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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

57

Klijn proefschrift_Opmaak 1  18-06-13  13:34  Pagina 57



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

59

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. 

61

Begripsvaliditeit

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.
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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.
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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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