

aan een behandelmodule. Dat kan bijvoorbeeld zijn psycho-educatie van de ouder, 

ouderbegeleiding of psychiatrisch intensieve thuiszorg; ook kan gedacht worden 

aan een evidence-based methode als Functional Family Therapy (FFT). In alle 

gevallen is de behandelmodule onderdeel van een zorgpad waarvoor met de cliënt 

gekozen wordt, waar meerdere behandelmodules deel van uit kunnen maken en 

dat omschreven behandeldoelen, een tijdspad en evaluatiemomenten kent. Hier 

is winst te behalen door het gebruik van een goed diagnostisch instrument. In dit 

hulpverleningsproces vormen indicatie en evaluatie een belangrijk onderdeel en 

kan met behulp van gestandaardiseerde diagnostiek voorkomen worden dat een 

behandelmodule standaard toegepast wordt en hulp verleend wordt aan ouder en 

kind die niet nodig of zelfs ongewenst is.

Ondanks de beperkingen van de TvO bieden de resultaten uit dit onderzoek 

nieuwe kansen om met de zorgverlening aan ouders in de jeugdzorg aan te sluiten 

bij een streven naar een meer transparante en kritisch-evaluatieve werkwijze met 
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ouders in de jeugdzorg. De hulpverlener kan dit realiseren door gebruik te maken 

van:

het functioneel-contextueel model van ouderfunctioneren waarmee onder-

scheid gemaakt kan worden tussen zorg met het focus op ouderfunctioneren 

dan wel zorg gericht op de contextuele factoren die het ouderfunctioneren 

beïnvloeden;

de TvO als een diagnostisch instrument waarmee een uitspraak gedaan kan 

worden over de algehele kwaliteit van ouderfunctioneren; met name of ouder-

functioneren al dan niet als problematisch gekenmerkt kan worden. 

een gestructureerde onderzoeksmethodiek door het onderzoek van ouderfunc-

tioneren te beginnen met de afname van het Caregiving Interview, vervolgens 

de TvO in te vullen en daarna te bepalen of en welke contextuele factoren in 

onderzoek of begeleiding nog aandacht nodig hebben. 

In de betrekkelijk korte tijd van twee tot twee en een half uur kan zodoende 

een basis gelegd worden voor de zorg aan ouders. Werken met ouders in de jeugd-

zorg wordt op deze manier behalve transparanter ook toegankelijker voor prak-

tijkgestuurd wetenschappelijk onderzoek (zie Van Yperen en Veerman, 2008). 

Hulpverlener en wetenschapper kunnen ieder hun eigen en ook aanvullende 

bijdrage leveren in het indicatie- en evaluatieproces. De wetenschapper door een 

betrouwbaar en valide instrument te ontwikkelen om vast te stellen of er sprake is 

van een probleem; de hulpverlener door duidelijk te maken hoe aan het probleem 

gewerkt kan worden. 
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6.6 Afsluiting

In dit onderzoek kwamen het inzicht en de ervaring van de hulpverlener samen 

met de wetenschappelijke inzichten en methoden om modellen en instrumenten 

te toetsen. Het onderzoek werd verricht als een belangrijke stap in de evaluatie en 

bijstelling van een klinisich relevant model over het functioneren van ouders. De 

pragmatische waarde van het model was duidelijk (Van der Maas & Van Leeuwen, 

2008).  Behalve dat ouderfunctioneren een eigen, goed omschreven plaats kreeg 

in een bredere context, paste het model in het streven om onder hulpverleners 

meer aandacht te besteden aan de specifieke zwakke en sterke kanten van ouders. 

De grote hoeveelheid kennis over de samenhang tussen opvoeding en kinderlijke 

ontwikkeling is daarbij zowel behulpzaam als belemmerend. De wereld van ouder-

kindproblemen is een wereld van verschillende oorzaken voor eenzelfde probleem, 

van verschillende problemen met eenzelfde oorzaak, van interventies op verschil-

lende niveaus door een hulpverlener die liefst een neutrale of meerzijdige houding 

nastreeft. Een complexe wereld waarin reflectie over het werk plaatsvindt met 

andere hulpverleners, soortgenoten. Dit onderzoek was erop gericht om weten-

schappelijk onderzoek ook onderdeel te maken van deze reflectie.

Als hulpverleners willen weten of hun zorgvuldig opgebouwde hulp-

verleningstheorie te falsifiëren is, staat de wetenschappelijke methode tot hun 

beschikking. De wetenschapper reflecteert over de hulpverleningstheorie met 

de wetenschappelijke kennis als leidraad. Concepten worden wetenschappelijk 

onderbouwd, geoperationaliseerd en toetsbaar gemaakt, de empirische cyclus van 

De Groot (1961) wordt doorlopen. Bovendien geldt vanuit wetenschappelijk oogpunt 

het beginsel van spaarzaamheid: eenvoudiger, simpeler concepten en modellen 

hebben de voorkeur boven uitgebreider en complexere formuleringen. De resultaten 

van het beschreven onderzoek suggereren dat vanuit wetenschappelijk oogpunt de 

drie kernfuncties een overbodig onderscheid maken. De factoranalyse gaf aan dat 

niet drie maar twee dimensies voldoende zijn om het ouderfunctioneren te typeren 

en dat die dimensies eenvoudiger gedefinieerd kunnen worden. De vraag of een 

simpeler model van ouderfunctioneren ook meer wenselijk is vanuit het oogpunt 

van hulpverleners is daarmee niet beantwoord. Het antwoord op die vraag moet 

komen vanuit de praktijk. De uitvoering en de resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek dat serieus werk maakt van de toetsing van de praktijktheorie heeft 

een soortgelijke uitwerking op de hulpverlener als de gebruikelijke intervisie in 

het behandelteam waar zowel kritische reflectie over de inhoud van de hulpverle-
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ning als over de aard van de hulpverleningsrelatie plaatsvindt. Wetenschappelijke 

reflectie geeft de hulpverlener gelegenheid zijn hulpverleningstheorie bij te stellen 

of te veranderen teneinde effectiever te kunnen werken. Dat pleit ervoor in de 

intervisie wetenschappelijke reflectie een plaats te geven naast de persoonlijke 

reflectie. 
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bijlage 1

Doel en toepassing TvO
De Taxatielijst voor Ouderfunctioneren is bestemd voor hulpverleners in de 

jeugdzorg. Op basis van de TvO kan de hulpverlener een taxatie maken van het 

ouderfunctioneren en wordt een systematisch overzicht verkregen van de sterke en 

minder sterke punten van het ouderlijk handelen. Het staat de hulpverlener vrij te 

bepalen op welk moment van de onderzoeksfase of behandeling de TvO wordt inge-

vuld. Gezien de aard van de informatie die nodig is om de TvO in te vullen, wordt 

echter aangeraden de TvO pas te scoren wanneer men bekend is met de verwijzers-

informatie en men minstens twee (intake)gesprekken met de ouder heeft gevoerd. 

De TvO richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor de moeder en de 

vader worden aparte lijsten ingevuld, die echter wat betreft de vorm en inhoud van 

de vragen gelijk zijn. 

Theoretische uitgangspunten TvO
In de theorie over functioneel en disfunctioneel ouderschap zijn drie kernfunc-

ties te onderscheiden, te weten ‘interpreteren’, ‘respecteren’ en ‘regisseren’. Bij 

interpreteren gaat het om verklaringen van en opvattingen over het gedrag van het 

kind en de ouder-kind relatie. Het gaat om ‘wat’ de ouder denkt van zijn kind en 

welke inzichten er zijn over de ontwikkeling van het kind. Interpreteren heeft te 

maken met het ‘denken’ van de ouder. Het gaat hierbij om begrippen als: weten, 

(her)kennen, realiseren, onderscheiden en dergelijke. Respecteren heeft betrekking op het 

investeren van emoties door de ouder in de ouder-kind relatie. Het gaat om de emo-

tionele binding en de gevoelens van de ouder, waardoor deze nieuwsgierig is naar 

de gevoelens en ervaringen van het kind. Respecteren slaat op het ‘voelen’ van de 

ouder. Het gaat daarbij om begrippen als: accepteren, verwachtingen hebben, interesseren, 

belangrijk vinden en waarderen. Regisseren slaat op het ‘doen’ van de ouder ten opzichte 

van het kind. Het gaat daarbij om het leiding geven en het ontwikkelen en omgaan 

met afspraken, regels en grenzen. Kernwoorden zijn: stimuleren, inperken, in staat 

stellen, informeren, zorgen dat en dergelijke. Wanneer een of meerdere kernfuncties 

onvoldoende door de ouder worden ‘beheerst’ of ‘uitgeoefend’ (bijvoorbeeld: het 

schort de ouder aan positieve gevoelens voor het kind of de ouder is niet in staat 

regels te handhaven), kan er sprake zijn van disfunctioneel ouderschap.

De drie kernfuncties van het ouderschap worden verbonden met drie ver-

schillende ontwikkelings-domeinen van het kind: de biologische ontwikkeling, de 

psychologische ontwikkeling en de sociale ontwikkeling van het kind. Op deze wijze 

ontstaat de onderstaande 3x3-matrix: 



125

Taxatielijst voor Ouderfunctioneren

De biologische ontwikkeling heeft betrekking op: lichamelijkheid, verzorging, sek-

sualiteit, gezondheid, risico’s en dagritme.

De psychologische ontwikkeling slaat op de schoolse vaardigheden, angsten, 

meningsuiting, seksuele integriteit, straffen en dergelijke.

De sociale ontwikkeling van het kind omvat onder andere: sociale vaardigheden 

en contacten, de schoolse en maatschappelijke loopbaan en conflicten.

Kernfunctie →

Ontwikkelings-
domein ↓

Interpreteren
(cognitie)

Respecteren
(emotie)

Regisseren
(gedrag)

Biologische 
ontwikkeling

Visie op  gezondheid 
en ziekte van het 
kind

Acceptatie van de 
somatische ken-
merken en lichame-
lijke ontwikkeling 
van het kind

Uitoefenen van taken 
op het gebied van 
gezondheidsopvoeding, 
inperken riskant gedrag 
en voorlichting geven

Psychologische 
ontwikkeling

Visie op de 
individuele 
psychische ontwik-
keling van het kind; 
leeftijdsadequate 
opvattingen

Afgewogen 
betrokkenheid 
bij de psychische 
kenmerken en emo-
tionele ontwikkeling 
van het kind

Doseren van autoriteit, 
stimuleren zelfstandig-
heid, delegeren 
verantwoordelijkheid; 
het kritisch gebruik 
maken van diensten van 
professionals

Sociale
ontwikkeling

Visie op de 
ontwikkeling van 
normbesef en 
omgangsregels bij 
het kind

Afgewogen 
betrokkenheid bij de 
sociaal maatschap-
pelijke ontwikkeling 
van het kind

Regelen, stimuleren en 
bewaken van contacten 
met anderen m. b. t. 
relatievorming, schoolse 
en maatschappelijke 
loopbaan 
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Toelichting
Deze Taxatielijst voor Ouderfunctioneren bevat een aantal uitspraken die betrek-

king hebben op het functioneren van uw cliënt als ouder. De lijst betreft het 

huidige functioneren van uw cliënt in relatie tot het aangemelde kind. Deze lijst 

dient ALLEEN te worden ingevuld door professionele hulpverleners. 

In deze taxatielijst wordt niet alleen gevraagd naar het concrete gedrag van de 

ouder (het regisseren), maar tevens naar het denken (interpreteren) en het voelen 

(respecteren). Het is dus belangrijk de uitspraken letterlijk te nemen, aangezien 

het bijvoorbeeld mogelijk is dat een ouder wel denkt, maar niet doet, en andersom.

Elke uitspraak heeft vier antwoordmogelijkheden. Deze antwoordmogelijkheden 

hebben de volgende betekenis:

Ja! U vindt de uitspraak duidelijk van toepassing

Ja U vindt de uitspraak in het algemeen wel van toepassing

Nee U vindt de uitspraak in het algemeen niet van toepassing

Nee! U vindt de uitspraak duidelijk niet van toepassing

Indien u het antwoord op een of meerdere vragen niet (precies) weet, probeert u 

dan toch een schatting te maken van wat u dénkt dat het antwoord zou moeten 

zijn. Probeert u daarom zo min mogelijk vragen onbeantwoord te laten.
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Biologische ontwikkeling

Lichamelijkheid 1 Deze ouder heeft een reëel beeld van de 
lichamelijke ontwikkeling van zijn kind 

ja! ja nee nee!

2 Deze ouder is tevreden met de lichamelijke 
ontwikkeling van zijn kind

ja! ja nee nee!

3 Deze ouder stimuleert zijn kind voldoende in zijn 
of haar lichamelijke ontwikkeling

ja! ja nee nee!

Verzorging 4 Deze ouder heeft oog voor welke lichamelijke 
verzorging zijn kind nodig heeft  

ja! ja nee nee!

5 Deze ouder vindt het belangrijk dat zijn kind er 
verzorgd uitziet

ja! ja nee nee!

6 Deze ouder heeft de lichamelijke verzorging van 
zijn kind in orde 

ja! ja nee nee!

Dagritme 7 Deze ouder weet dat het goed is voor zijn kind om 
een vast dagritme te hebben 

ja! ja nee nee!

8 Deze ouder houdt er rekening mee dat zijn kind 
een vast dagritme nodig heeft

ja! ja nee nee!

9 Deze ouder zorgt ervoor dat zijn kind in een 
betrekkelijk vast dagritme leeft

ja! ja nee nee!

Gezondheid 10 Deze ouder merkt of zijn kind gezond is of niet ja! ja nee nee!

11 Deze ouder houdt rekening met de gezondheid 
van zijn kind

ja! ja nee nee!

12 Deze ouder zorgt tijdig voor hulp wanneer dat 
voor de gezondheid van zijn kind nodig is

ja! ja nee nee!

Seksualiteit 13 Deze ouder heeft een reëel beeld van de seksuele 
ontwikkeling van zijn kind

ja! ja nee nee!

14 Deze ouder accepteert de seksuele ontwikkeling 
van zijn kind

ja! ja nee nee!

15 Deze ouder maakt seksualiteit bespreekbaar met 
zijn kind

ja! ja nee nee!

Risicovol gedrag 16 Deze ouder onderkent wanneer zijn kind 
gevaarlijke dingen doet 

ja! ja nee nee!

17 Deze ouder houdt er rekening mee aan welke 
risico’s hij zijn kind blootstelt

ja! ja nee nee!

18 Deze ouder perkt gevaarlijk gedrag van zijn kind 
tijdig in

ja! ja nee nee!
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Psychologische ontwikkeling

Leeftijdsfase 19 Deze ouder weet welk gedrag bij de leeftijd van 
zijn kind past

ja! ja nee nee!

20 Deze ouder accepteert dat bepaald gedrag van 
zijn kind past bij de ontwikkelingsfase

ja! ja nee nee!

21 Deze ouder zoekt tijdig hulp wanneer de 
psychologische ontwikkeling van zijn kind 
gevaar loopt

ja! ja nee nee!

Schoolprestaties 22 Deze ouder heeft een reëel beeld van de school-
prestaties van zijn kind 

ja! ja nee nee!

23 Deze ouder heeft te hoge of te lage verwachtin-
gen van de schoolprestaties van zijn kind

ja! ja nee nee!

24 Deze ouder moedigt zijn kind aan op school zijn/ 
haar best te doen

ja! ja nee nee!

Aandacht 25 Deze ouder heeft oog voor wat zijn kind aan 
steun een aandacht nodig heeft 

ja! ja nee nee!

26 Deze ouder accepteert dat zijn kind behoefte 
heeft aan aandacht 

ja! ja nee nee!

27 Deze ouder geeft zijn kind in juiste mate 
aandacht

ja! ja nee nee!

Meningsvorming 28 Deze ouder realiseert zich dat zijn kind een eigen 
mening heeft

ja! ja nee nee!

29 Deze ouder waardeert de eigen mening van zijn 
kind

ja! ja nee nee!

30 Deze ouder moedigt zijn kind aan de eigen 
mening te uiten

ja! ja nee nee!

Problemen
31 Deze ouder weet dat het belangrijk is dat zijn 

kind over problemen praat
ja! ja nee nee!

32 Deze ouder interesseert zich voor de problemen 
die het kind met hem wil delen

ja! ja nee nee!

33 Deze ouder moedigt zijn kind aan om over 
problemen te praten

ja! ja nee nee!

Spanningen 34 Deze ouder herkent signalen van spanning bij 
zijn kind 

ja! ja nee nee!

35 Deze ouder is benieuwd naar de oorzaken van 
spanningen bij zijn kind

ja! ja nee nee!

36 Deze ouder zorgt er tijdig voor dat de spanningen 
bij zijn kind verminderen

ja! ja nee nee!

Regels 37 Deze ouder weet dat het goed is voor zijn kind 
om regels te stellen

ja! ja nee nee!

38 Deze ouder houdt er rekening mee welke regels 
het beste passen bij zijn kind

ja! ja nee nee!

39 Deze ouder heeft moeite met het handhaven van 
regels ten opzichte van zijn kind

ja! ja nee nee!
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Straffen 40 Deze ouder heeft zicht op wanneer zijn kind 
gestraft moet worden

ja! ja nee nee!

41 Deze ouder weegt af welke straf bij zijn kind past ja! ja nee nee!

42 Deze ouder straft op een manier die voor zijn 
kind begrijpelijk is

ja! ja nee nee!

Seksuele integriteit 43 Deze ouder weet dat zijn eigen seksualiteit en die 
van zijn kind niet hetzelfde zijn

ja! ja nee nee!

44 Deze ouder respecteert dat zijn seksualiteit en 
die van zijn kind niet hetzelfde zijn

ja! ja nee nee!

45 Bij deze ouder is sprake van seksueel grensover-
schrijdend gedrag ten opzichte van zijn kind

ja! ja nee nee!
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Sociale ontwikkeling

Belonen 46 Deze ouder weet dat het goed is gewenst 
gedrag van zijn kind te belonen of te prijzen

ja! ja nee nee!

47 Deze ouder waardeert het wanneer zijn kind 
gewenst gedrag vertoont 

ja! ja nee nee!

48 Deze ouder beloont of prijst gewenst gedrag 
van zijn kind

ja! ja nee nee!

Sociale vaardigheden 49 Deze ouder schat in of zijn kind over vol-
doende sociale vaardigheden beschikt

ja! ja nee nee!

50 Deze ouder vindt het belangrijk dat zijn 
kind over voldoende sociale vaardigheden 
beschikt

ja! ja nee nee!

51 Deze ouder leert zijn kind op een juiste 
manier de sociale omgangsregels

ja! ja nee nee!

Gezinsnetwerk 52 Deze ouder weet dat het belangrijk is voor 
zijn kind, dat het gezin meerdere sociale 
contacten heeft. 

ja! ja nee nee!

53 Deze ouder houdt er rekening mee dat de 
sociale contacten van het gezin van belang 
zijn voor het kind

ja! ja nee nee!

54 Deze ouder zorgt ervoor dat het gezin ten 
behoeve van het kind meerdere sociale 
contacten heeft

ja! ja nee nee!

Vrienden 55 Deze ouder heeft er voldoende zicht op met 
welke vrienden zijn kind omgaat 

ja! ja nee nee!

56 Deze ouder houdt er rekening mee dat de 
vrienden/ vriendinnen van het kind van 
belang zijn voor het kind

ja! ja nee nee!

57 Deze ouder stimuleert het contact van zijn 
kind met andere kinderen 

ja! ja nee nee!

Conflicten met 
leeftijdsgenoten

58 Deze ouder weet hoe zijn kind op een 
bepaalde leeftijd onderlinge conflicten kan 
oplossen 

ja! ja nee nee!

59 Deze ouder vindt het belangrijk dat zijn kind 
problemen met anderen oplost 

ja! ja nee nee!

60 Deze ouder moedigt zijn kind aan ruzies op 
een goede manier op te lossen

ja! ja nee nee!

Handhaven in de buurt 61 Deze ouder is op de hoogte van hoe zijn kind 
zich handhaaft in de buurt

ja! ja nee nee!

62 Deze ouder interesseert zich voor de wijze 
waarop zijn kind zich handhaaft in de buurt

ja! ja nee nee!

63 Deze ouder gaat na hoe zijn kind zich 
handhaaft in de buurt

ja! ja nee nee!
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Handhaven op school 64 Deze ouder is op de hoogte van hoe zijn kind 
zich handhaaft op school

ja! ja nee nee!

65 Deze ouder interesseert zich voor de wijze 
waarop zijn kind zich handhaaft op school 

ja! ja nee nee!

66 Deze ouder wint informatie in over hoe zijn 
kind zich handhaaft op school

ja! ja nee nee!

Schoolloopbaan 67 Deze ouder heeft weet van de mogelijkheden 
op het gebied van de schoolse en maatschap-
pelijke loopbaan van zijn kind

ja! ja nee nee!

68 Deze ouder is te veel of te weinig betrokken 
bij de schoolse en maatschappelijke loop-
baan van zijn kind

ja! ja nee nee!

69 Deze ouder stimuleert de schoolse en 
maatschappelijke ontwikkeling van zijn kind

ja! ja nee nee!
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Dossiernr:

Algemene informatie Taxatielijst voor Ouderfunctioneren

Informatie over de invuller

1. Setting:

2. Functie:

3. Sekse: O
O

Man
Vrouw

4. Geboortedatum:

5. Aantal jaren werkervaring:
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Informatie over gezin en ouders

6. Gezinssamenstelling )*: O
O
O

Één-ouder gezin 
Twee-ouder gezin 
Anders, nl…

)* Onder één-oudergezin wordt een gezin verstaan waarbij er geen tweede ouder
in hetzelfde huis woont, of waarbij de tweede ouder op dit moment korter dan 
6 maanden in hetzelfde huis woont.
Onder twee-oudergezin wordt een gezin verstaan waarbij de tweede ouder op dit 
moment 6 maanden of langer in hetzelfde huis woont.

7. Aantal thuiswonende kinderen in 
het gezin (eigen kinderen, dan wel 
stief- of pleegkinderen):

8. Moeder aanwezig: O
O

Ja (vul dan vraag 9 t/m 14 in)
Nee (ga dan naar vraag 15)

9. Geboortedatum moeder:

10. Opleiding moeder: O
O
O
O
O
O

Basisonderwijs
vbo/ mavo
havo/ vwo
mbo
hbo/ universiteit
Onbekend

11. Sociale status moeder: O
O
O
O
O
O
O

Werkzoekend/ werkloos
Huisvrouw
Minder dan 16 uur werkzaam
16 uur of meer werkzaam
Studerend
Anders, nl…
Onbekend

12. Nationaliteit moeder: O
O
O

Nederlands
Niet-Nederlands
Onbekend

13. Is er bij deze moeder sprake van 
ouderproblematiek?

O
O

Ja (beantwoord vraag 14)
Nee (ga dan verder met vraag 15)
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14. Aard ouderproblematiek: Eigen omschrijving 
ouderproblematiek:

DSM-IV classificatie(indien aanwezig):

As I:

As II:

15. Vader aanwezig: O
O

Ja (vul dan vraag 16 t/m 21 in)
Nee (ga verder naar vraag 22)

16. Geboortedatum vader:

17. Opleiding vader: O
O
O
O
O
O

Basisonderwijs
vbo/ mavo
havo/ vwo
mbo
hbo/ universiteit
Onbekend

18. Sociale status vader: O
O
O
O
O
O
O

Werkzoekend/ werkloos
Huisman
Minder dan 16 uur werkzaam
16 uur of meer werkzaam
Studerend
Anders, nl…
Onbekend

19. Nationaliteit vader: O
O
O

Nederlands
Niet-Nederlands
Onbekend

20. Is er bij deze vader sprake van 
ouderproblematiek?

O
O

Ja (beantwoord vraag 21)
Nee (ga dan verder met vraag 22)

21. Aard ouderproblematiek: Eigen omschrijving 
ouderproblematiek:

DSM-IV classificatie(indien aanwezig):

As I:

As II:
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Informatie over het aangemelde kind

22. Sekse: O
O

Jongen
Meisje

23. Geboortedatum:

24. Schooltype: O
O
O
O
O
O

Regulier basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs (LOM/ MLK)
ZMLK
ZMOK
 PI-school
Anders, nl….

25. Aanmeldingsreden:

26. Is er een intelligentie-score van 
dit kind bekend?

O
O

Ja (beantwoord vraag 27 )
Nee (ga verder met vraag 28)

27. Intelligentie: IQ =                       met test:

28. Eigen inschatting intelligentie 
kind

O
O
O
O

Hoog
Gemiddeld
Laag
Onbekend

29. Aard kindproblematiek1: Teruggetrokken gedrag
Somatische klachten
Angstig/ depressief gedrag
Contact/sociale problemen
Denkstoornissen
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Gedragsproblemen
Agressief gedrag
Leerproblemen

30. Is er een DSM IV-classificatie van 
dit kind aanwezig?

O
O

Ja (beantwoord vraag 31)
Nee (ga verder met vraag 32)

31. DSM IV- classificatie: As I:

As II:
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Informatie over de hulpverlening

32. Datum eerste contact:

33. Datum van invullen TvO:

34. De TvO is ingevuld voor: O
O

Moederfiguur
Vaderfiguur

(Footnotes)

1  Meerdere antwoorden mogelijk
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 Jan van der Maas en Carlo Schuengel, oktober 2003
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Inleiding
De KBO is een klinische beoordelingsschaal waarmee het klinische oordeel van de 

professionele hulpverlener over het ouderfunctioneren op drie dimensies (regisseren, 

respecteren en interpreteren) van dat ouderfunctioneren kan worden gekwantificeerd. 

Bij de KBO streven we naar een heldere definitie van elke schaal zodanig dat de schalen 

zich optimaal van elkaar kunnen onderscheiden en dezelfde persoon op de verschil-

lende schalen verschillend kan scoren. De schalen zijn hierarchisch geordend zonder 

dat direkt een waardeoordeel kan worden gegeven; daarvoor zal men ook van de context 

gebruik moeten maken. De scores kunnen variëren van hoog (7), gemiddeld (5), matig (3) 

tot zwak(1).

Aanwijzingen
Geef per schaal/dimensie één score

Zo nodig zijn tussenscores, bijvoorbeeld 2, toegestaan

Elke score staat op zichzelf, voorkom afstemming op de andere dimensies 
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KBO: Interpreteren
Interpreteren is het geven van betekenissen aan en meningen over wat de ouder bij het kind 

waarneemt. 

7

De ouder schetst een compleet beeld van het kind. Het is duidelijk dat de ouder 

voortdurend probeert het kind volledig te begrijpen. Ook de betekenis van zelfs de 

kleinste signalen worden door deze ouder feilloos herkend en in een goede context 

geplaatst. De ouder redeneert op basis van die kennis, bijvoorbeeld dat het kind het 

pesten van een vriendje slecht verdraagt omdat het toch al wat minder goed gaat op 

school en de ouder de laatste tijd ook wat minder beschikbaar was. Daarbij toetst 

de ouder de eigen kennis bij anderen en vergelijkt ook de kinderen met elkaar en 

denkt na over manieren om het voor de toekomst te verbeteren. 

De ouder houdt niet alleen rekening met de manifeste betekenis van het 

gedrag van het kind, maar denkt ook na over achterliggende motieven en redenen.

(toelichting: bij sommige ouders lijkt Interpreteren een voortdurende activiteit te 

zijn die zelden leidt tot eenduidige conclusies en die het opvoedend handelen in de 

weg staat. Achter elk gedrag van het kind wordt wat gezocht. Deze ouder kan nog 

steeds een hoge score krijgen voor Interpreteren. Immers, Interpreteren is typerend voor 

het ouderfunctioneren. De kans lijkt groot dat zo’n ouder relatief laag scoort op 

Respecteren en Regisseren.)

5

De ouder heeft over het algemeen reële en duidelijke opvattingen over het kind. 

Hoewel minder ontvankelijk voor subtiele gedragingen worden duidelijke signalen 

altijd goed opgemerkt. De ouder heeft een goede kijk op de behoeften en mogelijk-

heden van het kind en vormt zijn oordeel tegen de achtergrond van kennis uit het 

verleden en ook de vergelijking met andere kinderen en ouders. Onder druk, bij-

voorbeeld bij langduriger problematiek van het kind, kan het denken verstarren en 

kunnen stereotype opvattingen de overhand krijgen (“het kind kan het wel maar 

wil het niet”) waardoor soms wat aan de aandacht (waarneming) van de ouder ont-

snapt en minder oog is voor de positie van het kind. Er is echter nooit sprake van 

langdurige misvattingen.
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3

De ouder is wisselend in de beoordeling van het kind. Om uiteenlopende redenen 

(desinteresse, spanningen, te weinig aandacht) schat de ouder het gedrag van het 

kind vaak niet goed in. De ouder is meestal niet in staat de verschillende invloeden 

op de kinderlijke ontwikkeling (leeftijd, eisen van school, de buurt) tegelijkertijd 

in de oordeelsvorming betrekken. Er is vaak selectieve aandacht voor een aspect 

(bijvoorbeeld druk gedrag, agressief  vriendje) dat het beeld bepaalt. 

Kenmerkend is vooral de inconsistentie in het oordeel van de ouder en de 

(impliciete) opvatting dat de eigen invloed op het functioneren van het kind toch 

maar gering is. Er kunnen langdurig misvattingen bestaan en meningsverschil-

len blijven te lang doorgaan.

1

De ouder schetst een eenzijdig, oppervlakkig of onduidelijk beeld van het kind. Het 

oordeel van de ouder wordt sterk bepaald door incidenten en door de druk die het 

kind of anderen op de ouder uitoefenen. De ouder denkt slechts vanuit het eigen 

perspectief over het kind; de opvattingen over het kind zijn irreëel en fragmenta-

risch. Over het algemeen heeft de ouder vooral de aandacht bij andere zaken dan 

het kind en denkt hij weinig na over het kind. Slechts bij uitzondering, bijvoor-

beeld als de ouder zich gesteund weet óf als het kind op een of andere manier (door 

verdriet, ziekte, symptoomgedrag) nadrukkelijk de aandacht opeist, kan de ouder 

nog weleens begrijpen wat het kind duidelijk wil maken en wat het nodig heeft. 
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KBO: Respecteren
Respecteren is het accepteren door de ouder van de ontwikkelingsstatus/niveau van het kind, het 

meegroeien van de ouder met de ontwikkeling van het kind en het aanvoelen van de balans tussen 

mogelijkheden en beperkingen.

7

De ouder is op een vanzelfsprekende manier op het kind en diens omgeving betrok-

ken; de ouder is nieuwsgierig naar de belevenissen van het kind met anderen, 

thuis, op school of in de buurt. Het kind krijgt van de ouder de gelegenheid om 

zowel de sterke kanten (bijvoorbeeld zelfvertrouwen, creativiteit) als de zwakke 

kanten (bijvoorbeeld angsten, onzekerheid) te tonen. De ouder hanteert een prima 

balans tussen enerzijds betrokkenheid en steun aan het kind en anderzijds de ver-

wachtingen en eisen dat het op eigen kracht verder komt.

Ook vindt deze ouder het belangrijk dat het kind gevoelig en oplettend is 

ten aanzien van de eigen behoeften en die van anderen. Bij problemen is de ouder 

behalve kritisch ook nieuwsgierig naar de oorzaken waaronder het aandeel van het 

kind

5

De ouder is over het algemeen goed afgestemd op de mogelijkheden en onmogelijk-

heden van het kind. De ouder vindt het belangrijk het kind bescherming te bieden 

(thuis, school, clubs, enz.) én verwacht dat het kind zijn mogelijkheden realiseert. 

De ouder is zich bewust van zijn invloed op het kind en vindt het belangrijk reke-

ning te houden met wat het kan en niet kan. Soms, bijvoorbeeld als het kind niet 

aan bepaalde verwachtingen voldoet of de ouder onder druk staat, kan de ouder te 

ongeduldig, dwingend of veeleisend zijn en daarmee de mogelijkheden en onmo-

gelijkheden van het kind te weinig serieus nemen. Bij spanningen en conflicten 

toont de ouder zeker gevoel te hebben voor wat bij het kind leeft maar verwacht 

tegelijkertijd begrip van de kant van het kind.

3

De goede afstemming van de ouder op het kind is wisselend. Zowel bij de ouder 

(eigen problemen, partner-relatie, werk, enz.) als bij kind (leerproblemen, ziekte, 

temperament, enz.) zijn voortdurend aanleidingen waardoor de ouder het moeilijk 

vindt mentaal voor het kind beschikbaar te zijn. De balans neigt over het algemeen 

meer naar afstand nemen van het kind en minder naar nabijheid. Incidenteel is 

de ouder in staat na te denken over de gevoelens, gedachten en ervaringen van het 
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kind en ruimte te maken voor wat het kind nodig heeft. Dit is echter niet van-

zelfsprekend en nogal afhankelijk van de omstandigheden. Bij ruzies of conflicten 

houdt de ouder te weinig rekening met de mogelijkheden en beperkingen van het 

kind en is overwegend gericht op directe oplossing dan wel vermijding van de 

problemen.

1

Deze ouder is niet in staat een goede afstemming op het kind te realiseren. Deze 

ouder onderschat de mogelijkheden van het kind, overschat de mogelijkheden van 

het kind of is onverschillig met betrekking tot de mogelijkheden van het kind. 

Onderschatting kan zich uiten in overbeschermend gedrag waarbij de ouder 

het kind begeleidt en helpt bij activiteiten die het gezien zijn ontwikkelingsniveau 

zelf zou moeten kunnen, of in infantiliseren, waarbij de ouder praat over of tegen 

een ouder kind als ware het een baby. Overschatting kan zich uiten in het ach-

terwege laten van hulp of bescherming als het kind of de situatie daarom vraagt 

(bijvoorbeeld: niet reageren op huilen, een kleuter alleen naar school laten gaan) 

of uit het afwijzen van het kind (stoer zijn, niet huilen). Onverschilligheid uit 

zich in onachtzaamheid waardoor het kind feitelijk de ene keer overbeschermend 

wordt benaderd en de andere keer onderbeschermend, zonder dat de ouder daar 

een bewust standpunt in inneemt.

Bij spanningen en conflicten is de ouder niet in staat rekening te houden met 

de belangen van het kind en verwacht begrip en aanpassing. 

(toelichting: een ouder kan laag scoren op respecteren en hoog op regisseren wanneer 

die ouder bijvoorbeeld duidelijke regels stelt en met het vermogen van het (jonge) 

kind zich aan die regels te houden géén rekening houdt).
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KBO: Regisseren
Regisseren is het struktureren en disciplineren van het kind met het oog op de acceptatie van regels 

en de sociale aanpassing.

7

De ouder heeft de afspraken en regels met het kind goed op orde. Ongeacht of het 

over de regels in huis gaat, de taken die het kind heeft, de contacten met brusjes, 

school en clubs. In elke situatie is het voor het kind helder waar het zich aan moet 

houden of wat het moet doen. De ouder past op een vanzelfsprekende en duidelijke 

manier de regels toe, lijkt er zelfs plezier aan te beleven en er een competentiege-

voel aan te ontlenen. Over regels en afspraken, taken en gewoontes kan worden 

overlegd en ze kunnen zo nodig gewijzigd worden.

De ouder spreekt het kind erop aan wanneer afspraken niet nagekomen 

worden of regels overtreden en beoordeelt of het nodig is met het kind te overleggen 

over verandering of naar alternatieven te zoeken dan wel te straffen. Conflicten 

over niet luisteren en grens overschrijdend gedrag worden vlot opgelost en hoogst 

zelden op de spits gedreven.   

(toelichting: een ouder die duidelijke afspraken en regels hanteert die echter niet 

passen bij de ontwikkelingsfase van het kind, kan nog steeds een hoge score krijgen 

op regisseren; waarschijnlijk zal de score op respecteren dan relatief laag zijn).

5

Meestal heeft de ouder de afspraken en regels met het kind op orde, zij het dat 

op het ene gebied, bijvoorbeeld in huis of op school er meer controle op de regels 

en afspraken is dan bijvoorbeeld op wat het kind doet op straat of op een club. De 

ouder controleert wel hoe het kind zich gedraagt op de verschillende terreinen en 

moedigt het kind aan zelf naar oplossingen te zoeken als het moeite heeft met de 

regels en afspraken. Soms neemt de ouder dan te veel het voortouw (bijvoorbeeld 

samen huiswerk maken) en neemt het kind te veel uit handen.

Bij grensoverschrijdend gedrag of niet luisteren probeert de ouder vooral om 

het kind inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen door bijvoorbeeld te praten 

over de gevolgen van het gedrag voor anderen. Hoewel correctie en straffen voor 

deze ouder niet echt een punt is, wordt daar soms te weinig gebruik van gemaakt 

en heeft overleg en uitleg de voorkeur. Bij dat laatste kan de ouder soms enigszins 

dwingend en moraliserend zijn. 
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3

De ene keer kan de ouder het kind voldoende aan de geldende regels en afspraken 

houden, de andere keer laat de ouder het op zijn beloop. Naarmate de afstand 

van huis groter wordt, lijkt de controle op het gedrag grotendeels te verdwijnen, 

bijvoorbeeld als het de invloed op het gedrag op school of clubs betreft. Doordat 

de ouder in beslag genomen wordt door andere kinderen, partner, familie, werk 

of gewoon eigen interesses is hij soms onvoldoende in staat regels en afspraken 

konsekwent toe te passen. Grensoverschrijdend gedrag wordt soms te lang gene-

geerd waardoor de ouder, ook tegen de eigen zin, te vaak straft, te lang op het kind 

inpraat of dreigt. De ouder kan het kind uiteindelijk wel laten luisteren, maar con-

flicten gaan toch te lang door en eindigen te vaak in een machtsstrijd..

1.

Bij de ouder valt op dat het kind nauwelijks of zeer inconsequent aan de meest voor 

de hand liggende afspraken en regels wordt gehouden. Vaak is ook onduidelijk 

waarom het kind opeens moet gehoorzamen en bijvoorbeeld aan tafel moet eten 

terwijl het altijd zijn bord voor de tv leegeet. Praten over het gedrag van het kind 

leidt meestal spoedig tot het uiten van teleurstellingen, verwijten of bedreigin-

gen door de ouder. Ook wat anderen zeggen over het kind krijgt veel aandacht. 

Vrijwel nooit vraagt de ouder aan het kind wat er precies is gebeurd of krijgt het 

de gelegenheid het eigen verhaal te vertellen. Grensoverschrijdend gedrag wordt 

vaak niet opgemerkt of te lang genegeerd waarbij het kind in gevaarlijke situaties 

terecht kan komen. Bij conflicten reageert de ouder buitensporig met voor het kind 

beangstigend gedrag of laat het kind aan zijn lot over. 

Het gezinsleven wordt, gezien vanuit de ogen van het kind, gekenmerkt door 

chaos, onvoorspelbaarheid en onduidelijkheid ten aanzien van de verwachtingen 

aan zijn eigen gedrag en inbreng. 
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Factoranalyse TvO, exploratief

Item: Factor 1 Factor 2 Factor 3

4 heeft oog v. welke lich. verz. z. kind nodig heeft 0,75

6 heeft d. lich. verzorging v. z. kind op orde 0,73

5 vindt het belangrijk d.z. kind er verzorgd uitziet 0,71

12 zorgt tijdig v. hulp wann. d. v. d. gezondheid v. z. kind nodig is 0,7

10 merkt of z. kind gezond is of niet 0,68

11 houdt rekening m.d. gezondheid v.z. kind 0,66

17 houdt er rekening mee a. welke risico’s hij zijn kind blootstelt 0,61

1 heeft een reëel beeld v.d. lich. ontw. v.z. kind 0,58

62 interesseert z. v. d. wijze waarop z. kind z. handhaaft i.d. 
buurt

0,58

3 stimuleert z. kind voldoende in z. of  h. lich. ontwikkeling 0,55

55 heeft voldoende zicht op met welke vrienden z. kind omgaat 0,55

16 onderkent wanneer z. kind gevaarlijke dingen doet 0,54

7 weet d..h. goed is voor z. kind een vast dagritme te hebben 0,53

61 is o.d. hoogte hoe z. kind zich handhaaft i.d. buurt 0,53

18 perkt gevaarlijk gedrag v.z. kind tijdig in 0,52 0,42

64 is o.d. hoogte hoe z. kind zich hanfhaaft op school 0,52

69 stimuleert de schoolse/maatsch. ontw. van z. kind 0,51 0,45

43 weet dat z. eigen seksualiteit e. die v. z. kind niet hetzelfde 
zijn

0,51 0,41

44 respecteert d. z. seksualiteit en die v.z. kind niet hetzelfde 
zijn

0,51

66 wint informatie in over hoe z. kind zich handhaaft op school 0,51

63 gaat na hoe zijn kind z. handhaaft i.d. buurt 0,49 0,46

65 interesseert z..v.d. wijze waarop z. kind z. handhaaft op 
school

0,49

8 houdt er rekening mee d.z. kind een vast dagritme nodig 
heeft

0,47 0,45

56 houdt er rek. mee dat vrienden/innen belangr. zijn v..h. kind 0,43 0,42

24 moedigt z. kind aan op school z/h best te doen 0,43

37 weet d.h. goed is voor z. kind om regels te stellen 0,42

52 weet d.h. belangrijk is v.z. kind d.h. gezin soc. contact. heeft 0,41

21 zoekt tijdig hulp wann. de psychologische ontw. gevaar 
loopt

0,4 0,44

67 weet v. mogelijkh. o.h. gebied v.d. schoolse/maatsch. 
loopbaan

0,4

30 moedigt z. kind aan de eigen mening te uiten 0,77

29 waardeert de eigen mening v.z. kind 0,76

28 realiseert zich d. z. een eigen mening heeft 0,71

32 interesseert z. voor d. problemen die h. kind met h. wil delen 0,7

33 moedigt z.kind aan om over problemen te praten 0,68

31 weet d.h. belangrijk is d.z. kind over problemen praat 0,62

14 accepteert de seksuele ontw. v.z. kind 0,58
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26 accepteert d.z. kind behoefte heeft aan aandacht 0,57

25 heeft oog v. wat z. kind aan steun en aandacht nodig heeft 0,56 0,44

13 heeft een reëel beeld v.d. seksuele ontw. v.z kind 0,55

15 maakt seksualiteit bespreekbaar met z. kind 0,54

35 is benieuwd naar d. oorzaken v. spanningen bij z. kind 0,53

48 beloont of prijst gewenst gedrag van z. kind 0,5

20 accepteert dat bep. gedrag v.z. kind past b. d. ontw. fase 0,47 0,51

60 moedigt z. kind aan ruzies o.e. goede manier op te lossen 0,47 0,46

46 weet d..h. goed is gewenst gedr. v.z. kind te bel. o.t. prijzen 0,46

47 waardeert het wanneer z. kind gewenst gedrag vertoont 0,45

19 weet welk gedrag bij de leeftijd v.z. kind past 0,44 0,44

58 weet hoe z. kind o.e. bep. leeftijd conflicten op kan lossen 0,44 0,43

57 stimuleert het contact v.z. kind met andere kinderen 0,44

59 vindt het belangrijk d. z. kind problemen m. anderen oplost 0,43

42 straft o.e. manier die voor z. kind begrijpelijk is 0,66

36 zorgt er tijdig voor dat de spanningen b.z. kind verminderen 0,65

51 leert z. kind o.e. juiste manier de sociale omgangsregels 0,65

41 weegt af welke straf b.z. kind past 0,64

27 geeft z. kind in juiste mate aandacht 0,63

38 houdt er rekening mee welke regels h. beste passen b.z. kind 0,58

9 zorgt ervoor d.z. kind i. e. betrekkelijk vast dagritme leeft 0,54

40 heeft zicht op wanneer z. kind gestraft moet worden 0,53

39 heeft moeite m.h. handhaven  v. regels t.o.v. kind 0,51

49 schat in of z. kind over voldoende soc. vaardigh. beschikt 0,46

22 heeft een reëel beeld v.d. schoolprestaties v.z. kind 0,44

23 heeft te hoge of  te lage verwachtingen v.d. schoolpr. v.z. 
kind

0,44

68 is te veel of te weinig betrok b.d. schoolse/maatsch. loopb. 
kind

0,42

54 zorgt ervoor d..h. gezin t.b.v. het kind meerdere soc. cont. 
heeft

0,41

2 is tevreden m.d. lich. ontw. v.z. kind

34 herkent signalen v. spanning bij z. kind

45 is sprake v. seksueel  grensoverschrijdend gedr. t.o.v. kind

50 vindt h. belangr. d.z. kind o. voldoende soc. vaardigh. 
beschikt

53 houdt er rek. mee dat soc. cont. v..h. gezin belangr. z. v..h. 
kind

 % verklaarde variantie 16,784 15,683 12,349
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Diagnostiek van Ouderfunctioneren, 
een functioneel-contextueel perspectief

Achtergrond en probleemstelling
Ouders zorgen ervoor dat hun kind professionele hulp krijgt, ze verschaffen 

onmisbare informatie over hun kind en het is voornamelijk van hen afhankelijk 

of de zorg voldoende voortgang kan vinden. Ook toont wetenschappelijk onderzoek 

een duidelijke samenhang tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de 

ontwikkeling van problemen bij het kind. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat 

in de jeugdzorg bij de aanmelding van een kind onderzocht wordt of en in welke 

mate het ouderfunctioneren een beschermende of een risicofactor vormt voor de 

ontwikkeling van het kind. Toch is er weinig of geen aandacht voor diagnostiek 

van ouderfunctioneren en in tegenstelling tot de grote verscheidenheid aan 

diagnostische instrumenten die voor het kind ter beschikking staan, zijn 

gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten zeldzaam. Er bestaan enkele 

instrumenten die aspecten van ouderfunctioneren meten zoals opvoedingsbelasting, 

stress of belasting van de ouder vanuit diverse bronnen of de perceptie van 

conflicthantering en acceptatie in de ouder-kindrelatie. 

Ouderfunctioneren gaat over de ouder-kind relatie en wordt in dit onderzoek 

gedefinieerd als de manier waarop de ouder deze relatie hanteert: wat de ouder 

concreet doet met, denkt van en voelt voor het kind. Diagnostiek van ouderfuncti-

oneren maakt het mogelijk te differentiëren tussen wel of geen hulp aan de ouder 

en voorkomt dat de zorg in het automatisme vervalt dat de ouder hulp nodig heeft 

als het kind problemen vertoont. Differentiaaldiagnostiek tussen ouderfunctio-

neren en de contextuele factoren die daar op van invloed zijn, helpt bovendien de 

hulp aan ouders te verfijnen. Hulp bij ouderfunctioneren is niet nodig wanneer 

contextuele factoren zoals kindkenmerken of partner relatieproblemen, bepalend 

zijn en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie voldoende is. Hulp bij ouderfunctione-

ren bijvoorbeeld in de vorm van training of begeleiding is nodig wanneer die ouder 

onvoldoende in staat blijkt zich in het kind te verplaatsen, het gedrag te begrijpen 

of te kunnen hanteren. 

In de jeugdzorg is de hulp aan de ouder gericht op verbetering van 

probleemgedrag van het kind en wel vanuit de wisselende contexten van zowel 

ouder- als kindfunctioneren. Ouderfunctioneren heeft zo gezien een transparante 

plaats in diagnostiek en begeleiding. Doel van dit proefschrift was de ontwikkeling 

van een diagnostisch instrument waarmee de kwaliteit van het ouderfunctioneren 
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gemeten kan worden en de relatie te onderzoeken van dit ouderfunctioneren met 

contextuele factoren als kindproblematiek en ouderproblematiek.

Theorieën over ouderfunctioneren en het functioneel-
contextueel model 
In het tweede hoofdstuk werd besproken hoe in theorieën over ouderbegeleiding 

en psychotherapie én hoe in wetenschappelijk onderzoek over ouderfunctioneren 

gedacht wordt. Dit blijkt op zeer uiteenlopende en diverse manieren te gebeuren. De 

praktijktheorieën uit de ouderbegeleiding gebruiken begrippen als ouderidentiteit, 

oudercompetentie en ouderlijk verantwoordelijkheidsbesef. De begrippen 

benoemen essentiële kenmerken van ouderfunctioneren en helpen de ouder in de 

jeugdzorg te positioneren met een eigen hulpvraag. Psychotherapeutische modellen 

hebben gemeenschappelijk dat de ouder gezien wordt als een ‘active agent’ die 

verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van het kind en differentiatie 

aanbrengt tussen de generaties. In de groei-georiënteerde benaderingen zoals de 

psychodynamische en de experiëntiële wordt bij ouderfunctioneren het accent 

gelegd op het faciliteren van de ontwikkeling van het kind door exploratie, affectie 

en containment; in de cognitief-gedragstherapeutische benaderingen ligt het 

accent op instructie, ordening en beloning; in de systeemgerichte benaderingen 

gaat de aandacht uit naar interactie- en communicatiepatronen tussen ouders en 

kinderen, de bijbehorende belief systems en het werken met oplossingen die reeds 

latent in het systeem te onderkennen zijn. 

De theorieën over ouderfunctioneren in ouderbegeleiding en psychotherapie 

leggen verschillende accenten, vullen elkaar aan en overlappen ook voor een deel 

elkaar. Tegelijkertijd zijn de begrippen nog te globaal om voldoende steun te bieden 

bij een diagnostisch redeneerproces; daarvoor is een meer uitgewerkt en op het 

ouderfunctioneren toegespitst begrippenkader nodig. In deze behoefte wordt deels 

voorzien door de verschillende manieren waarop in wetenschappelijk onderzoek 

ouderfunctioneren geconceptualiseerd wordt. In dit onderzoek werden er drie 

onderscheiden. 

De eerste is dat ouderfunctioneren wordt geconceptualiseerd in termen 

van (opvoedings) stijlen. De stijlbenaderingen in wetenschappelijk onderzoek 

besteden aandacht aan de houding van de ouder, het emotionele klimaat dat de 

ouder creëert. Veel internationaal onderzoek richt zich op de combinaties van 

stijlen als warm/responsief en afwijzend/niet responsief; restrictief/eisend en 

permissief/niet eisend. Nederlands onderzoek naar opvoedingsstijlen, ook wel 

opvoedingsgedrag genoemd, gebruikt verwante begrippen als ondersteuning met 
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de aspecten warmte en responsiviteit; autoritatieve controle met de aspecten uitleg 

en autonomie en autoritaire controle met de aspecten machtsuitoefening en straf. 

De sociale leertheorieën besteden in wetenschappelijk onderzoek aandacht 

aan het overte, observeerbare gedrag van de ouder. Positieve gedragsreeksen tussen 

ouder en kind worden gekenmerkt door het wederzijds bekrachtigen van 

aandacht en betrokkenheid; negatieve gedragsreeksen door het elkaar wederzijds 

afdwingen (coërcie) van gedrag. Deze theorie van het van coërcief gedrag wordt 

uitgebreid tot het interpretatie-coërcie model dat rekening houdt met de invloed op 

ouderfunctioneren van de (negatieve) opvattingen van de ouder over de motieven 

en bedoelingen van het kind.

Tenslotte werd aandacht besteed aan de cognitieve theorieën die gaan over 

de cognitieve inhouden en processen van de ouder in relatie tot het kind. Volgens 

cognitieve theorieën gebruiken ouders belief constructs waarmee zij betekenissen 

toekennen aan het gedrag van het kind.

De theoretische analyse van ouderfunctioneren leidde tot de conclusie 

dat naast globale concepten uit de ouderbegeleiding en psychotherapie, 

in wetenschappelijk onderzoek een meer uitgewerkt begrippenkader van 

ouderfunctioneren voor handen is. In dit praktijkonderzoek werd gestreefd naar 

integratie van meerdere theorieën. Verondersteld werd dat wanneer onderzoek 

zich met meerdere variabelen bezighoudt de relevantie voor de praktijk groter is 

én dat interventies die zich op meerdere aspecten van het ouderfunctioneren 

richten tot betere behandelingsresultaten leiden. Dit onderzoek richtte zich 

daarom behalve op het totale ouderfunctioneren tevens op het onderzoeken 

van nuanceringen van ouderfunctioneren zodat meer mogelijkheden en 

aangrijpingspunten voor diagnostiek en behandeling beschikbaar komen. Bij 

de nuancering van het begrip ouderfunctioneren beperkten we ons tot de drie 

dimensies die in wetenschappelijk onderzoek voorkomen: cognitie, emotie en 

gedrag. Het definiëren van de kernfuncties of dimensies van ouderfunctioneren 

was vervolgens het resultaat van de integratie van begrippen die we tegenkwamen 

bij de analyse van ouderfunctioneren in de zorg en wetenschappelijk onderzoek en 

het toepassen van enkele praktijkgerichte criteria. Die hielden in dat de begrippen 

verwijzen naar het handelen van de ouder, dat ze bruikbaar zijn voor een brede 

groep diagnostici en begeleiders in de jeugdzorg en dat ze goede mogelijkheden 

bieden voor operationalisatie. 

In het onderzoek werden drie kernfuncties van ouderfunctioneren 

onderscheiden: Respecteren, Interpreteren en Regisseren. De ouder interpreteert door het 

geven van betekenissen aan en meningen over wat de ouder bij het kind waarneemt. 
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Bij interpreteren gaat het om verklaringen van en opvattingen over het gedrag van 

het kind en de ouder-kind relatie. Het betreft de ouderlijke cognities, ‘wat’ de ouder 

denkt van (de relatie met) het kind, welke doelen zij nastreeft, welke inzichten er zijn 

over de ontwikkeling van het kind. Bij de operationalisatie staan woorden centraal 

als weten, begrijpen, (her)kennen, zich realiseren en onderscheiden. De ouder respecteert door 

nieuwsgierig te zijn naar de gevoelens en ervaringen van het kind én mee te groeien 

met de ontwikkeling van het kind. De ouder accepteert het ontwikkelingsniveau 

van het kind en is sensitief voor de balans tussen mogelijkheden en beperkingen. 

Respecteren heeft betrekking op het investeren door de ouder van emoties in de ouder-

kind relatie. Centraal staan woorden als accepteren, verwachtingen hebben, interesseren, 

belangrijk vinden en waarderen. De ouder regisseert door het kind structuur te bieden en 

te disciplineren met het oog op de acceptatie van regels en de sociale aanpassing. 

Het gaat om het leiding geven door de ouder aan de relationele en communicatieve 

processen in de ouder- kindrelatie zodat de (sociale) aanpassing van het kind in 

het gezin en daarbuiten mogelijk wordt. Het gaat om het ontwikkelen van en 

omgaan met grenzen, afspraken en regels tussen de gezinsleden of de verschillende 

subsystemen in het gezin. Centraal staan de woorden als stimuleren, inperken, in staat 

stellen, informeren en zorgen dat.

De drie kernfucties van ouderfunctioneren werden in dit onderzoek 

gerelateerd aan de drie ontwikkelingsdomeinen van het kind: de biologische, de 

psychologische en de sociale ontwikkeling. Schematisch voorgesteld ontstaat een 

matrix van negen cellen; in elke cel kan per kernfunctie worden beschreven wat de 

ouder moet kunnen per ontwikkelingsdomein. Dit biedt een goede basis voor het 

operationaliseren van het ouderfunctioneren. Voor diagnostiek en begeleiding is het 

nodig ouderfunctioneren ook te relateren aan de context. Het functioneel-contextueel 

model toont de wisselwerking tussen de drie kernfuncties en een zestal contextuele 

variabelen waarvan aangetoond werd dat die het meest direct invloed hebben op 

het ouderfunctioneren. Het betreft persoonlijkheidskenmerken van de ouder, 

kindontwikkeling en kindkenmerken, sociale ondersteuning, stress in het gezin, de 

partnerrelatie en werk. Het model levert het kader waarbinnen gewerkt kan worden 

aan een deugdelijk screeningsinstrument voor ouderfunctioneren.
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De ontwikkeling van de Taxatielijst voor Ouderfunctioneren, 
de TvO
In een pilot onderzoek werd een eerste vorm van de TvO, de Vragenlijst Voor 

Ouderfunctioneren (VVO) onderzocht. De vragenlijst heeft 74 items onderverdeeld 

in negen schalen die overeenkomen met de negen cellen uit de drie bij drie matrix 

van het functioneel-contextueel model. De VVO werd ingevuld door 21 hulpverleners 

uit de jeugdzorg voor 80 ouders van 47 kinderen in de basisschoolleeftijd. De 

betrouwbaarheid van de schalen voor de drie kernfuncties van ouderfunctioneren en 

de drie ontwikkelingsdomeinen van het kind was op enkele (sub)schalen na (< 0.70), 

goed tot zeer goed. Ook de test-hertest betrouwbaarheid bleek, op twee subschalen 

na hoog tot zeer hoog. De samenhang tussen de schalen en dan met name die tussen 

de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren was hoog tot zeer hoog. 

Een grondige revisie van de VVO vond plaats door bij de itemconstructie extra 

aandacht te besteden aan de inhoudsvaliditeit en zodoende de kans op differentiatie 

tussen de kernfuncties te verhogen. Nadat de items uit de VVO waren verwijderd die 

onvoldoende differentieerden of die onbetrouwbaar waren, werden de resterende 

en de nieuwe items met behulp van de facet-design methode geanalyseerd en bij 

gemaakt. Deze methode is er op gericht de inhoudsvaliditeit van een instrument 

te verbeteren door het te meten begrip, ouderfunctioneren, systematisch per item 

te operationaliseren. De conceptversie die 84 items telde werd door deskundigen 

uit de jeugdzorg (n=14) beoordeeld. Dit leidde tot de verwijdering van 15 items en de 

herformulering van een aantal items. De nieuwe vragenlijst, de Taxatielijst voor 

Ouderfunctioneren, telt uiteindelijk 69 items met 23 items voor elke kernfunctie. 

Een eerste onderzoek naar betrouwbaarheid en valditeit van 
de TvO
Het vierde hoofdstuk omvat drie studies. De eerste studie onderzocht de vraag naar 

de interne consistentie en de test-hertestbetrouwbaarheid en de vraag of de drie 

kernfuncties van ouderfunctioneren empirisch te onderscheiden zijn, een aspect van 

constructvaliditeit. Voor het onderzoek werden tegelijkertijd de TvO en de vragenlijst 

Algemene Informatie (A.I) ingevuld (N=472). De A.I levert achtergrondgegevens 

over de respondenten, de gezinssamenstelling, de moeder, de vader, het kind en de 

hulpverlening. 

De groep respondenten bestond voor meer dan de helft (53%) uit kinder- en 

jeugdpsychologen en orthopedagogen en voor iets minder dan de  helft (47%) uit 

gezinsmaatschappelijk werkers en gezinshulpverleners; 78% was vrouw en 22% 

man; de leeftijd was voor beide groepen ongeveer hetzelfde verdeeld tussen de 25 en 
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56 jaar. De werkervaring varieerde van beginnend tot zeer ervaren. De respondenten 

werd gevraagd een aantal TvO’s in te vullen bij voorkeur na kennisname van de 

verwijsgegevens en het voeren van twee intakegesprekken.

Tweederde van de beoordeelde gezinnen bestond uit twee-ouder en bijna een 

derde uit één-oudergezinnen. In vrijwel alle gezinnen was de moeder aanwezig, in 

ruim een kwart van de gezinnen was de vader afwezig. De laatstgenoten opleiding

van de moeders was voor 6% basisonderwijs, voor 30% vmbo, voor 8% havo/vwo, 

voor 18% mbo en voor 23% hbo/universiteit; 15% bleef onbekend. Van de moeders 

was 41% huisvrouw, 15% was minder dan 16 uur werkzaam en 34% werkte meer dan 

16 uur; 5% was werkzoekend en 5% bleef onbekend. De nationaliteit was voor 91% 

van de moeders Nederlands en voor bijna 9% niet Nederlands. De laatstgenoten 

opleiding van de vaders was voor 4% basisonderwijs, 28% vmbo, 6% havo/vwo, 22% 

mbo en 26% hbo/universiteit; 14% was onbekend. Duidelijk zorgden de vaders voor 

het grootste deel van het gezinsinkomen omdat 86% 16 uur of meer werkzaam 

was, 2% was huisman, 5% was werkzoekend en van 7% was onbekend wat hun 

werkzaamheden waren. De nationaliteit was voor 94% van de vaders Nederlands 

en 6% niet Nederlands.

Van de onderzochte kinderen was 75% jongen en 25% meisje variërend in leeftijd 

van 4 tot en met 13 jaar, de gemiddelde leeftijd was 9 jaar. Bijna de helft, 47% bezocht 

het basisonderwijs, 17% het speciaal basisonderwijs, 25% het speciaal onderwijs, 

cluster 4 en van 11% was onbekend welk soort onderwijs ze volgden. In de gezinnen 

van de onderzochte kinderen was in 53% geen sprake van ouder/gezinsproblemen, 

47% had daar wel mee te maken. De meeste vragenlijsten waren ingevuld voor de 

moederfiguur, 88%. 

Na correctie voor ontbrekende items per vragenlijst werden over de 

resterende dataset (N=469)  de Cronbach’s alpha coëfficiënten voor interne-

consistentiebetrouwbaarheid berekend; de alpha’s voor de totaalscore en de 

kernfuncties van het ouderfunctioneren en de ontwikkelingsdomeinen van 

het kind waren zeer hoog. De uitkomsten voor de test-hertest betrouwbaarheid 

waren goed, zowel voor de totaalscore van de TvO als voor de kernfuncties van 

het ouderfunctioneren. De onderlinge correlaties tussen de drie kernfuncties van 

ouderfunctioneren (range 0,88-0,91) van de TvO en de drie ontwikkelingsdomeinen 

van het kind (range 0,77-0,84) waren alle significant en zeer hoog. De kernfuncties 

en de ontwikkelingsdomeinen vertoonden onderling grote overlap; de schalen 

differentieerden onderling dus nauwelijks. Met het doel de onderlinge differentiatie 

van de schalen nader te onderzoeken werd een factoranalyse uitgevoerd (methode: 

principale componentenanalyse) met als leidraad voor interpretatie van de factoren 
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de drie kernfuncties van ouderfunctioneren. De drie kernfuncties werden niet als 

afzonderlijke dimensies teruggevonden in de geanalyseerde dataset. 

Wanneer dezelfde factorladingen werden geordend naar de drie 

ontwikkelingsdomeinen van het kind dan lijken deze domeinen in enige mate in 

de dataset terug te komen, zij het onder iets andere benamingen. Als mogelijke 

alternatieve benamingen suggereerden we voor de eerste factor ‘gedragscontrole’ 

en voor de tweede factor (emotionele) ‘ondersteuning’, twee dimensies die in 

theorieën over opvoedingsstijlen vaak gebruikt worden. De derde factor bleek 

kenmerken van beide factoren te bezitten. Het aardige is dat de betekenis van de 

kernfuncties Regisseren en Respecteren in de genoemde twee factoren doorklinkt, 

zij het dat deze op een heel andere manier gemeten zijn, namelijk op basis van 

de betekenis van de 23 subdomeinen in plaats van op basis van de in de items 

verwoorde betekenis van deze kernfuncties. Het moet echter gezegd worden 

dat deze interpretatie tentatief is, er is enige overlap tussen factoren (sommige 

subdomeinen komen bij meerdere factoren terug) en het percentage verklaarde 

variantie is met bijna 45% aan de lage kant.

Onderzoek naar de invloed van contextuele 
factoren op ouderfunctioneren: 
psychiatrische problematiek van de ouder en 
kinderpsychiatrische problematiek
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouders met psychiatrische problematiek 

een hoger risico lopen op ouderlijk disfunctioneren. Deze ouder kenmerkt zich door 

mentaal én in het opvoedkundig handelen minder adequaat op het kind gericht te 

zijn. De tweede studie onderzocht de vraag of de kwaliteit van ouderfunctioneren lager 

is bij ouders met psychiatrische problematiek dan bij ouders zonder psychiatrische 

problematiek en of die samenhangt met de ernst van de psychiatrische problematiek. 

Bij een onderzoeksgroep (n=36) van ouders met psychiatrische problematiek 

(afkomstig van de afdeling Klinisch Psychiatrische Gezinsbehandeling voor multi-

problem gezinnen van de Bascule) en een vergelijkingsgroep (n=36) van ouders zonder 

psychiatrische problematiek (geselecteerd uit de totale onderzoeksgroep) werd 

door de hulpverleners de TvO ingevuld. Overeenkomstig de verwachtingen uit het 

literatuuronderzoek was de kwaliteit van ouderfunctioneren significant lager bij 

ouders met psychiatrische problemen vergeleken met ouders zonder psychiatrische 

problemen. Ouders met lichte psychiatrische problematiek scoorden beter op de TvO 

dan ouders met ernstige psychiatrische problematiek.
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Het onderzoek naar invloed van kinderpsychiatrische stoornissen op 

ouderfunctioneren vond plaats in drie (dag)klinische behandelgroepen van de Bascule 

(het voormalige Paedologisch Instituut) voor kinderen met emotionele-, gedrags- en 

contactstoornissen (n=68). De vergelijkingsgroep (n=41) werd geselecteerd uit het 

totale databestand, het waren kinderen met uitsluitend leerproblemen of lichte 

gedragsproblemen. De DSM-IV classificaties werden uit de dossiers overgenomen. 

De kwaliteit van ouderfunctioneren van ouders van kinderen met één of meer 

kinderpsychiatrische stoornissen bleek, volgens verwachting significant lager 

dan die van ouders van kinderen zonder psychiatrische stoornis. De uitkomsten 

van dit onderzoek bevestigden de verwachting dat bij ouders van kinderen met 

emotionele stoornissen de kwaliteit van het ouderfunctioneren zoals gemeten 

met de TvO significant lager is dan van ouders van kinderen zonder stoornis. De 

verwachting dat bij ouders van kinderen met gedragsstoornissen de kwaliteit 

van het ouderfunctioneren minder zal zijn dan die van ouders met kinderen 

zonder gedragsstoornissen werd niet bevestigd. Er werd geen verschil gevonden. 

Verklaringen voor deze onverwachte uitkomst zijn mogelijk de beperkte omvang 

van de onderzoeksgroep (n = 11) en dat er ook enige overeenkomst is tussen de 

twee onderzochte groepen. Zoals verwacht werd er in dit onderzoek geen verschil 

gevonden in de kwaliteit van ouderfunctioneren tussen ouders van kinderen 

met een contactstoornis en ouders van kinderen zonder kinderpsychiatrische 

stoornis. Wel werd, zoals verwacht een significant verschil gevonden tussen 

de scores van de twee groepen ouders op de kernfunctie Interpreteren. Blijkbaar 

is het voor ouders van kinderen met een contactstoornis moeilijk te taxeren wat 

precies de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind zijn. Dat is 

begrijpelijk gezien de kernsymptomen van de contactstoornis. Tenslotte werd 

binnen de onderzoeksgroep een groep met meervoudige stoornissen bij kinderen 

(n=47) vergeleken met een controlegroep met problemen in één DSM-IV categorie 

(n=15). Er bleek, in tegenstellling tot de verwachting, geen verschil tussen de twee 

groepen wat betreft de kwaliteit van het ouderfunctioneren. Het probleem bij het 

vergelijken van de twee groepen is waarschijnlijk dat bij kinderen met problemen 

in één DSM-IV categorie ook comorbiditeit binnen dezelfde DSM-IV categorie kan 

voorkomen zodat de ernst van de problematiek van beide groepen elkaar niet veel 

zal ontlopen. Ook had de controlegroep een beperkte omvang.
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(n=34) afkomstig van de (poli)kliniek van de Bascule en een vergelijkingsgroep (n=22) 

die bestond uit ouders met een biologisch eigen kind van wie het gezin tevens een 

vorm van pleegzorg bood en die geen enkele hulpvraag hadden. Verondersteld werd 

dat een goede toetsing van de (construct)validiteit wordt bevorderd door zo veel 

mogelijk variatie in het ouderfunctioneren aan te brengen tussen te vergelijken 

groepen ouders. Nadat de C.I.’s door de hulpverleners waren afgenomen, werden 

ze letterlijk uitgetypt en vervolgens geanonimiseerd. Zes onafhankelijke codeurs/

beoordelaars, allen vierdejaars studenten orthopedagogiek die binnen het kader 

van dit onderzoek hun afstudeerscriptie maakten, hebben na training van één 

dagdeel voor alle 56 ouders zowel de TvO als de KBO ingevuld. Zij hadden naast 

het interview geen andere gegevens van of ervaringen met de ouders. Onderzoek 

naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de generaliseerbaarheid van de scores 

over zes verschillende beoordelaars (‘single-measure’) had als resultaat een lage 

tot matige interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor respectievelijk de TvO en de 

KBO. Generaliseerbaarheid naar een willekeurige groep van zes codeurs (‘average-

measure’) was goed voor beide instrumenten. De gemiddelde score van de zes codeurs 

is voor de data-analyse gebruikt. 

Er werd gebruik gemaakt van een multitrait-multimethod matrix om de 

hoogte van de onderlinge correlaties voor de verschillende schalen/kernfuncties 

te kunnen vergelijken. De verwachting was dat de correlatie tussen de de niet-

corresponderende schalen, zowel binnen één instrument als tussen de beide 

instrumenten, laag zou zijn (discriminante validiteit); die tussen de drie 

corresponderende schalen van de twee instrumenten hoog (convergente validiteit). 

Alle onderlinge correlaties waren hoog en significant. De discriminante validiteit 

was met deze hoge onderlinge correlaties zeer zwak; de samenhang tussen de 

schalen was zo sterk dat er niet gesproken kan worden van drie afzonderlijke 

kernfuncties. Alle subschalen/kernfuncties leken hetzelfde te meten, namelijk een 

algemene factor: ouderfunctioneren.

In dit onderzoek werd de goede criteriumvaliditeit van de TvO bevestigd; de 

scores op de TvO (en de KBO) voor de klinische groep waren significant lager dan 

die van de vergelijkingsgroep. Verder onderzoek naar de constructvaliditeit werd 

gedaan door binnen de groep pleegouders (n=22) de samenhang te berekenen tussen 

de scores op de TvO en KBO, beide als maat voor de kwaliteit van ouderfunctioneren 

en de scores op de Attachment Q Sort, een observatieinstrument voor kind-en 

oudergedrag in de thuissituatie dat als maat kan dienen voor kwaliteit van 

gehechtheid. Er was sprake van een positieve tendens tot constructvaliditeit: 
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er werden aanwijzingen gevonden voor samenhang tussen de kwaliteit van 

ouderfunctioneren en de kwaliteit van gehechtheid. 

Soortgelijke resultaten als voor de TvO werden gevonden voor de KBO 

die uitsluitend gericht is op de drie kernfuncties van het ouderfunctioneren: 

Interpreteren, Respecteren en Regisseren. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

was beter vergeleken met die van de TvO. Echter, het differentiëren tussen de drie 

kernfuncties van ouderfunctioneren was ook met de KBO niet mogelijk. In dat 

opzicht kan de KBO geen alternatief zijn voor de TvO.

Conclusies en algemene discussie 
De winst van dit onderzoek is dat het aantoont dat met de TvO de kwaliteit van het 

totale ouderfunctioneren gemeten kan worden. De hulpverlener in de jeugdzorg 

heeft met de TvO een instrument in handen waarmee op een betrouwbare en 

valide manier (criteriumvaliditeit) geindiceerd en geëvalueerd kan worden of de 

ouder wel of niet problematisch functioneert.

In dit onderzoek lukte het niet, ook niet bij een gewijzigde meer gecontroleerde 

onderzoeksopzet, de differentiatie van de kwaliteit van ouderfunctioneren naar 

drie kernfuncties wetenschappelijk te onderbouwen. Wanneer bij factoranalyse 

a-priori ordening van de factoren volgens de drie ontwikkelingsdimensies van het 

kind of exploratief plaatsvond, varieerden de oordelen van de respondenten in beide 

gevallen enigszins op twee dimensies: (gedragsmatige) controle en relationele/

emotionele ondersteuning; twee dimensies die vaak in wetenschappelijk onderzoek 

naar ouderfunctioneren worden onderscheiden. De kernfuncties of dimensies zijn 

globale concepten die definiëren hoe de ouder functioneert met betrekking tot de 

onderwerpen die in de (sub)domeinen van de ontwikkeling van het kind worden 

genoemd. 

De resultaten van dit onderzoek leiden primair naar een revisie van het 

functioneel-contextueel model wat betreft de kernfuncties van ouderfuctioneren. 

In een herzien fuctioneel-contextueel model met twee dimensies of 

kernfuncties moet opnieuw operationalisatie van het ouderfunctioneren 

met de TvO plaatsvinden. De item-constructie voor een gereviseerde TvO met 

behulp van de facet-design methode kan plaatsvinden met één inhoudsfacet, de 

ontwikkelingsdomeinen van het kind. Een gereviseerde TvO heeft het voordeel 

korter te zijn dan de oorspronkelijke, bijvoorbeeld 20 tot 30 items in plaats van 69, 

waardoor de bruikbaarheid voor de praktijk verbetert. Met een gereviseerde TvO 

moet opnieuw onderzoek gedaan worden naar betrouwbaarheid en validiteit van 

het instrument. 
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Assessment of parenting, 
a functional-contextual perspective

Background and problem definition
Parents make sure that their child gets professional help if needed, they give essential 

information about their child and it depends mainly on the parents whether care 

will continue or not. Scientific research shows also a clear link between the quality 

of parent-child relationship and the development of child problems. That is why it 

seems obvious that when a child is referred, an examination takes place in youth 

mental healthcare to assess in what way parenting is a protective or a risk factor 

for the development of the child. Yet little or no attention is given to assessment 

of parenting, in contrast with the wide diversity of assessment instruments that 

are available for children, as standardized instruments for parents are rare. There 

are some instruments that assess aspects of parenting such as educational stress, 

stress by various sources or assessment of perception of conflict management and 

acceptation in parent-child relationship. 

Parenting is about the parent-child relationship and is defined in this study 

as the way of treating this relationship: what the parent actually does with, thinks 

of and feels for the child.Assessment of parenting makes it possible to differentiate 

between helping the parent or not and to prevent youth mental healthcare to fall 

back into the automatism that parents need help when the child shows problems. 

Besides differential assessment between parenting and contextual factors that 

are of influence, it helps to refine assistance to parents. Assisting parents is not 

necessary when the quality of parenting is sufficient and contextual factors like 

child characteristics or partner relationship problems are determining. Assisting 

parents through counseling is needed when the parent is not able to put herself in 

the child’s position, to understand it’s behavior or handle it.

Youth mental healthcare focuses on parent guidance to improve the child’s 

problem behavior taking into account the changing contexts of parenting as 

well as of child functioning. In this way parenting takes a transparent position 

in assessment and guidance. The purpose of this thesis was the development of 

an assessment device and the examination with this instrument of the quality 

of parenting and the relationhip of parenting with contextual factors like child’s 

problems and parent’s problems.
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Theories about parenting and the functional-contextual 
model
In the second chapter we discussed lines of thought in theories about parent 

guidance, psychotherapy and scientific research. They are diverse and different. 

Theories of practice of parent guidance use concepts like parental identity, parental 

competence and parental sense of responsibility. The concepts refer to essential 

characteristics of parenting and help to position the parent in youth mental 

healthcare with a personal call for help. Psychotherapeutic models have in common 

that the parent is considered an ‘active agent’ who takes responsibility for the 

development of the child and differentiates between generations. Growth oriented 

approaches like psychodynamic and experiential approaches underline in parenting 

the facilitating of child development by exploration, affection and containment. 

Cognitive-behavioral approaches underline instruction, organization and reward; 

the system oriented approaches give attention to interaction- and communication 

patterns between parents and children, the connected belief systems and working 

with solutions already implicitly present in the system.

Theories of parenting in parent guidance and psychotherapy emphasis 

different accents, complete each other and partially overlap. At the same time 

the concepts are too broad to offer sufficient support for an assessment line of 

reasoning; that objective needs a more sophisticated frame of concepts. This need is 

partially fulfilled by the diverse ways scientific research conceptualizes parenting. 

Three are being distinguished in this study.

First, parenting is conceptualized in terms of (educational)styles. Style 

approaches in scientific research pay attention to the parent’s attitude, the 

emotional climate the parent creates. A lot of international research focuses 

on combinations of styles like warm/responsive and rejecting/non-responsive, 

restrictive/demanding and permissive/non-demanding. Dutch research of 

educational styles, also called educational behavior, applies connected concepts 

like support with the aspects warm and responsive; authoritative control with the 

aspects explanation and autonomy and authoritarian control with the aspects exertion 

of power and punishment.

Social learning theories in scientific research pay attention to overt, observable 

behavior of the parent. Positive parent-child behavior sequences are characterized by 

mutual reinforcers of attention and commitment; negative parent-child behavior 

sequences by mutual coercing of behavior. This theory of coercive behavior 

is extended by the interpretation-coercion model that takes into account the 

influence of parent’s negative opinions about the child’s motives and objectives.
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Finally attention was being paid to cognitive theories that handle the 

parent’s cognitive contents and processes in relation to the child. According to cog-

nitive theories parents use belief constructs by which they give meaning to the child’s 

behavior.

The theoretical analysis of parenting brought us to the conclusion that in 

addition to the broad concepts used in parent guidance and psychotherapy, scien-

tific research has a more sophisticated frame of concepts of parenting available. 

In this study we had the ambition to integrate several theories starting from the 

assumption that reseach commited with several variables has more relevance 

for practice and that interventions directed towards several aspects of parenting 

give better treatment results. That is why this study was not only directed toward 

parenting as a broad concept but aims at the examination of nuances or differen-

tiations of parenting too. In this way more possibilities and anchor points will be 

available in assessment and guidance. Differentiation of the concept of parenting 

is restricted to the three dimensions we met in scientific research: cognition, 

emotion and behavior. Defining these dimensions or core-functions of parenting was 

the result of integrating concepts we met in our analysis of parenting in mental 

health care and in scientific research. In addition there were some criteria guided 

by practice: concepts refer to parent’s behavior, they are useful for a broad group of 

practitioners in youth mental health care and they offer sufficient opportunities 

for operationalisation.

In this study three core-functions of parenting were distinguished: Respecting, 

Interpreting and Directing. A parent is interpreting by giving meanings and opinions 

about the parent’s perceptions of the child. The parent gives explanations about the 

child’s behavior and the parent-child relationship; it concerns parental cognitions, 

the parent’s thoughts about the relation with the child, the objectives and under-

standing about the child’s development. In operationalisation the following verbs 

are central: knowing, understanding, recognizing, realizing and distinguishing. 

A parent is respecting by being interested in the child’s feelings and experiences and 

is growing along with the child’s development. The parent accepts the level of the 

child’s development and is sensitive in balancing between possibilities and restric-

tions. Respecting refers to the parent’s investment of emotions in the parent-child 

relationship. The focus in operationalisation is on verbs like accepting, having 

expectations, being interested and appreciating. The parent directs by offering the 

child structure and discipline with an eye on acceptation of rules and social adap-

tation. It concerns parent’s guidance on relational and communicative processes 
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and making the child’s social adaptation possible in and outside of the family by 

the development and handling of boundaries, agreements and rules. The focus in 

this operationalisation is on verbs like encouraging, restricting, enabling, infor-

ming, managing.

The three core functions in this study were related to three domains of child’s 

development: biological, psychological and social development. That creates a nine 

box matrix. Every box describes per core-function what is needed in relation to the 

child’s development. This offers a good basis for operationalisation of parenting. 

Besides assessment and parent guidance, parenting needs to be also related to 

the context. The functional-contextual model shows the interaction between the three 

core-functions of parenting and six contextual variables that are most directly 

influencing parenting. They concern the parent’s personality characteristics, child 

development and child characteristics, social support, family stress, partner-

relationship and work. This model gives a framework for developing a thorough 

screening instrument for parenting.

The development of the Taxatielijst voor Ouderfunctioneren, 
the TvO
In a pilot study a first outlay of the TvO was examined. The TvO questionnaire 

had 74 items sub divided in nine scales according to the nine boxes of the functi-

onal-contextual model. The questionnaire was filled in by 21 youth mental health 

workers for 80 parents of 47 children (age 4-13). Reliability of scales of the three 

core-functions of parenting and the three domains of child’s development was, 

except in some (sub)scales, good or very good by a range of 0.83-0.96. Also test-

retest reliability was, except in two subscales, high or very high (range 0.88-0.95, 

n= 19). Correlation between scales, especially between the three core-functions of 

parenting, was high or very high.

A thorough revision of the TvO took place paying full attention to content 

validity when constructing items and thus increasing the chance of differentia-

tion between the core-functions. After removing items that differentiate insuf-

ficiently or were unreliable, the rest of the items and the new ones were analysed 

by the facet-design method. This method focuses on improving content validity of 

an instrument by systematicaly operationalising the concept parenting for every 

item. The concept version of 84 items was furthermore assessed by experts in youth 

mental healthcare (n=14). This led to the removal of 15 items and the reformulation 

of several others. The new final questionnaire counts 69 items, 23 items for every 

core-function.
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A first examination of reliability and validity of the TvO 
In the fourth chapter we describe three studies. In the first study we examined 

internal consistency reliability and test-retest reliability and the question whether 

the three core-functions of parenting differentiate or not, an aspect of construct 

validity. At the same time the TvO and the questionnaire General Information 

(Algemene Informatie - A.I.) were filled in. The A.I gives background information 

about the respondents, family structure, mother, father, child and mental health 

care. 

The group of respondents consisted for more than a half (53%) of child psy-

chologists and orthopedagogists and less than a half (47%) of social workers; 78% 

were women and 22% men, the age of both groups varied equally between 25 and 

56 years. Working skills varied between inexperienced to very experienced. The 

respondents were asked to fill out some TvO’s preferably after they had knowledge 

of reference data and had two consultation sessions with the parents.

Two third of the assessed families consisted of two parents and nearly one third 

of one parent families. In almost all families mother was present, in more than a 

quarter father was absent. The highest educational level of mothers was elemen-

tary school 6%, professional education 30%, professional secondary education 18%; 

secondary education 8%, academic education 23% and unknown 15 %; 41 % was house 

keeper, 15 % worked less than 16 hours, 34 % worked more than 16 hours, 5% was 

looking for a job and 5% unknown. Nationality of the mothers was 91% Dutch and 

9% not. The highest level of education of fathers was elementary school 4%, profes-

sional education 28%, professional secondary education 22%, secondary education 

6%, academic education 22% and unknown 14%. It was clear that fathers took care 

for the greater part of the family income because 86% worked more than 16 hours, 

2% was house keeping, 5% was looking for a job and 7% was unknown. Nationality 

of fathers was 94% Dutch and 6% had another nationality.

The examined children were 75% boy en 25% girl differing in age between 4 and 

13 year, the average age being 9 years. Almost half of the children, 47% frequented 

elementary school, 17% specialized elementary school and 25% special education 

(cluster 4); 11% was unknown. No parental or family problems were reported by 

53%, 47% did have these problems. Most of the questionnaires were filled in by the 

mother, 88%.

After correcting for missing items per questionnaire for the rest of the data 

set (N=469) Cronbach’s alpha coefficient of internal consistence reliability were 

computed; the alpha’s for the total score of the TvO, the core-functions of parenting 

and the child’s development domains were very high. The results of the test- retest 
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reliability of the total score of the TvO as well as the core-functions were good. The 

correlations between the three core-functions of parenting (range 0,88-0,91) of the 

TvO and between the three domains of child’s development (range 0,77-0,84) are all 

significant and very high. The core-functions and the domains of child’s develop-

ment showed mutual great overlap; there was hardly any differentiation between 

the scales. Aiming further examination of mutual differentiation between scales 

a factor analysis was executed (method: principal component analysis) with the 

three core-functions of parenting as a guiding principle for interpretation of 

factors. In the analyzed dataset the three core-functions were not found again as 

three separate dimensions.

When the same factor loadings were arranged according to the three domains 

of child’s development, these domains were found in the dataset, but they had a 

somewhat different designation. We suggested the possible alternative names for 

the first factor ‘behavior control’ and for the second factor (emotional) ‘support’, 

two dimensions often used in theories about educational styles. The third factor 

had characteristics of both factors. The meaning of the core-functions Directing 

and Respecting can also be found in the two factors, be it that these factors are 

measured in another way, based on the meaning of the (23) sub-domains of child’s 

development and not based on the meaning of the three core-functions operationa-

lised in the items. It must be said that these interpretations are tentative because 

there is some overlap between the factors and the percentage explained variance, 

45%, is rather low.

Study of the influence of contextual factors on parenting: 
psychiatric issues of the parent and child psychiatric problems
Scientific research shows that parents with psychiatric problems run a higher 

risk on parental dysfunctioning. These parents are characterized by a mentally 

and educationally less adequate orientation on the child. The second study of 

chapter four examines the question whether the quality of parenting is less when 

parents have psychiatric problems or when they don’t and if there is a correlation 

between quality of parenting and seriousness of psychiatric problems. Mental 

health workers filled in the TvO for an experimental group (n=36) of parents with 

psychiatric problems (from the department clinical psychiatric family treatment 

of multi-problem families of de Bascule) and for a control group (n=36) of parents 

without psychiatric problems (selected out of the whole dataset). The A.I. was filled 

in by the researcher based on file information. In accordance with expectations the 

quality of parenting of parents with psychiatric problems was significant lower 
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compared with parents without psychiatric problems. The TvO scores of parents 

with light psychiatric problems were better compared with parents with serious 

psychiatric problems.

The research of the influence of child psychiatric problems on parenting took 

place in three clinical and day care groups (de Bascule) with emotional, behavior 

and contact disorders (n =68). The control group (n=41) was selected out of the whole 

dataset; they were children with learning problems only or with light behavior 

problems. DSM-IV classifications were drawn from the files.

It turned out that quality of parenting of parents with children with one or 

more psychiatric disorders was as expected significant lower compared to parents 

with children without psychiatric disorder. The results of this research confirmed 

the assumption that parents of children with emotional disorders had significant 

lower scores on the TvO compared with parents of children without disorders. 

The assumption that quality of parenting would be significant lower for parents 

of children with behavior disorders compared with parents of children without 

behavior problems was not confirmed. No difference was found.  These unexpec-

ted results are possibly explained by the limited size of the experimental group 

(n=11) and the slight similarity between the two researched groups. As expected 

we found no difference in quality of parenting between parents of children with 

a contact disorder and parents of children without child psychiatric disorder. As 

expected significant difference was found between parents of these two groups for 

the core-function of Interpreting. In the case of parents of children with a contact 

disorder it is obviously difficult to assess what exactly are the needs and possibi-

lities of development of their child. This is understandable when we think of the 

core symptoms of a contact disorder. At last we compared within the experimental 

group one group of children with multiple disorders (n=47) and a control group of 

children with problems in one DSM-IV category (n=15). It turned out, contrary to 

the expectation, that there was no difference in quality of parenting between the 

two groups. The difficulty in comparing these two groups probably was, besides 

the limited size of the control group, that co-morbidity of problems in one DSM-IV 

category is possible too.
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Ongoing research of reliability and validity of the TvO
Validation research of TvO’s internal structure did not support the TvO as a valid 

operationalisation of the functional model of parenting with the differentiation of 

three core-functions of parenting. The possibility was discussed that respondents 

had insufficient specific information to be able to answer all items of the question-

naire; answers were perhaps also determined by parent functioning in other areas 

than the parent-child relationship. We considered further the possibility that the 

differences between core-functions of parenting were diminished by the differen-

ces we found between de three domains of child’s development. All this may have 

brought the respondent to react from a general point of view or a general impres-

sion of the parent. Studies of this so called Halo-effect or ‘general impression bias’ 

gave reason to suppose that the three core-functions of parenting are to be found 

in the response patterns of the TvO when the conditions for a more differentiated 

assessment are improved and the respondent gets more opportunity to concentrate on 

differences in parenting. This may be the case when: the respondent is less distracted 

by further knowledge of the parent, the information source of the respondent is 

unambiguous, there is a short time between contact with the parent and giving 

the assessment, training and instruction of the respondents in assessment of 

parenting is practiced and an assessment instrument exclusively directed towards 

the core-functions of parenting is being used.

These suggestions were realized in ongoing research by using independent 

respondents who filled in the TvO immediately, based on a common and standar-

dized source of information, the semi structured Caregiving Interview (C.I.) that 

gives information about handling and experiencing the parent-child relationship. 

At the same time the respondent could fill in de Klinische Beoordelingsschalen 

voor Ouderfunctioneren, the KBO, a clinical rating scale designed by the resear-

chers of this study as a short parallel questionnaire that describes precisely the 

three core-functions of parenting; one score should be given for every scale.

This validation research compared two groups of parents, an experimental 

group of children with child psychiatric problems (n=34) originating from the (out 

patient) clinic of de Bascule and a control group (n=22) existing of parents with a 

biological child of their own who also offered foster care and who had no assistance 

of any kind. It was supposed that good testing of (construct)validity was improved 

by having optimal differences between the two groups of parents we compared. 

After administering the C.I.’s by youth mental health workers, they were typed 

out literally and anonymised. After training six independent respondents, ortho-

pedagogy-students in their final year and participating in this study by writing 
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their thesis, filled in the TvO and the KBO for the 56 parents. They had next to the 

interview no other information about or experience with the parents. Results of 

examination of the interscorer reliability, the generalizing scores over six different 

assessors (‘single-measure’), were low (TvO) or moderate (KBO). Generalization of 

an arbitrary group of six respondents (‘average measure’) was good for both instru-

ments: 0.80 or higher. The average score of the six respondents was used in data 

analysis.

A multitrait-multimethod matrix was used to compare the level of mutual 

correlations between the various scales/core-functions. Correlation between 

non-corresponding scales was expected to be low within one instrument as well 

as between instruments (discriminant validity); high between the three corres-

ponding scales of the two instruments (convergent validity). All mutual corre-

lations were high and significant (p < 0,01, two sides) and varied from 0,85-0,98. 

Discriminant validity of these high correlations was very weak; coherence between 

scales was so strong that we cannot speak of three separate core-functions. All 

scales/core-functions seem to measure the same, a general factor: parenting.

In this study good criterium validity of the TvO was confirmed: TvO (and 

KBO) scores of the experimental/clinical group were significant lower compared 

to control group scores. Ongoing research of construct validity was done by com-

puting correlations within the group foster parents (n=22) between TvO/KBO scores 

both as a measure for quality of parenting and Attachment Q Sort scores, a child-

parent behavior observation at home served as a measure for quality of attachment. 

A positive tendency of construct validity was confirmed: indications were found of 

correlations between quality of parenting and quality of attachment.

Similar results concerning the TvO were found for the KBO which is exclusi-

vely targeted to the three core-functions: Interpreting, Respecting and Directing. 

Compared with the TvO the inter scorer reliability was better. However, it was not 

possible with the KBO to differentiate between core-functions. In that respect the 

KBO cannot serve as an alternative for the TvO. 
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Conclusions and general discussion
The gain of this study is that it shows the possibility of measuring the quality of 

parenting by the TvO. The youth mental healthcare worker has an instrument at 

his disposal that makes it possible to indicate and to evaluate problematic paren-

ting in a fairly reliable and valuable way.

This study did not succeed, not even by using another, more controlled 

design, to substantiate scientifically the differentiation of parenting into three 

core-functions. If factor-analysis a-priori or explorative was used according to the 

three domains of child’s development, the arrangement of the factors varied in 

both cases to some extent in variance on two dimensions often used in scienti-

fic research of parenting: behavior control and relational/emotional support. The 

core-functions or dimensions are global concepts that seem to define the way the 

parent functions in relation to subjects named in the (sub) domains of the child’s 

development.

The results of this study bring us primary to a revision of the functional-

contextual model concerning the core-functions of parenting. A revised func-

tional-contextual model with two dimensions or core-functions needs a new 

operationalisation of parenting by means of the TvO. The construction of items of a 

revised TvO by means of the facet-design method can be done by using one content 

facet, the domains of child’s development. A revised TvO will be smaller, for ins-

tance 20 or 30 items and therefore more useful in practice. A revised TvO needs 

research of reliability and validity again. 
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Restrictions and recommendations
The outcome of these results for clinical practice is that it is not possible to use the 

TvO to differentiate between core-functions of parenting, and thus is it impossible 

to have more clearness about the weak and the strong points of parenting.

The data we used to analyze the results of TvO scores came from youth mental 

healthcare, using the TvO in other domains must be done with reservation. 

During this study mental health organizations registered the nationality of 

parents and not the country of origin; that is why it is unknown whether Dutch 

parents of a non western culture would count for different results.

Parent’s problems were coded from parent’s diagnostic file information by 

the researcher. Possibly outcomes had been different when in this study separate, 

standardized psychiatric classifications were performed.

Further research on correlations between quality of parenting and contextual 

factors will be broad based especially by using a-select sample surveys.

In spite of the restrictions of the TvO the results of this study offer new pos-

sibilities in parental mental health care to join a more transparent and evaluative 

way of working. This can be done by using:

the functional-contextual model of parenting to differentiate between care 

focused on parenting or contextual factors of parenting;

the TvO as an assessment device to assess the quality of parenting;

a structured method of assessment by starting the assessment through admi-

nistering the C.I., next to the scoring of the TvO, followed by the decision 

whether contextual factors need attention in assessment or parent guidance.

By doing so a foundation is layd for parent guidance in a relative short time of two 

or two and a half hours.
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De uitvoering van dit onderzoek was voor mij werken zonder direct met de afloop 

bezig te zijn. Vanaf het begin van mijn werk in de jeugd-ggz heeft diagnostiek en 

behandeling van ouders mijn speciale aandacht gehad. De eerste artikelen over 

dit onderwerp schreef ik begin jaren tachtig, lezingen voor specialistische vereni-

gingen werden gehouden en ik was mede-oprichter van de sectie ouderbegelei-

ding van de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie. In het kader van de 

samenwerking tussen het Paedologisch Instituut en de Vrije Universiteit werden 

vele scripties begeleid. Jan Willem Veerman kwam in beeld en zijn uitdagende en 

prikkelende benadering lokte mij uit de klinische tent en leidde naar het kamp 

van de wetenschappers en het praktijkgestuurd onderzoek. De gedachte mijn 

ideeën over ouderfunctioneren en ouderschap aan de praktijk te toetsen kregen 

concrete vorm. In 2000 werd met behulp van een onderzoeksassistent van de VU 

een onderzoeksproject gestart met als doel de constructie van een Taxatielijst van 

Ouderfunctioneren. Hierna volgde al spoedig de uitvoering van de drie in hoofd-

stuk vier van dit proefschrift beschreven studies. Het onderzoeksproject groeide 

uit tot een promotieonderzoek. Helaas vertrok JanWillem in 2002 als hoogleraar 

naar de Radboud Universiteit Nijmegen. Carlo Schuengel volgde hem op als promo-

tor bij de VU terwijl Jan Willem volledig betrokken bleef. Dit kwam de kwaliteit van 

het onderzoek ten goede doordat de verdiepende studie beschreven in hoofdstuk 

vijf mogelijk werd door de inbreng van Carlo Schuengel en ik bovendien als ervaren 

clinicus en beginnend onderzoeker ervaring op kon doen tijdens de jaarlijkse twee-

daagse conferenties voor buiten promovendi georganiseerd door het Academisch 

Centrum Sociale Wetenschappen van de RUN. 

Mijn beide leraren promotoren heb ik hoog en ik ben hen veel dank verschul-

digd voor hun loyale en collegiale samenwerking. Altijd ging de eis van extra inzet 

gepaard met extra inzet van hun kant. Ik leerde van hen op een integere en plezie-

rige manier wetenschap te bedrijven. Veel dank voor jullie inzet en vertrouwen in 

mijn kunnen.

Even belangrijk is de bijdrage van de tientallen collega’s uit de verschillende 

instellingen voor jeugd-ggz en jeugdzorg die in de afgelopen jaren op enigerlei 

wijze aan dit onderzoek meewerkten. Zij vulden vragenlijsten in, legden contac-

ten, volgden een training, beoordeeelden concepten van een hoofdstuk of hielpen 

bij een literatuur search. Dit alles ondanks toename van werkdruk, fusies, bezui-

nigingen of persoonlijke omstandigheden. Vanzelfsprekend heb ik mensen achter 

hun broek aan gezeten maar dat maakt de waarde van hun extra inspanning zeker 

niet geringer. Ook was er altijd veel belangstelling en mentale ondersteuning voor 

mijn onderzoek; dat heeft me oprecht goed gedaan. 
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De Raad van Bestuur van de Bascule wil ik bedanken voor de facilitering van 

mijn onderzoek en het steuntje in de rug bij het afschrijven door het ter beschik-

king stellen van een dagdeel werktijd vanaf zomer 2007.

De leden van de leescommissie wil ik bedanken voor hun bereidheid het 

manuscript kritisch te beoordelen.

De laatste woorden gaan naar mijn vrouw en (klein)kinderen. Dank voor 

jullie relativering en aandacht.  
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curriculum vitae

Jan Jacob van der Maas werd geboren op 13 mei 1949 in Schoonhoven. Hij volgde in 

die plaats MULO-B (1965) en de Christelijke Kweekschool te Gouda met hoofdakte 

(1970). Na het afleggen van het colloquium doctum wis- en scheikunde (1970) werd 

hij toegelaten tot de studie psychologie aan de Vrije Universiteit die hij in 1976 

afrondde met het hoofdaccent kinder-en jeugdpsychologie en de bijvakken ortho-

pedagogiek en didactiek.

Hij begon zijn werk als assistent psycholoog bij het Medisch Opvoedkundig 

Bureau van het S.J.P. Dercksencentrum in Amsterdam (1973). Vanaf zijn afstude-

ren tot heden is hij werkzaam bij het Paedologisch Instituut, een centrum voor 

kinder-en jeugdpsychiatrie, speciaal onderwijs, opleiding en onderzoek; na fusie 

de Bascule, academisch centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie te Duivendrecht/

Amsterdam.

Van 1979 to 1984 volgde hij de opleidingen voor gezins-en relatiepsycho-

therapeut (NVRG) en kinder-en jeugdpsychotherapeut (VKJP) en is hij voor 

beide specialismen tevens opleider en supervisor. Tevens is hij ingeschreven 

in het Specialistenregister van Klinisch Psychologen (FGzP), het Register van 

Psychotherapeuten (NVP) en het Register Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist 

(NIP).

De werkzaamheden bij de Bascule omvatten hulpverlening, opleiding en 

onderzoek. Tot 2009 was hij hoofd van de poli kinderpsychiatrie van de zorglijn 

gedragsstoornissen en enkele jaren in duo baan hoofd zorglijn gedragsstoornissen. 

Momenteel is hij behandelverantwoordelijke, geeft werkbegeleiding en supervisie 

aan psychologen/orthopedagogen in opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut 

of klinisch psycholoog, is P-opleider van de Bascule en coördinerend hoofddocent 

behandeling bij de RINO-NH voor de post masters opleiding tot GZ-psycholoog 

k. & j.

Andere beroepsgerelateerde activiteiten waren onder meer secretaris van het 

bestuur van de VKJP (1999), lid van de Wetenschaps Advies Kommissie (WAK) en 

van de Opleidings Advies Komissie (OAK) van de NVRG (2006).





WANTROUW HET WOORD

Ik wantrouw het woord, een men dat praat,

Het weet van alles het hoe en het waarom.

Daar is op aarde geen heiligdom,

Waar niet het woord naar binnen gaat.

En dit heet ‘huis’ en dat heet ‘hond’, 

En dit heet ‘God’ en dat ‘gebed’, 

En noemt men iets dan weet men het

En nergens is meer heilige grond.

Der mensen woord raakt alles aan

 - En dit verstomt der dingen lied -

Hun tuin grenst vlak aan Gods gebied

Ik waarschuw: blijf van verre staan.

En nader niet met een naam, met een woord, 

De juiste term, de gave zin,

Het dode lichaam ligt erin

Der dingen, die men heeft vermoord.

Rainer Maria Rilke   
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