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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.
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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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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).→

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 36



37

Confirmatieve factoranalyses

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.

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 39



40

Gezinskenmerken
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.→
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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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