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Samenvatting
Angststoornissen komen veelvuldig voor bij zowel kinderen, jongeren

als volwassenen, en zij die erdoor getroffen zijn, gaan er onder gebukt.
In sommige families komen angststoornissen vaker voor dan in andere;
deze clustering in families kent niet alleen een erfelijke oorsprong, zoals
inmiddels algemeen wordt aangenomen, maar blijkt ook in substantiële
mate door omgevingsfactoren te worden bepaald. Begrip van de
mechanismen die aan de transgenerationele overdracht ten grondslag
liggen, helpt bij het ontwikkelen en verbeteren van behandelingen en
preventieve interventies. Het centrale thema in dit proefschrift is de
relatie tussen het optreden van angststoornissen - bij zowel ouders als
kinderen – en gezinsrelaties, waarbij speciale aandacht is besteed aan
ouderlijke stijl.

Omgevingsfactoren kunnen worden onderverdeeld in gedeelde en
unieke (oftewel niet-gedeelde) factoren. Gedeelde factoren zijn aspecten
van de omgeving die voor kinderen uit hetzelfde gezin gelijk zijn, en
unieke factoren zijn aspecten die voor kinderen uit hetzelfde gezin
verschillen omdat ze niet door alle kinderen worden beleefd. Onderzoek
laat zien dat niet-gedeelde omgevingsfactoren mogelijk een grotere rol
spelen dan gedeelde omgevingsfactoren. In de onderhavige studies is
derhalve speciale aandacht geschonken aan verschillen in ouderlijke stijl
tussen kinderen met een angststoornis en hun broers en zussen (in casu
niet-gedeelde omgevingsfactoren). De relatie met een broer of zus is
voor elk kind vanzelfsprekend een aspect van de niet-gedeelde
omgeving.

In hoofdstuk 1 wordt de wetenschappelijke basis van dit proefschrift
beschreven, waaronder een overzicht van eerdere studies naar de
samenhang tussen ouderlijke stijl en angststoornissen middels een top-
down en bottom-up benadering. Top-down studies gaan uit van ouders
die lijden aan een angststoornis, waarbij de wijze waarop zij hun
kinderen opvoeden onderwerp van studie is. In bottom-up onderzoeken
zijn kinderen met een angststoornis het uitgangspunt en wordt
onderzocht hoe zij worden opgevoed.

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. De
onderzoeksvragen zijn: 1. hoe ziet de factorstructuur van de EMBU-C
(een zelfrapportage vragenlijst naar ouderlijke stijl voor kinderen) eruit
en is de EMBU-C een geschikt instrument voor het meten van de
perceptie van kinderen in de basisschoolleeftijd van de wijze waarop zij
worden opgevoed; 2. in hoeverre ouders die lijden aan een
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angststoornis in ouderlijke stijl verschillen van ouders zonder
psychopathologie; 3. in hoeverre er verschillen zijn in ouderlijke stijl
tussen angstgestoorde kinderen en kinderen zonder psychopathologie;
4. in hoeverre er verschillen zijn in ouderlijke stijl tussen angstgestoorde
kinderen en hun broer of zus; 5a. in hoeverre ouderlijke stijl een unieke
bijdrage levert aan het hebben van een angststoornis op de
kinderleeftijd bovenop de bijdrage die het temperament van het kind
levert, en 5b. in hoeverre ouderlijke stijl als moderator fungeert tussen
het temperament van het kind en de angststoornis; en tenslotte 6. in
hoeverre kinderen met een angststoornis de relatie met hun broer of zus
anders beleven dan kinderen zonder een angststoornis.

Om ouderlijke stijl vanuit het perspectief van het kind, naast dat van
andere informanten zoals ouders, te onderzoeken, heb je een
instrument nodig dat geschikt is voor kinderen. In hoofdstuk 2 wordt
de ontwikkeling van de EMBU bestemd voor kinderen beschreven. De
EMBU (Egna Minnen Beträffande Uppfostran; ‘herinneringen aan mijn
opvoeding’) is een zelfrapportage vragenlijst die oorspronkelijk is
ontwikkeld voor volwassenen om te meten hoe zij hun opvoeding
hebben beleefd. Het bevat 81 vragen over ouderlijke stijl welke voor
vader en moeder afzonderlijk worden beantwoord. In een later stadium
is een versie voor adolescenten ontwikkeld. De EMBU is een wereldwijd
veelvuldig gebruikt instrument dat in uiteenlopende onderzoeken is
toegepast. De vragenlijst is bij 824 basisschoolleerlingen afgenomen om
zodoende de factorstructuur te kunnen bepalen en de mate van
overeenkomst met de volwassen- en adolescentenversie te kunnen
nagaan. Overeenkomstig het onderzoek bij volwassenen en
adolescenten, treden er vier factoren naar voren: Emotionele Warmte
(Emotional Warmth), Afwijzing (Rejection), Overprotectie
(Overprotection) en Voortrekken (Favouring Subject). Emotionele
Warmte bevat items die verwijzen naar speciale aandacht geven, prijzen
van goed gedrag, onvoorwaardelijke liefde, steunen en uitingen van
affectie. De factor Afwijzing wordt gekenmerkt door vijandigheid,
straffen (al dan niet fysiek, al dan niet mishandelend), afkeuring laten
blijken aan en verwijten maken naar het kind. De kernaspecten van de
dimensie Overprotectie zijn angst en bezorgdheid over de veiligheid van
het kind, inspelen op schuldgevoelens en intrusief gedrag. Ook deze
aspecten waren terug te vinden in de dimensie uit de versie voor
volwassenen. De dimensie Voortrekken is opgebouwd uit vragen naar
het voortrekken van het kind ten opzichte van de andere kinderen. In
tegenstelling tot de versie voor volwassenen, bevat de dimensie in de
kindversie geen vragen die nagaan in hoeverre een broer of zus de
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schuld krijgt voor zaken waar het kind zelf schuldig aan is. De
betrouwbaarheid van de schalen Emotionele Warmte en Afwijzing is
hoog en voor Overprotectie en Voortrekken redelijk. Opnieuw stemt dit
overeen met eerder onderzoek naar de EMBU. Deze resultaten geven
aan dat de interne consistentie en homogeniteit bevredigend is.

Tussen de EMBU-C schalen en kind-kenmerken zoals leeftijd, geslacht
en angst is een aantal significante correlaties gevonden. In vergelijking
met jongere kinderen, bleken oudere kinderen significant hoger te
scoren op Emotionele Warmte, maar lager op Afwijzing en Voortrekken.
Overprotectie van vader toonde lage, doch significante correlaties met
de leeftijd van de kinderen: een afname in overprotectie met oplopende
leeftijd. Er zijn kleine verschillen gevonden tussen jongens en meisjes
op alle schalen, die zowel voor moeders als voor vaders opgaan.
Vergeleken met meisjes scoorden jongens hoger op Afwijzing,
Overprotectie en Voortrekken en lager op Emotionele Warmte. Op alle
vier de schalen werd de ouderlijke stijl van vaders en moeders als sterk
overeenkomstig gescoord.

Bij een groep van deze basisschoolleerlingen is ook hun geneigdheid
om angstig te zijn gemeten middels de Trait-schaal (angstdispositie) van
de STAIC (State-Trait Inventory for Children). Daarbij bleek dat angstige
kinderen uit deze groep een grotere mate van Afwijzing en
Overprotectie beleefden dan kinderen die een lage mate van
angstdispositie bleken te hebben. Er werd geen samenhang gevonden
tussen angstdispositie en Emotionele Warmte. Deze resultaten komen
overeen met bevindingen bij volwassenen die terugkijken op hun jeugd.

De bevindingen tonen aan dat ouderlijke stijl dimensies gebaseerd op
rapportage van kinderen in sterke mate gelijken op die welke bij
volwassenen en bij adolescenten zijn gevonden. Dit maakt de
vergelijking van resultaten uit onderzoeken op de kinderleeftijd met die
uit onderzoeken onder volwassenen en adolescenten goed mogelijk.
Tevens laat dit onderzoek zien dat de EMBU-C een geschikt instrument
is om bij kinderen op de basisschoolleeftijd te meten hoe zij beleven te
worden grootgebracht door hun vader en moeder.

Angststoornissen komen in sommige families meer voor dan in
andere. Erfelijke aanleg lijkt hiervoor niet de volledige verklaring te
bieden en omgevingsfactoren zoals opvoeding worden verondersteld hier
ook aan bij te dragen. Als ouderlijke stijl naast erfelijke aanleg een rol
speelt in het overdragen van angststoornissen van ouders op kinderen,
zou je verwachten dat volwassen patiënten met een angststoornis die



180

kinderen opvoeden verschillen in ouderlijke stijl van ouders zonder
psychopathologie. Dit is het uitgangspunt van hoofdstuk 3. Daarin
wordt een top-down studie beschreven naar de ouderlijke stijl van 36
poliklinische volwassen patiënten die kinderen hebben in de leeftijd van
zes tot achttien jaar, die is vergeleken met die van ouders zonder
psychopathologie. Zowel de perceptie van de ouder als die van het kind
is gemeten.

Angstgestoorde (AD) ouders beschreven zichzelf als minder steunend
(Nurturance) en restrictiever (Restrictiveness) dan ouders zonder
angststoornis. Naar sommige ouderlijke stijl kenmerken is middels
subschalen op meer detailniveau gekeken. Daarbij bleken AD ouders
meer negatieve uitingen (Negative Affect) ten opzichte van hun kinderen
te rapporteren, minder onafhankelijkheid toe te staan (Encouraging
Independence) en zich meer zorgen te maken over het kind (Worry
About the Child).

De kinderen van AD ouders rapporteerden niet anders over de mate
van Afwijzing (Rejection) en Emotionele Warmte (Emotional Warmth)
middels de EMBU-C dan kinderen van controle ouders. Er is ook geen
verschil gevonden in de mate waarin ze zich voorgetrokken voelen
(Favouring Subject). Er is een significant verschil gerapporteerd op
Overprotectie (Overprotection): kinderen van AD ouders rapporteren
een grotere mate van Overprotectie dan kinderen van ouders die niet
lijden aan een angststoornis. De verschillen in ouderlijke stijl tussen de
AD ouders en de ouders zonder psychopathologie, zijn zowel voor
vaders als voor moeders gevonden, volgens zowel ouders als kinderen.

Op grond van de resultaten uit deze studie kan geconcludeerd word
dat de ouderlijke stijl van AD ouders gekenmerkt wordt door een grotere
mate van controle en een kleinere mate van warmte in vergelijking met
ouders zonder psychopathologie. Dit zou kunnen betekenen dat deze
ouderlijke stijl een mogelijk mechanisme is in de overdracht van
angststoornissen van de ene generatie op de volgende.

Retrospectief onderzoek heeft laten zien dat patiënten met een
angststoornis hun opvoeding hebben ervaren als controlerender en
minder warm dan volwassenen die niet lijden aan een angststoornis. Als
deze ouderlijke stijl inderdaad dient als een mechanisme in de
overdracht van angststoornissen van ouder op kind, dan mag je
verwachten dat een ouderlijke stijl gekenmerkt door minder warmte en
meer controle ook wordt teruggevonden bij kinderen met een
angststoornis op de leeftijd waarop de opvoeding daadwerkelijk
plaatsvindt. Om dit te onderzoeken is een bottom-up studie verricht,
waarvan in hoofdstuk 4 verslag wordt gedaan. Daarin is de ouderlijke
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stijl ten opzichte van 25 poliklinisch aangemelde kinderen met een
angststoornis (de AD kinderen) vergeleken met 25 controlekinderen. Om
meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen ouderlijke stijl en
angststoornissen, is bekeken in hoeverre ouderlijke stijl ook elementen
van een niet-gedeelde omgevingsfactor bevat. Hier kan sprake van zijn
wanneer er verschillen zijn in ouderlijke stijl tussen kinderen uit
hetzelfde gezin. Hiertoe is binnen de 25 gezinnen met een AD kind de
ouderlijke stijl ten opzichte van de AD kinderen vergeleken met de
ouderlijke stijl ten opzichte van een broer of zus. Ouderlijke stijl is
gemeten middels een zelfrapportage vragenlijst voor ouders en voor
kinderen, en een instrument dat Expressed Emotion meet.

Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de
rapportage van ouders van angstgestoorde (AD) kinderen over de mate
van zorg (Nurturance) en restrictie (Restrictiveness) en die van ouders
van normale controle kinderen. Dit gold zowel voor vaders als voor
moeders. De ouderlijke stijl was volgens ouders ook niet verschillend
tussen angstgestoorde kinderen en hun broers en zussen. Wanneer
evenwel naar de bevindingen van een aantal subschalen wordt gekeken,
zijn er wel verschillen te vinden. Ouders van AD kinderen waren
significant meer geneigd tot negatieve uitingen ten opzichte van hun
kind (Negative Affect) en tot zich zorgen maken over hun kind (Worry
About the Child) en minder geneigd om de autonomie van hun kind te
stimuleren (Encouraging Independence), dan ouders van normale
controle kinderen. Wanneer de ouderlijke stijl ten opzichte van AD
kinderen werd vergeleken met die ten opzichte van de broers en zussen,
werd op vrijwel dezelfde aspecten een significant verschil gevonden,
namelijk een grotere neiging tot negatieve uitingen ten opzichte van hun
AD kind en tot het zich zorgen maken over hun AD kind.

Op basis van de rapportage van de kinderen werd een significant
verschil gevonden voor Afwijzing (Rejection), waarbij AD kinderen zich
significant meer afgewezen voelden (zowel door vaders als door
moeders) dan hun broers of zussen of normale controle kinderen. Er
werden geen significante verschillen gerapporteerd t.a.v. Emotionele
Warmte (Emotional Warmth) en Overprotectie (Overprotection).
Wanneer gekeken werd naar verschillen tussen vaders en moeders,
bleken kinderen meer warmte en overprotectie van hun moeders dan
van hun vaders te ervaren. Dit ging zowel voor de klinische als de
controle gezinnen op.

Een trend is gevonden die suggereert dat AD kinderen zich door hun
moeders meer voorgetrokken voelen (Favouring Subject) dan normale
controlekinderen aangaven. Ook binnen de klinische gezinnen werd een
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significant verschil gevonden: de AD kinderen rapporteerden zich sterker
voorgetrokken te voelen dan dat hun broers en zussen dat beleefden.

Een hoog niveau van Expressed Emotion (EE) is significant vaker
gevonden in gezinnen met een AD kind, dan in normale controle
gezinnen. In de klinische gezinnen was het niveau van Expressed
Emotion significant vaker hoog t.a.v. AD kinderen dan dit getoond werd
ten aanzien van de broer of zus van het AD kind. Overigens toonden
moeders vaker een hoog niveau van Expressed Emotion dan vaders (uit
de klinische en controlegroep). Het hoge niveau van Expressed Emotion
werd bepaald door een hoge mate van Kritiek (Critical Comments,
afgekort CC, wat een van de factoren vormt naast Emotionele
Overbetrokkenheid, waaruit EE is opgebouwd). Er werd geen significant
verschil gevonden ten aanzien van Emotionele Overbetrokkenheid
(Emotional Overinvolvement, EOI), niet tussen klinische en
controlegezinnen en ook niet binnen de klinische gezinnen tussen de AD
kinderen en hun broers en zussen. De gevonden verschillen bij de
analyses binnen gezinnen (AD kinderen en hun broer/zus) wijzen uit dat
het affectieve klimaat meer een kenmerk is van een specifieke ouder-
kindrelatie binnen een gezin, dan dat het een kenmerk zou zijn van het
gehele gezin.

De resultaten uit de bottom-up studie tonen dat de ouderlijke stijl ten
aanzien van AD kinderen significant verschilt van die ten aanzien van
normale controle kinderen respectievelijk ten aanzien van de broers en
zussen. De resultaten lijken er op te wijzen dat de ouderlijke stijl wordt
bepaald door een combinatie van enerzijds een geneigdheid van de
ouder en anderzijds een reactie van de ouder op de angststoornis van
het kind.

Temperament van het kind en ouderlijke stijl blijken beiden samen te
hangen met het voorkomen van angststoornissen bij kinderen in de
algemene bevolking. In sommige onderzoeken wordt gesuggereerd dat
ouderlijke stijl hierbij optreedt als moderator tussen het temperament
en de angststoornis. In hoofdstuk 5 wordt het onderzoek beschreven
naar de vraag of ouderlijke stijl - gegeven de bijdrage van het
temperament van het kind - bijdraagt aan het optreden van
angststoornissen. De tweede vraag die in deze studie is onderzocht, is of
de bijdrage van temperament aan angststoornissen bij kinderen wordt
gemodereerd door ouderlijke stijl. Om deze vragen te beantwoorden is
een bottom-up groep onderzocht van 50 kinderen tussen de acht en
dertien jaar oud (waarvan 25 kinderen waren verwezen in verband met
een angststoornis). Ouderlijke stijl werd gemeten middels een
zelfrapportage vragenlijst en het temperament middels een vragenlijst
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voor ouders. AD kinderen scoorden significant hoger op de
temperamentskenmerken Emotionaliteit (Emotionality) en Verlegenheid
(Shyness) dan niet-klinische kinderen. Naarmate kinderen in hogere
mate als emotioneel werden beschreven, werd het waarschijnlijker dat
ze leden aan een angststoornis. Wanneer ouderlijke stijl aan dit model
werd toegevoegd, bleek dat een toenemende mate van negatieve
uitingen jegens het kind (Negative Affect) en een afnemende mate
waarin het kind tot autonomie werd gestimuleerd (Encouraging
Independence), de kans op een angststoornis verder deed toenemen.
Vergelijkbare resultaten werden gevonden in een model waarin
Verlegenheid bij het kind werd opgenomen: een hogere mate van
verlegenheid maakt het waarschijnlijker dat het kind lijdt aan een
angststoornis, en des te meer naarmate er sprake is van meer negatief
affect van ouders en minder stimulans tot zelfstandigheid. Het
temperament (Emotionaliteit en Verlegenheid) van het kind en
ouderlijke stijl (meer negatieve uitingen door ouders jegens het kind en
minder bevorderen van de autonomie van het kind) leverden beide een
unieke bijdrage aan de verklaarde variantie van angststoornissen. In
tegenstelling tot de verwachtingen is geen ondersteuning gevonden voor
een modererende rol van ouderlijke stijl in de samenhang tussen
temperament en angststoornissen.

Samenvattend, sluiten de bevindingen aan bij een additief model
waarbij het temperament van het kind en ouderlijke stijl elk bijdragen
aan het optreden van angststoornissen, terwijl het temperament het
kind (in de basisschoolleeftijd) niet kwetsbaarder maakt om bij een
bepaalde ouderlijke stijl een angststoornis te ontwikkelen of laten
bestaan.

De relatie tussen kinderen uit hetzelfde gezin (broer/zus-relatie) is
een omgevingsfactor, waarvan nog onvoldoende bekend is in hoeverre
dit een rol van betekenis speelt in het bestaan van angststoornissen op
de kinderleeftijd. Teneinde hier meer zicht op te krijgen, is de
samenhang tussen angststoornissen bij kinderen en de relatie met een
broer of zus onderzocht, waarvan de onderzoeksresultaten zijn
weergegeven in hoofdstuk 6. Hiertoe werden 24 kinderen met een
angststoornis vergeleken met 25 controlekinderen zonder
psychopathologie. Daarbij is gekeken hoe deze kinderen de volgende
aspecten in de broer/zus-relatie beleefden: Vijandigheid (Sibling
Hostility), Affectie (Sibling Affection), en als derde het verschil in
bejegening door ouders tussen de kinderen (Parental Differential
Treatment). De resultaten laten geen verschil zien in de mate waarin AD
kinderen en normale controlekinderen vijandigheid of affectie ervoeren
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in de relatie met een broer of zus. Kinderen met een angststoornis
rapporteerden significant meer onrechtvaardige partijdigheid door hun
ouders, dan normale controlekinderen.

Deze resultaten doen vermoeden dat niet zozeer de interactie tussen
broers en zussen onderling (zoals bijv. in de vorm van vijandigheid of
affectie, resp. Hostility en Affection) een rol speelt in het optreden van
angststoornissen bij kinderen, maar dat een broer of zus mogelijk vooral
op indirecte wijze een rol speelt in het ontwikkelen van
angststoornissen. De aanwezigheid van een broer of zus maakt
vergelijking mogelijk, waarbij de broer of zus als standaard dient
waaraan het kind afmeet hoeveel hij/zij zich geliefd weet door de ouders
(zoals gemeten met de schaal Parental Differential Treatment).

In Hoofdstuk 7 worden de voornaamste resultaten van de eerder
gepresenteerde studies samengevoegd, besproken en gelegd naast
gangbare verklaringsmodellen naar de rol van ouderlijke stijl in het
ontwikkelen van angststoornissen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de
beperkingen van de beschreven studies, welke de resultaten beïnvloed
kunnen hebben. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke betekenis
van de resultaten voor de klinische praktijk en tot slot worden
suggesties voor toekomstig onderzoek gedaan.

In antwoord op de eerste onderzoeksvraag kan gesteld worden dat de
EMBU-C een betrouwbaar instrument is om het perspectief van het kind
(tussen de 7 en 13 jaar oud) op de wijze waarop het wordt opgevoed, in
kaart te brengen. De factoren die ermee gemeten worden, zijn
vergelijkbaar met die welke gevonden zijn in de versie voor volwassenen
en adolescenten: Emotionele Warmte, Afwijzing, Overprotectie en
Voortrekken. Dit maakt de EMBU-C tot een geschikt instrument om de
resultaten uit studies met volwassenen, adolescenten en kinderen te
vergelijken en om na te gaan in hoeverre retrospectieve bevindingen
overeenkomen met bevindingen op de kinderleeftijd, de periode waarin
opvoeding daadwerkelijk plaatsvindt.

Met betrekking tot het centrale thema van dit proefschrift kan gesteld
worden dat in gezinnen waarin een gezinslid lijdt aan een angststoornis,
hetzij een ouder, hetzij een kind, de ouderlijke stijl gekenmerkt wordt
door een grotere mate van controle en een kleinere mate van warmte in
vergelijking met gezinnen zonder psychopathologie. Daarbij laat
onderzoek naar mogelijke verschillen in ouderlijke stijl binnen gezinnen
zien dat dit vooral opgaat voor het kind met de angststoornis vergeleken
met de broer of zus uit hetzelfde gezin. Met andere woorden, deze
ouderlijke stijl is een kenmerk van de unieke relatie tussen de ouder en
het kind met de angststoornis, en toe te schrijven aan zowel de ouder
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als het kind. Daarbij levert deze ouderlijke stijl een unieke bijdrage aan
angststoornissen op de kinderleeftijd, bovenop de rol van het
temperament van het kind. Elke clinicus die te maken heeft met
kinderen lijdend aan een angststoornis, dient zich bewust te zijn van het
reciproke karakter van kind- en ouderkenmerken.
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