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1
Inleiding

De hulpverlening in de GGZ is van oudsher een bijna exclusief individuele
hulpverlening. De laatste jaren vinden steeds meer combinaties van individu-
ele- en systeembehandelingen plaats. Er komen meer en meer op het gezins-
functioneren gerichte behandelprogramma’s beschikbaar. 

Lange (2006) schrijft over de historische ontwikkeling van de individuele- en
gezinsbehandeling: ‘De nadruk ligt nu veeleer op het opbouwen van werkbare
allianties, oplossen van problemen, aandacht voor psychopathologie en com-
bineren van individueel gerichte technieken met op interactie gerichte inter-
venties.’

Karam en Sprenkle (2010) noemen het gebruik van meetinstrumenten een
bijdrage aan de ecologische validiteit van het werk van de clinicus. In de kli-
nische praktijk is een door empirisch onderzoek gesteunde werkwijze nood-
zakelijk om kwalitatief goed werk af te leveren. Praktijkgestuurd effect
onderzoek zal een steeds belangrijker plaats in ons werk gaan innemen
(Veerman, 2009).

Niet alleen van uit de klinische praktijk, ook door resultaten van onderzoek
bij psychische klachten komt men steeds meer tot het inzicht dat gezinsaspec-
ten een belangrijke rol spelen. Zo heeft het inmiddels klassiek geworden on-
derzoek van Chambless (1999) aangetoond dat negatieve gezinsinteracties
ertoe bijdragen dat een psychiatrische behandeling stagneert. Zij heeft de sa-
menhang tussen Expressed Emotion (EE) en de uitkomst van een protocollaire
gedragstherapeutische behandeling van patiënten met een obsessief-compul-
sieve stoornis en met een paniekstoornis met agorafobie onderzocht. Overbe-
trokkenheid en vijandigheid van de partner voorspellen in belangrijke mate
de drop-out tijdens de behandeling. Sterk aanwezige kritiek van de kant van
de partner is predictief voor een slechter therapieresultaat. Als contrast blijkt
niet-vijandige kritiek en feedback van de partner over het symptoomgedrag
en over ander gedrag van de patiënt samen te hangen met een beter therapie-
resultaat. Bij nader onderzoek blijkt dat zich kritisch en vijandig uitende part-
ners minder positieve oplossingen voor de problemen van de patiënten laten
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zien tijdens interacties met hun angst-partner.
Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen, procesonderzoek, funda-

menteel onderzoek en methodisch onderzoek (Buysse, De Mol, & Verhofstadt,
2008) bij systeemtherapie zijn noodzakelijk om de systeemtherapie een betere
positie in het werkveld van de GGZ te geven. Al ruim dertig jaar stellen on-
derzoekers op het gebied van relatie- en gezinstherapie vast dat er een kloof
bestaat tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk (Sprenkle
& Moon, 1996; Sprenkle, 2002; Buysse, De Mol, & Verhofstadt, 2008; Karam
& Sprenkle, 2010). Onderzoekers betreuren dit en vinden dat de kloof over-
brugd moet worden. Vooral omdat onderzoek immers heeft bewezen dat rela-
tie- en gezinstherapie effectief is (Lange, 2008; Retzlaff, Beher, Rotthaus,
Schweitzer, & Sydow von, 2009).

Een voorbeeld van methodisch onderzoek is het onderzoek van Brody,
Beach, Philibert, Chen, Lei, McBride Murry en Brown (2009). Zij vinden in
een longitudinale studie bij jeugdigen een sterk verband tussen fysiologische
gegevens (genetische kwetsbaarheid) en verslavingsgedrag. In deze studie is
tevens de mate van betrokken-ondersteunende opvoeding (met een vragenlijst)
vastgesteld. Bij moderator analyse blijkt het eerder genoemde verband aan-
zienlijk minder wanneer jongeren een sterk betrokken-ondersteunende opvoe-
ding krijgen.

Resultaten van empirisch onderzoek kunnen bijdragen aan validatie en ont-
wikkeling van centrale begrippen van behandelmethoden. Steeds meer onder-
zoek maakt helder dat gezinsvariabelen een modererend effect kunnen hebben
op verbanden tussen individuele karakteristieken en behandelresultaat of pro-
bleemgedrag. Niet alleen voor de klinische praktijk, maar ook voor weten-
schappelijk onderzoek zijn meetinstrumenten noodzakelijk.

In de geestelijke gezondheidszorg is behoefte aan een meetinstrument voor
gezinskenmerken. Deze studie richt zich op het ontwikkelen van een vragen-
lijst die wat doelgroepen betreft, breed inzetbaar is ten behoeve van indicatie-
stelling en effectonderzoek in de volwassenen- en ouderenzorg en in de
hulpverlening aan kinderen- en jeugdigen.

Het begin van het onderhavige onderzoek is uiteraard van achter de schrijfta-
fel. In Hoofdstuk 2 zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de
samenhang van gezinspathologie en psychiatrische stoornissen vermeld. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het eerste deel van de constructiefase. Een theoreti-
sche verantwoording wordt gegeven en nadien is begonnen met het verzame-
len van items. Het betreft een uitleg over welke gedragskenmerken in eerste
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instantie in de vragenlijst een plaats hebben gekregen. 
Nadat de proefversie van de vragenlijst is vastgesteld, is deze in een eerste

onderzoek aan een groep niet-klinische personen aangeboden. De resultaten
ervan zijn in Hoofdstuk 4 beschreven. Deze eerste, niet-klinische groep is een
groep moeders van middelbare scholieren. Een exploratieve factoranalyse is
uitgevoerd en dit levert een eerste factormodel op. 

Na dit onderzoek, is de vragenlijst in een groep psychiatrische patiënten en
vervolgens in een groep avondschool leerlingen onderzocht. Hoofdstuk 5 geeft
de onderzoekresultaten van confirmatieve factoranalyses bij deze twee groe-
pen, gevolgd door een confirmatieve factoranalyse van over alle respondenten.
Een verbeterde definitieve versie van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK),
waarmee in de hoofdstukken die volgen onderzoek is uitgevoerd, is na deze
analyses vastgesteld. 

Hoofdstuk 6 betreft betrouwbaarheidsonderzoek, waarbij gebruik is ge-
maakt van verschillende meetmodellen. De betekenis van meetfouten wordt
besproken. De interne consistentie is in een groep van alle respondenten on-
derzocht. In dit hoofdstuk worden vervolgens de resultaten van een test-hertest
onderzoek gepresenteerd. Het test-hertest onderzoek is uitgevoerd bij een
groep middelbare scholieren.

Vervolgonderzoek richt zich op validiteitsvragen. In Hoofdstuk 7 worden
drie onderzoeken gepresenteerd die betrekking hebben op de begripsvaliditeit
van de VGK. Het eerste onderzoek betreft onderzoek naar de convergente en
divergente validiteit. De samenhang is onderzocht tussen de VGK en drie an-
dere vragenlijsten. In een tweede onderzoek is de overeenstemming tussen de
gezinsleden over gezinskenmerken zoals gemeten met de VGK onderzocht
met als doel om vast te stellen of er naast een individuele perceptie van ge-
zinskenmerken een onderliggend gemeenschappelijk begrip aanwezig is. Het
derde onderzoek betreft een onderzoek naar de samenhang van de VGK scha-
len met twee afzonderlijke beoordelingen van de respondenten, namelijk over
de tevredenheid met het gezinsfunctioneren en over de aanwezigheid van ern-
stige gezinsproblemen.

Hoofdstuk 8 beschrijft twee onderzoeken naar de criteriumgeoriënteerde
validiteit. In het eerste onderzoek zijn scores van psychiatrische patiënten ver-
geleken met VGK scores van niet klinische personen. In het tweede onderzoek
is gebruik gemaakt van DSM-IV-R classificaties van de patiënten uit de psy-
chiatrische groep. Aan de hand van een indeling in psychiatrische classificaties
is onderzocht of patiënten met relatieproblemen een slechter gezinsfunctione-
ren aangeven dan psychiatrische patiënten zonder relatieproblemen. 

Hoofdstuk 9 betreft een exploratief onderzoek. In een verkennende studie
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is onderzocht of ambulante psychiatrische patiënten met de diagnose Border-
line Persoonlijkheids Stoornis een slechter gezinsfunctioneren op de VGK rap-
porteren dan psychiatrische patiënten met andere diagnoses. 

Hoofdstuk 10 betreft de normering. 
In hoofdstuk 11 worden adviezen voor de toepassing van de VGK in de kli-

nische praktijk gegeven. Er zijn twee vignetten beschreven. 
Hoofdstuk 12 bevat de discussie. Er wordt nader ingegaan op de factor-

structuur van de VGK en op betrouwbaarheid en validiteit. De sterke kanten
van het onderzoek alsmede de beperkingen ervan worden besproken. Aanbe-
velingen voor verder onderzoek worden gedaan.

Na de Referenties wordt in Bijlage A een toelichting gegeven bij de Con-
firmatieve factoranalyse. In Bijlage B is het vragenformulier van de VGK
weergegeven. Nadien volgen Samenvattingen in het Nederlands en het Engels.
Een dankwoord en een curriculum vitae sluiten dit proefschrift af.
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2
Onderzoek naar de samenhang tussen
gezinspathologie en psychiatrische stoornissen

2.1 Inleiding
Vanaf halverwege de vorige eeuw is er veel vergelijkend onderzoek gedaan
naar het ontstaan of voortduren van kinder- of volwassenen-psychiatrische
problematiek in gezinnen. Veel klassieke studies zijn gericht op specifieke in-
teractiekenmerken van gezinnen met schizofrene kinderen, neurotische kin-
deren en kinderen die zich problematisch hebben ontwikkeld.
Hudson en Rapee (2005) en Lange (2008) geven overzichten, waarbij gezin-
nen zonder patiënten met psychiatrische problematiek met gezinnen met pa-
tiënten met stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, relatieproblemen of
eetstoornissen zijn vergeleken. Er wordt meer gezinspathologie aangetroffen
bij de gezinnen met een gezinslid met een psychiatrische stoornis. Dit is zowel
het geval als de patiënt een kind, een jeugdige of een volwassene is.

Analyses van videobanden van gezinsobservaties met creatieve opdrachten
hebben laten zien dat de gezinnen met kinderpsychiatrische problematiek zich
ten opzichte van de andere niet klinische gezinnen onderscheiden door een
gebrekkige systeem-organisatie, communicatiefouten en gebrek aan coördi-
natie en doelgericht onderhandelen tijdens de uitvoering van de opdrachten.
De aanwezigheid van negatieve feedback en communicatieve diskwalificaties
van ouders onderling en gericht op hun kinderen is in de gezinnen met kin-
derpsychiatrische problematiek opvallend meer dan in de andere groep gezin-
nen (Klijn & Scheller, 2006).

2.2 Stemmingsstoornissen
Garber (2005) geeft een samenvatting van onderzoeks-resultaten bij stem-
mingsstoornissen. In veel onderzoek is aangetoond, dat depressieve patiënten
frequent ongewenst gedrag ervaren van gezinsleden, zoals afwijzing, kritiek,
overcontrole en intrusief gedrag. Positief gedrag van gezinsleden, zoals
warmte, betrokkenheid en steun blijft vaak achterwege. Er is een sterke sa-
menhang tussen depressief gedrag van ouders (als onafhankelijke variabele)
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en depressief gedrag van hun kinderen aangetoond. In andere onderzoeken is
een samenhang in omgekeerde richting aangetoond: een sterk verband tussen
depressie bij kinderen (als onafhankelijke variabele) en depressie bij de ou-
ders.

Celano, Bakeman, Gaytan, Smith, Koci en Henderson (2008) tonen aan dat
in gezinnen met een astmatisch kind toegenomen depressieve symptomen bij
ouders geassocieerd zijn met minder warmte, betrokkenheid en op elkaar af-
gestemde interactie, en met meer vijandige uitingen jegens hun kinderen.

Enkele stemmingsstoornissen, zoals de bipolaire stoornis en dysthymie ken-
nen een min of meer chronisch beloop en kenmerken zich door veel stress in
het gezin. Een analyse van interpersoonlijk gedrag, waarbij zowel het gedrag
van de patiënt als het gedrag van andere gezinsleden wordt onderzocht, is bij
stemmingsstoornissen als noodzakelijk te zien.

Stemmingsstoornissen hebben bij volwassen psychiatrische patiënten
meestal een ingrijpend, negatief effect op het gezinsfunctioneren en bovendien
verergert gezinsdisfunctioneren de ernst van een stemmingsstoornis bij de pa-
tiënt.

2.3 Angststoornissen
Gar, Hudson en Rapee (2005) geven een overzicht van onderzoek naar ver-
banden tussen gezinsdisfunctioneren en angststoornissen. De invloed van ge-
zinskenmerken blijkt bij angststoornissen echter veel minder eenduidig dan
bij stemmingsstoornissen.

Een belangrijk gegeven in diverse onderzoeken, zowel bij retrospectieve
rapportages als bij gedragsobervaties, wijst op de specifieke relatie tussen ou-
derlijk gedrag waarbij overcontrole, overprotectie en angstsymptomen bij de
ouder(s) aanwezig zijn (waarbij dreiging en gevaar door de ouder wordt be-
nadrukt) en waarbij anderzijds bij kinderen een verhoogd niveau van angstige
spanning en slechte coping-strategieën wordt waargenomen. In de interactie
tussen de angstige ouder en het angstige kind is het gedrag van ouders belang-
rijker dan stressoren als relatieconflicten, financiële problemen en andere ex-
terne spanningsbronnen. Onderzoek naar het effect van angststoornissen bij
volwassen psychiatrische patiënten op het gezinsfunctioneren levert geen een-
duidige resultaten op.

2.4. Eetstoornissen
Wade (2005) geeft een overzicht van onderzoek van gezinsinvloeden bij eet-
stoornissen. Eetstoornissen vormen een heterogene groep: het klinische beeld
van boulimia nervosa laat zien dat veel psychische problemen geexternaliseerd
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worden in tegenstelling tot bij de problematiek van anorexia nervosa.
Bij gezinnen met een boulimia nervosa patiënte zijn bij een vergelijkend on-
derzoek met niet-klinische gezinnen meer conflicten, vijandige uitingen en
boosheid aangetroffen.

Invloeden van gezinskenmerken die bij alle subtypen eetstoornissen aan-
wezig zijn, zijn echter niet gevonden. Enkele onderzoeken geven een positief
verband aan tussen de ernst van de eetpathologie en de mate van verstoorde
gezinsinteracties.

2.5 Relatieproblemen
Hudson (2005) geeft een review van onderzoeken waarbij gezinsproblemen,
relatieproblemen, conflicten tussen de ouders en geweld in het gezin het focus
is. Het verband tussen relatieconflict, geweld tussen de ouders, of tussen de
ouder(s) en kinderen enerzijds en psychopathologie bij kinderen anderzijds is
duidelijk aangetoond. 

Copingvaardigheden van het kind zijn sterk afhankelijk van het gegeven of
het conflict wordt opgelost. Belangrijk is de stijl van probleemoplossing in
het gezin. Lukt het niet om in het gezin een adequate probleem-oplossingsstijl
te ontwikkelen, dan dreigt zich bij het kind een negatief zelfbeeld (zelfbe-
schuldiging) te ontwikkelen. Geweldsdreiging en gebrek aan emotionele vei-
ligheid versterken dit. 

2.6 Persoonlijkheidsstoornissen
Voor het concept persoonlijkheidspathologie bestaat volgens Andrea en
Verheul (2007) geen eenduidige definitie. Persoonlijksheidsstoornissen
zijn complexe stoornissen. De non-responsiviteit op behandeling is hoog.

Onderzoek naar de comorbiditeit tussen as I en as II bij DSM-IV-R classi-
ficaties toont aan, dat bij de meeste mensen met een persoonlijkheidsstoornis,
waarschijnlijk bij meer dan 80%, er tevens sprake is van minstens één as I
diagnose. Er is een forse comobiditeit: as II problematiek is daarbij dikwijls
geassocieerd met chroniciteit van as I stoornissen (Zimmermann & Corryell,
1989). As II pathologie is één van de beste predictoren van het beloop van as
I stoornissen. (Skodol, 2005).

Voor de classificatie van een persoonlijkheidsstoornis op As II dient een in-
dividu te voldoen aan een aantal algemene diagnostische criteria: o.a. dient er
sprake te zijn van een duurzaam, star, maar tevens ook stabiel patroon dat zich
uit op een breed terrein van persoonlijke en sociale situaties. Het duurzame
patroon leidt in significante mate tot lijden of beperkingen in het sociaal en
beroepsmatig functioneren. De centrale kenmerken van de cluster A stoornis-
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sen zijn cognitief-perceptuele vervormingen in de waarneming en defecten op
het gebied van vertrouwen en hechtingsrelaties. 

De vier persoonlijkheidsstoornissen die tot DSM-IV-R classificatie cluster
B behoren worden vooral gekenmerkt door instabiliteit in het gedrag van de
patiënt. Afhankelijk van het type stoornis binnen dit cluster, kan de instabiliteit
zich op verschillende domeinen voordoen: emotieregulatie, impulscontrole,
relatievorming en visie over het zelfbeeld. Het wordt in gezinsinteracties zicht-
baar in de vorm van dramatisch, emotioneel, grillig, onevenwichtig of onvoor-
spelbaar gedrag. Vooral binnen dit cluster stoornissen is veel gezinspathologie
te verwachten. 

Bij DSM-IV-R classificatie cluster C persoonlijkheidsstoornissen is ang-
stig-zijn het meest in het oog springende kenmerk. De manier waarop de angst
zich manifesteert, verschilt binnen dit cluster. Dikwijls is er sprake van ver-
mijding, aanklampgedrag, manifestaties van afhankelijk gedrag, controlege-
drag en perfectionisme.

2.7 Bespreking
Probleemoplossend vermogen, samenwerking, communicatie en conflicthan-
tering verlopen slechter in gezinnen met psychiatrische problematiek dan in
gezinnen zonder psychiatrische problemen. Disfunctionele patronen en een
negatief affectief klimaat komen meer voor bij gezinnen met een gezinslid
met psychiatrische klachten. In het bijzonder is dit vastgesteld in gezinnen
met een gezinslid met instabiliteit in het gedrag. Bij gezinnen met een cliënt
met externaliserende problematiek (Cluster A- persoonlijkheidsstoornis, Clus-
ter B- persoonlijkheidsstoornis, bipolaire stemmingsstoornis, en gezinnen met
gezins problemen en relatieproblemen) is dit verband frequent aangetoond.
Bij gezinnen met een cliënt met internaliserende problematiek (angststoornis-
sen, eetstoornissen, Cluster C- persoonlijkheidsstoornis) is dit verband zeker
aanwezig, maar is dit minder duidelijk aangetoond. 
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3
Theoretische oriëntatie en eerste
constructiefase: het genereren van items

3.1 Het ontwikkelen van een meetinstrument
Deze studie richt zich op het ontwikkelen van een meetinstrument binnen de
cognitieve gedrags- en systeemgerichte oriëntatie. 
Deze oriëntatie is terug te vinden in vier belangrijke stromingen in de sys-
teemtherapie: de structurele-, de communicatietheoretische-, de leertheoreti-
sche - en de psycho-educatieve stroming. 

De structurele- of structurerende gezinstherapie stamt uit Philadelphia,
U.S.A. en is ontwikkeld door Minuchin en zijn medewerkers. (Colapinto,
1991; Minuchin & Fishman, 1983; Minuchin & Montalvo, 1967; Minuchin,
Rosman, & Baker, 1978; Minuchin & Nichols, 1993). Begrenzingen van
(sub)sytemen, dyadische patronen en leiderschap zijn belangrijke concepten.
Aanhangers van deze stroming zijn van mening, dat gezond functionerende
gezinnen een duidelijke hiërarchische structuur laten zien. 

Een effectieve wijze van het oplossen van problemen waarmee gezinsleden
te maken hebben en de aanwezigheid van adequaat functionerende communi-
catiepatronen zijn belangrijk. Ryan, Epstein, Keitner, Miller, en Bishop (2005)
noemen het probleemoplossende vermogen van alle gezinsleden samen een
belangrijke dimensie. Zij baseren dit mede op klassieke studies van Olson en
Straus (1972) en Reiss (1971). Coördinatie, doelgericht onderhandelen en het
ontdekken van regels bij de uitvoering van probleemoplossende taken komen
frequenter voor bij gezinnen die zich zelfrapportage in gunstige zin onder-
scheiden van andere gezinnen. Vooral bij een crisis in een gezin, een nieuwe
gezinsfase of tegenslagen is het probleemoplossende vermogen van het gezin
een belangrijke dimensie. Goed functionerende gezinnen kenmerken zich niet
door de afwezigheid van problemen, maar door het adequaat kunnen managen
van deze moeilijkheden (Ryan, Epstein, Keitner, Miller, & Bishop, 2005). Niet
alleen is de individuele kwaliteit bij probleemoplossing van belang, ook het
collectief functioneren van het gezin speelt een belangrijke rol (Walsh, 1998). 

De cognitieve gedrags- en systeemtherapie is vooral bekend door het werk
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van Patterson (1972, 1982), het werk van Falloon (1988) en van Holtzworth-
Munroe en Jacobson (1991). Vanuit sociale leertheorieën (Bandura, 1969)
wordt aandacht besteed aan het concreet waarneembare gedrag zoals samen-
werking en positieve interactie. Bekrachtigingpatronen en coërciviteit spelen
in analyse van de klachten en bij de behandeling een belangrijke rol. Bij de
gedragstherapeutische benadering behoort een analyse van de interactie met
de omgeving. Lange (2006) benadrukt daarbij de integratie van individuele
en interactionele processen.

Onderzoek vanuit de psycho-educatieve orientatie is vooral gericht op het
affectief klimaat in gezinnen. Vaughn en Leff (1976); Leff en Vaughn (1985);
Butzlaff en Hooley (1998); Wearden, Tarrier, Barrowclough, Zastowny, en
Rahill (2000); McFarlane (2002); Leff, Alexander, Asen, Brewin, Dayson,
Vearnals, en Wolff (2003); Hedlund, Fichter, Quadflieg, en Brandl (2003) heb-
ben laten zien dat probleemgezinnen vaak gekenmerkt kunnen worden door
een negatief-affectieve stijl, waarbij (negatieve) gevoelsuitingen en een sterke
emotionele betrokkenheid samengaan met veel kritiek uiten. Dit affectief kli-
maat is focus van de behandeling.

In een vragenlijst vanuit de cognitieve gedrags- en systeemgerichte oriëntatie
moeten het bovenstaande inhoudelijk terug te vinden zijn. 
Theorie en praktijk van deze gezinstherapeutische stromingen worden in dit
proefschrift niet nader besproken. Wij verwijzen voor een uitvoerige oriëntatie
en informatie hierover naar de overzichtswerken van Gurman en Kniskern
(1981, 1991); Kadis en McClendon (1998); Klijn (2006); Lange (2006);
Mikesell, Lusterman en Mc Daniel (1995) en Savenije, Van Lawick en
Reijmers (2008). 

Lange (2006) en Klijn (2006) onderzochten de bruikbaarheid van de in Ne-
derland beschikbare gezinsdiagnostische zelfrapportage vragenlijsten om ge-
drags-, affectieve en interactionele kenmerken vast te stellen. Onderzocht zijn
de Leuvense Gezinsvragenlijst (LGV) (Kog, Vertommen, & Degroote, 1985;
Vertommen, Kog, & Degroote, 1986), de Nederlandse versie van de Family
Assessment Device (FAD-N) (Maillette de Buy Wenniger, Van Loon, Benoist,
& Moleman, 1995), de Gezins Dimensie Schalen (GDS) (Buurmeijer &
Hermans 1985; 1988), de gereviseerde versie van de Gezinsklimaatschaal
(GKS-II) (De Coole & Jansma, 1983; Jansma, 1988; Jansma & De Coole,
1996) en de Vragenlijst voor Gezinsproblemen (VGP) (Koot, 1997). Enkele
jaren geleden is de Gezinsvragenlijst van van der Ploeg en Scholte (2008) ver-
schenen.

Een aantal beperkingen van de bruikbaarheid van de genoemde vragenlijs-
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ten in wetenschappelijk onderzoek of in de klinische praktijk zijn te signaleren.
Met name onduidelijke operationalisatie van begrippen, overlap van catego-
rieën, een te groot aantal items, een zwakke psychometrie, de onduidelijke
klinische betekenis en/of gebrek aan Nederlandse normen. Veel van deze be-
perkingen hangen samen met het ontbreken van een heldere zienswijze op de
praktische toepassing. 

Het doel van deze studie is de ontwikkeling van een korte vragenlijst waarmee
op een betrouwbare en valide wijze kenmerken van gedrag kunnen worden
vastgesteld. Een vragenlijst die in weinig tijd door volwassenen, jeugdigen en
kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf twaalf jaar kan worden inge-
vuld.

De items die vanuit de cognitieve gedrags- en systeemgerichte oriëntatie
geformuleerd zullen worden, hebben betrekking op concreet waarneembare
interacties tussen alle aanwezige gezinsleden, waarvan het ondubbelzinnig
vaststaat, dat de aanwezigheid ervan ofwel een gunstige, ofwel een ongunstige
invloed heeft op het gezinsfunctioneren. Eenvoudig gezegd, hoe meer van dit
gedrag in de interacties binnen het gezin voorkomt, hoe beter of hoe slechter
dit is voor de kwaliteit van het gezinsleven. 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de rationele methode van testcon-
structie (Van den Brink & Mellenbergh, 2008).

Nadrukkelijk houdt dit onderzoek zich bezig met het gezinssysteem als geheel,
met onderzoek van de interacties van alle leden van een gezin dat bestaat uit
tenminste één ouder en één kind. Deze studie richt zich niet specifiek op dy-
adische patronen, zoals partner-relatie-aspecten of op ouders als opvoeders of
op gedragsaspecten binnen een dyade. Hiervoor zijn andere instrumenten ont-
wikkeld, zoals onder andere de Nederlandse Relatie Vragenlijst (NRV) van
Barelds, Luteijn en Arrindell (2003); de Interactionele Probleem-Oplossings
Vragenlijst (IPOV) van Lange (1983, 1995); de Ouder-Kind Interactie Vra-
genlijst-Revised (OKIV-R) van Lange, Wiers en Blonk (1998) en Lange, Evers
en Jansen (2000) en de Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie
(NVOS) van Wels en Robbroeckx (1996).

3.2 Vijf domeinen van gezinsinteracties
Uitgaand van de eerder genoemde modellen zijn items gegenereerd uit de vol-
gende vijf domeinen: (1) Structurele Kenmerken, (2) Affectief Klimaat, (3)
Communicatieve vaardigheden, (4) Probleemoplossende vaardigheden en (5)
Samenwerking.
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De domein-specificaties zijn:

(1) Structurele Kenmerken
Aard van de begrenzingen van de subsystemen: ouders, partners en kinderen;
aard van het leiding geven door de ouders in het gezin; structuren bij coalities
en afsplitsingen, gefixeerde posities zoals de zondebok-rol en bemiddelaar;
aard van het tot uiting komen van de hiërarchie en machtsposities in het gezin. 

(2) Affectief Klimaat
Het ongericht (d.i. niet op een gezinslid gericht) of niet-specifiek (d.i. in glo-
bale termen en niet op specifiek gedrag gericht) maken van afkeurende op-
merkingen; het uiten van wraakgedachten of wraakgevoelens; het tonen van
ongerichte, impulsief geuite kwaadheid; ontevredenheid laten blijken over ie-
mands (rol-)gedrag, ongerichte persoonlijke kritiek uiten (b.v. kritiek geven
op wat iemand is in plaats van wat iemand doet), het maken van niet-gerichte
kritische opmerkingen; men brengt specifieke positieve gevoelens tot uiting;
het uitdrukken van plezier en engagement met elkaar; het uitdrukken van ver-
driet en het hebben van zorgen; het laten blijken van waardering voor elkaar.

(3) Communicatieve vaardigheden
De gezinsleden komen tot een geordende en overzichtelijke discussie; de ge-
zinsleden houden in de discussie rekening met elkaar en vullen elkaar aan;
men luistert op actieve wijze naar elkaar (men heeft non-verbaal de aandacht
op de ander gericht), vraagt om toelichting en verheldering, parafraseert; ne-
gatieve belevingen jegens de ander vinden op de persoon gericht plaats en
richten zich daarbij op specifiek gedrag.

(4) Probleemoplossende vaardigheden
Men maakt ideeën of opvattingen over een taak of opgave kenbaar, draagt
ideeën of oplossingen aan; men geeft feedback op elkaars ideeën of oplossin-
gen, de voor’s en tegens bij belangrijke vragen komen naar voren; men komt
tot een keuze bij een taak of opgave, bedenkt hoe een keuze die gemaakt is
kan worden uitgevoerd; men komt tot de uitvoering van hetgeen gekozen is,
er is constructieve feedback over het resultaat van de uitvoering.

(5) Samenwerking
Men weet elkaars aandacht te trekken, men neemt samen deel aan activiteiten;
activiteiten lopen als vanzelfsprekend, gecoördineerd, ook als er door de aard
van de omstandigheden weinig gelegenheid is voor discussie; activiteiten lei-
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den tot een betekenisvol geheel; men richt zich op elkaar (ook op non-verbale
wijze) bij het samenwerken.

3.3 Itempool
Vanuit deze vijf domein-specificaties zijn in eerste instantie per domein 20
items geformuleerd. In de eerste fase van de constructie van de VGK is op
deze wijze een itempool van 100 items samengesteld op grond van literatuur-
gegevens, handleidingen voor trainingen, klinische observaties en uitspraken
over gedrag. Geraadpleegd zijn ondermeer de handleidingen van Falloon,
Laporta, Fadden en Graham-Hole (1993) en het behandelprotocol voor part-
ner-relatie therapie van Schaap, van Widenfelt en Gerlsma (2000).

Een eerste schifting is aangebracht door het team onderzoekers dat ook bij
het eerste deel van de kwantitatieve constructiefase is betrokken. De resterende
60 vragen zijn in een pilotstudy voorgelegd aan vijftien volwassenen en ado-
lescenten. 

De items zijn beoordeeld op (1) helderheid van formulering en (2) taalge-
bruik. Tevens zijn de vragen voorgelegd aan drie systeemtherapeuten. Aan hen
is dezelfde vraag gesteld en ook gevraagd om elk item in te delen in één van
de vijf domeinen. Verwijderd zijn de items die de beoordelaars onduidelijk
geformuleerd vonden. Ook zijn items weggelaten waarover weinig overeen-
stemming bestaat over het domein waartoe een item behoort. Enkele items
zijn opnieuw geformuleerd. Items van dimensies Communicatieve vaardighe-
den en Affectief Klimaat blijken wekken soms verwarring, bijvoorbeeld items
met als inhoud ‘negatieve belevingen jegens de ander vinden op de persoon
gericht plaats en richten zich daarbij op specifiek gedrag’. Om deze reden zijn
deze items verwijderd uit de vragenlijst. Ook blijkt er bij enkele items sprake
te zijn van overlap tussen dimensies Communicatieve vaardigheden en Pro-
bleemoplossende vaardigheden en Samenwerking. 

Op basis van de resultaten van deze twee exercities is een Likert-vragenlijst
samengesteld met 30 items. De beantwoording van de vragen geschiedt met
vijf keuze mogelijkheden: (1) zeer zelden, (2) zelden, (3) geen mening (4)
vaak, (5) zeer vaak van toepassing. In de testinstructie staat over de keuzemo-
gelijkheid ’geen mening’ vermeld dat ook ‘even vaak wel dan niet of min of
meer’ van toepassing kan zijn.

Om response bias (i.c. de neiging om instemmend of juist ontkennend te
antwoorden op elke vraag) te beperken zijn de vragen zowel positief als ne-
gatief verwoord. De items worden in positieve richting gescoord, een hogere
score wijst op een positieve beoordeling van het betreffende aspect van het
gezinsfunctioneren. 
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4
Exploratieve factoranalyse: psychometrische
analyse bij een groep moeders van middelbare
scholieren

4.1 Inleiding
Een exploratieve factoranalyse is uitgevoerd om de componenten van gezins-
functioneren zoals gerepresenteerd in de 30 items van de voorlopige VGK te
identificeren. De eerste vraag is of steun verkregen wordt voor een 5 factor
oplossing die aansluit bij de 5 domeinen, dan wel voor een oplossing met een
of twee factoren die meer dan een domein representeren. Een tweede vraag
is, of de schalen die voortkomen uit de gevonden factoroplossing voldoende
interne consistentie hebben. In deze analyses is Cronbach’s α (Cronbach, 1951)
gebruikt als indicator van interne consistentie.

De onderzoeksgroep voor deze eerste fase van de constructie van de VGK
bestaat uit moeders die in een gezinsverband met één of meer kinderen in de
middelbare school leeftijd leven.

4.2 Onderzoeksgroep
Moeders van kinderen uit de hoogste klassen van een scholengemeenschap in
de regio Haarlem/Heemstede zijn uitgenodigd om mee te werken aan dit on-
derzoek. Zij hebben via de school een uitnodigingsbrief ontvangen met de eer-
ste versie van de VGK en een afzonderlijk formulier met vragen over
demografische gegevens (leeftijd van de moeder, gezinssamenstelling, oplei-
dingsniveau van de ouders en verbondenheid met een kerkgenootschap).
Omdat niet naar naam en adres van de respondent is gevraagd, is het niet mo-
gelijk geweest een reminder te sturen. Ook zijn er geen beloningen voor het
invullen gegeven. 

De demografische gegevens zijn vermeld in Tabel 4.1. Van 221 moeders
(incluis 2 mannen) hebben wij de vragenlijsten retour ontvangen, dit is 33%
van de aangeschreven moeders. Samenvattend kan gesteld worden dat we te
maken hebben met een groep respondenten van middelbare leeftijd, overwe-
gend goed opgeleid, met een gemiddelde gezinsgrootte van 2 – 3 kinderen.
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4.3 Exploratieve factoranalyse
Principale componentenanalyse van de 30 items, gevolgd door varimax-rotatie
(Gorsuch, 1983) van een 5-factoren oplossing en van alle factoren met eigen-
waarde >1 levert geen interpreteerbare oplossing op vanwege de aanwezigheid
van factoren met slechts 2 items die voldoen aan het criterium |lading| > .35.
Omdat de scree-test geen duidelijkheid geeft over het aantal factoren, zijn alle
factoroplossingen met 2 tot 4 factoren geëvalueerd. Al deze oplossingen be-
vatten steeds één factor met een eigenwaarde >8, en verklaren ongeveer 28%
van de variantie. De overige factoren verklaren minder dan 10% van de va-
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Tabel 4.1. 

Demografische gegevens van respondenten van de exploratieve factor analyse  
(n= 221). 
______________________________________________________________ 
 
Kenmerk ouder     Frequentie     Kenmerk gezin/partner      Frequentie 
    
Geslachta  Gezinsvorma  
Man 2     (0.9%) Twee-ouder gezin 197 (90.0%) 
Vrouw 217 (99.2%) Een-ouder gezin 22  (10.0%) 
Leeftijdb, d  Aantal kinderena  
30 - 39 jaar 10    (4.6%) Een 32   (14.6%) 
40 – 49 jaar 176 (80.7%) Twee 103 (47.0%) 
50 - 59 jaar 32   (14.7%) Drie 59   (26.9%) 
Opleidinga  Vier of meer 25   (11.4%) 
Laag (t/m MAVO) 33   (15.1%) Opleiding partnerc  
Midden (o.a. MBO) 65   (29.7%) Laag (t/m MAVO) 20   (10.2%) 
Hoog    (HBO, 
Universiteit.) 

121 (55.3%) Midden (o.a. 
MBO) 

39   (19.8%) 

 
 
In behandeling voor  
psychische klachtena 

 Hoog (HBO, 
          Universiteit) 

138 (70.1%) 

Ja 16   (7.3%)   
Nee  203 (92.7%)   
Kerkelijke verbondenb    
Sterk 43   (19.7%)   
Matig 42   (19.3%)   
Niet 
 

133 (61%) 

 

  

____________________________________________________________________ 
Opmerking.  a: niet ingevuld door 2 respondenten;  b: niet ingevuld door 3 
respondenten; c: niet ingevuld door 2 respondenten, niet van toepassing bij 22 
respondenten; d: gemiddelde leeftijd 45.7 jaar (standaard deviatie 4.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.1 
Demografische gegevens van respondenten van de exploratieve factor analyse (n= 221).
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riantie. Tabel 4.2. laat de eigenwaarden en verklaarde varianties van de 5 fac-
toren oplossing na principale componentenanalyse zien.

De oplossing met drie factoren blijkt inhoudelijk goed te interpreteren.
De items uit de eerste factor zijn afkomstig uit de domeinen Affectief klimaat

(5 items), Structurele Kenmerken (1 item) Communicatieve vaardigheden (3
items) en Samenwerking (1 item). Het gaat over kritiek en vijandigheid en ne-
gatieve emoties in de communicatie en samenwerking. De eerste factor is
Waardering genoemd1.

De items uit de tweede factor komen uit de domeinen Probleemoplossende
vaardigheden (5 items), Communicatieve vaardigheden (5 items), Samenwer-
king (5 items) en Affectief Klimaat (1 item). De tweede factor is Samenwerking
genoemd.

De items uit de derde factor komen alle uit het domein Structurele Kenmer-
ken (4 items). Deze derde factor is Structuur genoemd.
Zie Tabel 4.3. laat de 3-factor oplossing zien.
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4.3. Exploratieve factoranalyse. 
Principale componentenanalyse van de 30 items, gevolgd door varimax-rotatie 
(Gorsuch, 1983) van een 5-factoren oplossing en van alle factoren met 
eigenwaarde >1 levert geen interpreteerbare oplossing op vanwege de 
aanwezigheid van factoren met slechts 2 items die voldoen aan het criterium        
|lading| > .35 . Omdat de scree-test geen duidelijkheid geeft over het aantal 
factoren, zijn alle factoroplossingen met 2 tot 4 factoren geëvalueerd. Al deze 
oplossingen bevatten steeds één factor met een eigenwaarde >8, en verklaren 
ongeveer 28% van de variantie. De overige factoren verklaren minder dan 10% 
van de variantie. Tabel 4.2. laat de eigenwaarden  en verklaarde varianties van de 
5 factoren oplossing na principale componentenanalyse zien. 
 
 
 
Tabel 4.2.  
 Principale componenten-analyse van de VGK-30-item versie,  5 factoren 
 (n =221). 
              
Factor                    Eigenwaarde                Verklaarde             Cumulatief 
                                                                   variantie                 percentage 
1   8.3    27.8 %  27.8 % 
2   2.1    7.2 %   34.9 % 
3   1.7    5.6 %   40.6 % 
4   1.5    4.9 %   45.5 % 
5   1.4    4.6 %   50.1 % 
 
 
 
De oplossing met drie factoren blijkt inhoudelijk goed te interpreteren. 
 De items uit de eerste factor zijn afkomstig uit de domeinen Affectief 
klimaat (5 items), Structurele Kenmerken (1 item) Communicatieve vaardigheden 
(3 items) en Samenwerking (1 item). Het gaat over kritiek en vijandigheid en 
negatieve emoties in de communicatie en samenwerking. De eerste factor is 
Waardering genoemd1. 
 De items uit de tweede factor komen uit de domeinen 
Probleemoplossende vaardigheden (5 items), Communicatieve vaardigheden (5 
items), Samenwerking (5 items) en Affectief Klimaat (1 item). De tweede factor is 
Samenwerking genoemd. 
 De items uit de derde factor komen alle uit het domein Structurele 
Kenmerken (4 items). Deze derde factor is Structuur genoemd. 
Zie Tabel 4.3. laat de 3-factor oplossing zien. 
 
 
 
 
 

                                                 
1     De naamgeving van de eerste factor 'Waardering' heeft hoofdbrekens 
gekost. Aanvankelijk is gedacht om de schaal 'Kritiek en vijandigheid'  te noemen. Zie  een 
publicatie van Klijn (2006) waarin de eerste schaal zo genoemd is. Omdat dit verwarring te 
weeg brengt (een hoge score wijst immers op gezond gezinsfunctioneren) is de definitieve 
benaming 'Waardering' geworden.  

Tabel 4.2 
Principale componenten-analyse van de VGK-30-item versie, 5 factoren 

1 De naamgeving van de eerste factor ‘Waardering’ heeft hoofdbrekens gekost. Aanvankelijk
is gedacht om de schaal ‘Kritiek en vijandigheid’ te noemen. Zie een publicatie van Klijn
(2006) waarin de eerste schaal zo genoemd is. Omdat dit verwarring te weeg brengt (een hoge
score wijst immers op gezond gezinsfunctioneren) is de definitieve benaming ‘Waardering’
geworden. 
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Tabel 4.3.  
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221). 
                   
      Factor 1          Factor 2        Factor   3 
      Waardering     Samen-         Structuur 
Nummer  Omschrijving Item,a               werking 
Item 
 
    Factor 1: Waardering         ! =.84  
                                                                                                                                                               

26 Er worden afkeurende opmerkingen 
gemaakt (affectief klimaat) 

 
.75 

 
 .07 

 
 .08 

24 Als wij over elkaar praten, dan doen  
wij dat op een kritische of 
afkeurende toon (affectief klimaat) 

 
 .74 

 
 .15 

 
 .04 

19 Thuis geven wij elkaar de schuld als iets 
misloopt  (affectief klimaat) 

 
 .72 

 
 .15 

 
 .17 

14 Bij een discussie blijven wij geduldig  
(affectief klimaat) 

 .68  .14  .01 

11 Als wij in ons gezin met elkaar praten, 
dan geeft dikwijls één 
van ons iemand anders ergens de schuld 
van (communicatie) 

 
 .63 

 
 .16 

 
 .12 

6 Wij kunnen naar elkaar luisteren 
(communicatie) 

 .56  .39  .07 

22 Als wij thuis samen spelen of werken, 
dan loopt het moeizaam 
(samenwerking) 

 
 .52 

 
 .34 

 
 .04 

10 Als iemand zich vergist of een fout 
maakt, dan blijven wij 
vriendelijk tegen hem of haar (affectief 
klimaat) 

 
 .51 

 
 .18 

 
 .01 

9 Een van ons krijgt thuis overal de schuld 
van  (structuur) 

 .46  .17  .27 

29 Wij hebben er moeite mee, als thuis 
iemand huilt (communicatie) 

 .21  .11  .11 

   
 
                 Factor 2: Samenwerking                                       ! = .86 
 
21 Als wij ergens een oplossing voor 

bedacht hebben, voeren wij 
 hem ook uit (probleemoplossing) 

 
 .02 

 
 .69 

 
 .21 

16 Het is vervelend om met elkaar te  
praten (communicatie) 

 .37  .61  .11 

20 Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
dan houden wij dit voor ons 
(communicatie) 

 
 .03 

 
 .59 

 
 .09 

3 Bij ons thuis blijven veel problemen 
liggen (probleemoplossing) 

 .24  .57  .32 

     

Tabel 4.3 
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221).
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Tabel 4.3.  
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221). 
                   
      Factor 1          Factor 2        Factor   3 
      Waardering     Samen-         Structuur 
Nummer  Omschrijving Item,a               werking 
Item 
 
    Factor 1: Waardering         ! =.84  
                                                                                                                                                               

26 Er worden afkeurende opmerkingen 
gemaakt (affectief klimaat) 

 
.75 

 
 .07 

 
 .08 

24 Als wij over elkaar praten, dan doen  
wij dat op een kritische of 
afkeurende toon (affectief klimaat) 

 
 .74 

 
 .15 

 
 .04 

19 Thuis geven wij elkaar de schuld als iets 
misloopt  (affectief klimaat) 

 
 .72 

 
 .15 

 
 .17 

14 Bij een discussie blijven wij geduldig  
(affectief klimaat) 

 .68  .14  .01 

11 Als wij in ons gezin met elkaar praten, 
dan geeft dikwijls één 
van ons iemand anders ergens de schuld 
van (communicatie) 

 
 .63 

 
 .16 

 
 .12 

6 Wij kunnen naar elkaar luisteren 
(communicatie) 

 .56  .39  .07 

22 Als wij thuis samen spelen of werken, 
dan loopt het moeizaam 
(samenwerking) 

 
 .52 

 
 .34 

 
 .04 

10 Als iemand zich vergist of een fout 
maakt, dan blijven wij 
vriendelijk tegen hem of haar (affectief 
klimaat) 

 
 .51 

 
 .18 

 
 .01 

9 Een van ons krijgt thuis overal de schuld 
van  (structuur) 

 .46  .17  .27 

29 Wij hebben er moeite mee, als thuis 
iemand huilt (communicatie) 

 .21  .11  .11 

   
 
                 Factor 2: Samenwerking                                       ! = .86 
 
21 Als wij ergens een oplossing voor 

bedacht hebben, voeren wij 
 hem ook uit (probleemoplossing) 

 
 .02 

 
 .69 

 
 .21 

16 Het is vervelend om met elkaar te  
praten (communicatie) 

 .37  .61  .11 

20 Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
dan houden wij dit voor ons 
(communicatie) 

 
 .03 

 
 .59 

 
 .09 

3 Bij ons thuis blijven veel problemen 
liggen (probleemoplossing) 

 .24  .57  .32 

      
23 

 
Het lukt ons thuis om besluiten te 
nemen over moeilijkheden 
(probleemoplossing) 

 
 
 .15 

 
 
 .56 

  
 
.26 

13 Als thuis iemand verdrietig is, dan 
wordt er gepraat (communicatie) 

 .15  .54  .00 

18 In ons gezin doen wij dingen samen 
(samenwerking) 

 .30  .54  .16 

1 In ons gezin hebben wij spontaan 
gesprekken met z’n allen 
(communicatie) 

 
 .22 

 
 .51 

 
 .20 

7 Als er een probleem is, dan raken wij 
erin verstrikt of wordt het 
een chaos (probleemoplossing) 

 
 .43 

  
 .47 

 
 .31 

15 Wij slagen er in, om uit alle oplossingen 
voor een probleem er 
één te kiezen  (probleemoplossing) 

 
 .30 

 
 .47 

 
 .37 

2 Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes 
(samenwerking) 

 .30  .46  .16 

30 
 
 
8 

Thuis laten wij waardering voor elkaar 
duidelijk blijken 
(communicatie) 
Het lukt ons om de aandacht van de 
anderen te krijgen als er 
iets moet gebeuren (samenwerking) 

 
  
.42 
 
 
.32 

 
 
.43 
 
 
 .42 

 
  
.10 
 
 
.12 

4 
 
 
 

Als iemand het moeilijk heeft of in de 
problemen zit, dan is er een vijandige 
stemming (affectief klimaat) 

  
  
.27 

 
 
 .41 

  
  
.30 

17 Als wij met elkaar iets doen, dan kost 
het de grootste moeite om het te doen 
slagen (samenwerking) 

 
 .35 

 
 .41 

 
 .14 

12 Als er iemand ziek wordt, dan staan wij 
voor elkaar klaar (samenwerking) 
 
 

 
 .31 

 
 .34 

 
 .19 

                  Factor 3: Structuur   ! = .61 
 

5 De ouders hebben (de ouder heeft) de 
leiding in ons gezin (structuur) 

 
 .04 

 
 .15 

 
 .69 

28 Bij ons thuis neemt een kind de leiding 
over (structuur) 

  
 .34 

 
 .18 

 
 .69 

25 Thuis wordt over belangrijke zaken door 
de ouder(s) beslist 
(structuur) 

 
 .17 

 
 .14 

 
 .63 

27 Eén van ons hangt bij problemen of bij 
moeilijkheden de clown 
uit (structuur) 

 
 .30 

 
 .22 

 
 .35 

 
Opmerking.a    Bij elk item is het oorspronkelijke domein vermeld.    
 

 
Tabel 4.3.  
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221). 
                   
      Factor 1          Factor 2        Factor   3 
      Waardering     Samen-         Structuur 
Nummer  Omschrijving Item,a               werking 
Item 
 
    Factor 1: Waardering         ! =.84  
                                                                                                                                                               

26 Er worden afkeurende opmerkingen 
gemaakt (affectief klimaat) 

 
.75 

 
 .07 

 
 .08 

24 Als wij over elkaar praten, dan doen  
wij dat op een kritische of 
afkeurende toon (affectief klimaat) 

 
 .74 

 
 .15 

 
 .04 

19 Thuis geven wij elkaar de schuld als iets 
misloopt  (affectief klimaat) 

 
 .72 

 
 .15 

 
 .17 

14 Bij een discussie blijven wij geduldig  
(affectief klimaat) 

 .68  .14  .01 

11 Als wij in ons gezin met elkaar praten, 
dan geeft dikwijls één 
van ons iemand anders ergens de schuld 
van (communicatie) 

 
 .63 

 
 .16 

 
 .12 

6 Wij kunnen naar elkaar luisteren 
(communicatie) 

 .56  .39  .07 

22 Als wij thuis samen spelen of werken, 
dan loopt het moeizaam 
(samenwerking) 

 
 .52 

 
 .34 

 
 .04 

10 Als iemand zich vergist of een fout 
maakt, dan blijven wij 
vriendelijk tegen hem of haar (affectief 
klimaat) 

 
 .51 

 
 .18 

 
 .01 

9 Een van ons krijgt thuis overal de schuld 
van  (structuur) 

 .46  .17  .27 

29 Wij hebben er moeite mee, als thuis 
iemand huilt (communicatie) 

 .21  .11  .11 

   
 
                 Factor 2: Samenwerking                                       ! = .86 
 
21 Als wij ergens een oplossing voor 

bedacht hebben, voeren wij 
 hem ook uit (probleemoplossing) 

 
 .02 

 
 .69 

 
 .21 

16 Het is vervelend om met elkaar te  
praten (communicatie) 

 .37  .61  .11 

20 Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
dan houden wij dit voor ons 
(communicatie) 

 
 .03 

 
 .59 

 
 .09 

3 Bij ons thuis blijven veel problemen 
liggen (probleemoplossing) 

 .24  .57  .32 
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De onderlinge samenhang van de drie factoren is nader onderzocht. De corre-
latie tussen de twee eerste factoren is r = .65. De derde factor Structuur cor-
releert r = .17 met factor Waardering en met factor Samenwerking r =.25. 

4.4 Interne consistentie
De homogeniteit van de drie factor-schalen van de 30-itemversie van de VGK
is berekend met Cronbach’s α. Van de eerste factor Waardering (10 items) is
α = .84, van de tweede factor Samenwerking ( 16 items) is α =.86 en van de
derde factor Structuur (4 items) is α = .61. Van de derde factor Structuur is de
betrouwbaarheid en homogeniteit te laag, wat ook mede te wijten is aan het te
geringe aantal items met een lading > .35 in deze factor. 

Zowel de hoge eigenwaarde van de eerste factor na principale componenten
analyse als de substantiële correlatie tussen de resterende schalen laten zien
dat het geheel van beide schalen Samenwerking en Waardering, de VGK To-
taal schaal, een overkoepelende maat is voor het gezinsfunctioneren. 

4.5 Keuze voor een vragenlijst met twee schalen
Op basis van de drie factoren-oplossing bij de factoranalyse, de onderlinge
samenhang tussen de factoren en de resultaten van de interne consistentie van
de drie factoren, is gekozen voor een vragenlijst met twee schalen, Waardering
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23 

 
Het lukt ons thuis om besluiten te 
nemen over moeilijkheden 
(probleemoplossing) 

 
 
 .15 

 
 
 .56 

  
 
.26 

13 Als thuis iemand verdrietig is, dan 
wordt er gepraat (communicatie) 

 .15  .54  .00 

18 In ons gezin doen wij dingen samen 
(samenwerking) 

 .30  .54  .16 

1 In ons gezin hebben wij spontaan 
gesprekken met z’n allen 
(communicatie) 

 
 .22 

 
 .51 

 
 .20 

7 Als er een probleem is, dan raken wij 
erin verstrikt of wordt het 
een chaos (probleemoplossing) 

 
 .43 

  
 .47 

 
 .31 

15 Wij slagen er in, om uit alle oplossingen 
voor een probleem er 
één te kiezen  (probleemoplossing) 

 
 .30 

 
 .47 

 
 .37 

2 Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes 
(samenwerking) 

 .30  .46  .16 

30 
 
 
8 

Thuis laten wij waardering voor elkaar 
duidelijk blijken 
(communicatie) 
Het lukt ons om de aandacht van de 
anderen te krijgen als er 
iets moet gebeuren (samenwerking) 

 
  
.42 
 
 
.32 

 
 
.43 
 
 
 .42 

 
  
.10 
 
 
.12 

4 
 
 
 

Als iemand het moeilijk heeft of in de 
problemen zit, dan is er een vijandige 
stemming (affectief klimaat) 

  
  
.27 

 
 
 .41 

  
  
.30 

17 Als wij met elkaar iets doen, dan kost 
het de grootste moeite om het te doen 
slagen (samenwerking) 

 
 .35 

 
 .41 

 
 .14 

12 Als er iemand ziek wordt, dan staan wij 
voor elkaar klaar (samenwerking) 
 
 

 
 .31 

 
 .34 

 
 .19 

                  Factor 3: Structuur   ! = .61 
 

5 De ouders hebben (de ouder heeft) de 
leiding in ons gezin (structuur) 

 
 .04 

 
 .15 

 
 .69 

28 Bij ons thuis neemt een kind de leiding 
over (structuur) 

  
 .34 

 
 .18 

 
 .69 

25 Thuis wordt over belangrijke zaken door 
de ouder(s) beslist 
(structuur) 

 
 .17 

 
 .14 

 
 .63 

27 Eén van ons hangt bij problemen of bij 
moeilijkheden de clown 
uit (structuur) 

 
 .30 

 
 .22 

 
 .35 

 
Opmerking.a    Bij elk item is het oorspronkelijke domein vermeld.    
 

 
Tabel 4.3.  
Factorladingen van drie-factoroplossing VGK- versie 30 items (n=221). 
                   
      Factor 1          Factor 2        Factor   3 
      Waardering     Samen-         Structuur 
Nummer  Omschrijving Item,a               werking 
Item 
 
    Factor 1: Waardering         ! =.84  
                                                                                                                                                               

26 Er worden afkeurende opmerkingen 
gemaakt (affectief klimaat) 

 
.75 

 
 .07 

 
 .08 

24 Als wij over elkaar praten, dan doen  
wij dat op een kritische of 
afkeurende toon (affectief klimaat) 

 
 .74 

 
 .15 

 
 .04 

19 Thuis geven wij elkaar de schuld als iets 
misloopt  (affectief klimaat) 

 
 .72 

 
 .15 

 
 .17 

14 Bij een discussie blijven wij geduldig  
(affectief klimaat) 

 .68  .14  .01 

11 Als wij in ons gezin met elkaar praten, 
dan geeft dikwijls één 
van ons iemand anders ergens de schuld 
van (communicatie) 

 
 .63 

 
 .16 

 
 .12 

6 Wij kunnen naar elkaar luisteren 
(communicatie) 

 .56  .39  .07 

22 Als wij thuis samen spelen of werken, 
dan loopt het moeizaam 
(samenwerking) 

 
 .52 

 
 .34 

 
 .04 

10 Als iemand zich vergist of een fout 
maakt, dan blijven wij 
vriendelijk tegen hem of haar (affectief 
klimaat) 

 
 .51 

 
 .18 

 
 .01 

9 Een van ons krijgt thuis overal de schuld 
van  (structuur) 

 .46  .17  .27 

29 Wij hebben er moeite mee, als thuis 
iemand huilt (communicatie) 

 .21  .11  .11 

   
 
                 Factor 2: Samenwerking                                       ! = .86 
 
21 Als wij ergens een oplossing voor 

bedacht hebben, voeren wij 
 hem ook uit (probleemoplossing) 

 
 .02 

 
 .69 

 
 .21 

16 Het is vervelend om met elkaar te  
praten (communicatie) 

 .37  .61  .11 

20 Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
dan houden wij dit voor ons 
(communicatie) 

 
 .03 

 
 .59 

 
 .09 

3 Bij ons thuis blijven veel problemen 
liggen (probleemoplossing) 

 .24  .57  .32 
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en Samenwerking.
De lage correlaties tussen de factor Structuur en de beide andere factoren wijst
er mogelijk op dat het verband tussen deze factor en de kwaliteit van het ge-
zinsfunctioneren slechts bij benadering lineair is. Lage scores, maar ook ex-
treem hoge scores op Structuur kunnen een slecht gezinsfunctioneren
aangeven. Er is mogelijk een curvilineaire samenhang tussen Structuur en ge-
zinsfunctioneren. 

Naast dit aspect zijn er uitzonderingen op de gebruikelijke gezinsstructuur
die tot lage scores op de factor Structuur leiden zonder dat er sprake hoeft te
zijn van een slecht functionerend gezin. Leiding geven in het gezin wordt in
een goed functionerend gezin door de ouders uitgevoerd en in de gezinshier-
archie staan de ouders normaliter bovenaan. Er zijn echter ook omstandighe-
den waarbij kinderen leiding geven of kinderen hoog in de gezinshierarchie
staan. Bijvoorbeeld als als ouders door een somatische of psychische ziekte
of door continue afwezigheid vanwege werk elders hun gezinspositie niet kun-
nen innemen of uitoefenen. Een gezin waarin een kind de leiding heeft kan in
bepaalde omstandigheden goed functioneren. De items over Structurele ken-
merken geven in een dergelijke situatie waarschijnlijk specifieke informatie
die klinisch relevant is. Echter de items zijn door de het genoemde curviline-
aire verband en door bijzondere gezinssituaties niet bruikbaar in een algemeen
toepasbare vragenlijst. 

Van de oorspronkelijke 30 items zijn de items van de factor Structuur met uit-
zondering van item 9 (‘Een van ons krijgt thuis overal de schuld van’) verwij-
derd. Item 9 is inhoudelijk te beoordelen als een item dat ook bij het domein
Affectief Klimaat thuishoort en heeft een factorlading van r = .46 op de factor
Waardering. Vooral vanwege de eerder genoemde redenen, uiteraard ook om
statistische redenen, is gekozen om de schaal Structuur weg te laten en niet
om in een vervolgonderzoek het aantal items uit het domein Structurele Ken-
merken uit te breiden. De twee items met factorladingen r = < .35 (items 12:
‘Als iemand ziek wordt, dan staan wij voor elkaar klaar’ en item 29: ‘Wij heb-
ben er moeite mee, als thuis iemand huilt’) zijn niet in de schalen opgenomen
vanwege de geringe factorlading. Item 4 (‘Als iemand het moeilijk heeft of in
de problemen zit, dan is er een vijandige stemming’) is niet in de schaal Sa-
menwerking opgenomen omdat het oorspronkelijk uit het domein Affectief
Klimaat afkomstig is. De overige items worden gerekend tot de factor met de
hoogste lading. Er zijn 5 items waarbij de lading op de eerste factor het hoogst
is met daarbij een lading op de tweede factor r = >.35. 
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4.6 De versie van de vragenlijst na de exploratieve factoranalyse
Tabel 4.4. geeft een overzicht van de 23 items van de VGK die zijn overge-
bleven en die de VGK versie bepalen die verder gebruikt gaat worden voor
verdere analyses, zie hiervoor het volgende hoofdstuk. Er zijn twee schalen:
Waardering (9 items) en Samenwerking (14 items). 
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Tabel 4.4. 
De 23 items van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) na exploratieve 
factoranalyse. 
_________________________________________________________________ 
Nummer Itema        Omschrijving itemb 

Schaal 1   Waardering (9 items) 
4   Wij kunnen naar elkaar luisteren.     
7   Een van ons krijgt thuis overal de schuld van .*   
8   Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
   dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.   
9   Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
   dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld  
   van.*  
11   Bij een discussie blijven wij geduldig.    
16   Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.*  
19   Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
    loopt het moeizaam.*      
21    Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
    kritische of afkeurende toon.*     
22    Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.*  
 
Schaal 2   Samenwerking (14 items) 
1   In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met z’n  
   allen.  
2   Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes. 
3   Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.*   
5   Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
   wordt het een chaos.*      
6   Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
    als er iets moet gebeuren.      
10   Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.  
12   Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor 
    een probleem er één te kiezen.     
13   Het is vervelend om met elkaar te praten.*   
14   Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
   moeite om het te doen slagen.*     
15   In ons gezin doen wij dingen samen.    
17   Als wij het ergens niet mee eens zijn,  
   dan houden wij dit voor ons.*     
18   Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
   voeren wij hem ook uit.      
20   Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over   
   moeilijkheden. 
23          Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk           
Opmerking. a . De nummering van de items is gewijzigd ten opzichte van de 30-item 
versie. Er is een nieuwe nummering  van 1 t/m 23. Bij vervolgonderzoek wordt de 
nieuwe nummering aangehouden.  b. De gemarkeerde 11 items (*) zijn gespiegeld in 
de vragenlijst opgenomen en dienen bij scoring te worden omgescoord. 
  

Tabel 4.4 
De 23 items van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) na exploratieve factoranalyse.
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4.7 Bespreking 
Exploratieve factoranalyse van 30 geselecteerde items levert een goed inter-
preteerbare 3 factoren oplossing op. Items uit de domeinen Samenwerking,
Communicatieve vaardigheden en Probleemoplossende vaardigheden vormen
één factor. De twee overige factoren zijn samengesteld uit items uit het domein
Affectief Klimaat respectievelijk het domein Structurele Kenmerken. De in-
terne consistentie van de items van de factor Structuur is echter gering.

Items uit de domeinen Probleemoplossende vaardigheden, Communicatieve
vaardigheden en Samenwerking hebben betrekking op de sociale vaardigheden
die ten grondslag liggen aan of direct betrekking hebben op de samenwerking
tussen gezinsleden. Het is inzichtelijk dat de items van deze domeinen werden
samengevoegd in een factor. Deze factor werd Samenwerking genoemd. De
factor met items uit het domein Affectief Klimaat heeft betrekking op de emo-
tionele waardering van de onderlinge betrokkenheid binnen het gezin, en is
Waardering genoemd. Voor deze twee factoren geldt dat ze lineair samenhan-
gen met de kwaliteit van het gezinsfunctioneren. De scoring is zodanig dat een
hoge score op deze factoren indicatief is voor een beter gezinsfunctioneren. 

De resultaten hebben geleid tot een model met de twee factoren Waardering
en Samenwerking voor de 23 items die resteerden na weglating van de items
uit de factor Structuur en van items met lage factorladingen. De interne con-
sistentie (Cronbach’s α) van beide factoren, waarop de schalen na factorana-
lyse gebaseerd zijn, is redelijk hoog. Dit betekent, dat het gerechtvaardigd is
om beide schalen voor verder onderzoek te gebruiken.

In de tweede kwantitatieve fase van de constructie van de VGK wordt on-
derzocht of het factormodel dient te worden aangepast. Daartoe zijn twee
nieuwe groepen respondenten onderzocht.
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Tabel 4.4. 
De 23 items van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) na exploratieve 
factoranalyse. 
_________________________________________________________________ 
Nummer Itema        Omschrijving itemb 

Schaal 1   Waardering (9 items) 
4   Wij kunnen naar elkaar luisteren.     
7   Een van ons krijgt thuis overal de schuld van .*   
8   Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
   dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.   
9   Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
   dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld  
   van.*  
11   Bij een discussie blijven wij geduldig.    
16   Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.*  
19   Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
    loopt het moeizaam.*      
21    Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
    kritische of afkeurende toon.*     
22    Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.*  
 
Schaal 2   Samenwerking (14 items) 
1   In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met z’n  
   allen.  
2   Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes. 
3   Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.*   
5   Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
   wordt het een chaos.*      
6   Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
    als er iets moet gebeuren.      
10   Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.  
12   Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor 
    een probleem er één te kiezen.     
13   Het is vervelend om met elkaar te praten.*   
14   Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
   moeite om het te doen slagen.*     
15   In ons gezin doen wij dingen samen.    
17   Als wij het ergens niet mee eens zijn,  
   dan houden wij dit voor ons.*     
18   Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
   voeren wij hem ook uit.      
20   Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over   
   moeilijkheden. 
23          Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk           
Opmerking. a . De nummering van de items is gewijzigd ten opzichte van de 30-item 
versie. Er is een nieuwe nummering  van 1 t/m 23. Bij vervolgonderzoek wordt de 
nieuwe nummering aangehouden.  b. De gemarkeerde 11 items (*) zijn gespiegeld in 
de vragenlijst opgenomen en dienen bij scoring te worden omgescoord. 
  

Tabel 4.4. 
De 23 items van de Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) na exploratieve 
factoranalyse. 
_________________________________________________________________ 
Nummer Itema        Omschrijving itemb 

Schaal 1   Waardering (9 items) 
4   Wij kunnen naar elkaar luisteren.     
7   Een van ons krijgt thuis overal de schuld van .*   
8   Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
   dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.   
9   Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
   dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld  
   van.*  
11   Bij een discussie blijven wij geduldig.    
16   Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.*  
19   Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
    loopt het moeizaam.*      
21    Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
    kritische of afkeurende toon.*     
22    Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.*  
 
Schaal 2   Samenwerking (14 items) 
1   In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met z’n  
   allen.  
2   Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes. 
3   Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.*   
5   Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
   wordt het een chaos.*      
6   Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
    als er iets moet gebeuren.      
10   Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.  
12   Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor 
    een probleem er één te kiezen.     
13   Het is vervelend om met elkaar te praten.*   
14   Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
   moeite om het te doen slagen.*     
15   In ons gezin doen wij dingen samen.    
17   Als wij het ergens niet mee eens zijn,  
   dan houden wij dit voor ons.*     
18   Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
   voeren wij hem ook uit.      
20   Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over   
   moeilijkheden. 
23          Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk           
Opmerking. a . De nummering van de items is gewijzigd ten opzichte van de 30-item 
versie. Er is een nieuwe nummering  van 1 t/m 23. Bij vervolgonderzoek wordt de 
nieuwe nummering aangehouden.  b. De gemarkeerde 11 items (*) zijn gespiegeld in 
de vragenlijst opgenomen en dienen bij scoring te worden omgescoord. 
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Onderzoeker

Een doorsnee vraag
is hier drie centimeter;
het antwoord
zestien kilometer.

Uit:Ledig erf, stel mij niet teleur, eenvoudige poëzie voor intel-
ligente mensen, door Ad Beenackers, psycholoog en dichter
(2010). Uitgeverij IJzer, Utrecht.
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5
Confirmatieve factoranalyses

5.1 Inleiding
Allereerst worden de resultaten gepresenteerd van een confirmatieve factor
analyse (CFA) van de VGK bij een groep psychiatrische patiënten. Nadien
komen de CFA- resultaten van een nieuwe, niet-klinische groep aan de orde.2

Deze tweede groep bestaat uit MBO en HAVO/VWO leerlingen. Vervolgens
is een CFA uitgevoerd over de gegevens van alle respondenten in deze studie.
In deze laatste over-all CFA is tevens onderzocht, of bepaalde modificaties
leiden tot een betere aansluiting bij de covariantiestructuur .

Een door exploratieve factoranalyse verkregen factormodel is bij toepassing
van CFA vaak niet het model dat het best bij de gegevens past. De belangrijkste
reden is dat de items in een exploratieve factoranalyse (EFA) ladingen op alle
factoren mogen hebben, terwijl in CFA elk item in principe slechts op een fac-
tor mag laden. CFA werkt het best bij een eenvoudige factorstructuur (‘simple
structure’) waarin elk item een hoge lading op slechts één factor heeft (Reise,
Waller, & Comrey, 2000). Toepassing van CFA zal dus mogelijk tot aanpassing
van het factormodel van de VGK kunnen leiden omdat een aantal items sub-
stantiële ladingen op 2 factoren heeft (zie hoofdstuk 4.5, Tabel 4.3).

Met behulp van het programma MPLUS, versie 2.02 (Muthén & Muthén,
2001) is het factormodel dat in de groep moeders is gevonden, model 1 ge-
noemd, getoetst op goede passing bij de gegevens in verschillende onderzoeks-
groepen afzonderlijk en in de totale onderzoeksgroep. Het model 1 geeft de
indeling van de items over de twee gecorreleerde factoren weer. 

Goede passing (‘goodness-of-fit’) houdt in dat de correlaties tussen de items
goed kunnen worden voorspeld uit de factorladingen van de items, zie voor
een toelichting Bijlage A.

33

2 Het begrip niet-klinisch houdt in, dat de respondenten buiten de psychiatrie zijn geworven.
De verwachting is, dat ongeveer 5 tot 10% van deze respondenten psychische hulp heeft.
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5.2 Confirmatieve factoranalyse van een groep psychiatrische
patiënten

In totaal hebben 233 psychiatrische patiënten hun gezinsfunctioneren beoor-
deeld. Deze patiënten zijn afkomstig van drie poliklinieken en een dagkliniek
van De Geestgronden, Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio
Kennemerland. De demografische en klinische kenmerken van deze groep zijn
vermeld in Tabel 5.1.
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Tabel 5.1.  
Demografische en Klinische Kenmerken Psychiatrische Onderzoeksgroep 
______________________________________________________________ 
Demografisch   
Kenmerk 
_________________ 

Frequentie 
(Percentage) 
__________ 

Klinisch Kenmerk  
 
_________________ 

Frequentie  
(Percentage) 
_________ 

 
Geslacht 

  
As 1 Diagnosea 

 

          Man 49 (24.3%)        Stemmingsstoornis 88 (43.6%) 
          Vrouw 122 (60.4%)      Angststoornis 43 (21.3%) 
          Onbekendb 31 (15.3%)       Eetstoornis 35 (17.3%) 
Leeftijd      Relatieproblemen 34 (16.8%) 
          17 – 20 jaar 8   (4.0%)     Overige As 1 45 (22.3%) 
          20-39 jaar 61 (30.2%)     Geen as 1               

     diagnose 
 

39 (19.3%) 

          30-49 jaar 40 (19.8%) As 2 Diagnosea  
          40-62 jaar 51 (25.2%)      Cluster A   

Persoonlijkheids-
stoornis. 

5   (2.5%) 

          50 jaar en  
          ouder 

37 (18.3%)      Cluster B  
Persoonlijkheids-
stoornis 

51 (25.2%) 

          Onbekend 5   (2.5%)      Cluster C 
Persoonlijkheids-
stoornis 

78 (38.6%) 

Opleiding       Geen as2       93 (46.0%) 
          Laag (t/m 
          MAVO)             

39 (19.3%) 
 

     diagnose 
 

 

          Midden (o.a.      
          MBO) 

20 (9.9%)   

          Hoog (HBO, 
          Universiteit) 

23 (11.4%)   

          Onbekend 120 (59.4%)   
Gezinspositie c    
          Kind 72 (35.6%)   
          Ouder 91 (45.0%)   
          Onbekend 39 (19.3%) 

 

  
______________________________________________________________ 
Opmerking.  De gegevens hebben betrekking op 203 patiënten : van de 30 patiënten 
die de VGK hebben ingevuld onder voorwaarde van anonimiteit zijn 
vanzelfsprekend geen gegevens beschikbaar. De volledige psychiatrische 
onderzoeksgroep bestaat uit 233 personen. 
Gemiddelde leeftijd  37.6 jaar (standaard deviatie 12.6). 
a   Er kunnen meerdere as I en as 2 diagnosen voorkomen. 
b  Door administratieve problemen is het geslacht niet bekend van 31 patiënten. 
c Gezinspositie geeft aan, of de respondent ouder of volwassen kind in het gezin is. 
 
 

Tabel 5.1 
Demografische en Klinische Kenmerken Psychiatrische Onderzoeksgroep
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Verzocht is om personalia te vermelden. Als men hiertoe bereid is geweest, is
de DSM-IV-R classificatie te koppelen aan de VGK-scores (American Psy-
chiatric Association, 2004). De DSM-IV-R classificatie is na afloop van een
psychiatrisch onderzoek in multi-disciplinair overleg op de polikliniek gefor-
muleerd door psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Alle DSM-
IV-R classificaties zijn overgenomen uit het medisch dossier. Weigeringen om
de vragenlijst in te vullen zijn nauwelijks voorgekomen, wel hebben 31 pa-
tiënten ervoor gekozen de vragenlijst anoniem in te vullen zodat van hen geen
psychiatrische classificatie achterhaald kan worden. 

De problematiek van deze patiënten is behoorlijk divers. In de hoofdstukken
8 en 9 wordt nader ingegaan op DSM-IV-R kenmerken van deze groep.

Onderzocht is of de factorstructuur die in het onderzoek van de groep moe-
ders van middelbare scholieren (zie hoofdstuk 4) is gevonden, in deze studie
model 1 genoemd, is teruggevonden in de psychiatrische groep. 

Tabel 5.2. laat zien, dat de passing van model 1 aan de gegevens van de
psychiatrische groep beter is dan de passing van het één-factor model, en de
waarden van de fit-indices wijzen op voldoende tot goede fit. 
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Tabel 5.1.  
Demografische en Klinische Kenmerken Psychiatrische Onderzoeksgroep 
______________________________________________________________ 
Demografisch   
Kenmerk 
_________________ 

Frequentie 
(Percentage) 
__________ 

Klinisch Kenmerk  
 
_________________ 

Frequentie  
(Percentage) 
_________ 

 
Geslacht 

  
As 1 Diagnosea 

 

          Man 49 (24.3%)        Stemmingsstoornis 88 (43.6%) 
          Vrouw 122 (60.4%)      Angststoornis 43 (21.3%) 
          Onbekendb 31 (15.3%)       Eetstoornis 35 (17.3%) 
Leeftijd      Relatieproblemen 34 (16.8%) 
          17 – 20 jaar 8   (4.0%)     Overige As 1 45 (22.3%) 
          20-39 jaar 61 (30.2%)     Geen as 1               

     diagnose 
 

39 (19.3%) 

          30-49 jaar 40 (19.8%) As 2 Diagnosea  
          40-62 jaar 51 (25.2%)      Cluster A   

Persoonlijkheids-
stoornis. 

5   (2.5%) 

          50 jaar en  
          ouder 

37 (18.3%)      Cluster B  
Persoonlijkheids-
stoornis 

51 (25.2%) 

          Onbekend 5   (2.5%)      Cluster C 
Persoonlijkheids-
stoornis 

78 (38.6%) 

Opleiding       Geen as2       93 (46.0%) 
          Laag (t/m 
          MAVO)             

39 (19.3%) 
 

     diagnose 
 

 

          Midden (o.a.      
          MBO) 

20 (9.9%)   

          Hoog (HBO, 
          Universiteit) 

23 (11.4%)   

          Onbekend 120 (59.4%)   
Gezinspositie c    
          Kind 72 (35.6%)   
          Ouder 91 (45.0%)   
          Onbekend 39 (19.3%) 

 

  
______________________________________________________________ 
Opmerking.  De gegevens hebben betrekking op 203 patiënten : van de 30 patiënten 
die de VGK hebben ingevuld onder voorwaarde van anonimiteit zijn 
vanzelfsprekend geen gegevens beschikbaar. De volledige psychiatrische 
onderzoeksgroep bestaat uit 233 personen. 
Gemiddelde leeftijd  37.6 jaar (standaard deviatie 12.6). 
a   Er kunnen meerdere as I en as 2 diagnosen voorkomen. 
b  Door administratieve problemen is het geslacht niet bekend van 31 patiënten. 
c Gezinspositie geeft aan, of de respondent ouder of volwassen kind in het gezin is. 
 
 

Tabel 5.1.  
Demografische en Klinische Kenmerken Psychiatrische Onderzoeksgroep 
______________________________________________________________ 
Demografisch   
Kenmerk 
_________________ 

Frequentie 
(Percentage) 
__________ 

Klinisch Kenmerk  
 
_________________ 

Frequentie  
(Percentage) 
_________ 

 
Geslacht 

  
As 1 Diagnosea 

 

          Man 49 (24.3%)        Stemmingsstoornis 88 (43.6%) 
          Vrouw 122 (60.4%)      Angststoornis 43 (21.3%) 
          Onbekendb 31 (15.3%)       Eetstoornis 35 (17.3%) 
Leeftijd      Relatieproblemen 34 (16.8%) 
          17 – 20 jaar 8   (4.0%)     Overige As 1 45 (22.3%) 
          20-39 jaar 61 (30.2%)     Geen as 1               

     diagnose 
 

39 (19.3%) 

          30-49 jaar 40 (19.8%) As 2 Diagnosea  
          40-62 jaar 51 (25.2%)      Cluster A   

Persoonlijkheids-
stoornis. 

5   (2.5%) 

          50 jaar en  
          ouder 

37 (18.3%)      Cluster B  
Persoonlijkheids-
stoornis 

51 (25.2%) 

          Onbekend 5   (2.5%)      Cluster C 
Persoonlijkheids-
stoornis 

78 (38.6%) 

Opleiding       Geen as2       93 (46.0%) 
          Laag (t/m 
          MAVO)             

39 (19.3%) 
 

     diagnose 
 

 

          Midden (o.a.      
          MBO) 

20 (9.9%)   

          Hoog (HBO, 
          Universiteit) 

23 (11.4%)   

          Onbekend 120 (59.4%)   
Gezinspositie c    
          Kind 72 (35.6%)   
          Ouder 91 (45.0%)   
          Onbekend 39 (19.3%) 

 

  
______________________________________________________________ 
Opmerking.  De gegevens hebben betrekking op 203 patiënten : van de 30 patiënten 
die de VGK hebben ingevuld onder voorwaarde van anonimiteit zijn 
vanzelfsprekend geen gegevens beschikbaar. De volledige psychiatrische 
onderzoeksgroep bestaat uit 233 personen. 
Gemiddelde leeftijd  37.6 jaar (standaard deviatie 12.6). 
a   Er kunnen meerdere as I en as 2 diagnosen voorkomen. 
b  Door administratieve problemen is het geslacht niet bekend van 31 patiënten. 
c Gezinspositie geeft aan, of de respondent ouder of volwassen kind in het gezin is. 
 
 

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 35



De modificatie-indicatoren geven echter aan dat item 4 (‘Wij kunnen naar el-
kaar luisteren’) beter past bij factor 2 Samenwerking. Nadat item 4 verplaatst
was naar deze factor, bleek een nog betere passing te zijn verkregen. Item 4
(item 6 in de 30-item versie) is één van de vijf items waar in de EFA (zie
hoofdstuk 4, Tabel 4.3.) de lading op beide factoren = >.35 is. Dit item komt
oorspronkelijk uit het domein Communicatieve vaardigheden, en het is goed
verdedigbaar op inhoudelijke gronden dat dit item tot factor 2 Samenwerking
wordt gerekend. Tot de factor 2 Samenwerking behoren de items uit de do-
meinen Communicatieve vaardigheden, Probleemoplossende vaardigheden
en Samenwerking. De voor attenuatie gecontroleerde correlatie tussen de twee
factoren is r = .86. 

Tabel 5.3. laat de gestandaardiseerde factorladingen van het best passende
VGK factormodel (met item 4 naar factor 2) zien.
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 Verzocht is om personalia te vermelden. Als men hiertoe bereid is 
geweest, is de DSM-IV-R classificatie te koppelen aan de VGK-scores 
(American Psychiatric Association, 2004). De DSM-IV-R classificatie is na 
afloop van een psychiatrisch onderzoek in multi-disciplinair overleg op de 
polikliniek geformuleerd door psychiater, klinisch psycholoog of 
psychotherapeut. Alle DSM-IV-R classificaties zijn overgenomen uit het medisch 
dossier. Weigeringen om de vragenlijst in te vullen zijn nauwelijks 
voorgekomen, wel hebben 31 patiënten van het aanbod gebruik gemaakt om de 
vragenlijst anoniem in te vullen zodat van hen geen psychiatrische classificatie 
achterhaald kan worden.  
 De problematiek van deze patiënten is behoorlijk divers.  In de 
hoofdstukken 8 en 9 wordt nader ingegaan op DSM-IV-R kenmerken  van deze 
groep. 
 Onderzocht is of de factorstructuur die in het onderzoek van de groep 
moeders van middelbare scholieren (zie hoofdstuk 4) is gevonden, in deze studie 
model 1 genoemd, is teruggevonden in de psychiatrische groep.  
 Tabel 5.2. laat zien, dat de passing van model 1 aan de gegevens van de 
psychiatrische groep beter is dan de passing van het éénfactor-model, en de 
waarden van de fit-indices wijzen op voldoende tot goede fit.  
 
 
 
Tabel 5.2. 
Confirmatieve factor analyses van de VGK in de onderzoeksgroep psychiatrische 
patiënten (n=233): model fit indices van  factormodellen op 
basis van MLM-schatting. 
Factor model "2 df CFI TFI RMSEA SRMR 
1-factor model  

574.3 
 
230 

 
.871 

 
.858 

 
.080 

 
.058 
 

2-factoren, model 1 507.7 229 .896 .885 .072 .057 
 

2-factoren, model 1, 
item 4 naar factor 2 
 

470.6 229 .910 .900 .067 .055 

___________________________________________________________________
Opmerking. CFI= comparative fit index; TLI= Tucker-Lewis index, RMSEA= root 
mean square error of approximation; SRMR= standardized root mean square 
residual. 
 
 
 
De modificatie-indicatoren geven echter aan dat item 4 ('Wij kunnen naar elkaar 
luisteren') beter past bij factor 2 Samenwerking. Nadat item 4 verplaatst was naar 
deze factor, bleek een nog  betere passing te zijn verkregen. Item 4 (item 6 in de 
30-item versie) is één van de vijf items waar in de EFA (zie hoofdstuk 4, Tabel 
4.3.) de lading op beide factoren = >.35 is. Dit item komt oorspronkelijk uit het 
domein Communicatieve vaardigheden, en het is goed verdedigbaar op 
inhoudelijke gronden dat dit item tot factor 2 Samenwerking wordt gerekend. Tot 
de factor 2 Samenwerking behoren de items uit de domeinen Communicatieve 
vaardigheden, Probleemoplossende vaardigheden en Samenwerking. De voor 
attenuatie gecontroleerde correlatie tussen de twee factoren is  r = .86.  

Tabel 5.2 
Confirmatieve factor analyses van de VGK in de onderzoeksgroep psychiatrische patiënten
(n=233): model fit indices van factormodellen op basis van MLM-schatting.

Tabel 5.3 
Gestandaardiseerde factorladingen van het best passende VGK factormodel in de onder-
zoeksgroep psychiatrische patiënten (N= 233).→
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Tabel 5.3.  
Gestandaardiseerde factorladingen van het best passende VGK factormodel in de 
onderzoeksgroep psychiatrische patiënten (N= 233). 
______________________________________________________________ 
 
Nummer Omschrijving item               Gestandaardiseerde 
Item           Factorlading    
Factor 1 Waardering 
 
7  Een van ons krijgt thuis overal de schuld van .        .71 
8  Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
  dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.                  .64 
9  Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
  dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld van.        .77 
11  Bij een discussie blijven wij geduldig.                         .63 
16  Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.              .81 
19  Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
   loopt het moeizaam.                      .68 
21   Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
   kritische of afkeurende toon.                      .80 
22   Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.          .77 
 
Factor 2 Samenwerking 
 
1  In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met  
  z’n allen.             .68 
2  Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes.                    .73 
3  Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.                    .79 
4  Wij kunnen naar elkaar luisteren.                    .80 
5  Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
  wordt het een chaos.                                 .64 
6  Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
            als er iets moet gebeuren.                  .71 
10  Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.       .74 
12  Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor 
  een probleem er één te kiezen.          .68 
13  Het is vervelend om met elkaar te praten.                   .75 
14  Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
  moeite om het te doen slagen.          .71 
15  In ons gezin doen wij dingen samen.                     .73 
17  Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
  dan houden wij dit voor ons.                          .42 
18  Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
  voeren wij hem ook uit.           .61 
20  Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over 
  moeilijkheden.            .71 
23  Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk blijken.          .63 
______________________________________________________________ 
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5.3 Confirmatieve factor analyse van een groep leerlingen
Deze groep is samengesteld uit 119 MBO avondschool-leerlingen en 60
HAVO/VWO leerlingen uit examenklassen van een scholengemeenschap. De
werving van deze groep heeft plaatsgevonden via een onderwijsinstelling en
een scholengemeenschap. De demografische kenmerken van deze samenge-
stelde groep zijn vermeld in Tabel 5.4.

Ook in deze steekproef is onderzocht of de factorstructuur die in het onderzoek
van de groep moeders van middelbare scholieren (zie hoofdstuk 4) is gevon-
den, model 1, wordt teruggevonden. 

Tabel 5.5. geeft de model fit indices van factormodellen aan.
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5.3. Confirmatieve factor analyse van een  groep leerlingen. 
Deze groep is samengesteld uit 119 MBO avondschool-leerlingen en 60 
HAVO/VWO leerlingen uit examenklassen van een scholengemeenschap. De 
werving van deze groep heeft plaatsgevonden via een onderwijsinstelling en een 
scholengemeenschap.  De demografische kenmerken van deze samengestelde 
groep zijn vermeld in Tabel 5.4.  
 
 
 
Tabel 5.4.  
Demografische Kenmerken MBO/HAVO/VWO leerlingen. 
_____________________________________________________________ 
 
Demografisch  Frequentie  Demografisch        Frequentie  
Kenmerk  (Percentage)  Kenmerk        (Percentage) 
_____________________________________________________________ 
Geslacht                                                Opleidingb  

       -Man 130 (72.6%)        - Laag (t/m                          
MAVO) 

92   (51.4%) 

       -Vrouw 49   (27.4%)        - Midden           
(o.a. MBO) 

87   (48.6%) 

Leeftijda   Gezinspositie c  
        -16-19 jaar 60   (33.5%)        - Kind 137 (76.5%) 
        -20-29 jaar 62   (34.6%)        - Ouder 42   (23.5%) 
        -30-39 jaar                                                                            23   (12.8%)    
        -40-49 jaar 24   (13.4%)    
        -50-62 jaar 5     (2.8%)    
        -Onbekend 5     (2.8%)    
__________________________________________________________________ 
Opmerking.  a De gegevens hebben betrekking op 179 personen, gemiddelde leeftijd 
26.1 jaar (standaard deviatie 10.9).  b Bij avondschool leerlingen is de vooropleiding 
aangegeven, bij de middelbare scholieren (die minstens in klas 4 zitten) is de de 
actuele opleiding vermeld.  
c  Gezinspositie geeft aan, of de respondent ouder of volwassen kind in het gezin is. 
 
 
 
 Ook in deze steekproef is onderzocht of de factorstructuur die in het 
onderzoek van de groep moeders van middelbare scholieren (zie hoofdstuk 4) is 
gevonden, model 1, wordt teruggevonden.  
Tabel 5.5. geeft de model fit indices van  factormodellen aan. 

Tabel 5.4 
Demografische Kenmerken MBO/HAVO/VWO leerlingen.
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Model 1 blijkt opnieuw beter te passen dan een een-factor model, maar de fit-
indices geven aan dat model 1 niet goed past bij de gegevens van deze groep.
Op grond van de modificatie-indicatoren is ook hier item 4 (‘Wij kunnen naar
elkaar luisteren’) naar de factor Samenwerking verplaatst, wat resulteerde in
een betere, maar nog onvoldoende, passendheid. Vervolgens blijkt dat item 17
(‘Als wij het ergens niet mee eens zijn, dan houden we dit voor ons’, gespie-
geld weergegeven) van de factor Samenwerking een te lage lading op de eigen
factor had. Dat wijst er op dat item 17 bij deze relatief jonge onderzoeksgroep
niet goed voldoet. Weglating van dit item levert een factormodel op dat redelijk
tot goed past bij de gegevens. De voor attenuatie gecontroleerde correlatie tus-
sen de twee factoren is r = .83. Tabel 5.6 laat de gestandaardiseerde factorla-
dingen zien van het best passende factor model voor de VGK, met item 4 van
de factor Waardering naar de factor Samenwerking en met item 17 verwijderd.
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Tabel 5.5. 
Confirmatieve factor analyses van de VGK in de onderzoeksgroep VWO- en 
MBO-leerlingen (n=178): Model fit indices van  factormodellen op  basis van 
MLM-schatting. 
Factor model "2 df CFI TFI RMSEA SRMR 

 
1-factor model 
 
 

412.7 230 .832 .815 .067 .070 
 

2-factoren, model 1 395.1 229 .847 .831 .064 .069 
 

2-factoren, model 1, item 4  
naar factor 2 

 
373.8 

 
229 

 
.867 

 
.853 

 
.059 

 
.066 

 
2-factoren, model 1, item 4  
naar factor 2, 
item 17 verwijderd 

 
 
 
325.8 
 

 
 
 
208 
 

 
 
 
.874 
 

 
 
 
.875 
 

 
 
 
.056 
 

 
 
 
.062 
 

____________________________________________________________________ 
Opmerking. CFI= comparative fit index; TLI= Tucker-Lewis index, RMSEA= root 
mean square error of approximation; SRMR= standardized root mean square 
residual. 
 
 
 
 Model 1 blijkt opnieuw beter te passen dan een een-factor model, maar de 
fit-indices geven aan dat model 1 niet goed past bij de gegevens van deze groep. 
Op grond van de modificatie-indicatoren is ook hier item 4 ('Wij kunnen naar 
elkaar luisteren')  naar de factor Samenwerking verplaatst, wat resulteerde in een 
betere, maar nog onvoldoende, passendheid. Vervolgens blijkt dat item 17 ('Als 
wij het ergens niet mee eens zijn, dan houden we dit voor ons', gespiegeld 
weergegeven) van de factor Samenwerking een te lage lading  op de eigen factor 
had. Dat wijst er op dat item 17 bij deze relatief jonge onderzoeksgroep niet goed 
voldoet. Weglating van dit item levert een factormodel op dat redelijk tot goed 
past bij de gegevens. De voor attenuatie gecontroleerde correlatie tussen de twee 
factoren is  r = .83. Tabel 5.6 laat de gestandaardiseerde factorladingen zien van 
het best passende factor model voor de VGK,  met item 4 van de factor 
Waardering naar de factor Samenwerking en met item 17 verwijderd. 
 
 

Tabel 5.5 
Confirmatieve factor analyses van de VGK in de onderzoeksgroep VWO- en MBO-leerlin-
gen (n=178): Model fit indices van factormodellen op basis van MLM-schatting.
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Tabel 5.6.  
Gestandaardiseerde factorladingen van het best passende factor model voor de 
VGK (zonder item 17) in een groep leerlingen (n=178). 
_________________________________________________________________ 
Nummer Omschrijving item               Gestandaardiseerde 
Item         Factorlading 
Factor 1 Waardering 
 
7  Een van ons krijgt thuis overal de schuld van .        .57 
8  Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
  dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.         .55 
9  Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
  dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld van.         .61 
11  Bij een discussie blijven wij geduldig.                    .49 
16  Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.                   .63 
19  Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
   loopt het moeizaam.                  .56 
21   Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
   kritische of afkeurende toon.                      .72 
22   Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.        .71 
 
Factor 2 Samenwerking 
 
1  In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken  
  met z’n allen.                         .46 
2  Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes.                     .67 
3  Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.                     .57 
4  Wij kunnen naar elkaar luisteren.           .63 
5  Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
  wordt het een chaos.                        .69 
6  Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
  als er iets moet gebeuren.            .46 
10  Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.        .51 
12  Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor 
  een probleem er één te kiezen.           .45 
13  Het is vervelend om met elkaar te praten.                     .68 
14  Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
  moeite om het te doen slagen.           .64 
15  In ons gezin doen wij dingen samen.                      .54 
18  Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
  voeren wij hem ook uit.            .47 
20  Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over 
  moeilijkheden.             .55 
23  Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk blijken.           .55 
 
 

Tabel 5.6 
Gestandaardiseerde factorladingen van het best passende factor model voor de VGK (zon-
der item 17) in een groep leerlingen (n=178).
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5.4 Generaliseerbaarheid van het VGK factor model
De generaliseerbaarheid van het factormodel van de VGK is onderzocht met
behulp van confirmatieve factoranalyse (CFA) over meerdere groepen, zoals
mannen en vrouwen, ouders en kinderen. Het onderzoek naar de generaliseer-
baarheid van het factormodel maakt deel uit van onderzoek naar de begrips-
validiteit. CFA-procedures zijn daar het meest geschikt voor (zie Reise et al.,
2000). 

Getoetst is of de verdeling van de items over de factoren en de ladingen van
de items op alle factoren, de intercept en de unieke variantie (fout variantie)
van de items in verschillende subgroepen hetzelfde zijn.

In de totale onderzoeksgroep ( n = 632) zijn de volgende groepen samenge-
nomen:
1. Moeders van middelbare scholieren, (n = 221), dit is dezelfde groep van

de EFA, zie Tabel 4.1. voor de beschrijving van demografische kenmer-
ken.

2. Psychiatrische patiënten, (n = 233), zie Tabel 5.1. voor de beschrijving van
demografische en klinische kenmerken.

3. MBO-avondschool leerlingen (n = 119) en middelbare scholieren uit eind-
examenklassen (n = 60). De groep middelbare scholieren is eveneens de
test-hertest groep, waarvan voor deze analyse de eerste afname is gebruikt.
Zie hoofdstuk 6 en Tabel 5.4 voor de beschrijving van demografische ken-
merken.

5.5 Confirmatieve factor analyse van alle respondenten 
Allereerst is het VGK-factormodel met 2 gecorreleerde factoren, model 1 (zie
hoofdstuk 4), geëvalueerd door de fit-indices te vergelijken met de fit-indices
van een factormodel met één factor. 
Tabel 5.7. laat zien, dat het model met één factor niet aan de meeste criteria
voor voldoende fit voldoet. Het model met 2 gecorreleerde factoren past beter
bij de gegevens dan het model met één factor. 

Het verplaatsen van item 4 (‘Wij kunnen naar elkaar luisteren’) van factor
Waardering naar de factor Samenwerking, blijkt niet alleen in de beide kleinere
steekproeven, maar ook in de totale onderzoeksgroep tot een betere passing
te leiden. 

Hoewel het aangepaste factormodel 1 goed aansluit bij de gegevens, is on-
derzocht of weglating van item 17 (‘Als wij het ergens niet mee eens zijn, dan
houden we dit voor ons’, gespiegeld weergegeven), zoals gevonden in de
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nieuwe niet-klinische steekproef, een duidelijk verbeterde aansluiting geeft .
Vervolgens is onderzocht welke items uit eenzelfde factor sterker met elkaar
samenhangen dan blijkt uit hun factorladingen (d.w.z. itemparen waarbij een
substantiële correlatie tussen de fouttermen wordt gevonden). Als deze items
ook inhoudelijk sterk verwant zijn aan elkaar, dan kunnen ze beschouwd wor-
den als een ‘minor factor’ binnen de factor waar ze toe behoren. Het factor-
model kan worden verbeterd door ook deze minor-factors er in op te nemen.
Dat heeft geen praktische consequenties, de betekenis van de factoren wordt
er niet door veranderd, maar het uitgebreide factormodel geeft wel inzicht in
de structuur van de factoren. 

Weglating van item 17 (‘Als wij het ergens niet mee eens zijn, dan houden
we dit voor ons’, gespiegeld weergegeven) uit het aangepaste factormodel 1
blijkt niet tot een substantieel betere aansluiting te leiden. Item 17 is dan ook
niet verwijderd. 

Aan de hand van de Modificatie Indices (MI’s) zijn 4 item-paren (‘subfacto-
ren’) gevonden waarvan de correlatie tussen de fouttermen .10 of hoger was. 

Binnen de factor Waardering is één subfactor gevonden bestaand uit de
items 21 en 22 (‘afkeurende toon of opmerkingen’). 

Binnen de factor Samenwerking worden 3 subfactoren gevonden die de 3
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5.4. Generaliseerbaarheid van het VGK factor model.  
De generaliseerbaarheid van het factormodel van de VGK is onderzocht met 
behulp van confirmatieve factoranalyse (CFA) over meerdere groepen, zoals 
mannen en vrouwen, ouders en kinderen. Het onderzoek naar de 
generaliseerbaarheid van het factormodel maakt deel uit van onderzoek naar de 
begripsvaliditeit. CFA-procedures zijn daar het meest geschikt voor (zie Reise et. 
al, 2000).  
 Getoetst is of  de verdeling van de items over de factoren en de ladingen 
van de items op alle factoren, de intercept en de unieke variantie (fout variantie) 
van de items in verschillende subgroepen hetzelfde zijn. 
 
 In de totale onderzoeksgroep ( n = 632) zijn de volgende  groepen 
samengenomen: 

1. Moeders van middelbare scholieren, (n = 221), dit is dezelfde groep van 
de EFA, zie Tabel 4.1. voor de beschrijving van demografische 
kenmerken. 

2. Psychiatrische patiënten, (n = 233), zie Tabel 5.1. voor de beschrijving 
van demografische en klinische kenmerken. 

3. MBO-avondschool leerlingen (n = 119) en middelbare scholieren uit 
eindexamenklassen (n = 60). De groep middelbare scholieren is eveneens 
de test-hertest groep, waarvan voor deze analyse de eerste afname is 
gebruikt. Zie hoofdstuk 6 en Tabel 5.4 voor de beschrijving van 
demografische kenmerken. 

 
5.5. Confirmatieve factor analyse van alle respondenten.  
Allereerst is het VGK-factormodel met 2 gecorreleerde factoren, model 1 (zie 
hoofdstuk 4), geëvalueerd door de fit-indices te vergelijken met de fit-indices van 
een factormodel met één factor.  
Tabel 5.7. laat zien, dat het model met één factor niet aan de meeste criteria voor 
voldoende fit voldoet. Het model met 2 gecorreleerde factoren past  beter  bij de 
gegevens dan het model met één factor.  
 
Tabel 5.7.  
Confirmatieve factor analyses van de VGK: Model fit indices van MLM 
schattingsmethode van 4 factormodellen (n=632). 
Factor model "2 df CFI TFI  RMSEA           SRMR 

 
1-factor 953.38 230 .877 .865. .071                .051 

 
2 gecorreleerde 
factoren: model 1 

818.25 229 .900 .889 .064   .049 
 

Aangepast model 1 
(item 4 verplaatst 
naar factor 2) 

732.93 229 .914 .905 .059   .046 

VGK factormodela. 612.35 225 .930 .930 .050   .040  
__________________________________________________________ 
Opmerking. CFI= comparative fit index; TLI= Tucker-Lewis index, RMSEA= root mean 
square error of approximation; SRMR= standardized root mean square residual.  a. Fouten-
correlatie van de itemparen; items 3-5, 10-23, 12-20 & 21- 22 toegevoegd aan aangepast 
model 1.  
 
  

Tabel 5.7 
Confirmatieve factor analyses van de VGK: Model fit indices van MLM schattingsmethode
van 4 factormodellen (n=632).

Tabel 5.8 
Gestandaardiseerde factorladingen van het VGK factormodel.→

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 42



43

Confirmatieve factoranalysesTabel 5.8.  
Gestandaardiseerde factorladingen van het VGK factormodel. 
Nummer Omschrijving item         Gestandaardiseerde 
Item             Factorlading  

       
Factor 1 Waardering 
 
7  Een van ons krijgt thuis overal de schuld van.        .68 
8  Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
  dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.        .61 
9  Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
  dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld van         .70  
11  Bij een discussie blijven wij geduldig.         .62 
16  Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.                   .77 
19  Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
   loopt het moeizaam.                 .67 
21   Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
   kritische of afkeurende toon.                      .74 
22   Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.                  .68 
 
Factor 2 Samenwerking 
 
1  In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken  
  met z’n allen.                        .61 
2  Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes.                    .73 
3  Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.                                
.74 
4  Wij kunnen naar elkaar luisteren.                   .76 
5  Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
  wordt het een chaos.                       .72 
6  Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
   als er iets moet gebeuren.           .66 
10  Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.       .71 
12  Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor  
  een probleem er één te kiezen.          .63 
13  Het is vervelend om met elkaar te praten.                    .77 
14  Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
  moeite om het te doen slagen.          .69 
15  In ons gezin doen wij dingen samen.                     .63 
17  Als wij het ergens niet mee eens zijn,  
  dan houden wij dit voor ons.                      .46 
18  Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
  voeren wij hem ook uit.           .61 
20  Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over 
  moeilijkheden. 
23  Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk blijken.       .66 
______________________________________________________________ 
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oorspronkelijke domeinen weerspiegelen. Deze subfactoren bestaan uit de
itemparen 3 en 5 (‘problemen aanpakken’), 10 en 23 (‘steunende communi-
catie’) en 12 en 20 (‘besluitvaardigheid’).

Opname van deze 4 subfactoren in het aangepaste factormodel leidt tot een
nog betere aansluiting bij de gegevens. Het model met de 4 subfactoren toe-
gevoegd, wordt het uiteindelijke VGK factormodel genoemd.

Tabel 5.8. toont het nummer van het item in de vragenlijst, de omschrijving
van het item en de gestandaardiseerde factorladingen van het VGK factormo-
del.

Vrijwel alle factorladingen blijken boven .60 te liggen, alleen item 17 (‘Als
wij het ergens niet mee eens zijn, dan houden we dit voor ons’, gespiegeld
weergegeven) heeft een lagere lading. De factorladingen die in de gehele on-
derzoeksgroep zijn gevonden zijn over het geheel genomen lager dan de fac-
torladingen die bij de onderzoeksgroep van psychiatrische patiënten zijn
gevonden en hoger dan in de onderzoeksgroep MBO/HAVO/VWO leerlin-
gen.

5.6 Factoriële invariantie van het VGK factormodel
Met behulp van multi-groep confirmatieve factoranalyse (MGCFA; zie Schmitt
& Kuljanin, 2008, voor een beschrijving van deze methode) is de factoriële
invariantie van de VGK onderzocht. 

Tabel 5.9. laat de fit indices zien voor de toetsing van de invariantie hypo-
theses.

De volgende resultaten zijn gevonden.
1 Metrieke invariantie is bij alle subgroep-indelingen (geslacht, leeftijd, op-

leidingsniveau, ouder/kind positie, klinische status) aanwezig. Ouder/kind
positie is het invullen van de VGK als ouder of als volwassen kind in het
gezin. Dat betekent dat de factorladingen van de items op de twee factoren
Waardering en Samenwerking niet afhangen van geslacht, leeftijd, oplei-
dingsniveau, ouder/kindpositie en klinische status. Dat is een belangrijke
steun voor de begripsvaliditeit van de VGK factoren. 

2 De hypothese van sterke factoriële invariantie kan niet worden verworpen
voor de variabelen geslacht, opleiding en klinische status. Dat betekent dat
verschillen in factorscores tussen mannen en vrouwen, tussen laag en hoog
opgeleiden en tussen klinische en niet-klinische groepen eenduidig geïn-
terpreteerd kunnen worden als verschillen die berusten op de onderlig-
gende factor. Dit is niet het geval voor de variabelen leeftijd en
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ouder/kindpositie. Hierdoor kan niet uitgesloten worden dat andere facto-
ren, zoals een verschil in test-attitude, mede van invloed zijn op gevonden
verschillen in factorscores tussen jonge en oudere respondenten respectie-
velijk tussen respondenten die de VGK items als kind of als ouder beant-
woorden. Het is aannemelijk dat deze andere factoren slechts een geringe
invloed hebben op verschillen in de testscores tussen jonge versus oudere
en kinderen versus ouders. 
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 Vrijwel alle factorladingen blijken boven .60 te liggen, alleen  item 17 
('Als wij het ergens niet mee eens zijn, dan houden we dit voor ons', gespiegeld 
weergegeven) heeft een lagere lading. De factorladingen die in de gehele 
onderzoeksgroep zijn gevonden  zijn over het geheel genomen lager dan de 
factorladingen die bij de onderzoeksgroep van psychiatrische patiënten zijn 
gevonden en hoger dan in de onderzoeksgroep  MBO/HAVO/VWO  leerlingen. 
 
5.6. Factoriële invariantie van het VGK factormodel. 
Met behulp van multi-groep confirmatieve factoranalyse (MGCFA; zie Schmitt 
& Kuljanin, 2008, voor een beschrijving van deze methode) is de factoriële 
invariantie van de VGK onderzocht.  
Tabel 5.9. laat de fit indices zien voor de toetsing van de invariantie hypotheses. 
 
 
Tabel 5.9.                                                                                                                                                                                                
Fit indices voor de toetsing van invariantie hypotheses met betrekking tot 
geslacht, opleidingsniveau, klinische status, leeftijd en rol in het gezin. 
Kenmerk/Hypothese                                                                        "2 df     CFI          TFI                RMSA                            

 
Geslacht 1       
1. basis multigroep factormodel 870.5 448 .933 .924 .055  
2. metrieke invariantie (gelijke ladingen) 896.3 469 .932 .927 .054  
3. sterke factoriële invariantie (gelijke  
    ladingen en intercepts) 

942.3 490 .928 .926 .054  

 
Opleidingsniveau 2 

      

1. basis multigroep factormodel 710.7 446 .932 .922 .050  
2. metrieke invariantie 741.6 467 .929 .923 .050  
3. sterke factoriële invariantie 781.9 488 .924 .921 .050  
       
Leeftijd 3       
1. basis multigroep factormodel 1063.1 664 .932 .922 .054  
2. metrieke invariantie 1133.5 706 .927 .921 .054  
3. sterke factoriële invariantie 1261.4 748 .912 .911 .058  
3a. partieel sterke factoriële invariantie:  
     intercept vrij voor items 10, 11 en 14 

1220.7 
 

745 
 

.919 
 

.917 
 

.056 
 

 
 

 
Ouder/kind positie 4 

      

1. basis multigroep factormodel 796.1 444 .932 .923 .052  
2. metrieke invariantie 829.2 466 .930 .924 .052  
3. sterke factoriële invariantie 939.7 487 .913 .910 .056  
3a. partieel sterke factoriële invariantie:  
intercept vrij voor items 9, 10 en 14 
 

886.9 
 

484 
 

.922 
 

.919 
 

.053 
 

 
 

Klinische status 5       
1. basis multigroep factormodel 789.3 444 .932 .923 .050  
2. metrieke invariantie 824.8 465 .929 .923 .049  
3. sterke factoriële invariantie 878.8 486 .923 .920 .051  
       
       
Opmerking.  
CFI= comparative fit index; TLI= Tucker-Lewis index, RMSEA= root mean square error of 
approximation; SRMR= standardized root mean square residual. 
1:  man N= 101; vrouw N= 528; 2: t/m MBO-niveau N= 160; boven MBO-niveau N= 319; 3: 16 – 
34 jaar N= 245; 35-44 jaar N= 149; 45-60 jaar N= 220; 4: kind N= 225; ouder N=359 ; 5: niet-
klinisch N= 399; klinisch N= 233. 

Tabel 5.9 
Fit indices voor de toetsing van invariantie hypotheses met betrekking tot geslacht, oplei-
dingsniveau, klinische status, leeftijd en rol in het gezin.
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Met behulp van modificatie indices is onderzocht bij welke items de intercepts
duidelijk verschillen. Zowel bij jongere respondenten (in vergelijk tot oudere
respondenten) als respondenten in de kind-rol (in vergelijking tot respondenten
in de ouder-rol) zijn duidelijk lagere waarden van de intercepts gevonden bij
de items 10 (‘Als iemand thuis verdrietig is, dan wordt er gepraat’) en 14 (‘Als
we met elkaar iets doen dan kost het de grootst mogelijke moeite om het te
laten slagen’, gespiegeld weergegeven). Bij jongere respondenten blijkt ook
de intercept van item 11 (‘Bij een discussie blijven wij geduldig’) lager te zijn
dan bij de beide oudere leeftijdsgroepen. De intercept van item 9 (‘Als wij in
ons gezin met elkaar praten, dan geeft dikwijls een van ons iemand anders er-
gens de schuld van’, gespiegeld weergegeven) is lager bij respondenten die
de VGK vanuit de kindpositie hebben ingevuld. De lagere waarden van de in-
tercepts wijzen waarschijnlijk op een wat kritischer of minder sociaal wense-
lijke stijl van beantwoorden. 

De invloed van andere aspecten dan de factoren Waardering respectievelijk
Samenwerking op verschillen in testscores tussen jonge en oudere responden-
ten en tussen respondenten in kind-rol en in ouder-rol, blijkt dus beperkt te
zijn tot een 3-tal items. Omdat de verschillen in intercepts bovendien in de-
zelfde richting liggen, mag geconcludeerd worden dat er sprake is van partiële
factoriële invariantie over de variabelen leeftijd en ouder/kindpositie. 

Op grond van de resultaten van simulatiestudies mag er dan ook van uit
worden gegaan dat verschillen in testscores op de VGK een goede weerspie-
geling zijn van verschillen in de factorscores van jongere en oudere personen
en van kinderen en ouders (Schmitt & Kuljanin, 2008).

De verbeterde VGK is de definitieve versie waarmee in deze studie verder
onderzoek is gedaan. Deze versie bestaat uit 23 items, te verdelen over de twee
schalen Waardering (8 items) en Samenwerking (15 items). De schaal Waar-
dering wordt in gelijke richting als de factor Samenwerking gescoord, zodat
de beide factoren bij elkaar kunnen worden opgeteld. Een hoge score op de
VGK schalen geeft gezond gezinsfunctioneren aan.
De VGK-items van de definitieve versie staan vermeld in Tabel 5.10. Het
VGK- formulier is opgenomen in Bijlage B. 
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Tabel 5.10 
De items van de definitieve versie Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK). →
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Tabel 5.10.  
De items van de definitieve versie Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK). 

_________________________________________________________________ 

Itemnummer             Omschrijving item*  

Schaal 1 Waardering (8 items) 
 
7  Een van ons krijgt thuis overal de schuld van .*   
8  Als iemand zich vergist of een fout maakt, 
  dan blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.   
9  Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 
  dikwijls één van ons iemand anders ergens de schuld van.*  
11  Bij een discussie blijven wij geduldig.    
16  Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.*   
19  Als wij thuis samen spelen of werken, dan 
   loopt het moeizaam.*      
21   Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een 
   kritische of afkeurende toon.*     
22   Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.*  
  
Schaal 2 Samenwerking (15 items) 
 
1  In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met z’n allen.  
2  Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes.    
3  Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.* 
4  Wij kunnen naar elkaar luisteren.   
5  Als er een probleem is, dan raken wij erin verstrikt of 
  wordt het een chaos.*      
6  Het lukt ons om de aandacht van de anderen te krijgen 
   als er iets moet gebeuren.      
10  Als thuis iemand verdrietig is, dan wordt er gepraat.   
12  Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor 
   een probleem er één te kiezen.     
13  Het is vervelend om met elkaar te praten.*    
14  Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 
  moeite om het te doen slagen.*     
15  In ons gezin doen wij dingen samen.    
17  Als wij het ergens niet mee eens zijn, 
  dan houden wij dit voor ons.*     
18  Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben, 
  voeren wij hem ook uit.      
20  Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over    
     moeilijkheden.       
23            Thuis laten wij waardering voor elkaar duidelijk blijken. 
________________________________________________________________  
Opmerking.  De gemarkeerde 11 items (*) zijn gespiegeld in de vragenlijst 
opgenomen en dienen  bij scoring te worden omgescoord. 
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5.7 De betekenis van de schalen Waardering en Samenwerking
De twee schalen Waardering en Samenwerking hangen sterk met elkaar samen.
In de totale onderzoeksgroep (n = 632) is de product-moment correlatie r =.76.
De sterke samenhang rechtvaardigt het gebruik van de VGK Totaal score, maar
de samenhang is niet zo sterk dat afgezien moet worden van het gebruik van
de afzonderlijke schalen. Het is van belang om de specifieke betekenis van
elk van de twee schalen en de klinische en theoretische betekenis van het sa-
menvoegen van de scores van beide schalen te onderkennen. 

De schaal Waardering heeft betrekking op het affectief klimaat bij de onder-
linge interacties binnen het gezin. De items gaan over:
• De wijze waarop men in het gezin afkeurende opmerkingen maakt: onge-

richte (d.i. niet op een gezinslid gericht) of niet-specifieke (d.i. in globale
termen en niet op specifiek gedrag gericht) afkeurende opmerkingen of
gerichte, specifieke afkeurende opmerkingen.

• In het gezin worden wraakgedachten of wraakgevoelens geuit of waarde-
rende, constructieve gedachten of gevoelens.

• In het gezin vindt ongerichte, impulsief geuite kwaadheid plaats, met als
tegenstelling het gericht uiten van irritaties.

• Het uiten van positieve gevoelens.
• Het uitdrukking geven aan plezier en engagement met elkaar.
• Het blijk geven van het uitdrukken van verdriet en het hebben van zorg je-

gens elkaar.
• Het uiten van waardering voor elkaar.

De schaal Samenwerking heeft betrekking op de kwaliteit van relationele vaar-
digheden, met name op de gebieden communicatie, samenwerking en pro-
bleemoplossen (zoals kunnen improviseren). Inhoudelijk gaat het om:
• De wijze waarop men elkaars aandacht trekt.
• De gezamenlijke deelname aan activiteiten.
• De coordinatie en uitvoering van activiteiten.
• Het in het gezin kenbaar maken van ideeën of opvattingen over een taak

of opgave.
• Het inbrengen van ideeën of oplossingen, de aard van de feedback op el-

kaars ideeën of oplossingen, het naar voren laten komen van de voor’s en
tegens bij belangrijke vragen, het tot een keuze komen bij een taak of op-
gave.
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• De wijze waarop men komt tot de juiste uitvoering van hetgeen gekozen
is en de aard van de feedback (constructief of afbrekend) over het resultaat
van de uitvoering.

• Het plaatsvinden van een geordende en overzichtelijke discussie; in de dis-
cussie rekening met elkaar houden en elkaar aanvullen, het op actieve wijze
naar elkaar luisteren. 

In de praktijk van de partner-relatie en gezinstherapie zijn beide schalen zinvol
omdat de aan/afwezigheid van bepaalde kenmerken tot verschillende inter-
venties aanleiding kan geven. 

5.8 Bespreking
Het twee-factor model is met behulp van confirmatieve factoranalyse getoetst
in nieuwe onderzoeksgroepen. Na verplaatsing van één item past het twee-
factor model goed bij de gegevens van beide groepen en ook bij de gegevens
van de totale onderzoeksgroep.

Uit de eerste CFA blijkt de factorstructuur die met EFA in de groep moeders
van middelbare scholieren is gevonden (factormodel 1), goed aan te sluiten
bij de gegevens van de psychiatrische groep, na verplaatsting van item 4 (‘Wij
kunnen naar elkaar luisteren’) naar de andere factor. Deze verplaatsing is ook
inhoudelijk goed te verdedigen. 

Uit de tweede CFA blijkt een redelijk tot goede passing van het factormodel
1 bij de gegevens van de groep leerlingen, nadat hetzelfde item is verplaatst
naar de andere factor en één item is weggelaten. 

In het derde CFA onderzoek is een goede aansluiting bij de gegevens van
de totale (heterogene) onderzoeksgroep gevonden voor het uiteindelijke VGK
factormodel. Dit is factormodel 1 na verplaatsing van item 4 en met 4 corre-
laties tussen error-termen van itemparen. 

De resultaten van het onderzoek naar de factoriële invariantie laten zien dat
de factorladingen van de items van beide schalen niet afhangen van geslacht,
leeftijd, opleidingsniveau, ouder/kind positie en klinische status. De verschil-
len in testscores op de schalen zijn een goede weergave van de verschillen in
de factorscores van jongere ten opzichte van die van oudere respondenten en
van kinderen ten opzichte van ouders. Dit betekent, dat het VGK factormodel
generaliseerbaar is naar afzonderlijke groepen. Dit gegeven ondersteunt de
begripsvaliditeit.

Nader onderzoek naar de overeenkomst in voorspellende waarde van de
factorscores bij kind/ouder positie in het gezin en bij jongere en oudere re-
spondenten zal uitsluitsel moeten geven over de mate van vergelijkbaarheid
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van de factorscores in deze groepen.
Er zijn geen onderzoeken bekend van zelf-rapportage vragenlijsten over

gezinskenmerken met onderzoek naar factoriële invariantie. Het is dan ook
niet mogelijk om de resultaten te vergelijken met die van andere onderzoe-
ken.
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Proefschrift

De proef zit in een bak;
het schrift ligt op tafel.

Uit:Ledig erf, stel mij niet teleur, eenvou-
dige poëzie voor intelligente mensen, door
Ad Beenackers, psycholoog en dichter
(2010). Uitgeverij IJzer, Utrecht.
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6
Betrouwbaarheid

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk is onderzoek beschreven naar de interne consistentie van de
VGK, gevolgd door test-hertestonderzoek.
Allereerst zijn meetfouten gespecificeerd die een rol kunnen spelen bij de me-
ting van de VGK schalen. Daarna zullen drie veel gebruikte meetmodellen
worden besproken en worden de resultaten gepresenteerd.

Het onderzoek naar de interne consistentie is uitgevoerd met de gegevens
van alle respondenten. In deze onderzoeksgroep zijn evenals bij de CFA over
alle groepen, vier groepen samengevoegd (n = 632).

Het onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid is uitgevoerd met de
gegevens van een groep middelbare scholieren (n = 60). Kenmerken van deze
steekproef zijn opgenomen in Tabel 5.4.

6.2 Meetprecisie, meetfouten en meetmodellen
Het onderzoek van de betrouwbaarheid heeft betrekking op drie soorten meet-
fouten: fluctuatiefouten (‘transient error’), toevallige responsfouten (‘random
response error’) en specifieke factor fouten (‘specific factor error’) (zie Schmidt,
Le, & Ileus, 2003).

Fluctuatiefouten hebben betrekking op de invloed op de testscore van (psy-
chologische) condities die als regel van voorbijgaande aard zijn maar min of
meer constant zijn tijdens de testafname, terwijl duidelijk is dat deze condities
geen deel uitmaken van het begrip dat bedoeld wordt. De stemming, het niveau
van emoties, de fysieke gesteldheid, enzovoort van een respondent zijn voor-
bijgaande condities die niet beschouwd kunnen worden als aspect van de be-
grippen die met de VGK worden gemeten, maar toch van invloed kunnen zijn
op de testscore. Deze veranderlijke condities zijn dus een bron van meetfouten.

Toevallige responsfouten zijn specifiek voor het moment van invullen van
elk der items. Dit wordt veroorzaakt door de kortstondige variaties van aan-
dacht, concentratie, mentale processen en afleiding. Deze foutenbron kan men
dikwijls reduceren door de itemscores op te tellen. Hoe meer items een schaal
of subschaal heeft, hoe minder responsfouten.
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Specifieke factor fouten komen voort uit idiosyncratische reacties van de
respondent op een aspect van de meetsituatie. Bij dit type meetfout gaat het
om de specifieke interpretatie van de respondent van aspecten van de redactie
(oftewel van de bewoordingen) van de items van de vragenlijst.

Schmidt et al. (2003) constateren dat de bijna universeel gebruikte equiva-
lentie-coëfficiënt Cronbach’s α (Cronbach, 1951; Drenth & Sijtsma, 2008)
faalt om fluctuatiefouten te beoordelen. Dit betekent dat er een foutieve schat-
ting van de betrouwbaarheid met Cronbach’s α wordt gegeven. Zij tonen aan
dat metingen van constructen, waarbij een positief affect een rol speelt, het
meest gevoelig zijn voor fluctuatiefouten. 

Sijtsma (2009) heeft er op gewezen dat Cronbach’s α geen juiste maat voor
de interne consistentie van een test is. Interne consistentie kan men beter on-
derzoeken met behulp van factoranalyse en toepassing van de item-respons
theorie, α is bijna de kleinste ondergrens voor de betrouwbaarheid die bekend
is. Door Cronbach’s α te rapporteren doen onderzoekers zichzelf tekort doordat
α een onderschatting van de betrouwbaarheid oplevert.
In dit onderzoek zal zowel Cronbach’s α als de gemaximaliseerde λ4 worden
gebruikt. Conform de aanbevelingen van Sijtsma (2009) zal ook gebruik ge-
maakt worden van factoranalyse, i.c. de covariance structure analysis proce-
dure (CSA) van Raykov (2001) waarin ook rekening wordt gehouden met de
invloed van correlaties tussen meetfouten.

6.3 Interne consistentie
De resultaten van onderzoek naar de interne consistentie staan in Tabel 6.1.
Uit Tabel 6.1 blijkt dat de betrouwbaarheden van de VGK schalen en de VGK
Totaal schaal rond of boven de waarde van .90 liggen. 

Hunsley en Mash (2007) stellen voor om bij de beoordeling van schalen voor
klinisch gebruik waarden van Cronbach’s α tussen α = .80 en α = .89 als goed
aan te merken en waarden boven α = .90 als excellent. Op basis van deze
grenswaarden kunnen de betrouwbaarheden van de VGK-schalen als ‘goed
tot excellent’ worden gekwalificeerd. 

Tegen de achtergrond van de uitgebreide discussies over de meting van be-
trouwbaarheid is het opvallend dat de betrouwbaarheidsmaten vrijwel dezelfde
uitkomsten geven voor de VGK schalen. Dit resultaat sluit echter aan bij de
uitkomsten van het simulatieonderzoek van Osburn (2000). Osburn vindt dat
Cronbach’s α in de meeste gevallen ongeveer gelijk is aan gemaximaliseerde
λ4, met uitzondering van de condities met matige of ernstige heterogeniteit
van de items. 
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6.4 Test-hertest onderzoek
Een andere methode voor het vaststellen van de betrouwbaarheid bestaat uit
het twee keer afnemen van de test met een zekere tussenperiode. De tussen-
periode moet lang genoeg zijn om herinneringseffecten te elimineren en kort
genoeg om veranderingen in wat de test meet te elimineren. De correlatie tus-
sen de scores op de eerste en tweede testafname geeft een schatting van de be-
trouwbaarheid. Omdat het hierbij gaat over een schatting van de
betrouwbaarheid in de tijd, wordt deze berekening van test-hertest stabiliteits-
coëfficiënt genoemd.

Green (2003) merkt op, dat fluctuatiefouten veroorzaakt zijn door variaties
in gevoelens, gemoedstoestanden en mentaal functioneren door de tijd heen.
Als deze fouten aanwezig zijn, is de gebruikelijke coëfficiënt α een onjuiste
schatting van de betrouwbaarheid. Green heeft een ‘ware score’ model ont-
wikkeld dat rekening houdt met fluctuatiefouten bij test-hertest data en waarbij
een betrouwbaarheidsschatting te berekenen is. Deze schatting wordt door
Green de test-hertest α genoemd: de waarde ervan is kleiner dan de coëfficiënt
α als fluctuatiefouten aanwezig zijn. Naast de gangbare correlatiecoëfficiënt
wordt in dit onderzoek ook de test-hertest coëfficiënt α van Green gebruikt.

Als derde maat bij test-hertest onderzoek is voor de equivalentie en stabili-
teit gebruik gemaakt van de equivalentie- en stabiliteitscoëfficiënt (coefficient
of equivalence and stability, CES, zie Schmidt et al. 2003). Deze maat is net
zoals de gemaximaliseerde λ4 gebaseerd op de optimale split-halves en past
het best bij het congenerische meetmodel. De berekening van deze betrouw-
baarheidscoëfficiënt houdt rekening met de drie eerder in dit hoofdstuk ge-
noemde typen meetfouten.
Aan scholieren van een scholengemeenschap is gevraagd om twee keer de
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Door Cronbach’s ! te rapporteren doen onderzoekers zichzelf tekort doordat ! 
een onderschatting van de betrouwbaarheid oplevert. 

In dit onderzoek zal zowel Cronbach’s ! als de gemaximaliseerde #4 
worden gebruikt. Conform de aanbevelingen van Sijtsma (2009) zal ook gebruik 
gemaakt worden van factoranalyse, i.c. de covariance structure analysis 
procedure (CSA) van Raykov (2001) waarin ook rekening wordt gehouden met 
de invloed van correlaties tussen meetfouten. 
 
6.3. Interne consistentie. 
De resultaten van onderzoek naar de interne consistentie staan in Tabel 6.1. Uit 
Tabel 6.1 blijkt dat de betrouwbaarheden van de VGK schalen en de VGK Totaal 
schaal rond of boven de waarde van .90 liggen.  
 
 
 
Tabel 6.1.  
Betrouwbaarheidsmaten interne consistentie van de VGK schalen  en VGK Totaal 
schaal (n=632)a 

           VGK schaal    VGK schaal  VGK- 
           Waardering     Samenwerking Totaal- schaal 
                ____________       ______________     ____________ 
Betrouwbaarheidsmaten 
 
Cronbach's !   .88   .92   .94 
 
Gemaximaliseerde #4          .89   .93   .95 
 
Raykov’s CSA  .88   .92   .94 
Opmerking. a  Zie Tabellen 4.1, 5.1 en 5.3 voor de demografische kenmerken van de 
groepen. 
 
 
 Hunsley en Mash (2007)  stellen voor om bij de beoordeling van schalen 
voor klinisch gebruik waarden van Cronbach’s ! tussen !  = .80 en !  = .89 als 
goed aan te merken en waarden boven ! = .90 als excellent. Op basis van deze 
grenswaarden kunnen de betrouwbaarheden van de VGK-schalen als 'goed tot 
excellent' worden gekwalificeerd.  
 Tegen de achtergrond van de uitgebreide discussies over de meting van 
betrouwbaarheid is het opvallend dat de betrouwbaarheidsmaten vrijwel dezelfde 
uitkomsten geven voor de VGK schalen. Dit resultaat sluit echter aan bij de 
uitkomsten van het simulatieonderzoek van Osburn (2000). Osburn vindt dat 
Cronbach’s ! in de meeste gevallen ongeveer gelijk is aan gemaximaliseerde #4, 
met uitzondering van de condities met matige of ernstige heterogeniteit van de 
items.  
 
6.4. Test-hertest onderzoek. 
Een andere methode voor het vaststellen van de betrouwbaarheid bestaat uit het 
twee keer afnemen van de test met een zekere tussenperiode. De tussenperiode 
moet lang genoeg zijn om herinneringseffecten te elimineren en kort genoeg om 
veranderingen in wat de test meet te elimineren. De correlatie tussen de scores op 
de eerste en tweede testafname geeft een schatting van de betrouwbaarheid. 
Omdat het hierbij gaat over een schatting van de betrouwbaarheid in de tijd, 

Tabel 6.1 
Betrouwbaarheidsmaten interne consistentie van de VGK schalen en VGK Totaal schaal
(n=632)a
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VGK in te vullen. Er ligt een periode van vier weken tussen de eerste en
tweede keer invullen.

De respondenten zijn middelbare scholieren uit de hoogste klassen van een
scholengemeenschap. Zij volgen MAVO, HAVO of VWO onderwijs. Leeftij-
den liggen tussen 16 en 21 jaar. De scholengemeenschap is een typische st-
reekschool in een plattelandsregio in een dunbevolkt gebied. Er is op basis
van vrijwilligheid gevraagd om mee te doen. De ouders zijn geïnformeerd en
de mogelijkheid is geboden, zowel aan de ouders en aan de leerlingen zelf,
om zonder opgave van redenen niet mee te werken aan het onderzoek. Daartoe
is het mogelijk aangeboden dat leerlingen per mail aan de onderzoeker of mon-
deling of schriftelijk bij de leerkracht aangeven niet deel te willen nemen. Er
zijn geen beloningen voor deelname gegeven.

Zestig (89%) van de 68 leerlingen die zijn benaderd hebben de VGK twee
keer ingevuld. Vijf scholieren (7%) geven aan niet mee te willen doen, waarbij
één ouder van een leerling nadrukkelijk per mail, zonder opgave van redenen,
heeft aangegeven geen toestemming te geven. Twee scholieren hebben slechts
één keer de VGK ingevuld, deze vragenlijsten zijn niet in het onderzoek op-
genomen. Van één scholier is het formulier niet bruikbaar, doordat alle vragen
met ‘zelden’ zijn beantwoord. Vier procent van de ingevulde VGK’s van het
totaal aantal leerlingen dat een VGK heeft ingevuld is aldus niet bruikbaar ge-
bleken voor het test-hertest onderzoek. Zie Tabel 5.4. voor kenmerken van de
scholieren die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Tabel 6.2. laat de resultaten zien van de twee metingen.
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Tabel 6.2  
Gemiddelde waarden en standaarddeviaties van het test-hertest onderzoek bij 
middelbare scholieren (n=60). a 

           Eerste meting        Tweede meting 
         _____________                      _______________ 
  
Schalen    M     (SD)   M     (SD) 
VGK schaal 
Waardering    28.2 (5.2)   28.1 (5.6) 
 
VGK schaal 
Samenwerking   54.4 (7.2)    55.9 (7.6)  
 
VGK- Totaal schaal   84.6  (10,8)   83.9 (12.0) 
Opmerking. a  De gemiddelden schaalscores bij de eerste en tweede meting zijn niet 
significant verschillend (p >.10). 
 
 
 
 Bij veel vragenlijsten treedt tussen de eerste en tweede afname een 
vermindering van de score op zonder dat er een therapeutische interventie is 
gedaan (Lange & Appelo, 2007). Dit wordt door Jorm, Duncan-Jones en Scott 
(1989) het hertest-effect genoemd. Het hertest-effect speelt een rol als men 
veranderingen na  interventies berekent. Als er een hertest-effect is, dan dienen 
veranderingen na interventies eerst gecorrigeerd te worden voor het normale test-
hertest-effect van de vragenlijst.  
 Bij het berekenen van het hertest-effect zijn van de VGK zijn de 
richtlijnen van Lange en Appelo (2007) gevolgd. Een hertest-effect wordt 
berekend door het verschil tussen de beide meetmomenten uit te drukken in een 
percentage van de standaarddeviatie van de eerste meting. De percentages van de 
twee schalen van de VGK liggen tussen 2 en 7 %. Op grond van deze resultaten 
is het niet nodig om een hertest-effect-correctie toe te passen. 
 
  In Tabel 6.3. staan de resultaten van test-hertest coëfficiënten vermeld.  
De resultaten geven aan, dat de test-hertest coëfficiënten van de schalen r = .72 
(p < .0001) of hoger zijn. Voor beide schalen Waardering en Samenwerking 
geldt, dat over een tijdsduur van een maand de verkregen beoordelingen stabiel 
zijn. De grootte van de coëfficiënten kan als goed beoordeeld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6.2 
Gemiddelde waarden en standaarddeviaties van het test-hertest onderzoek bij middelbare
scholieren (n=60).a
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De gemiddelde scores van de eerste en tweede meting verschillen niet signi-
ficant (p >.10).

Bij veel vragenlijsten treedt tussen de eerste en tweede afname een verminde-
ring van de score op zonder dat er een therapeutische interventie is gedaan
(Lange & Appelo, 2007). Dit wordt door Jorm, Duncan-Jones en Scott (1989)
het hertest-effect genoemd. Het hertest-effect speelt een rol als men verande-
ringen na interventies berekent. Als er een hertest-effect is, dan dienen veran-
deringen na interventies eerst gecorrigeerd te worden voor het normale
test-hertest-effect van de vragenlijst. 

Bij het berekenen van het hertest-effect zijn van de VGK zijn de richtlijnen
van Lange en Appelo (2007) gevolgd. Een hertest-effect wordt berekend door
het verschil tussen de beide meetmomenten uit te drukken in een percentage
van de standaarddeviatie van de eerste meting. De percentages van de twee
schalen van de VGK liggen tussen 2 en 7 %. Op grond van deze resultaten is
het niet nodig om een hertest-effect-correctie toe te passen.

In Tabel 6.3. staan de resultaten van test-hertest coëfficiënten vermeld. 
De resultaten geven aan, dat de test-hertest coëfficiënten van de schalen r = .72
(p < .0001) of hoger zijn. Voor beide schalen Waardering en Samenwerking
geldt, dat over een tijdsduur van een maand de verkregen beoordelingen stabiel
zijn. De grootte van de coëfficiënten kan als goed beoordeeld worden.
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Tabel 6.3. 
Test-hertest coëfficiënten van de VGK- schalen en de VGK-Totaal schaal bij 
middelbare scholieren (n=60). 
     
        VGK schaal   VGK schaal  VGK 
        Waardering            Samenwerking Totaal-schaal 
             ___________           ______________      ____________ 
 
Test-hertest coëfficiënten 
 
Test-hertest correlatie      .77     .82     .85 
 
 
Test-hertest  !   Green   .74     .72     .81 
 
Coëfficiënt equivalentie 
en stabiliteit (CES)      .79     .81     .83 
 
 
 
 
 
6.5. Bespreking. 
In dit hoofdstuk is allereerst de interne consistentie met drie verschillende 
meetmethoden,  namelijk met Cronbach’s !, met de gemaximaliseerde #4 en met 
Raykov’s CSA onderzocht. Het onderzoek toont aan, dat de interne consistentie 
goed is voor klinisch gebruik van de schalen.  
 In een tweede onderzoek is met drie verschillen meetprocedures een test-
hertest onderzoek uitgevoerd bij adolescenten, met de gebruikelijke test-hertest 
correlatie, met de test-hertest !  van Green en met de equivalentie- en 
stabiliteitscoëfficiënt. De resultaten laten zien, dat over een periode van een 
maand stabiel gemeten kan worden.  
 De invloed van de onderzochte meetfouten is gering. 
 
 

Tabel 6.3
Test-hertest coëfficiënten van de VGK- schalen en de VGK-Totaal schaal bij middelbare
scholieren (n=60).
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6.5 Bespreking
In dit hoofdstuk is allereerst de interne consistentie met drie verschillende
meetmethoden, namelijk met Cronbach’s α, met de gemaximaliseerde λ4 en
met Raykov’s CSA onderzocht. Het onderzoek toont aan, dat de interne con-
sistentie goed is voor klinisch gebruik van de schalen. 

In een tweede onderzoek is met drie verschillen meetprocedures een test-
hertest onderzoek uitgevoerd bij adolescenten, met de gebruikelijke test-hertest
correlatie, met de test-hertest α van Green en met de equivalentie- en stabili-
teitscoëfficiënt. De resultaten laten zien, dat over een periode van een maand
stabiel gemeten kan worden.

De invloed van de onderzochte meetfouten is gering.
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7
Begripsvaliditeit

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden drie onderzoeken gepresenteerd die betrekking heb-
ben op de begripsvaliditeit van de VGK. 

Het eerste onderzoek betreft de convergente en divergente validiteit. Daar-
toe is de samenhang onderzocht tussen de VGK en drie andere vragenlijsten.

In het tweede is de overeenstemming tussen de gezinsleden over de gezins-
kenmerken zoals gemeten met de VGK onderzocht. 

Het derde onderzoek betreft de samenhang van de VGK schalen met be-
oordelingen van de respondenten over de tevredenheid met het gezinsfunctio-
neren en over de aanwezigheid van ernstige gezinsproblemen.

In de eerste twee onderzoeken is gebruik gemaakt van een onderzoeksgroep
van 31 psychiatrische patiënten en hun gezinsleden. Deze patiënten vormen
een subgroep van de groep psychiatrische patiënten waarvan de demografische
en klinische kenmerken in Tabel 5.1 zijn vermeld. 

In het derde onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die in de totale
onderzoeksgroep van niet-klinische personen en psychiatrische patiënten zijn
verzameld. Zie voor demografische kenmerken de hoofdstukken 4 en 5.

7.2 Convergente validiteit 
De convergente validiteit van de VGK-schalen is geëvalueerd door de scores
op de VGK schalen te vergelijken met de scores op schalen en subschalen van
gestandaardiseerde, psychometrisch onderzochte meetinstrumenten die theo-
retisch verwante begrippen meten. De begrippen en meetinstrumenten zijn:
harmonie en openheid (Family of Origin Scale-Dutch van Lange, Kiss, Jansen,
& Neerscholten, 2003), probleemoplossen en communicatie (Interactionele
Probleem Oplossings Vragenlijst van Lange, 1983, 1995) en gebrek aan emo-
tionele steun en waargenomen kritiek (Level of Expressed Emotionschaal van
Gerlsma (Gerlsma,1998; Gerlsma & Hale III, 1997). Er worden sterke ver-
banden verwacht tussen de VGK-schalen en de schalen van de genoemde in-
strumenten.

De Family of Origin Scale-Dutch (FOS-D) meet het emotionele klimaat in
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het gezin van herkomst. Deze vragenlijst is de Nederlandse versie van een vra-
genlijst van Yelsma, Hovestadt, Anderson en Nilsson (2000). De vragenlijst
heeft diagnostische waarde met betrekking tot het gezin van herkomst (Lange,
Bollema, & Fluri, 2003) en is van belang voor onderzoek naar de kwaliteit
van onderlinge relaties, de expressieve sfeer in het gezin en opvoedingsstijl
in de gezinnen van oorsprong. In dit onderzoek wordt de totaalschaal van de
FOS-D gebruikt. De FOS-D bestaat uit 22 items met een vijf-punt Likert-
schaal. 

De Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst (IPOV) is een instrument
voor het taxeren van de mate waarin paren hun onderlinge problemen kunnen
oplossen. De schaal is unidimensioneel. Bij de VGK wordt het gezinsfunctio-
neren beoordeeld, bij de IPOV betreft het een beoordeling van de partner-re-
latie. Een sterke samenhang tussen een beoordeling van het gezinsfunctioneren
en een beoordeling van de partner-relatie wordt verwacht. De IPOV bestaat
uit 17 items die gescoord worden op een vijf-punt Likertschaal.

De Level of Expressed Emotionschaal (LEE) is een vragenlijst die beoogt
de mate van ‘expressed emotion’ in de sociale omgeving van psychiatrische
patiënten vast te stellen. Vaughn en Leff (1976) en Leff en Vaughn (1985) ont-
wikkelden het concept ‘expressed emotion’ (EE). EE is een samengestelde
maat waarin de emotionele houding van een gezinslid ten aanzien van de pa-
tiënt wordt uitgedrukt. Aspecten van EE zijn kritiek (afkeurende opmerkin-
gen), vijandigheid (globale afkeur of verwerping), emotionele over–
betrokkenheid, warmte en positieve opmerkingen. De vragenlijst LEE is ont-
wikkeld door Cole en Kazarian (1988). De Nederlandse versie van Gerlsma
(1988) heeft vier subschalen: Gebrek aan emotionele steun (19 items), Op-
dringerigheid (7 items), Irritatie (7 items) en Waargenomen kritiek (5 items).
De schalen Waardering en Samenwerking van de VGK zijn begripsmatig ver-
want aan de subschalen Gebrek aan emotionele steun en Waargenomen kritiek.
De LEE bestaat uit 38 items met een vier-punt Likertschaal.

De product-moment correlaties tussen de scores op de VGK-schalen en de
FOS-D, IPOV en LEE zijn vermeld in Tabel 7.1.
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De correlaties tussen de FOS-D en de VGK-schalen liggen dicht in de buurt
van de betrouwbaarheidscoëfficiënten van de VGK-schalen. Dit wijst erop dat
de beide vragenlijsten niet alleen dezelfde methode gebruiken maar ook in-
houdelijk nauw verwant zijn.

De verbanden tussen IPOV en de VGK-schalen zijn voor vrouwen (moe-
ders) en mannen (vaders) afzonderlijk bepaald. Uit Tabel 7.1. blijkt dat alle
correlaties rond r = .70 liggen, wat duidt op een sterke verwantschap tussen
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BegripsvaliditeitTabel 7.1.  
Product-moment correlaties tussen VGK-schalen en schalen van de Family of 
Origin Scale-Dutch, Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst en Level of 
Expressed Emotionschaal. 
 
 
 
Schalen  

 
      

Waardering 
 
__________ 

Samen-
werking 
________ 
 

VGK- 
Totaal 
______ 

    n 
_________________________________________________________________ 
FOS-D (totaalscore) 23      .82*** .90***        .88*** 

     
IPOV        moeders 21        .67***     .63***     .68*** 
                  vaders 17     .74***  .77***     .76*** 
     

LEEa     

Gebrek aan emotionele 
steun 

30        -.57***   -.52**       -.55*** 

Opdringerigheid 30 -.20 -.21  -.21 

Irritatie 30 -.28 -.30  -.30 

Waargenomen kritiek 30      -.59***  .60***        -.61*** 
LEE totaalscore 30   -.52**   -.49**      -.51** 

 
 

 
Opmerking. **: p<0.005;  ***: p<0.001;  p-waarden voor éénzijdige toetsing. 
a Omdat de LEE- en VGK-schalen tegengesteld gescoord worden (d.w.z. hoge 
scores op de LEE-subschalen wijzen op de aanwezigheid en hoge scores op de 
VGK-schalen juist op de afwezigheid  van problemen), zijn de correlaties negatief. 
 
 
 
 

Tabel 7.1 
Product-moment correlaties tussen VGK-schalen en schalen van de Family of Origin Scale-
Dutch, Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst en Level of Expressed Emotion-
schaal.
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de VGK schalen en de IPOV. Omdat de FOS-D betrekking heeft op het gezin
en de IPOV op de partnerrelatie, mocht verwacht worden dat de verwantschap
tussen de VGK-schalen aan de IPOV iets zwakker zou zijn dan aan de FOS-
D. Dat is inderdaad het geval. 

De correlaties van de VGK-schalen met de LEE- subschalen Gebrek aan
emotionele steun en Waargenomen kritiek liggen tussen r = -.52 en r = -.61.
De correlaties zijn negatief vanwege verschillen in de scoring: hoge scores op
de schalen van de LEE wijzen op de aanwezigheid van problemen (zoals ge-
brek aan emotionele steun).

7.3 Divergente validiteit
De divergente validiteit van de VGK-schalen is geëvalueerd door de scores
op de VGK schalen te vergelijken met de scores op subschalen van een psy-
chometrisch onderzocht meetinstrument die niet hetzelfde pretenderen te
meten: de subschalen Opdringerigheid en Irritatie van de Level of Expressed
Emotionschaal van Gerlsma (Gerlsma,1998; Gerlsma & Hale III, 1997). De
VGK schalen meten Opdringerigheid niet en Irritatie nauwelijks, waardoor
er een zwak verband mag worden verwacht tussen scores op de VGK schalen
en scores op de twee laatstgenoemde LEE schalen. 

Tabel 7.1 laat zien dat de correlaties van de VGK-schalen met de LEE-sub-
schalen Opdringerigheid en Irritatie inderdaad laag zijn: tussen r = -.21 en
r = -.30.

7.4 Overeenstemming tussen gezinsleden
De VGK pretendeert gezinskenmerken en niet slechts individuele percepties
of door gezinsleden gedeelde percepties van het gezinsfunctioneren te meten.
Als overeenstemming tussen de gezinsleden aantoonbaar is kan dit beschouwd
worden als steun voor het aanwezig zijn van een onderliggend construct. On-
derzoek naar de overeenstemming tussen de VGK-scores van gezinsleden
maakt dan ook deel uit van het onderzoek van de begripsvaliditeit. 

Vanwege verschillen in verantwoordelijkheden en levenservaring mag ver-
wacht worden dat de overeenstemming tussen ouders onderling groter zal zijn
dan de overeenstemming tussen ouder en kind (Moos & Moos, 1986). In on-
derzoek naar overeenstemming tussen gezinsleden (Ehrlich, Cassidy, &
Dykas, 2011; Tein, Roosa, & Michaels, 1994) worden correlaties tussen scores
van de ouders in de grootte r = .50 en correlaties tussen de scores van ouder
en kind vanaf r = .30 aangemerkt als aanwijzingen voor relatief goede over-
eenstemming.

De overeenstemming tussen gezinsleden is onderzocht door in een gezin
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drie gezinsleden (een vader, een moeder en een kind ouder dan 12 jaar) de
VGK te laten invullen. 

Tabel 7.2. laat zien dat er een relatief goede overeenstemming tussen de ou-
ders onderling en tussen ouder en kind is. De correlaties tussen de VGK scores
van de ouders liggen tussen r = .54 en r = .66, de correlaties tussen ouder en
kind tussen r = .34 en r = .49. 

De verschillen tussen de gemiddelde scores van moeder, vader en kind zijn
bij alle schalen gering. Op de VGK Totaal schaal zijn de gemiddelden (stan-
daard-deviaties) respectievelijk 83.5 (14.6), 84.6 (16.6) en 79.3 (20.7), de t-
waarden voor de paarsgewijze vergelijkingen zijn lager dan 1.0 (p > .30). 

De grootte van de correlaties is zodanig, dat de aanwezigheid van onder-
derliggende constructen aannemelijk is. 
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zijn bij alle schalen gering. Op de VGK Totaal schaal zijn de gemiddelden 
(standaard-deviaties) respectievelijk 83.5 (14.6), 84.6 (16.6) en 79.3 (20.7), de t-
waarden voor de paarsgewijze vergelijkingen zijn lager dan 1.0 (p  > .30).   
 De grootte van de correlaties is zodanig, dat de aanwezigheid van   
onderliggende constructen aannemelijk is. 
  
 
 
Tabel 7.2. 
Product-moment correlaties tussen de scores van ouders en kinderen op 
de VGK-schalen. 
Gezinsleden a   
 

          
 
 
n 

Waardering 
 
__________ 

Samen-
werking 
_______ 

VGK-Totaal 
schaal 
___________  

________________________________________________________________ 
 
Ouders (v/m) 17     .66** .54*    .61** 

Moeder - kind 

(m/k)  

 

20  .34   .46* .39* 
 

Vader - kind (v/k) 17  .49* .37 .42* 
 
____________________________________________________________ 
Opmerking. *: p<0.05; **: p<0.005; p waarden voor éénzijdige toetsing.  
a
   

Samenstelling onderzoeksgroep: De VGK is door 22 moeders ingevuld, 19 vaders 
en 20 kinderen. In 6 gezinnen hebben vader, moeder en kind de VGK ingevuld. 
 
 
7.5. (On)tevredenheid met het gezinsfunctioneren en ernstige 
 gezinsproblemen. 
Dit onderzoek betreft de mate waarin de schaalscores consistent zijn met 
gelijktijdige globale beoordelingen van het gezinsfunctioneren. Dit aspect van 
begripsvaliditeit is onderzocht aan de hand van de samenhang van de scores op 
de VGK schalen met scores op twee aan het testformulier toegevoegde vragen. 
De eerste vraag is: 'Hoe tevreden bent U over hoe het er in het gezin aan toe 
gaat?' met als antwoordalternatieven : tevreden=1, tamelijk tevreden=2, tamelijk 
ontevreden=3, ontevreden=4. De tweede vraag is 'Vindt u, dat er ernstige 
problemen in het gezin een rol spelen?' met als antwoordmogelijkheden: neen=1, 
af en toe=2,  vaak=3,  ja, voortdurend=4.   
 Tabel 7.3. laat zien dat de VGK-schalen sterk samenhangen met de 
beoordeling van de tevredenheid met het gezinsfunctioneren en met de 
beoordeling van de aanwezigheid van ernstige problemen in het gezin. 

Tabel 7.2 
Product-moment correlaties tussen de scores van ouders en kinderen op de VGK-schalen.

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 61



7.5 (On)tevredenheid met het gezinsfunctioneren en ernstige
gezinsproblemen

Dit onderzoek betreft de mate waarin de schaalscores consistent zijn met ge-
lijktijdige globale beoordelingen van het gezinsfunctioneren. Dit aspect van
begripsvaliditeit is onderzocht aan de hand van de samenhang van de scores
op de VGK schalen met scores op twee aan het testformulier toegevoegde vra-
gen. De eerste vraag is: ‘Hoe tevreden bent U over hoe het er in het gezin aan
toe gaat?’ met als antwoordalternatieven: tevreden=1, tamelijk tevreden=2, ta-
melijk ontevreden=3, ontevreden=4. De tweede vraag is ‘Vindt u, dat er ern-
stige problemen in het gezin een rol spelen?’ met als antwoordmogelijkheden:
neen=1, af en toe=2, vaak=3, ja, voortdurend=4. 

Tabel 7.3. laat zien dat de VGK-schalen sterk samenhangen met de beoor-
deling van de tevredenheid met het gezinsfunctioneren en met de beoordeling
van de aanwezigheid van ernstige problemen in het gezin.
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Tabel 7.3.  
Product-moment correlaties van de VGK schalen en VGK Totaal score met de 
beoordeling van de tevredenheid met het gezinsfunctioneren en de afwezigheid 
van ernstige gezinsproblemen (n= 628) a. 
________________________________________________________________ 
   Tevredenheid met   Aanwezigheid van 
   het gezinsfunctioneren ernstige    
       gezinsproblemenb 
             ___________________        _____________________              
VGK-schalen         
   
Waardering   .66*   -.51* 
 
Samenwerking             .75*   -.66* 
 
VGK-Totaal score  .76*   -.61* 
Opmerking. *: p<0.0001; p waarden voor éénzijdige toetsing. 
aIn de onderzoeksgroep zijn, evenals bij de CFA over alle groepen , vier groepen    
samengevoegd. Zie Tabellen 4.1, 5.1 en 5.3 voor de demografische kenmerken. 

 
b  

Deze vraag en VGK-schalen worden tegengesteld gescoord (d.w.z. hoge scores 
op de vraag wijzen op de aanwezigheid en hoge scores op de VGK-schalen juist op 
de afwezigheid van problemen) waardoor de correlaties negatief zijn. 
 
 
 
7.6.  Bespreking. 
De schalen van de VGK hangen sterk samen met de schalen Openheid en 
Harmonie van de FOS-D, met de schaal Probleemoplossen en Communicatie 
(IPOV) en de schalen Gebrek aan emotionele steun en Waargenomen kritiek van 
de LEE, maar zwak met de schalen  Opdringerigheid en Irritatie van de LEE. 
Deze resultaten bieden steun voor zowel de convergente als de divergente 
validiteit van de VGK schalen. 
 De samenhang tussen de scores van ouders onderling en tussen de scores 
van ouder en een kind geven steun aan de begripsvaliditeit van beide schalen. De 
VGK meet meer dan de individuele perceptie van het gezinsfunctioneren. De 
VGK meet een tot op zekere hoogte gedeelde perceptie van het 
gezinsfunctioneren. Door de redelijk hoge correlaties tussen de scores van de 
gezinsleden is er steun voor de veronderstelling dat een onderliggend construct 
aanwezig is.  
 De bevinding dat de VGK-schalen ook sterk samenhangen met de 
beoordeling van de tevredenheid met het gezinsfunctioneren en de beoordeling 
van de aanwezigheid van ernstige problemen in het gezin biedt eveneens steun 
aan de begripsvaliditeit. 

Tabel 7.3 
Product-moment correlaties van de VGK schalen en VGK Totaal score met de beoordeling
van de tevredenheid met het gezinsfunctioneren en de afwezigheid van ernstige gezinspro-
blemen (n= 628) a.

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 62



7.6 Bespreking
De schalen van de VGK hangen sterk samen met de schalen Openheid en Har-
monie van de FOS-D, met de schaal Probleemoplossen en Communicatie
(IPOV) en de schalen Gebrek aan emotionele steun en Waargenomen kritiek
van de LEE, maar zwak met de schalen Opdringerigheid en Irritatie van de
LEE. Deze resultaten bieden steun voor zowel de convergente als de diver-
gente validiteit van de VGK schalen.

De samenhang tussen de scores van ouders onderling en tussen de scores
van ouder en een kind geven steun aan de begripsvaliditeit van beide schalen.
De VGK meet meer dan de individuele perceptie van het gezinsfunctioneren.
De VGK meet een tot op zekere hoogte gedeelde perceptie van het gezins-
functioneren. Door de redelijk hoge correlaties tussen de scores van de ge-
zinsleden is er steun voor de veronderstelling dat een onderliggend construct
aanwezig is. 

De bevinding dat de VGK-schalen ook sterk samenhangen met de beoor-
deling van de tevredenheid met het gezinsfunctioneren en de beoordeling van
de aanwezigheid van ernstige problemen in het gezin biedt eveneens steun aan
de begripsvaliditeit.
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8
Criteriumgeoriënteerde validiteit

8.1 Inleiding
Bij psychiatrische patiënten is meer gezinspathologie aanwezig dan bij per-
sonen zonder psychiatrische problematiek (Hudson & Rapee, 2005; Lange,
2008). De verwachting is dan ook, dat personen zonder psychiatrische pro-
blematiek gemiddeld hoger scoren op de VGK schalen dan psychiatrische pa-
tiënten. Ook zal worden getoetst of de VGK-schalen psychiatrische patiënten
met relatieproblemen kunnen onderscheiden (vanwege lagere scores) van psy-
chiatrische patiënten zonder relatieproblemen. 
De onderzoeksgroep psychiatrische patiënten bestaat uit patiënten die in am-
bulante behandeling zijn. Zie voor een beschrijving van demografische en kli-
nische kenmerken hoofdstuk 5, Tabel 5.1.

De niet klinische onderzoeksgroep bestaat uit moeders van middelbare scho-
lieren en MBO avondschool-leerlingen. Voor een beschrijving van demogra-
fische kenmerken zie hoofdstuk 4, Tabel 4.1. en hoofdstuk 5, Tabel 5.4.

8.2 Psychiatrische patiënten en personen zonder psychiatrische
problematiek

Tabel 8.1. laat zien dat de gemiddelde scores op de VGK-schalen van de psy-
chiatrische patiënten veel lager (ongunstiger) zijn dan de overeenkomstige ge-
middelden van niet klinische personen.

De verschillen tussen de gemiddelden zijn getoetst met een Multivariate Co-
variantie Analyse (MANCOVA) waarin gecontroleerd is voor de effecten van
ouder/kindpositie (d.i. het invullen van de VGK als ouder of als kind).
Ouder/kind positie is als covariaat gebruikt omdat deze variabele samenhangt
met de VGK-scores en met de klinische status (wel of geen psychiatrisch pa-
tiënt). Voor leeftijd geldt hetzelfde, maar deze variabele is niet als covariaat
in de analyse opgenomen omdat de ouder/kindpositie sterker samenhangt met
de VGK-schalen en een belangrijker rol speelt in theorieën over gezins-
functioneren. Ouder/kindpositie en leeftijd laten een sterke samenhang zien
(Spearman ‘s r = .74). Omdat bij 39 personen (allen uit de klinische groep)
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de ouder/kindpositie niet bekend is, zijn de ontbrekende gegevens geïmputeerd
op basis van leeftijd. Als de ouder/kindpositie onbekend is, wordt veronder-
steld dat personen jonger dan 34 jaar de kindpositie vervullen en personen die
34 jaar of ouder zijn de ouderpositie vervullen. 

De MANCOVA levert een groepseffect op: F(2, 520)= 54.17, 
p < 0.0001. Vervolgens zijn drie (univariate) covariantie Analyses (ANCOVA)
uitgevoerd, waarbij eveneens gecontroleerd is voor de invloed van ouder/kind-
positie, om de groepsverschillen op elke VGK-schaal afzonderlijk te onder-
zoeken. Sterke groepseffecten zijn gevonden op de schaal Samenwerking. Een
gematigd effect is gevonden op de schaal Waardering (zie Tabel 8.1). 

8.3 Relatieproblemen
Patiënten met relatieproblemen zijn in dit onderzoek degenen met de DSM-
IV-R As 1 classificatie Relatieproblemen. Omdat relatieproblemen niet voor-
komen bij patiënten die de VGK hebben ingevuld vanuit de kindpositie, zijn
voor de vergelijkingsgroep patiënten zonder relatieproblemen geselecteerd die
de VGK vanuit de ouderpositie hebben ingevuld. De verwachting is, dat pa-
tiënten met relatieproblemen meer gezinspathologie zullen aangeven dan pa-
tiënten zonder relatieproblemen.

66

Gezinskenmerken

Hoofdstuk 8. 

Criteriumgeoriënteerde validiteit. 
 
 
8.1. Inleiding. 
Bij psychiatrische patiënten is meer gezinspathologie aanwezig dan bij personen 
zonder psychiatrische problematiek (Hudson & Rapee, 2005; Lange, 2008). De 
verwachting is dan ook, dat personen zonder psychiatrische problematiek 
gemiddeld hoger scoren op de VGK schalen dan psychiatrische patiënten. Ook 
zal worden getoetst of de VGK-schalen psychiatrische patiënten met 
relatieproblemen kunnen onderscheiden (vanwege lagere scores) van 
psychiatrische patiënten zonder relatieproblemen.  

De onderzoeksgroep psychiatrische patiënten bestaat uit patiënten die in 
ambulante behandeling zijn. Zie voor een beschrijving van demografische en 
klinische kenmerken hoofdstuk 5, Tabel 5.1. 
 De niet klinische onderzoeksgroep bestaat uit moeders van middelbare 
scholieren en MBO avondschool-leerlingen. Voor een beschrijving van 
demografische kenmerken zie hoofdstuk 4, Tabel 4.1. en hoofdstuk 5, Tabel 5.4. 
 
8.2. Psychiatrische patiënten en personen zonder psychiatrische 
 problematiek. 
Tabel 8.1. laat zien dat de gemiddelde scores op de VGK-schalen van de 
psychiatrische patiënten veel lager (ongunstiger) zijn dan de overeenkomstige 
gemiddelden van niet klinische personen. 
 
Tabel 8.1.  
Vergelijking van de gemiddelden van de psychiatrische groep en de niet-klinische 
groep op de VGK schalen . 
   Psychiatrische   Niet-klinische    
   groep   groep  
   (n= 185)  (n= 339)    
            ___________              _____________           
       
VGK-schalen  M a . (SE)  M a    (SE)       F(1,521)       d  b               
Waardering  26.9   (0.4)  30.5   (0.3)            43.83*       0.69         
 
Samenwerking 51.4   (0.7)  60.2   (0.5)            105.59*     1.09         
 
VGK Totaal score 78.3   (1.0)  90.7   (0.8)            88.82*       0.99          

Opmerking. * p<.0001. a De kleinste kwadraten gemiddelden zijn gemiddelden na 
correctie voor het effect van ouder/kindpositie. De verschillen tussen beide groepen 
zijn getoetst met ANCOVA’s met gezinsrol als covariaat. b  Cohen’s d is een maat 
voor de effect grootte. Van een klein effect wordt gesproken als d " 0.20 en d < 0.60,  
van een matig effect als d " 0.60 en d < 0.80, van een groot effect indien d " 0.80 
(Cohen, 1992).  

Tabel 8.1 
Vergelijking van de gemiddelden van de psychiatrische groep en de niet-klinische groep op
de VGK schalen .
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Tabel 8.2. laat zien dat de gemiddelde scores op de VGK-schalen van pa-
tiënten met relatieproblemen lager zijn dan de gemiddelden van de overige
patiënten. 
De verschillen tussen beide groepen zijn onderzocht met een MANOVA. Er
zijn significante verschillen tussen beide groepen gevonden: F(2, 112)= 3.89,
p<0.05. De daarop volgende ANOVA’s laten zien dat de verschillen op de
schaal Waardering en de VGK Totaal schaal statistisch significant zijn. De
waarden van Cohen’s d geven een gematigd verschil op de schaal Waardering
en een zwak verschil op de VGK Totaal schaal aan. 

8.4 Bespreking
Psychiatrische patiënten scoren op beide VGK schalen Waardering en Samen-
werking gemiddeld lager dan de niet-klinische personen. 
Patiënten met relatieproblemen scoren op beide schalen Waardering en Sa-
menwerking lager dan patiënten met andere psychiatrische classificaties zon-
der relatieproblemen.

Deze resultaten komen overeen met de in de literatuur gevonden relaties
tussen psychiatrische stoornissen en gezinsdisfunctioneren en de validiteit van
de DSM-IV-R As I diagnose relatieproblemen als indicator van gezinsdisfunc-
tioneren. Deze bevindingen geven dan ook steun aan de gelijktijdige criteri-
umvaliditeit van de VGK-schalen. 
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Tabel 8.2. 
Gemiddelden en standaard deviaties op de VGK-schalen van psychiatrische 
patiënten met en zonder relatieproblemen die als ouders de VGK invulden. 
   Relatieproblemen   Geen      
        relatieproblemen   
    (n = 26)    (n = 89) 
   _______________   _____________ 
   M         (SD)    M    (SD)             F(1,113)      d a  
VGK-schalen 
 
Waardering     24.2    (6.3)   28.0      (6.6)           7.11**       0.59    
 
 
Samenwerking     50.0    (10.9) 53.7    (11.5)         2.23           0.33     
 
VGK Totaal schaal 74.1    (15.9) 81.8    (17.1)         4.14*         0.45    
Opmerking.  *: p<0.05;  **: p<0.01.      
a  Cohen’s d is een maat voor de effect grootte. 
 
 
 
8.4. Bespreking. 
Psychiatrische patiënten scoren op beide VGK schalen Waardering en 
Samenwerking gemiddeld lager dan de niet-klinische personen.  
Patiënten met relatieproblemen scoren op beide schalen Waardering en 
Samenwerking lager dan patiënten met andere psychiatrische classificaties zonder 
relatieproblemen. 
 Deze resultaten komen overeen met de in de literatuur gevonden relaties 
tussen psychiatrische stoornissen en gezinsdisfunctioneren en de validiteit van de 
DSM-IV-R  As I diagnose relatieproblemen als indicator van 
gezinsdisfunctioneren. Deze bevindingen geven dan ook steun aan de 
gelijktijdige criteriumvaliditeit van de VGK-schalen. 

Tabel 8.2 
Gemiddelden en standaard deviaties op de VGK-schalen van psychiatrische patiënten met
en zonder relatieproblemen die als ouders de VGK invulden.
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9
Exploratief onderzoek: VGK scores van
patiënten met een Borderline
Persoonlijkheidsstoornis

9.1 Inleiding
De Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) kenmerkt zich door ‘een diep-
gaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten
en van duidelijke impulsiviteit beginnend in de vroege volwassenheid’ (Ame-
rican Psychiatric Association, 2004, pg. 351) BPS is een emotie regulatiestoor-
nis en het gedrag van de borderline patiënt is doorgaans storend voor de
omgeving (Andrea & Verheul, 2007; Lenzenweger & Clarkin, 2005). 

In een exploratieve studie is onderzocht of ambulante psychiatrische pa-
tiënten met de diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis (n = 51) een
slechter gezinsfunctioneren op de VGK rapporteren dan ambulante psychia-
trische patiënten met andere diagnoses (n = 148). Zie voor beschrijving van
de psychiatrische onderzoeksgroep hoofdstuk 5. 

9.2 Patiënten met en patiënten zonder Borderline
Persoonlijkheidsstoornis

Tabel 9.1. laat zien dat patiënten met een BPS gemiddeld een slechter gezins-
functioneren rapporteren dan patiënten met andere DSM-IV-R classificaties. 

Voor toetsing van de verschillen tussen de gemiddelden is gebruik gemaakt
van een Multivariate Covariantie Analyse (MANCOVA) met de classificatie
BPS (wel versus niet aanwezig) als onafhankelijke variabele, de VGK-schalen
als afhankelijke variabelen en ouder/kindpositie als covariaat. Deze MAN-
COVA laat een trend zien: F(2.195)=2.94, p < 0.055. Uit de univariate Cova-
riantie Analyses (ANCOVA’s) blijkt dat de verschillen op de VGK-schalen
significant zijn, zie Tabel 9.1. 
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9.3 Bespreking.
Patiënten met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis geven een slechter ge-
zinsfunctioneren aan op de VGK schalen dan patiënten met andere psychia-
trische diagnoses. Dit resultaat is een bevestiging van de praktijkervaring dat
bij een patiënt met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis dikwijls versto-
ringen binnen het sociale systeem van de patiënt aanwezig zijn.

Zanarini, Frankenburg, Reich en Fitzmaurice (2010) hebben een longitudi-
naal onderzoek bij patiënten met een BPS verricht waarbij zij het gezinsfunc-
tioneren onderzocht hebben. Veelvuldige crises, veel stress bij de gezinsleden
en suïcidedreiging van de patiënt drukken jarenlang op het gezinsleven en lei-
den frequent tot heftige conflicten binnen het gezin en/of leiden tot zich te-
rugtrekken (geen grenzen durven stellen) van gezinsleden. De bevindingen in
het VGK onderzoek bevestigen de ernst van de gezinsproblematiek van pa-
tiënten met een BPS vergeleken met de gezinsproblematiek van patiënten met
overige psychiatrische diagnoses. Deze bevindingen zijn passend met de re-
sultaten van bovengenoemd recent onderzoek.

Omdat dit onderzoek een exploratief, verkennend karakter heeft, verdient
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Hoofdstuk 9. 

Exploratief onderzoek: VGK scores van patiënten met 
een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. 

 
9.1. Inleiding. 
De Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) kenmerkt zich door 'een diepgaand 
patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten en van 
duidelijke impulsiviteit beginnend in de vroege volwassenheid' (American 
Psychiatric Association, 2004, pg. 351) BPS is een emotie regulatiestoornis en 
het gedrag van de borderline patiënt is doorgaans storend voor de omgeving 
(Andrea & Verheul, 2007; Lenzenweger & Clarkin, 2005).  
 In een exploratieve studie is onderzocht of ambulante psychiatrische 
patiënten met de diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis (n = 51) een 
slechter gezinsfunctioneren op de VGK rapporteren dan ambulante 
psychiatrische patiënten met andere diagnoses (n = 148). Zie voor beschrijving 
van de psychiatrische onderzoeksgroep hoofdstuk 5.  
   
9.2. Patiënten met en patiënten zonder Borderline 

Persoonlijkheidsstoornis.  
Tabel 9.1. laat zien dat patiënten met een BPS gemiddeld een slechter 
gezinsfunctioneren rapporteren dan patiënten met andere DSM-IV-R 
classificaties.  
 
 
Tabel 9.1.  
Borderline Persoonlijkheidsstoornis en overige psychiatrische classificaties 
vergeleken op de VGK- schalen.                       
 
   BPS   Overige 
   Aanwezig  psychiatrische  
      classificatiesb 

   (n = 51)  (n = 148) 
  ______________ _________________________________ 
   Ma  SE  M a  SE      F(1,196)     d c 

 
Waardering        25.1 1.0   27.4  0.6      4.25*         0.35 
 
 
Samenwerking   47.7  1,7   53.3  1,0      5.81*         0.45 
 
 
VGK 
Totaal schaal      72.8 2.5    79.7     1.4      5.82*         0.49    
Opmerking.  * :  p<0.05  a De kleinste kwadraten gemiddelden zijn de 
gemiddelden gecorrigeerd voor de covariaat ouder/kindpositie. b   Zie voor een 
overzicht van de overige psychiatrische classificaties hoofdstuk 5 Tabel 5.1.     
c  Cohen’s d is  een maat voor de effect grootte. 

 
 

Tabel 9.1 
Borderline Persoonlijkheidsstoornis en overige psychiatrische classificaties vergeleken op
de VGK- schalen.
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het aanbeveling om verder hypothese toetsend onderzoek bij patiënten met
een BPS uit te voeren. Als onderzoekers deze bevindingen kunnen repliceren,
dienen de behandelrichtlijnen van deze psychiatrische stoornis aangescherpt
te worden. Screening van gezinsproblematiek en zonodig systeembehandeling
(psychoeducatie, gezinsinterventies, werken met systemen waarvan de cliënt
deel van uitmaakt) dienen in de behandelrichtlijnen te worden opgenomen.
Richtlijnen bij het behandelen van patiënten met een BPS in de relatie- of ge-
zinscontext worden gegeven door Fruzzetti (2006), Fruzzetti en Boulanger
(2005) en Hoffman, Fruzzetti en Swenson (1999).
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10
Normering

10.1 Inleiding
Uit het in hoofdstuk 8 gepresenteerde onderzoek blijkt dat de scores van psy-
chiatrische patiënten op de VGK schalen als regel lager zijn dan die van re-
spondenten die geen psychiatrisch patiënt zijn. Een groot groepseffect is
gevonden op de schaal Samenwerking, een matig effect op de schaal Waarde-
ring (zie Tabel 8.1.). 

Dit impliceert aparte normtabellen voor klinische en niet klinische groepen.
Vervolgens is binnen de klinische en de niet-klinische groep onderzocht welke
demografische variabelen zo sterk samenhangen met de VGK-schalen dat
aparte normtabellen voor subgroepen nodig zijn.

10.2 De psychiatrische groep
Onderzocht zijn verschillen op de demografische variabelen geslacht (man,
vrouw), leeftijd (t/m 39 jaar, 40 jaar en ouder), opleiding (t/m MAVO, MO
t/m VWO en HBO/Universiteit) en ouder/kind positie (d.i. het invullen als
ouder of als volwassen kind). 

Tabel 10.1. laat zien dat de gemiddelde scores op de VGK schalen van de
subgroepen die bij elke demografische variabele zijn gedefinieerd nauwelijks
van elkaar verschillen. Dat blijkt ook uit de waarden van Cohen’s d die onder
het niveau van een matig effect liggen. Op grond hiervan zijn er geen afzon-
derlijke normtabellen binnen de groep psychiatrische patiënten nodig. 

10.3 De niet klinische groep
Tabel 10.2. laat zien dat de gemiddelde scores op de VGK-schalen nauwelijks
verschillen bij mannen en vrouwen, maar wel bij de subgroepen binnen de de-
mografische variabelen leeftijd, opleiding en ouder/kind positie. 

De effectgroottes (uitgedrukt in Cohen’s d) van de demografische variabelen
leeftijd en opleiding zijn klein tot matig. De effectgroottes van de ouder/kind
positie op de VGK scores zijn matig tot groot. 
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Uit nadere analyses blijkt dat de correlaties tussen leeftijd en de VGK schaals-
cores (die variëren van r = .20 tot r = .24) vrijwel geheel voortkomen uit het
verband van de ouder/kind positie met deze beide variabelen. De partiële cor-
relaties tussen leeftijd en de VGK schaalscores, gecontroleerd voor de
ouder/kind positie, liggen tussen r = -.04 en r = .02. Omgekeerd blijkt dat de
correlaties tussen de ouder/kind positie en de VGK schaalscores, die variëren
tussen r = .22 en r = .38, slechts ten dele voort komen uit het verband van deze
variabelen met leeftijd. De partiële correlaties tussen ouder/kind positie en de
VGK schaalscores gecontroleerd voor de leeftijd liggen tussen r = .12 en
r = .20 ( p < .05). 

Op grond van deze resultaten is besloten om voor de niet-klinische groep
twee normtabellen te maken: een voor respondenten die de VGK vanuit de
kind positie invullen en een voor respondenten die de VGK vanuit de ouder
positie invullen.

10.4 Drie Normtabellen
Gegeven de bovenstaande resultaten zijn drie Normtabellen gemaakt:

• Ambulante psychiatrische patiënten, (n = 233), Normtabel 1, zie Tabel
10.3.

• Niet klinische volwassenen die vanuit de kindpositie de VGK hebben in-
gevuld (n = 137), Normtabel 2, zie Tabel 10.4.

• Niet klinische volwassenen die vanuit de ouderpositie de VGK hebben in-
gevuld (n = 262), Normtabel 3, zie Tabel 10.5.

De scores zijn binnen de drie normgroepen verdeeld in quintielen, een indeling
in 5 groepen van elk 20% van de volledige groep. 

Op deze wijze ontstaat een indeling van scores in zeer laag - laag - gemiddeld
– hoog – zeer hoog. Een score in het quintiel 4 (hoog) bijvoorbeeld, wil zeggen
dat 20% hoger scoort (in de categorie zeer hoog) en dat 60% lager scoort (in
de categorieën zeer laag, laag of gemiddeld).
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Tabel 10.3. 
Normtabel 1. Ambulante psychiatrische patiënten (n = 233 ). 
_________________________________________________________________
Schaalverdeling       Waardering  Samenwerking       VGK 
               Totaal schaal 
 
Zeer laag (1)    8  -   20             15  -  40            3  -  60  
   
 Laag (2)  21 -  25    41  -  50      61  -  76   
      
 Gemiddeld (3)  26  - 30    51  -  56  77  -  84 
 
 Hoog(4)  31  -  33    57  -  62  85  -  94  
     
 Zeer hoog (5)  34  -  40    63  -  75  95  -  115 
 
_______________________________________________________________ 
Gemiddelde waarde    26.6            50.8      77.4 
Mediaan             27       53       81 
Standaard deviatie 7.0       12.1      18.1 
Cronbach’s !  .90       .93       .95 
Standaard meetfout 2.2       3.2       4.1  
 
 

Tabel 10.3 
Normtabel 1. Ambulante psychiatrische patiënten (n = 233 ).

 

 

Tabel 10.4. 
Normtabel 2. Niet-klinische personen (volwassenen ouder dan 18 jaar) die vanuit 
de kind positie de VGK hebben ingevuld (n = 137 ). 
 
Schaalverdeling       Waardering  Samenwerking      VGK 
               Totaal schaal 
 
Zeer laag (1)    8  -   23    15  -  51        23  -  77  
   
 Laag (2)  24 -  28    52  -  55      78  -  83   
         
 Gemiddeld (3)  29  -  30    56  -  59  84  -  88 
 
 Hoog (4)  31  -  34    60  -  63  89  -  96  
     
 Zeer hoog (5)  35  -  40    64  -  75  97  -  115 
 
______________________________________________________________ 
Gemiddelde waarde    28.4           56.4     84.7 
Mediaan             29         57                 85 
Standaard deviatie 5.7         8.5     13.1 
Cronbach’s !  .83         .88      .91 
Standaard meetfout    2.3         2.9     3.9 

 

Tabel 10.4 
Normtabel 2. Niet-klinische personen (volwassenen ouder dan 18 jaar) die vanuit de kind
positie de VGK hebben ingevuld (n = 137 ).

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 77



10.5 Cutoff scores voor gezinsproblemen
Voor de klinische praktijk is het belangrijk om cutoff scores op de VGK scha-
len vast te stellen die gebruikt kunnen worden bij de indicatiestelling voor
nader klinisch onderzoek. Gekozen is voor de meest inzichtelijke van de drie
door Jacobson en medewerkers (zie Jacobson & Truax, 1991; Jacobson,
Roberts, Berns, & McGlinchey, 1999) voorgestelde criteria. Dat is de cutoff
score die gedefinieerd is als de score waarbij de kans dat betrokkene tot de
klinische populatie behoort even groot is als de kans dat hij of zij tot de niet-
klinische (‘functionele’) populatie behoort. Bij toepassing van de VGK bete-
kent een score onder de cutoff score dat de kans groter is dat betrokkene tot
de klinische dan tot de niet-klinische populatie behoort. In die gevallen is nader
gezinsdiagnostisch onderzoek geïndiceerd. Omgekeerd wijst een score die er
boven ligt er op dat betrokkene waarschijnlijk tot de niet-klinische populatie
behoort. Dit gegeven is van belang bij de evaluatie van interventies (zie 10.6).

De cutoff score is eenvoudig te berekenen. Het is de score die op gelijke
afstand ligt van de gemiddelden van de klinische en de niet klinische populatie.
De afstand tot elk gemiddelde wordt uitgedrukt in het aantal standaard devia-
ties van de betreffende populatie. Deze afstand is dus gelijk aan de absolute
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Tabel 10.5. 
Normtabel 3. Niet-klinische personen die vanuit de ouderpositie de VGK hebben 
ingevuld (n = 262 ). 
 
Schaalverdeling       Waardering        Samenwerking     VGK  
        Totaal schaal 
 
Zeer laag (1)               8  -  28              15  -  58 23  -  86  
   
 Laag (2)  29 -  31    59  -  61      87  -  92   
         
 Gemiddeld (3)  32  -  33    62  -  63  93  -  96 
 
 Hoog (4)  34  -  35    64  -  67  97  -  101  
     
 Zeer hoog (5)  36  -  40    68  -  75  97  -  115 
 
____________________________________________________________ 
Gemiddelde waarde      31.3             62.0                    93.3 
Mediaan               32        62               93 
Standaard deviatie   4.4            6.1            9.5 
Cronbach’s !               .81        .85                  .89 
Standaard meetfout   1.9          2.4            3.2 

 

 

Tabel 10.5 
Normtabel 3. Niet-klinische personen die vanuit de ouderpositie de VGK hebben ingevuld
(n = 262 ).
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waarde van de betreffende z-scores. De cutoff score kan nu worden berekend
door de formule voor beide z-scores op te stellen en de absolute waarden daar-
van aan elkaar gelijk te stellen. 

De cutoff scores voor de VGK-schalen zijn berekend met z-score formules
met de gemiddelden en standaard deviaties van de groep van psychiatrische
patiënten met de diagnose relatie-problemen die de VGK vanuit de ouder po-
sitie hebben ingevuld (de klinische groep, zie Tabel 8.2) en van de niet-klini-
sche respondenten die de VGK vanuit de ouder positie hebben ingevuld (zie
Tabel 10.5). De cutoff score is 28 voor de schaal Waardering en 58 voor de
schaal Samenwerking.

Jacobson en Truax (1991) merken op dat hun formule (evenals de formule
voor RCI in de volgende paragraaf) normale verdelingen veronderstelt maar
dat niet bekend is of afwijkingen van normaliteit afbreuk doen aan de geldig-
heid ervan. Met behulp van de Kolmogorov-Smirnov (K-S) test is onderzocht
of de schaalscores in zowel de klinische als de niet-klinische groep normaal
verdeeld zijn. De verdeling van de schaal Waardering in de niet-klinische
groep blijkt af te wijken van de normale verdeling (z =1,95; p < .005). Deze
afwijking van de normale verdeling is echter beperkt gegeven de gematigde
waarden van de scheefheid (-0,70) en piekvormigheid (0,43). De verschillen
van de overige verdelingen met de normaal verdeling zijn niet significant.

10.6   Het vaststellen van klinisch significante verandering
Jacobson et al. (1991,1999) presenteren een tweeledig criterium voor klinisch
significante verandering (clinically significant change). Veel onderzoekers
maken gebruik van dit criterium bij de evaluatie van behandeleffecten (zie
voor uitgebreide bespreking Bauer, Lambert, & Nielsen, 2004 en Wise, 2004).
Een klinisch significante verandering is aanwezig indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan: (1) de post-score dient in het niet-klinische/ functio-
nele gebied van de testscores te liggen, dat is bij de VGK het geval indien de
post-score boven de cutoff score voor gezinsproblemen ligt (zie 10.5), en (2)
er dient een betrouwbare pre-post-verschilscore (‘reliable change’) te zijn. Bij
gebruik van deze criteria kan het effect van de behandeling beoordeeld worden
als herstel (cutoff score gepasseerd richting niet-klinisch/ functioneel en vol-
daan aan het ‘reliable change’ criterium), verbetering (uitsluitend voldaan aan
het ‘reliable change’ criterium), onveranderd (aan geen van de twee criteria
voldaan) of verslechtering (voldaan aan het ‘reliable change’ criterium in de
negatieve richting). 

Om te bepalen of een verschil tussen pre- en post score betrouwbaar (‘relia-
ble’) is, wordt gebruik gemaakt van de Reliable Change Index (RCI, Jacobson
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& Truax, 1991) waarin het verschil wordt afgemeten aan de standaard meetfout:
RCI= [(postscore – prescore) / standaard meetfout x √2]. Van een duidelijk ver-
schil kan worden gesproken indien |RCI| = > 1.96. Voor de VGK geldt dat een
indexwaarde van 1,96 of hoger verwijst naar een ‘betrouwbare verbetering’, een
indexwaarde van -1,96 of lager verwijst naar een ‘betrouwbare verslechtering’. 

Op basis van de standaard meetfouten van de VGK schalen zoals gepresen-
teerd in Normtabel 3 (Tabel 10.5.) is berekend dat bij een betrouwbare verbe-
tering op de schaal Waardering het verschil tussen pre- en postmeting groter
is dan 5 moet zijn. Bij een betrouwbare verbetering op de schaal Samenwer-
king moet het verschil groter dan 6 zijn. 
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11
Toepassingen

11.1 Inleiding
De toepassingen van de VGK in de Geestelijke Gezondheidszorg bij indica-
tiestelling, het gebruik van cutoff scores, uitkomstonderzoek en cliëntenfeed-
back worden in dit hoofdstuk besproken. 

In de paragraaf cliëntenfeedback wordt een aanzet gepresenteerd tot de ont-
wikkeling van een verkorte vorm van de VGK die vooral geschikt is bij mo-
nitoring van behandelingen.

11.2 Indicatiestelling
De VGK is vooral een screeningsinstrument. Bij indicatiestelling individuele
behandeling of gezinsbehandeling (incl. partner-relatie therapie en ouder-kind
therapie) is de VGK te gebruiken als onderdeel van het onderzoek om te kun-
nen besluiten of verder gezinsdiagnostisch onderzoek noodzakelijk is. Indien
de score op één van de twee VGK schalen laag blijkt te zijn, dient doorge-
vraagd te worden op items waarop laag gescoord is. 

De screening op gezinsproblemen met de VGK kan aanleiding geven tot
volwaardige gezinsdiagnostiek, dat wil zeggen geïntegreerd gebruik van ge-
zinsinterview, observatiemethoden en vragenlijsten. In de gezinsdiagnostiek
zal als regel aandacht gegeven worden aan stressfactoren binnen en buiten het
gezin, stressreacties van gezinsleden, individuele ontwikkeling en gezinsont-
wikkeling, betekenisgeving aan de klachten door de gezinsleden, en transge-
nerationele- en culturele factoren.

In de volgende twee gevalsbeschrijvingen wordt de toepassing van de VGK
toegelicht. De gevalsbeschrijving van het echtpaar Van Bruggen krijgt een ver-
volg in paragraaf 11.7. 

11.3 Indicatiestelling bij het echtpaar Van Bruggen
De hulpvraag is geformuleerd door zowel mevrouw (36 jaar) als meneer (38
jaar) Van Bruggen, die samen in de intake zijn gekomen. 
Er is individuele- en gezinsproblematiek. Mevrouw zoekt hulp voor paniek-
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klachten en er zijn gedragsproblemen met twee puberende kinderen van 15 en
16 jaar.

Na een individueel gerichte psychodiagnostiek van mevrouw is de VGK bij
beiden afgenomen. De scores op de beide schalen Waardering en Samenwer-
king van zowel mevrouw als meneer zijn lager dan de hierboven genoemde
grenswaarden: respectievelijk 22 en 21 op de schaal Waardering en 56 en 52
op de schaal Samenwerking. Meneer scoort op beide schalen enkele punten
lager dan mevrouw. Alle scores van beide schalen liggen onder de cutoff scores
(zie Hoofdstuk 10.5.).

Doorvragen op items maakt duidelijk dat er ernstige gezinsproblemen aan-
wezig zijn. Zoon en dochter gaan volledig hun eigen gang en houden zich niet
aan de huisregels. Beiden blijven soms ’snachts weg, stelen geld van hun ou-
ders en schelden moeder uit. Moeder stelt zich afhankelijk op, geeft veel toe
en maakt geen vuist. Haar echtgenoot stelt zich eveneens onmachtig op, heeft
een coalitie met de dochter. Veel van wat zijn vrouw doet wordt door hem te-
niet gedaan. Als mevrouw thuis alleen is krijgt zij paniekaanvallen. Mevrouw
geeft aan vooral veel last te hebben van de paniekaanvallen, meneer geeft aan
vooral veel last te hebben van de gezinsproblemen. Dit laatst wordt weerspie-
geld in het gegeven dat meneer lagere scores op de VGK aangeeft dan zijn
vrouw.

Er is een behandelplan gemaakt dat bestaat uit een op de paniekklachten
gerichte behandeling van mevrouw naast gezinsbehandeling.

11.4 Indicatiestelling bij mevrouw Visser
Mevrouw Visser, 44 jaar, meldt zich bij een eerstelijnspraktijk met als hulp-
vraag behandeling bij een dreigende burn-out, lichamelijke klachten, een som-
bere/wisselende stemming en een slecht zelfbeeld. Zij is getrouwd en heeft
twee kinderen van tien en twaalf jaar. Zij heeft een drukke baan als bedrijfs-
leidster in de horeca. 

Er vindt een individueel onderzoek plaats gericht op de klachten. Mevrouw 
Visser geeft aan geen partner-relatie- of gezinsproblemen te ervaren. De VGK
is afgenomen om dit aspect te objectiveren.

De score van 30 op de schaal Waardering valt in het derde quintiel, die op
de schaal Samenwerking van 63 in het vierde quintiel (volgens de Normtabel
1 Ambulante psychiatrische patiënten). De scores liggen boven de cutoff sco-
res en geven geen aanleiding om gezinsproblematiek te veronderstellen. 

Mevrouw vertelt als doorgevraagd wordt op enkele items: 
‘Soms bots ik wel eens met één van de twee kinderen over huis-
werk maken of extra leesoefeningen doen zoals wij hebben afge-
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sproken, dan ga ik eventjes uit m’n dak, maar daar komen we
daarna altijd wel weer uit. Of mijn zoon moet een klusje doen, ze
moeten allebei klusjes doen thuis. Dat vertikt hij dan. Ik spreek
hem er op aan en dan gebeurt het achteraf toch wel. Er is niet echt
een nare sfeer. Mijn man steunt me, ik vind dat wij al zo’n vijftien
jaar een goed koppel vormen. Mijn man werkt ook heel hard in
het bedrijf. Hij is lief voor de kinderen en voor mij, ik zou geen
andere relatie willen.’ 

De behandelaar maakt op grond van de beschikbare testgegevens en de ver-
kregen extra informatie de keuze om zich te beperken tot een behandeling die
op de individuele klachten is gericht.

11.5 Effectonderzoek 
Het is zinvol om in de klinische praktijk gebruik te gaan maken van de VGK.
Het instrument lijkt goed te passen in een behandelstrategie waarin praktijk-
gestuurd effectonderzoek plaatsvindt. Het instrument verdient een plaats in de
klinische praktijk van de psychotherapeut, niet alleen bij gezins- en partner-
relatietherapie maar ook bij individuele therapie, zowel bij kinderen- en jeug-
digen als volwassenen. 

Ter verduidelijking het vervolg van de gevalsbeschrijving van het echtpaar
Van Bruggen.

11.6 Resultaten van de behandeling van het echtpaar Van Bruggen
Zoals vermeld scoort de heer Van Bruggen op beide schalen enkele punten
lager dan mevrouw. In het gesprek met het echtpaar en vervolgens in het ge-
sprek met alle gezinsleden is deze informatie door de behandelaar genoemd.
De bruikbaarheid van de VGK in het therapeutisch proces wordt duidelijk. Na
doorvragen op een aantal items waarbij de gezinsleden zijn uitgenodigd om
voorbeelden te geven, kan een eerste interventie gedaan worden: meneer is
gevraagd om niet meer met zijn dochter over de paniekklachten van zijn vrouw
te praten en om ééns per week met zijn dochter en met zijn zoon een ontspan-
nende activiteit te ondernemen. Later in de behandeling zijn ook andere op-
drachten gegeven. In de individuele behandeling van mevrouw zijn de
paniekklachten behandeld waarbij mevrouw leerde om zelf haar klachten aan
te pakken. 

Halverwege de behandeling is wederom aan het echtpaar gevraagd om de
VGK te beantwoorden. Meneer scoort 6 punten hoger op de schaal Waardering
en 4 punten hoger op de schaal Samenwerking. Mevrouw scoort 3 punten
hoger op beide schalen. Bij meneer Van Bruggen is een klinisch significante
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verandering op de schaal Waardering gevonden: (1) de postscore valt (net)
boven de cutoff score voor nader gezinsonderzoek en (2) het verschil tussen
pre- en postscore is groter dan 5. Hoewel alle scores bij de tweede meting
hoger uitvallen, zijn er geen andere klinisch significante veranderingen ge-
vonden bij mevrouw en meneer Van Bruggen. De verschillen in scoring zijn
goed te herkennen en begrijpen vanuit het behandelverloop. Meneer Van Bruggen
geeft aan dat hij het affectief klimaat verbeterd vindt en mevrouw Van Bruggen
is van mening dat zij zich bewuster is geworden van wat er in het gezin mis
is. De waardering van de verschillen van de eerste en tweede meting is dat de
verandering van meneer Van Bruggen sterker is dan bij mevrouw. Dit leidt tot
een strategiewijziging. Naast behandeling van de paniekklachten is aandacht
gegeven aan het ontwikkelen van sociale activiteiten in het gezin waarbij me-
vrouw meer betrokken wordt dan voorheen.

Na afloop van de behandeling zijn de paniekklachten van mevrouw sterk
verminderd. Het echtpaar kan beter omgaan met de gedragsproblemen van de
kinderen. Op de VGK scoort meneer op de derde meting ten opzichte van de
tweede meting 2 punten hoger op de schaal Waardering en 3 punten hoger op
de schaal Samenwerking. Mevrouw scoort bij de derde meting vergeleken met
de tweede meting 4 punten hoger op de schaal Waardering en 1 punt op de
schaal Samenwerking. Ten opzichte van de beginmeting is er bij meneer Van
Bruggen aan het einde van de behandeling een klinisch significante verande-
ring op de schalen Waardering en Samenwerking, bij mevrouw alleen op de
schaal Waardering. Deze post-scores liggen boven de cutoff scores voor nader
gezinsonderzoek.

11.7 Verkorte vorm van VGK 
Het verdient aanbeveling om de VGK bij veelvuldig gebruik in de behandeling
te verkorten. De verkorte vorm kan bestaan uit 3 items uit de schaal Waarde-
ring en 3 items uit de schaal Samenwerking die de hoogste item-rest correlaties
met de betreffende schaal hebben. 

De 6 items die hieraan voldoen bieden een redelijk goede afspiegeling van
de VGK. Drie van deze items zijn gespiegeld weergegeven en ook hierdoor
geven deze items een goede doorsnede van de VGK. De interne consistentie,
Cronbach’s α van deze 6 items, is α = .84. De correlatie van deze verkorte
VGK met de overige items van de VGK-schaal Waardering is r = .83, met de
overige items van de schaal Samenwerking r = .86 en met de som van de an-
dere items van de VGK Totaal schaal r = .90. In de subgroepen psychiatrische
patiënten, niet klinische respondenten, mannen, vrouwen, ouders en kinderen
worden overeenkomstige correlaties gevonden: het verschil met bovenstaande
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correlaties is niet groter dan .06. Deze resultaten doen vermoeden dat de tijd-
winst van deze verkorte vorm opweegt tegen het, vermoedelijk beperkte, ver-
lies aan kwaliteit van psychometrische kenmerken. 

Het betreft de volgende zes items (waarbij het item nummer in de VGK is aan-
geven):

VGK schaal Waardering:

11. Bij een discussie blijven wij geduldig.
16. Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.
21. Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op een kritische of afkeu-

rende toon.

VGK schaal Samenwerking:

4. Wij kunnen naar elkaar luisteren.
13. Het is vervelend om met elkaar te praten.
20 Het lukt ons thuis om besluiten te nemen over moeilijkheden.
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12
Discussie

12.1 Inleiding
Bij psychiatrische problemen of stoornissen is het vaak nuttig om het blikveld
te verleggen van het individu naar het gezin waarin betrokkene functioneert.
De VGK is een vragenlijst die gezinskenmerken meet. Dit instrument is breed
inzetbaar bij gezinsdiagnostiek en effectonderzoek. In factoranalytisch onder-
zoek is sterke steun verkregen voor een twee-factor model met de factor Waar-
dering, die betrekking heeft op het affectief-emotionele klimaat in het gezin,
en de factor Samenwerking, die betrekking heeft op het niveau van sociale
vaardigheden. Verschillende indices laten zien dat beide factoren een hoge be-
trouwbaarheid hebben. Overtuigende steun is verkregen voor de validiteit van
beide schalen.

12.2 De factorstructuur van de VGK 
De exploratieve factoranalyse van de oorspronkelijke 30-item versie van de
VGK heeft op zich een goed interpreteerbare drie-factor oplossing opgeleverd.
De factor Samenwerking heeft de grootste eigenwaarde en bevat items uit de
domeinen samenwerking, communicatieve- en probleemoplossende vaardig-
heden. Vijf items uit het domein affectief klimaat en vier items uit de andere
domeinen behoren tot de tweede factor Waardering.
De derde factor uit de exploratieve analyse bestond uit vier items uit het do-
mein structurele kenmerken. Vanwege de lage interne consistentie van deze
mogelijke subschaal en de lage correlaties met beide andere subschalen is deze
schaal niet in de VGK opgenomen.

Het twee-factor model van de VGK is met behulp van confirmatieve fac-
toranalyse getoetst in twee nieuwe onderzoeksgroepen. Na een kleine modi-
ficatie van het model door verplaatsing van één item, is een goede passing
verkregen bij de data van zowel de twee nieuwe onderzoeksgroepen als de to-
tale onderzoeksgroep. De resultaten van het onderzoek van de factoriële in-
variantie wijzen er op dat het gemodificeerde factormodel robuust mag worden
genoemd: de ladingen van de items van beide schalen hangen niet af van ge-
slacht, leeftijd, opleidingsniveau, ouder/kind positie en klinische status. 

87

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 87



Het twee-factor model voor de VGK blijkt goed aan te sluiten bij de resul-
taten van eerder onderzoek van gezinskenmerken. In veel gezinstheoretische
modellen zijn ‘Probleemoplossingsgerichte vaardigheden’ en ‘Affectief kli-
maat’ de centrale concepten (Carr, 2006). De factoren die gevonden zijn in de
onderzoeken van Remen, Chambless, Steketee en Renneberg (2000) en van
Ridenour, Daley en Reich (1999) komen overeen met deze concepten. De door
hen gevonden factor ‘Negativity’ is het spiegelbeeld van onze factor Waarde-
ring. Hun factor ‘Problem solving capacity’ komt overeen met de factor Sa-
menwerking in de VGK.

Stratton en medewerkers hebben een gezinsvragenlijst geconstrueerd met
items over het gezinsfunctioneren en de aanwezigheid van ernstige problemen
in het gezin (Cahill, O’Reilly, Carr, Dooley, & Stratton, 2010; Stratton, Bland,
Janes, & Lask, 2010). Zij hebben drie factoren gevonden die steun kregen in
een confirmatieve factoranalyse. De factor ‘Family Strengths’ betreft gezins-
kracht en aanpassingsvermogen en is vergelijkbaar met de VGK schaal Sa-
menwerking. De tweede factor ‘Disrupted Communication’ bevat vooral items
uit het domein ‘Hostility’ en is vergelijkbaar met de VGK factor Waardering.
De derde factor is door de onderzoekers ‘Family Difficulties’ genoemd. In
deze factor zijn items verwerkt die de perceptie van ernstige problemen aan-
geven. Items met deze inhoud zijn niet in de VGK opgenomen.
Onderzoeken waarin steun is verkregen voor een factormodel met een factor
Structuur zijn niet gevonden. Stratton en medewerkers hebben geconstateerd
dat items uit het verwante domein ‘Rules/ roles/ individuation’ slechts zwak
samenhangen met de overige items. Dat resultaat komt overeen met de bevin-
ding in dit onderzoek dat de factor Structuur zwak samenhangt met de overige
factoren. In de vragenlijst van Stratton is dit domein niet vertegenwoordigd,
evenmin als in de VGK. De zwakte van de factor Structuur bevestigt de door
meerdere auteurs beschreven problemen bij het operationaliseren van concep-
ten uit de structurele gezinstherapie. Vandereycken, Kog en Vanderlinden
(1989) hebben aangetoond dat deze concepten slecht geoperationaliseerd kun-
nen worden. Green en Werner (1996) vinden begrippen uit de structurele ge-
zinstherapie niet bruikbaar omdat deze niet voldoende in termen van concreet
gedrag geoperationaliseerd zijn. 

12.3 Betrouwbaarheid en validiteit
In het onderzoek van de interne consistentie is niet alleen Cronbach’s α ge-
bruikt, maar zijn vanwege de recente kritiek op Cronbach’s α (Sytsma, 2009)
ook twee andere indicatoren van interne consistentie berekend: een λ4, die ge-
baseerd is op de optimale split-halves, en een factoranalytische procedure. De
verschillen tussen deze twee indicatoren en Cronbach’s α blijken in dit onder-
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zoek vrijwel verwaarloosbaar te zijn. De range van de Cronbach’s α- waarden
voor de drie VGK-schalen ligt tussen α = .88 en α = .94. De conclusie is dat
de interne consistentie van de schalen goed is. 

De VGK scoort beter met betrekking tot de interne consistentie dan de Leu-
vense Gezinsvragenlijst (LGV) (Vertommen et al., 1986), de Gezins Dimensie
Schalen (GDS) (Buurmeijer & Hermans 1985; 1988), en de Gezinsklimaat-
schaal (GKS-II) (Jansma & De Coole, 1996). De VGK scoort ongeveer gelijk
met betrekking tot interne consistentie met de Gezinsvragenlijst (GVL) (Van
der Ploeg & Scholte, 2008) en met de Vragenlijst voor Gezinsproblemen
(VGP) (Koot, 1997). 

Voor het onderzoek van de test-hertestbetrouwbaarheid zijn eveneens meer-
dere indicatoren gebruikt: naast de gebruikelijke correlatie van test en hertest
ook de test-hertest coëfficiënt α van Green (2003) en de equivalentie- en sta-
biliteitscoëfficiënt van Schmidt et al. (2003). Ook deze drie indicatoren blijken
nauwelijks te verschillen. De correlaties variëren van r = .77 tot r = .85. Dit
wijst op een goede test-hertest betrouwbaarheid van de VGK-schalen. De test-
hertest betrouwbaarheid van de VGK is ongeveer gelijk aan die van de Leu-
vense Gezinsvragenlijst (Vertommen et al. 1986) en de Gezinsvragenlijst (Van
der Ploeg & Scholte, 2008). 

In het onderzoek naar de begripsvaliditeit zijn de verbanden onderzocht tus-
sen de schalen van de VGK met schalen die verwante respectivelijk weinig
verwante begrippen meten. De verwante begrippen zijn harmonie en openheid
(Family of Origin Scale-Dutch van Lange et al., 2003), probleem oplossen en
communicatie (Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst van Lange,
1983) en gebrek aan emotionele steun en waargenomen kritiek (Level of Ex-
pressed Emotionschaal van Gerlsma, 1998). Deze laatstgenoemde vragenlijst
bevat twee schalen met weinig verwante begrippen: opdringerigheid en irri-
tatie. De sterke correlaties met schalen die verwante begrippen meten (een
range tussen r = .52 en r = .90) en de zwakke correlaties met schalen die wei-
nig verwante begrippen meten (een range tussen r = .20 en r = .30), bieden
steun voor de begripsvaliditeit van de VGK-schalen. 

12.4 Onderlinge samenhang tussen de precepties van gezinsleden
Vragenlijsten als de VGK pretenderen een feitelijke toestand in een gezin in
kaart te brengen. Dit veronderstelt dat de gezinsleden in sterke mate met elkaar
overeenkomen in de scores. Dan kan men spreken van een score op het on-
derliggende concept ‘Gezinsfunctioneren’. Opvallend is dat geen van de vorige
genoemde studies rapporteren over de mate van samenhang tussen de scores
van de gezinsleden. In het verleden hebben Buurmeijer en Hermans (1988)
wèl de onderlinge samenhang van de gezinsleden onderzocht. Zij rapporteren
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slechts lage correlaties (r < .20). Dit impliceert dat men bij deze vragenlijsten
er niet van kan uitgaan meer te meten dan de perceptie van de onderliggende
gezinskenmerken door de gezinsleden. In ons onderzoek is sterke overeen-
stemming gevonden tussen de ouders (r = .66 voor de VGK schaal Waarde-
ring, r = .54 voor de VGK schaal Samenwerking) en gematigde overeenstemming
tussen ouders en kinderen (range van r = .37 tot r = .49). Deze overeenstemming
tussen gezinsleden wijst op het aanwezig zijn van een onderliggend construct
dat betrekking heeft op het gezinsfunctioneren. De resultaten bieden substan-
tiële steun voor de validiteit van de VGK-schalen.

12.5 Beperkingen van deze studie en aanbevelingen voor verder
onderzoek

Bij de bevindingen die betrekking hebben op de onderzoeksgroep van niet-
klinische ouders (zoals verschillen met de klinische groep ouders en de norm-
gegevens) dient bedacht te worden dat deze onderzoeksgroep voornamelijk
bestaat uit moeders van middelbare leeftijd die overwegend goed opgeleid
zijn. Dat kan de generalisatie van de onderzoeksbevindingen beperken. Aan-
bevolen wordt om bij vervolgonderzoek (met name bij het herberekenen van
normen) een meer evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen toe te pas-
sen en een betere spreiding van leeftijden en opleidingsniveaus.

Een andere, ernstiger beperking is dat jeugdigen jonger dan 16 jaar geen deel
uitmaken van de onderzoeksgroep van de niet-klinische en de klinische re-
spondenten. Omdat vragenlijsten over het gezinsfunctioneren dikwijls aan
jeugdigen van 12 jaar en ouder worden voorgelegd, is het aan te bevelen om
alsnog de factorstructuur te onderzoeken en normen vast te stellen voor jeug-
digen van 12-16 jaar.  

Het onderzoek van de test-hertest betrouwbaarheid heeft een gunstig resultaat
opgeleverd. De correlaties wijzen op een goede betrouwbaarheid en ook de
gemiddelde waarden van de eerste en tweede meting verschillen weinig van
elkaar. Een beperking is echter, dat dit onderzoek is uitgevoerd met middel-
bare scholieren tussen 16 en de 21 jaar. Een test-hertest onderzoek bij een
meer representatieve groep waarin oudere volwassenen zijn opgenomen is
wenselijk. 

De onderzoeken naar de convergente/divergente validiteit alsmede naar de be-
gripsvaliditeit door de overeenstemming tussen gezinsleden vast te stellen,
hebben sterke steun voor de validiteit van de VGK schalen opgeleverd. De re-
sultaten in deze deelonderzoeken zijn echter gebaseerd op betrekkelijk kleine
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aantallen (17 tot 30) respondenten. Een herhaling van deze onderzoeken is
wenselijk met grotere groepen. 

Een belangrijke beperking is verder, dat de respondenten in deze studie over-
wegend uit de dominante, blanke cultuur afkomstig zijn. In de migrantencul-
turen staat minder de eigen onafhankelijkheid van de individu en het maken
van eigen keuzes centraal dan in de blanke cultuur. De scheiding tussen vrou-
wen enerzijds en mannen anderzijds, het groepsgevoel en de duidelijke hië-
rarchische gezinsstructuur zijn in migrantengezinnen sterk aanwezig (Jesserun,
2010). In deze studie is geen rekening gehouden met de culturele context van
de cliënt. Naar sociaal-culturele en etnische gegevens is niet gevraagd. Het is
zinvol, om bij vervolgonderzoek dit wel te doen en om vervolgens de factoriële
invariantie over deze variabelen te onderzoeken. 

Mensen met ernstige psychische problemen rapporteren gemiddeld een slech-
ter gezinsfunctioneren dan mensen die deze klachten niet hebben. Een aan-
dachtpunt voor nader onderzoek is de ontwikkeling van naar diagnose
gedifferentieerde normen voor mensen met psychische klachten. Normen voor
mensen met relatieproblemen en gezinsproblemen en voor psychiatrische pa-
tiënten met specifieke diagnoses zijn belangrijk voor de klinische praktijk. In
deze studie zijn psychiatrische patiënten met relatieproblemen en patiënten
met een Borderline Persoonlijkheidstoornis (BPS) onderzocht. Deze groepen
zijn te klein om aparte normen op te stellen. Het is wenselijk om grotere groe-
pen patiënten met BPS respectievelijk relatieproblemen samen te stellen om
dit alsnog te doen.

12.6 Routine Outcome Measurement (ROM)
Tegenwoordig is er ook in Nederland veel aandacht voor het in kaart brengen
van het therapieproces door van sessie naar sessie of van module naar module
de percepties van cliënten en therapeuten en hun tevredenheid te meten. De
gegevens hiervan kunnen worden gebruikt voor onderzoek, en ook als input
voor feedback en wijzigen van de therapieaanpak (Duncan, Miller, & Sparks,
2004; Hafkenscheid, Duncan, & Miller, 2010; Van Hees, van der Vlist, &
Mulder, 2011). De VGK zou door het relatief geringe aantal items hiervoor
bruikbaar zijn, maar is waarschijnlijk toch te lang. In hoofdstuk 11 is daarom
onderzocht in hoeverre het mogelijk is een extreem verkorte VGK te constru-
eren. De correlatie van de verkorte versie van Waardering en Samenwerking
met de overige items bleken groter te zijn dan r = .80. Dit is hoopgevend, maar
zal in de praktijk op zijn mogelijkheden en waarde getoetst moeten worden.
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Bijlage A

Confirmatieve factoranalyse

Goede passing (‘goodness-of-fit’) houdt in dat de correlaties tussen de items
goed kunnen worden voorspeld uit de factorladingen van de items. Voor niet-
normaal verdeelde items (hetgeen het geval is bij meerdere items van de
VGK), is een robuuste toetsing van de ‘goodness-of-fit’ beschikbaar: de
Satorra-Bentler scaled chi-square. In dit onderzoek werd voor alle CFA’s ge-
bruik gemaakt van de MLM-methode van MPlus: een robuuste versie van de
Maximum Likelihood schatting waarbij gebruik wordt gemaakt van Satorra-
Bentler scaled (mean-adjusted) chi-square (zie de handleiding van MPlus:
Muthén & Muthén, 2001). Omdat de chi-kwadraat ook afhangt van de omvang
van de onderzoeksgroep, is niet de waarde op zich van de Satorra-Bentler sca-
led chi-square (S-B χ2) als een criterium voor goede passing genomen, maar
is de S-B χ2 van het onderzochte factormodel (model 1) vergeleken met de S-
B χ2 van een eenvoudiger model, namelijk het een-factor model (d.w.z. het
model waarin alle items tot dezelfde factor behoren). Als de chi-kwadraat van
model 1 significant kleiner is dan de chi-kwadraat van het een-factor model
dan is aannemelijk dat het een-factor model niet beter past bij de gegevens
dan model 1.
Voor de beoordeling van de mate waarin een factormodel bij de gegevens past
is gebruik gemaakt van fit-indices: indices die deels gebaseerd zijn op de uit-
komsten van de chi-kwadraat toets, maar niet of nauwelijks afhangen van de
grootte van de onderzoeksgroep. De volgende fit-indices zijn gebruikt: de
comparative fit index (CFI), die de passendheid van het model (de overeen-
komsten tussen de correlaties) vergelijkt met de passendheid van een meer en
een minder restrictief model, de Tucker–Lewis Index (TLI), ook wel non-nor-
med fit index (NNFI) genoemd, die beschouwd wordt als maat voor de be-
trouwbaarheid van het factormodel, de root mean square error of
approximation (RMSEA), een gestandaardiseerde maat van de verschillen tus-
sen de waargenomen en verwachte correlaties, en de standardized root mean
square residual (SRMR) die het gemiddelde verschil tussen de waargenomen
en verwachte correlaties weergeeft. 

De gebruikelijke grenswaarden van deze indices voor voldoende respectie-
velijk uitstekende passendheid van het factormodel zijn: CFI en TLI >.90 re-

101

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 101



spectievelijk >.95, RMSEA <.08 respectievelijk <.06; voor SRMR geldt een
criterium < .08, zie Hu en Bentler (1999).

Indien de fit-indices wijzen op zwakke of onvoldoende passendheid van
een model, dan kan het model aangepast worden door gebruik te maken van
de Modificatie Indices (MI’s). De MI’s geven aan (a) of een item zozeer sa-
menhangt met de items van een andere factor, dat het een lading op die andere
factor zou moeten hebben en (b) of de correlatie tussen een item-paar zoveel
sterker is dan op grond van factorladingen mocht worden verwacht, dat deze
‘extra’ correlatie in het factormodel moet worden opgenomen (de sterkere cor-
relatie wijst op de samenhang tussen de niet door het factormodel verklaarde
variantie, de ‘unieke variantie’ of ‘error variance’ van beide items). 
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Bijlage B

Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK)

Vragenformulier
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Gezinskenmerken
 

 

   VGK         Naam:  
Geboortedatum:  
Man/Vrouw: 

          Positie in het gezin: ouder               
               (omcirkelen) 

 
Voor u ligt een vragenlijst met uitspraken over het gezin of over de gezinsleden. 
Wij vragen u om aan te geven welke van de vijf mogelijkheden op uw gezin van toepassing is.  
U kunt dit doen door één van de vijf antwoorden die achter de vraag staan te omcirkelen. 
U kunt bij elke vraag slechts één keuze maken! 
 
U kunt kiezen uit:  
 
(1)ZEER ZELDEN,  (2)ZELDEN,   (3)GEEN MENING,   (4)VAAK ,  (5) ZEER VAAK.   
       
 
(1) =ZEER ZELDEN   wil zeggen: komt zeer zelden voor, of: meestal nooit 

van toepassing of: niet van toepassing, of: meestal 
nooit waar bij ons gezin. 

 
(2) =ZELDEN    wil zeggen: komt zelden voor, of: soms waar of soms 

van toepassing, of: af en toe van toepassing bij ons 
gezin. 

 
(3) =GEEN MENING   omcirkelt u als u echt niet weet of één van de andere 

omschrijvingen van toepassing is, als ”even vaak wel 
dan niet” of als ”min of meer” van toepassing is. 

 
(4) =VAAK     wil zeggen: vaak waar, of: dikwijls van toepassing bij 

ons gezin.  
 
(5) =ZEER VAAK    wil zeggen: bijna altijd waar, of: altijd van toepassing 

bij ons gezin, of: komt zeer vaak voor in ons gezin. 
 
 
Voorbeeld van een vraag: 
 
A.  Bij ons thuis wordt er samen naar voetbal op de tv gekeken 
 
Wordt er nooit of zeer zelden samen door de gezinsleden naar voetbal op de tv gekeken, dan 
omcirkelt u  1 =  ZEER ZELDEN, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
                                                             
Wordt er zelden, of af en toe door gezinsleden samen naar voetbal op de tv gekeken, dan 
omcirkelt u   2 = ZELDEN, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5)  
 
Als u geen idee heeft of er thuis door gezinsleden samen naar voetbal op de tv 
wordt gekeken, dan omcirkelt u  3 =GEEN MENING, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
Wordt er vaak door  gezinsleden samen naar voetbal op de tv gekeken, dan  
omcirkelt u  4 =VAAK, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5)   
 
Wordt er bijna altijd of zeer vaak door  gezinsleden samen naar voetbal op de tv gekeken, dan 
omcirkelt u  5 =ZEER VAAK, dus: 
         (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
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Bijlage B: Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Vragenformulier
 

 

 
(1) =ZEER ZELDEN   wil zeggen: komt zeer zelden voor, of: meestal nooit van toepassing of: 

niet van toepassing, of: meestal nooit waar bij ons gezin. 
 
(2) =ZELDEN    wil zeggen: komt zelden voor, of: soms waar of soms van toepassing, of: 

af en toe van toepassing bij ons gezin. 
 
(3) =GEEN MENING   omcirkelt u als u echt niet weet of één van de andere omschrijvingen van 

toepassing is, als ”even vaak wel dan niet” of als ”min of meer” 
van toepassing is. 

 
(4) =VAAK    wil zeggen: vaak waar, of: dikwijls van toepassing bij ons gezin.  
 
(5) =ZEER VAAK   wil zeggen: bijna altijd waar, of: altijd van toepassing bij ons gezin, of: 

komt zeer vaak voor in ons gezin. 
 
 
1. In ons gezin hebben wij spontaan gesprekken met  
 z'n allen.        (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
2. Bij ons in het gezin loopt het op rolletjes.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
3. Bij ons thuis blijven veel problemen liggen.   (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
4. Wij kunnen naar elkaar luisteren.     (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
5. Als er een probleem is, dan raken wij er in verstrikt 

of wordt het een chaos.      (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 

6. Het lukt ons om de aandacht van de anderen  
 te krijgen als er iets moet gebeuren.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
 

7. Een van ons thuis krijgt overal de schuld van.   (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
8. Als iemand zich vergist of een fout maakt, dan 

blijven wij vriendelijk tegen hem of haar.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
 
9. Als wij in ons gezin met elkaar praten, dan geeft 

 dikwijls één van ons iemand anders ergens de  
 schuld van.        (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
 

       10.  Als er thuis iemand verdrietig is, dan wordt  
          er gepraat.       (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
 
 
 
 
         zie volgende bladzijde 
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(1) =ZEER ZELDEN   wil zeggen: komt zeer zelden voor, of: meestal nooit van toepassing of: 

niet van toepassing, of: meestal nooit waar bij ons gezin. 
 
(2) =ZELDEN    wil zeggen: komt zelden voor, of: soms waar of soms van toepassing, of: 

af en toe van toepassing bij ons gezin. 
 
(3) =GEEN MENING   omcirkelt u als u echt niet weet of één van de andere omschrijvingen van 

toepassing is, als ”even vaak wel dan niet” of als ”min of meer” 
van toepassing is. 

 
(4) =VAAK    wil zeggen: vaak waar, of: dikwijls van toepassing bij ons gezin.  
 
(5) =ZEER VAAK   wil zeggen: bijna altijd waar, of: altijd van toepassing bij ons gezin, of: 

komt zeer vaak voor in ons gezin. 
 
 
 
 

 
    11. Bij een discussie blijven wij geduldig.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
   12.     Wij slagen er in, om uit alle oplossingen voor een  

 probleem er één te kiezen.      (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
13. Het is vervelend om met elkaar te praten.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
14. Als wij met elkaar iets doen, dan kost het de grootste 

moeite om het te doen slagen.     (1)     (2)     (3)     (4)     (5)  
 
15. In ons gezin doen wij dingen samen.    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
16. Thuis geven wij elkaar de schuld als iets misloopt.  (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
17. Als wij het ergens niet mee eens zijn, dan houden 

wij dit voor ons.       (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
18. Als wij ergens een oplossing voor bedacht hebben,  

voeren wij hem ook uit.      (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
19. Als wij thuis samen spelen of werken, dan loopt  
 het moeizaam.       (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
20. Het lukt ons thuis om besluiten  

te nemen over moeilijkheden.     (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 

21. Als wij over elkaar praten, dan doen wij dat op  
 een kritische of afkeurende toon.     (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 

 
22. Er worden afkeurende opmerkingen gemaakt.   (1)     (2)     (3)     (4)     (5)  
 
23. Thuis laten wij waardering voor elkaar 

  duidelijk blijken.       (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 

 
         zie volgende bladzijde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Hoe tevreden bent u over hoe het er in het gezin aan toe gaat? 
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Bijlage B: Vragenlijst Gezinskenmerken (VGK) Vragenformulier

 

 

A. Hoe tevreden bent u over hoe het er in het gezin aan toe gaat? 
(s.v.p. één van de vier mogelijkheden omcirkelen) 

 
 1- Tevreden 2- Tamelijk tevreden      3- tamelijk ontevreden 4- Ontevreden 
 
 
 
B. Vindt u, dat er ernstige problemen in het gezin een rol spelen? 

(s.v.p. één van de vier mogelijkheden omcirkelen) 
 
 1- Neen  2- Af en toe   3- Vaak  4- Ja 
 
 
C. Behoort u op dit moment tot een kerkgenootschap? 

(s.v.p. één van de twee mogelijkheden omcirkelen) 
 
 1- Ja  2- Neen 
 
 
D. Zo ja, in welke mate voelt u zich daarmee verbonden? 

(s.v.p. één van de vier mogelijkheden omcirkelen) 
 
 1- sterk  2- niet zo sterk      3- nauwelijks 4- helemaal niet 
 
 
E. Met hoeveel ouders/kinderen woont u in een huis? Graag uzelf meetellen. 

(s.v.p. aantallen en leeftijden aangeven) 
 
 Met ..... ouder(s) en ..... kind(eren). 
 
 Leeftijden van de ouder(s):...... en ...... 
 
 Leeftijden van de kinderen:...... en ...... 
 
 Uw leeftijd thans: 
 
 
F. Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

(s.v.p. omcirkelen) 
 
1      Lagere school  2    LTS, Huishoudschool              3    MAVO  
 
4      VHMO, HAVO 
 
     5      HBO, HTS  6    Universiteit  7  anders, n.l. .................. 
 
 
 
G. Wat is het hoogst behaalde diploma van één van uw ouders? 

(s.v.p. omcirkelen) 
 

  1 Lager school  2    LTS, Huishoudschool  3    MAVO  
 
            4  VHMO,  HAVO       5   HBO, HTS       6    Universiteit  7 anders, n.l. 

.................. 
 
Wij danken u voor uw medewerking. 
Kijkt u nog even na, of u alle vragen op alle bladzijden heeft beantwoord? 
Copyright  ©  W.J.L.Klijn 
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Samenvatting

In Hoofdstuk 1 is beargumenteerd dat de ontwikkeling van een korte vragen-
lijst, waarmee de kwaliteit van het gezinsfunctioneren gemeten kan worden,
noodzakelijk is om het bijna exclusief individuele karakter van indicatiestel-
ling en effectmeting in de Geestelijke Gezondsheidszorg (GGZ) te doorbreken.
Bovendien bevordert een dergelijk instrument het procesonderzoek, funda-
menteel onderzoek en methodisch onderzoek waarmee de systeemtherapie
zich een betere positionering binnen de GGZ kan verwerven. 

Een belangrijk argument voor een grotere rol in de GGZ en voor verder on-
derzoek van systeemtherapie wordt geleverd door studies waarin is gevonden
dat gezinsvariabelen een modererend effect hebben op verbanden tussen in-
dividuele karakteristieken en behandelresultaat.

Hoofdstuk 2 bevat een literatuurstudie naar de samenhang tussen gezinspa-
thologie en psychiatrische stoornissen. Disfunctionele patronen en een negatief
affectief klimaat komen meer voor bij gezinnen met gezinsleden met psychia-
trische klachten vergeleken met gezinnen zonder gezinsleden met psychiatri-
sche problematiek. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het begrippenkader en de kwalitatieve constructiefase
van de vragenlijst. Het begrippenkader is ontleend aan de cognitieve gedrags-
en systeemgerichte visie binnen de gezinstherapie. In belangrijke stromingen
in de gezinstherapie is deze visie terug te vinden: de structurele- of structure-
rende gezinstherapie, de communicatie-theoretische stroming, de leertheore-
tische stroming en de psycho-educatieve richting. Uitgaande van deze
stromingen zijn vijf domeinen gedefinieerd waaruit items afkomstig zijn:
‘Structurele kenmerken’, ‘Affectief klimaat’, ‘Communicatieve vaardighe-
den’, ‘Probleemoplossende vaardigheden’ en ‘Samenwerking’. De itempool
is op verschillende manieren onderzocht. Uit consultatie van experts blijkt een
inhoudelijke overlap met name bij items uit de domeinen ‘Probleemoplossende
vaardigheden’ en ‘Samenwerking’. 

Op basis van verkennende onderzoeken is uiteindelijk een eerste versie van
de Vragenlijst Gezins Kenmerken (VGK) samengesteld met 30 items. De be-
antwoording van de vragen geschiedt met een Likert schaal met vijf keuze-
mogelijkheden: van (1) zeer zelden tot (5) zeer vaak.
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In Hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het exploratief onderzoek van de factor-
structuur van de eerste versie van de VGK beschreven. De onderzoeksgroep
bestaat uit moeders met één of meer kinderen in de middelbare schoolgaande
leeftijd. 

Van de best interpreteerbare factoroplossing is de interne consistentie van
twee van de drie factoren redelijk hoog. De interne consistentie van de factor
met items uit het domein ‘Structurele kenmerken’ is gering. Een sterke corre-
latie is gevonden tussen de eerste twee factoren, de correlaties van de derde
factor met de overigen is zwak. Op grond van deze resultaten is gekozen om
de items uit het domein ‘Structurele kenmerken’ (evenals de items met lage
factorladingen) buiten de definitieve VGK te laten. 

Vanwege de sterke correlatie tussen de twee overblijvende factoren is ge-
kozen voor een hiërarchisch factormodel: een overkoepelende factor en twee
specifieke factoren: Waardering (9 items, voornamelijk uit het domein ‘Af-
fectief klimaat’) en Samenwerking (14 items uit de domeinen ‘Probleemop-
lossende vaardigheden’, ‘Communicatie’ en ‘Samenwerking’).

Hoofdstuk 5 beschrijft de toetsing van het verkregen factormodel met behulp
van confirmatieve factor analyses (CFA) bij twee nieuwe groepen responden-
ten: psychiatrische patiënten en een groep leerlingen. 

De CFA laat zien dat, na verplaatsing van één item naar de andere schaal,
de factorstructuur die met exploratieve factor analyse is gevonden goed past
bij de gegevens van de psychiatrische groep. Hetzelfde factormodel, na ver-
plaatsing van hetzelfde item en na weglaten van een ander item, is bij de ge-
gevens van een groep leerlingen gevonden. 

In het derde CFA onderzoek is een goede aansluiting bij de gegevens van
de totale (heterogene) onderzoeksgroep gevonden voor het uiteindelijke VGK
factormodel. Dit is het factormodel met de twee gecorreleerde factoren Waar-
dering en Samenwerking na verplaatsing van het item en met toevoeging van
vier correlaties tussen error-termen van item-paren. 
Op grond van de CFA’s zijn de definitieve schalen van de VGK vastgesteld,
Waardering (8 items) en Samenwerking (15 items). De correlatie van de twee
factoren is r = .76. 

De resultaten van onderzoek naar factoriële invariantie laten zien dat het
VGK factormodel generaliseerbaar is naar afzonderlijke groepen. Dit onder-
steunt de begripsvaliditeit. Tevens is strenge factoriële invariantie gevonden
voor geslacht, opleiding en klinische status, en partiële strenge factoriële in-
variantie voor leeftijd en gezinspositie (dit is het beoordelen met de VGK als
volwassen kind of als ouder in het gezin). Dat betekent dat verschillen tussen
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de gemiddelde factorscores van mannen en vrouwen, hoog en lager opgelei-
den, en patiënten en niet-patiënten ten volle bepaald worden door de gemid-
delde positie op de betreffende factor, en dat dit bij benadering het geval is
voor factorscores van gezinspositie en van jongere en oudere respondenten.

Hoofdstuk 6 betreft onderzoek naar de betrouwbaarheid. Eerst is de interne
consistentie betrouwbaarheid onderzocht, waarbij drie maten zijn gebruikt:
Cronbach’s α, de gemaximaliseerde λ4 en Raykov’s CSA. Het onderzoek toont
aan, dat de interne consistentie van de VGK schalen op alle maten als ‘goed
tot excellent’ kan worden gekwalificeerd. Cronbach’s α varieert tussen α = .88
en α = .95. 

Vervolgens is, eveneens met drie betrouwbaarheidsmaten, een onderzoek
van de test-hertest betrouwbaarheid uitgevoerd bij een groep adolescenten. De
test-hertest betrouwbaarheid is als goed te beoordelen. De coëfficiënten liggen
tussen r = .72 en r = .85. 

In het test-hertest onderzoek is het verschil tussen de gemiddelde scores op
de eerste (‘test’) en tweede (‘hertest’) meting op alle schalen kleiner dan 8%
van de standaard deviatie van de eerste meting. Het is daarom niet nodig om
bij een tweede afname van de VGK een correctie voor een hertest effect toe
te passen.

In Hoofdstuk 7 zijn drie onderzoeken gepresenteerd die betrekking hebben op
de begripsvaliditeit van de VGK.

Het eerste onderzoek betreft de convergente en divergente validiteit. De
scores op de VGK-schalen hangen sterk samen met de scores op schalen van
andere vragenlijsten die overeenkomstige begrippen representeren zoals har-
monie en openheid, probleem oplossen en communicatie en gebrek aan emo-
tionele steun en waargenomen kritiek (range r = .49 tot r = .90). Zwakke
verbanden zijn gevonden met scores op de schalen die weinig overeenkom-
stige begrippen representeren, zoals opdringerigheid en irritatie (range r = .20
tot r = .30). Deze resultaten geven steun aan dit aspect van de validiteit van
de VGK. 

De samenhang van de scores op de VGK schalen met de beoordeling van
de tevredenheid met het gezinsfunctioneren en de beoordeling van de mate
waarin gezinsproblemen aanwezig zijn is sterk (range: r =.51 tot r =.75). Ook
dit resultaat biedt steun aan de begripsvaliditeit van de beide VGK schalen. 
Er zijn relatief sterke verbanden gevonden tussen de onderlinge beoordelingen
van gezinsleden: tussen ouders (range r = .54 tot r = .66) en ook tussen ouder
en kind (range r = .34 tot r = .49). 
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De percepties van gezinsleden van het affectieve klimaat in het gezin en van
de vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, communicatie en sa-
menwerking, vertonen een grote overeenkomst. Dit resultaat geeft aan dat de
VGK een gedeeld, onderliggend begrip van het gezinsfunctioneren meet. Het
resultaat van dit onderzoek biedt steun voor de begripsvaliditeit. 

In Hoofdstuk 8 is de criteriumgeoriënteerde validiteit onderzocht voor twee
gelijktijdig geobserveerde criteria: de aanwezigheid van psychiatrische pro-
blemen bij een gezinslid en de aanwezigheid van relatieproblemen bij patiën-
ten. De gemiddelde scores op de VGK-schalen van patiënten met
psychiatrische problematiek zijn veel lager dan de gemiddelde scores van per-
sonen zonder psychiatrische klachten. Patiënten met relatieproblemen rappor-
teren meer gezinspathologie dan patiënten zonder deze problemen, met name
op de schaal Waardering. Deze bevindingen geven steun aan de criteriumva-
liditeit. 

Hoofdstuk 9 is een verkennende studie waarin de VGK scores van psychiatri-
sche patiënten met de diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis zijn ver-
geleken met de VGK scores van psychiatrische patiënten met andere
diagnoses. Patiënten met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis rapporteren
meer gezinsdisfunctioneren, met name op de schaal Samenwerking, dan pa-
tiënten met andere psychopathologie. 

Hoofdstuk 10 betreft de normering van de VGK. Vanwege de sterke samen-
hang van psychiatrische status met de VGK-schalen, zijn aparte normtabellen
nodig voor niet-klinische respondenten en voor respondenten met psychiatri-
sche problemen. 

Uit analyses van verbanden met demografische variabelen binnen de niet-
klinische groep blijkt dat respondenten in de positie van ouder gemiddeld
hoger scoren (geven een beter gezinsfunctioneren aan) dan respondenten die
in de positie van volwassen kind in het gezin hun gezin beoordelen.

De effectgrootte van deze variabele is gematigd (voor Waardering) tot sterk
(voor Samenwerking) en op beide schalen hoger dan de effectgrootte van de
variabele leeftijd. Bovendien blijkt uit partiële correlaties dat het verband tus-
sen leeftijd en de VGK schaalscores geheel voortkomt uit het verband tussen
deze twee variabelen en de ouder/kind positie. Het verband tussen de VGK
schaalscore en de ouder/kind positie blijkt daarentegen slechts ten dele ver-
klaard te kunnen worden uit de verbanden met leeftijd.

Er zijn twee normtabellen opgesteld voor de niet-klinische groep: een voor
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respondenten die in het gezin de positie van volwassen kind innemen en een
voor de respondenten die ouder in het gezin zijn. 

Binnen de klinische groep is de effectgrootte van geen van de verbanden
tussen de VGK-schalen en demografische gegevens gematigd of sterk. Om
die reden is voor deze groep slechts één normtabel opgesteld. 

Aandacht is gegeven aan het vaststellen van cutoff scores voor gezinspro-
blemen waarbij nader gezinsonderzoek wenselijk is en aan het vaststellen van
de significantie van behandeleffecten.

In Hoofdstuk 11 zijn de toepassingen van het gebruik van de VGK in de kli-
nische praktijk nader besproken. De VGK kan worden gebruikt bij indicatie-
stelling, bij uitkomstonderzoek en bij cliëntenfeedback. 
Twee vignetten, een casus met complexe individuele- en gezinsproblematiek
en een tweede casus met individuele problematiek, verduidelijken het gebruik
van de VGK. Het gebruik van de VGK in praktijkgestuurd effectonderzoek
wordt toegelicht.

Het ontwikkelen van een verkorte versie van de VGK is besproken.

Hoofdstuk 12 bevat een discussie. 
De sterke kanten van het onderzoek worden genoemd: de factorstructuur van
de VGK en de resultaten van betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek. Be-
perkingen van het onderzoek worden vermeld. Aanbevelingen voor vervolg-
onderzoek worden gedaan.

Aanbevolen is, om een verkorte versie en om meer normtabellen te ontwik-
kelen. 
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Summary

This thesis describes the construction of a questionnaire on family functioning. 

Chapter 1 states that the development of a short questionnaire on the quality
of family functioning is a necessity for breaking the almost exclusive individ-
ual focused assessment and outcome measurement in mental health care.
Demonstrating the effectiveness of family treatment on family functioning
and treatment-oriented programs gives support to the position of the treatment
system in the field of mental health care. 

Central concepts of theories and treatment methods can be developed and
validated through empirical research. More and more scientific research elu-
cidates that family variables can have moderating effects on the interrelations
between individual characteristics and treatment outcome or the problem be-
havior of the client.

Chapter 2 contains a literature review and discusses research into the relation-
ship between family pathology and psychiatric disorders. Dysfunctional pat-
terns and a negative emotional climate are more common in families with
members with mental health problems compared to families without family
members with these problems.

Chapter 3 describes the conceptual framework and the first construction phase.
The aim is to develop a measurement tool in the cognitive behavioral and sys-
tems-oriented framework in family therapy. This orientation is reflected in
four major schools of system therapy: (1) the structural (2) the communica-
tion-theoretical (3) the behavioral and (4) the psycho-educational movement. 
Based on these four theoretical orientations items are generated from five
areas: (1) Structural Characteristics, (2) Affective Climate, (3) Communication
Skills, (4) Problem Solving Skills and (5) Collaboration. 

The item pool was examined in different ways. In consultation with experts
there appears to be an overlap of content with particular items from the do-
mains Problem Solving Skills and Collaboration. Based on exploratory re-
search it is ultimately composed from a first version of the Vragenlijst
Gezinskenmerken (VGK)3. Answering the 30 questions is done with a Likert
scale with five choices: from (1) very rare to (5) very often. 
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Chapter 4 is the first quantitative study described. The research group consists
of mothers with one or more children in middle school age. An exploratory
factor analysis (EFA), aimed at finding a good interpretable factor solution is
implemented. 

From the best interpretable factor solution the internal consistency of two
of the three factors is relatively high. The internal consistency of the factor
with items from the domain ‘Structural Characteristics’ is far too low. A strong
correlation has been found between the first two factors. The correlations of
the third factor with the others is weak. Based on these results the decision is
made to remove the items from the domain ‘Structural Characteristics’, as well
as the items with low factor loadings. Because of the strong correlation be-
tween the two remaining factors a hierarchical factor model is chosen: an over-
all factor and two specific factors; Appreciation (9 items, mainly from the
domain ‘Affective Climate’) and Collaboration (14 items from the domains
‘Communication Skills’, ‘Problem Solving Skills’ and ‘Collaboration’.

Chapter 5 describes the next phase of the construction of the VGK. It focuses
on examining whether the first factor model should be adjusted. With two new
groups of respondents, psychiatric patients and a group of students, confirma-
tory factor analysis (CFA) are performed. Subsequently, a CFA is performed
on the data of all respondents in this study. In this latter over-all CFA is also
considered whether certain modifications lead to better alignment with the co-
variance structure. 

The first CFA shows that the factor structure by EFA in the group of mothers
of high school students was found to fit in well with the data of the psychiatric
group, after removing an item to the other factor , which is also certainly pos-
sible to defend by content. 

The second CFA show a reasonably good fit of the first factor model into
the data of the group of high school students after the same item had been
moved to the other factor and another item is omitted. 

In the third CFA research, a good connection to the data of the entire (het-
erogeneous) sample has been found for the final VGK factor model. This is
the very first factor model after shifting the aforementioned item to the other
scale, and four correlations between error terms of item pairs added. 

After the CFA’s, the VGK consists of two scales Appreciation (8 items) and
Collaboration (15 items). The correlation of the two factors is r = .76.

The results of research on factorial invariance shows that metric invariance
is found across all variables. This means that the VGK factor model is gener-
alizable to different groups. This finding supports the construct validity. Strict
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factorial invariance is also found for gender, education and clinical status, and
partial strict factorial invariance for age and family role (child or parent). This
means that differences between the mean factor scores of men and women,
high and low education, and patient and non-patients are fully determined by
the average position of the factor, and that this is the case by approximation
for factor scores of family role and younger and older respondents. 

Chapter 6 covers research on the reliability. 
First, the internal consistency reliability is investigated with three measure

procedures: Cronbach’s α, maximized λ4 and Raykov’s CSA. The study shows
that the internal consistency of the scales on all measures can be qualified as
‘good to excellent’. Cronbach’s α varies between α = .88 and α = .93.

Subsequently, with three reliability measures, a study of test-retest reliability
is conducted in a group of adolescents. The test-retest reliability is judged to
be ‘good’. The coefficients range is calculated between r = .72 and r = .82.

In the test-retest research, the difference between the average scores for the
first (‘test’) and second (‘retest’) measurement at all scales less than 8% of
the standard deviation of the first measurement. There is therefore no need for
calculating a correction for a retest effect.

Chapter 7 presents three studies concerning the construct validity of the VGK.
The first research examines the convergent and divergent validity. The scores
on the VGK scales depend strongly on the scores on scales of other question-
naires that represent corresponding concepts (range r = .49 to r = .90). Weak
relationships were found with scores on scales that do not represent correspon-
ding concepts (range r = .20 to r = .30). These results lend support to this as-
pect of the validity of the VGK.

The consistency of the scores on the VGK scales with the assessment of
satisfaction with family functioning and the assessment of the extent to which
family problems are present is strong (range r = .51 to r = .75). This result
provides support for the construct validity of both VGK scales.

There are relatively strong associations found between the judgments of
family members: between parents (range r = .54 to r = .66) and also between
parent and child (range r = .34 to r = .49). The perceptions of family members
of the affective climate in the family and of the skills such as problem solving,
communication and collaboration, shows a great deal. This result indicates
that the VGK measures a shared, underlying concept of the family functioning. 

The result of this study provides support for convergent validity.
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In Chapter 8, the criterion oriented validity is examined for two criteria con-
currently: the presence of psychiatric problems in a family member and the
presence of the relationship problems in a psychiatric patient. 

The average scores on the VGK scales of patients with psychiatric problems
are much lower than the average scores of people without psychiatric condi-
tions. 

Patients with relationship problems report more family pathology than pa-
tients without these problems, particularly on the scale Appreciation. 
These findings support the criterion validity.

Chapter 9 is an exploratory study in which the VGK scores of psychiatric pa-
tients diagnosed with Borderline Personality Disorder are compared with the
VGK scores of patients with other psychiatric diagnoses. 

Patients with Borderline Personality Disorder report more family dysfunc-
tioning than patients with other psychopathology, especially on the scale Col-
laboration.

Chapter 10 concerns the standardization of the VGK. Earlier results presented
show that VGK scores are significantly associated with psychiatric status. Due
to the strong effect of psychiatric status, separate standard specifications are
needed for non clinical respondents and respondents with psychiatric prob-
lems.

On both VGK scales respondents in the role of parent appear to score higher
on average (indicate less family dysfunction) than respondents who assess
their families as a child. The effect size of this variable is moderate (for Ap-
preciation) to strong (for Collaboration) and on both scales greater than the
effect size of the variable age. Moreover, partial correlations makes clear that
the relationship between age and the VGK scales stems from the relationship
between these two variables and variable family role. The relationship between
VGK scale score and family role however, only partly can be explained from
the relationship with age.

There are two standard tables prepared for the non clinical group: one for
respondents who in the family occupy the role of adult child and one for re-
spondents who are parents in the family. 

Within the clinical group, the effect size of none of the relations between
the VGK-scales and demographic variabeles is moderate or strong. For this
reason, only one standard table is drawn up for this group.

Attention is given to the calculation of cutoff scores taken into account the
need to perform further clinical familyresearch and to the identification of
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clinically significant change.
In Chapter 11, the applications of the use of the VGK in clinical practice are
discussed in more detail.

The VGK can be used in family assessment, in outcome research and in
client feedback. Two vignettes, one case with complex individual and family
problems and a second case with individual problems, clarify the use of the
VGK. 
The development of a shortened version of the VGK is discussed. A shortened
version can be used in monitoring procedures.

Chapter 12 covers a discussion.
The strengths of the study are mentioned: the strong factorstructure and re-

liability- and validity results. Limitations of the study, as well as recommen-
dations, are mentioned. 
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Woord van dank

Toen ik vele jaren terug mijn voorstel om een vragenlijst over gezinsfunctio-
neren te ontwikkelen verdedigde in de medische commissie van Psychiatrisch
Centrum De Geestgronden te Bennebroek, was de eerste vraag ‘Waarom kun
je aan gezinsleden niet gewoon de vragen stellen in een gesprek, waarom het
ingewikkeld maken door met een vragenlijst te werken?’. De waarde van be-
schikbaar hebben van een betrouwbare en valide score op een gezinsvragenlijst
is niet meteen ingezien. Uiteindelijk heb ik dit onderhavige onderzoek kunnen
doen. Het onderzoek is niet in werktijd uitgevoerd en nu de studie na vele
jaren klaar is, vind ik dat er een zinvol instrument is ontwikkeld waarmee in
de GGZ gewerkt kan worden.

De eerste alinea suggereert wellicht dat het uitvoeren van dit onderzoek een
eenzame activiteit is geworden, maar dit is beslist niet zo. Als het wel zo was
geweest zou dit een veeg teken zijn. Niet alleen vanwege het vele werk, maar
ook om fouten te voorkomen en om gemaakte fouten te corrigeren is teamwerk
noodzakelijk. Gedurende het onderzoek is er voortdurend een groep enthou-
siaste collega’s geweest die geloofden in het nut van het ontwikkelen van een
vragenlijst voor gezinsfunctioneren. Zonder deze steun had dit project niet
kunnen slagen.

Ik wil allereerst de vele cliënten en andere vrijwilligers bedanken voor de
moeite die zij hebben willen nemen om de vragenlijst in te vullen. Ook de col-
lega’s op de poliklinieken die hun cliënten de VGK hebben laten invullen dank
ik voor het vele werk dat verzet is. 

Wouter van Ewijk, bestuurder van De Geestgronden (thans: GGZ InGeest)
en Toon Rutgers, indertijd hoofd poliklinieken bij De Geestgronden, hebben
toestemming gegeven voor het uitvoeren van dit onderzoek. Methodologische
en statistische ondersteuning van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, met
name van mijn copromotor dr. Arnold Goedhart, is eveneens essentieel ge-
weest. Ik ben allen veel dank verschuldigd voor hun inzet. 

Er zijn twee scholengemeenschappen die, toen zij benaderd werden met de
vraag om mee te werken, zonder aarzeling hebben toegestemd. Het zijn het
Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem en het Zwin College in Oostburg. Ik
dank directie en leerkrachten voor de plezierige samenwerking.

Aan het eerste onderzoek dat in hoofdstuk 4 is beschreven is medewerking
verleend door Marc Hermans, Bas van Dongen en Anita Wever. Zij hebben,
in het kader van wetenschappelijk onderzoek voor de opleiding BIG geregis-
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treerd Klinisch Psycholoog, mede vorm gegeven aan de eerste versie van de
VGK, vervolgens de gegevens van het eerste onderzoek verwerkt, een eerste
databank opgezet en de eerste berekeningen uitgevoerd. 

Nadien is door vele stagiaires psychologie op de polikliniek Zuideroord van
De Geestgronden veel werk verricht. Een substantieel aandeel hebben Agnes
van der Steen, Marieke Schutz, Marieke Engel en Ragna Plomp geleverd. Zij
hebben de databank verder ontwikkeld en gegevens ingevoerd en gecontro-
leerd. Ragna Plomp en Floor Broekman hebben een doctoraalscriptie aan een
deelonderzoek van het VGK project gewijd.
Chris Cockill dank ik voor de hulp bij de vertaling van de samenvatting.

Mijn meeste dank gaat uit naar mijn hooggeschatte promotor en copromotor.
Ik dank hen voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Van hen heb ik
veel geleerd.

Prof. Dr. Alfred Lange heeft zeer veel tijd aan deze studie besteed. Door
mijn werkomstandigheden heeft vooral de afronding erg lang geduurd. Ik dank
je, Alfred, voor de vele uren die je aan dit proefschrift hebt besteed. Je hebt
altijd klaar gestaan met je deskundige en praktische adviezen. Je hebt vele
fouten moeten corrigeren, en bent altijd bereid geweest om veel (soms weer
opnieuw) uit te leggen. 

De samenwerking met Dr. Arnold Goedhart dateert al van vele jaren terug.
Arnold, ook jij hebt veel energie in dit proefschrift gestoken. Je hebt mij veel
kennis aangereikt, zoals onder andere over confirmatieve factoranalyse, fac-
toriële invariantie en meetfouten. Zonder jou bijdrage was dit proefschrift er
niet geweest en was het niet mogelijk geweest om een goede kwaliteit te le-
veren. Je hebt veel methodologische- en statistische adviezen gegeven en je
bent altijd bereid geweest om nogmaals weer een andere berekening uit te voe-
ren of om de tekst opnieuw te lezen. 

Verder is het van belang te vermelden dat de uitvoering van het onderzoek
op geen enkele wijze is bekostigd door een psychiatrische- of industriële in-
stelling. Er is geen sprake van enige belangenverstrengeling die de resultaten
van dit onderzoek heeft beïnvloed. Een subsidie van de Stichting Stimule-
ringsfonds Wetenschappelijke Activiteiten (SSWA) van de Nederlandse Ver-
eniging voor Relatie- en Gezinstherapie heeft het mogelijk gemaakt een klein
deel van de onderzoekkosten te bekostigen. 

Tenslotte dank ik mijn vrouw, Anne de Bruyne, en mijn kinderen die mij
veel hebben gesteund. 
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Curriculum Vitae

Willem Johan Luitje Klijn is op 24 februari 1947 in Velsen geboren. Hij is op-
gegroeid in Haarlem en heeft aan het Lorentzlyceum het HBS-B examen be-
haald. In 1972 volgt het doctoraal examen psychologie aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht met als richtingen ontwikkelingspsychologie en klinische psycho-
logie.

Hij begint in 1970 zijn werkzaamheden als assistent-onderzoeker in dienst
van het Centraal Instituut Toets Ontwikkeling (CITO) in Utrecht bij het project
luistervaardigheidstoetsen. Vanaf 1972 tot 2007 is hij werkzaam als psycho-
therapeut en behandelcoordinator bij psychiatrische centra in de kinder- en
jeugdzorg en in de zorg voor volwassenen. 

Thans is hij vanaf 2007 tot heden als vrijgevestigd psychotherapeut werk-
zaam bij de Praktijk voor Psychotherapie De Bruyne en Klijn te Oostburg.
Zijn cliëntenbestand bestaat uit kinderen en jeugdigen, volwassenen en oude-
ren. Naast klinisch onderzoek verricht hij wetenschappelijk onderzoek. 

Hij is lid en supervisor van een aantal psychotherapieverenigingen en be-
roepsverenigingen: de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve thera-
pie (VGCt), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
(NVRG), de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP), het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging
voor Psychotherapie (NVP). In het kader van de overheidsregistraties Beroe-
pen Individuele Gezondheidszorg is hij geregistreerd als Psychotherapeut en
als GZ/Klinisch Psycholoog. 

Vanaf 1983 is hij werkzaam in diverse psychotherapieopleidingen als hoofd-
richtingscoördinator en als (hoofd-) docent. Hij is lid van de Wetenschapsad-
viescommissie van de NVRG. Hij heeft de publicatie Systeemtaxatie in
beweging (1991) geredigeerd en heeft samen met Suus Scheller-Dikkers Waar
woorden tekortschieten: praktijk en theorie van de beeldende systeemtherapie
(2006) geschreven.
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