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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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