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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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