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8
Criteriumgeoriënteerde validiteit

8.1 Inleiding
Bij psychiatrische patiënten is meer gezinspathologie aanwezig dan bij per-
sonen zonder psychiatrische problematiek (Hudson & Rapee, 2005; Lange,
2008). De verwachting is dan ook, dat personen zonder psychiatrische pro-
blematiek gemiddeld hoger scoren op de VGK schalen dan psychiatrische pa-
tiënten. Ook zal worden getoetst of de VGK-schalen psychiatrische patiënten
met relatieproblemen kunnen onderscheiden (vanwege lagere scores) van psy-
chiatrische patiënten zonder relatieproblemen. 
De onderzoeksgroep psychiatrische patiënten bestaat uit patiënten die in am-
bulante behandeling zijn. Zie voor een beschrijving van demografische en kli-
nische kenmerken hoofdstuk 5, Tabel 5.1.

De niet klinische onderzoeksgroep bestaat uit moeders van middelbare scho-
lieren en MBO avondschool-leerlingen. Voor een beschrijving van demogra-
fische kenmerken zie hoofdstuk 4, Tabel 4.1. en hoofdstuk 5, Tabel 5.4.

8.2 Psychiatrische patiënten en personen zonder psychiatrische
problematiek

Tabel 8.1. laat zien dat de gemiddelde scores op de VGK-schalen van de psy-
chiatrische patiënten veel lager (ongunstiger) zijn dan de overeenkomstige ge-
middelden van niet klinische personen.

De verschillen tussen de gemiddelden zijn getoetst met een Multivariate Co-
variantie Analyse (MANCOVA) waarin gecontroleerd is voor de effecten van
ouder/kindpositie (d.i. het invullen van de VGK als ouder of als kind).
Ouder/kind positie is als covariaat gebruikt omdat deze variabele samenhangt
met de VGK-scores en met de klinische status (wel of geen psychiatrisch pa-
tiënt). Voor leeftijd geldt hetzelfde, maar deze variabele is niet als covariaat
in de analyse opgenomen omdat de ouder/kindpositie sterker samenhangt met
de VGK-schalen en een belangrijker rol speelt in theorieën over gezins-
functioneren. Ouder/kindpositie en leeftijd laten een sterke samenhang zien
(Spearman ‘s r = .74). Omdat bij 39 personen (allen uit de klinische groep)
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de ouder/kindpositie niet bekend is, zijn de ontbrekende gegevens geïmputeerd
op basis van leeftijd. Als de ouder/kindpositie onbekend is, wordt veronder-
steld dat personen jonger dan 34 jaar de kindpositie vervullen en personen die
34 jaar of ouder zijn de ouderpositie vervullen. 

De MANCOVA levert een groepseffect op: F(2, 520)= 54.17, 
p < 0.0001. Vervolgens zijn drie (univariate) covariantie Analyses (ANCOVA)
uitgevoerd, waarbij eveneens gecontroleerd is voor de invloed van ouder/kind-
positie, om de groepsverschillen op elke VGK-schaal afzonderlijk te onder-
zoeken. Sterke groepseffecten zijn gevonden op de schaal Samenwerking. Een
gematigd effect is gevonden op de schaal Waardering (zie Tabel 8.1). 

8.3 Relatieproblemen
Patiënten met relatieproblemen zijn in dit onderzoek degenen met de DSM-
IV-R As 1 classificatie Relatieproblemen. Omdat relatieproblemen niet voor-
komen bij patiënten die de VGK hebben ingevuld vanuit de kindpositie, zijn
voor de vergelijkingsgroep patiënten zonder relatieproblemen geselecteerd die
de VGK vanuit de ouderpositie hebben ingevuld. De verwachting is, dat pa-
tiënten met relatieproblemen meer gezinspathologie zullen aangeven dan pa-
tiënten zonder relatieproblemen.
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Hoofdstuk 8. 

Criteriumgeoriënteerde validiteit. 
 
 
8.1. Inleiding. 
Bij psychiatrische patiënten is meer gezinspathologie aanwezig dan bij personen 
zonder psychiatrische problematiek (Hudson & Rapee, 2005; Lange, 2008). De 
verwachting is dan ook, dat personen zonder psychiatrische problematiek 
gemiddeld hoger scoren op de VGK schalen dan psychiatrische patiënten. Ook 
zal worden getoetst of de VGK-schalen psychiatrische patiënten met 
relatieproblemen kunnen onderscheiden (vanwege lagere scores) van 
psychiatrische patiënten zonder relatieproblemen.  

De onderzoeksgroep psychiatrische patiënten bestaat uit patiënten die in 
ambulante behandeling zijn. Zie voor een beschrijving van demografische en 
klinische kenmerken hoofdstuk 5, Tabel 5.1. 
 De niet klinische onderzoeksgroep bestaat uit moeders van middelbare 
scholieren en MBO avondschool-leerlingen. Voor een beschrijving van 
demografische kenmerken zie hoofdstuk 4, Tabel 4.1. en hoofdstuk 5, Tabel 5.4. 
 
8.2. Psychiatrische patiënten en personen zonder psychiatrische 
 problematiek. 
Tabel 8.1. laat zien dat de gemiddelde scores op de VGK-schalen van de 
psychiatrische patiënten veel lager (ongunstiger) zijn dan de overeenkomstige 
gemiddelden van niet klinische personen. 
 
Tabel 8.1.  
Vergelijking van de gemiddelden van de psychiatrische groep en de niet-klinische 
groep op de VGK schalen . 
   Psychiatrische   Niet-klinische    
   groep   groep  
   (n= 185)  (n= 339)    
            ___________              _____________           
       
VGK-schalen  M a . (SE)  M a    (SE)       F(1,521)       d  b               
Waardering  26.9   (0.4)  30.5   (0.3)            43.83*       0.69         
 
Samenwerking 51.4   (0.7)  60.2   (0.5)            105.59*     1.09         
 
VGK Totaal score 78.3   (1.0)  90.7   (0.8)            88.82*       0.99          

Opmerking. * p<.0001. a De kleinste kwadraten gemiddelden zijn gemiddelden na 
correctie voor het effect van ouder/kindpositie. De verschillen tussen beide groepen 
zijn getoetst met ANCOVA’s met gezinsrol als covariaat. b  Cohen’s d is een maat 
voor de effect grootte. Van een klein effect wordt gesproken als d " 0.20 en d < 0.60,  
van een matig effect als d " 0.60 en d < 0.80, van een groot effect indien d " 0.80 
(Cohen, 1992).  

Tabel 8.1 
Vergelijking van de gemiddelden van de psychiatrische groep en de niet-klinische groep op
de VGK schalen .
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Tabel 8.2. laat zien dat de gemiddelde scores op de VGK-schalen van pa-
tiënten met relatieproblemen lager zijn dan de gemiddelden van de overige
patiënten. 
De verschillen tussen beide groepen zijn onderzocht met een MANOVA. Er
zijn significante verschillen tussen beide groepen gevonden: F(2, 112)= 3.89,
p<0.05. De daarop volgende ANOVA’s laten zien dat de verschillen op de
schaal Waardering en de VGK Totaal schaal statistisch significant zijn. De
waarden van Cohen’s d geven een gematigd verschil op de schaal Waardering
en een zwak verschil op de VGK Totaal schaal aan. 

8.4 Bespreking
Psychiatrische patiënten scoren op beide VGK schalen Waardering en Samen-
werking gemiddeld lager dan de niet-klinische personen. 
Patiënten met relatieproblemen scoren op beide schalen Waardering en Sa-
menwerking lager dan patiënten met andere psychiatrische classificaties zon-
der relatieproblemen.

Deze resultaten komen overeen met de in de literatuur gevonden relaties
tussen psychiatrische stoornissen en gezinsdisfunctioneren en de validiteit van
de DSM-IV-R As I diagnose relatieproblemen als indicator van gezinsdisfunc-
tioneren. Deze bevindingen geven dan ook steun aan de gelijktijdige criteri-
umvaliditeit van de VGK-schalen. 
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Tabel 8.2. 
Gemiddelden en standaard deviaties op de VGK-schalen van psychiatrische 
patiënten met en zonder relatieproblemen die als ouders de VGK invulden. 
   Relatieproblemen   Geen      
        relatieproblemen   
    (n = 26)    (n = 89) 
   _______________   _____________ 
   M         (SD)    M    (SD)             F(1,113)      d a  
VGK-schalen 
 
Waardering     24.2    (6.3)   28.0      (6.6)           7.11**       0.59    
 
 
Samenwerking     50.0    (10.9) 53.7    (11.5)         2.23           0.33     
 
VGK Totaal schaal 74.1    (15.9) 81.8    (17.1)         4.14*         0.45    
Opmerking.  *: p<0.05;  **: p<0.01.      
a  Cohen’s d is een maat voor de effect grootte. 
 
 
 
8.4. Bespreking. 
Psychiatrische patiënten scoren op beide VGK schalen Waardering en 
Samenwerking gemiddeld lager dan de niet-klinische personen.  
Patiënten met relatieproblemen scoren op beide schalen Waardering en 
Samenwerking lager dan patiënten met andere psychiatrische classificaties zonder 
relatieproblemen. 
 Deze resultaten komen overeen met de in de literatuur gevonden relaties 
tussen psychiatrische stoornissen en gezinsdisfunctioneren en de validiteit van de 
DSM-IV-R  As I diagnose relatieproblemen als indicator van 
gezinsdisfunctioneren. Deze bevindingen geven dan ook steun aan de 
gelijktijdige criteriumvaliditeit van de VGK-schalen. 

Tabel 8.2 
Gemiddelden en standaard deviaties op de VGK-schalen van psychiatrische patiënten met
en zonder relatieproblemen die als ouders de VGK invulden.
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