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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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Alsof een idee plotseling
en ongezien mijn hoofd insluipt
en mij daarvan op de hoogte stelt
door een belletje te laten rinkelen
ten teken dat er een pakje is bezorgd, 
maar wat er precies in dat pakje zit, 
dat weet ik dan nog niet.

Uit:Ledig erf, stel mij niet teleur, eenvoudige poë-
zie voor intelligente mensen, door Ad Beenackers,
psycholoog en dichter  (2010). Uitgeverij IJzer,
Utrecht.
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