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12
Discussie

12.1 Inleiding
Bij psychiatrische problemen of stoornissen is het vaak nuttig om het blikveld
te verleggen van het individu naar het gezin waarin betrokkene functioneert.
De VGK is een vragenlijst die gezinskenmerken meet. Dit instrument is breed
inzetbaar bij gezinsdiagnostiek en effectonderzoek. In factoranalytisch onder-
zoek is sterke steun verkregen voor een twee-factor model met de factor Waar-
dering, die betrekking heeft op het affectief-emotionele klimaat in het gezin,
en de factor Samenwerking, die betrekking heeft op het niveau van sociale
vaardigheden. Verschillende indices laten zien dat beide factoren een hoge be-
trouwbaarheid hebben. Overtuigende steun is verkregen voor de validiteit van
beide schalen.

12.2 De factorstructuur van de VGK 
De exploratieve factoranalyse van de oorspronkelijke 30-item versie van de
VGK heeft op zich een goed interpreteerbare drie-factor oplossing opgeleverd.
De factor Samenwerking heeft de grootste eigenwaarde en bevat items uit de
domeinen samenwerking, communicatieve- en probleemoplossende vaardig-
heden. Vijf items uit het domein affectief klimaat en vier items uit de andere
domeinen behoren tot de tweede factor Waardering.
De derde factor uit de exploratieve analyse bestond uit vier items uit het do-
mein structurele kenmerken. Vanwege de lage interne consistentie van deze
mogelijke subschaal en de lage correlaties met beide andere subschalen is deze
schaal niet in de VGK opgenomen.

Het twee-factor model van de VGK is met behulp van confirmatieve fac-
toranalyse getoetst in twee nieuwe onderzoeksgroepen. Na een kleine modi-
ficatie van het model door verplaatsing van één item, is een goede passing
verkregen bij de data van zowel de twee nieuwe onderzoeksgroepen als de to-
tale onderzoeksgroep. De resultaten van het onderzoek van de factoriële in-
variantie wijzen er op dat het gemodificeerde factormodel robuust mag worden
genoemd: de ladingen van de items van beide schalen hangen niet af van ge-
slacht, leeftijd, opleidingsniveau, ouder/kind positie en klinische status. 
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Het twee-factor model voor de VGK blijkt goed aan te sluiten bij de resul-
taten van eerder onderzoek van gezinskenmerken. In veel gezinstheoretische
modellen zijn ‘Probleemoplossingsgerichte vaardigheden’ en ‘Affectief kli-
maat’ de centrale concepten (Carr, 2006). De factoren die gevonden zijn in de
onderzoeken van Remen, Chambless, Steketee en Renneberg (2000) en van
Ridenour, Daley en Reich (1999) komen overeen met deze concepten. De door
hen gevonden factor ‘Negativity’ is het spiegelbeeld van onze factor Waarde-
ring. Hun factor ‘Problem solving capacity’ komt overeen met de factor Sa-
menwerking in de VGK.

Stratton en medewerkers hebben een gezinsvragenlijst geconstrueerd met
items over het gezinsfunctioneren en de aanwezigheid van ernstige problemen
in het gezin (Cahill, O’Reilly, Carr, Dooley, & Stratton, 2010; Stratton, Bland,
Janes, & Lask, 2010). Zij hebben drie factoren gevonden die steun kregen in
een confirmatieve factoranalyse. De factor ‘Family Strengths’ betreft gezins-
kracht en aanpassingsvermogen en is vergelijkbaar met de VGK schaal Sa-
menwerking. De tweede factor ‘Disrupted Communication’ bevat vooral items
uit het domein ‘Hostility’ en is vergelijkbaar met de VGK factor Waardering.
De derde factor is door de onderzoekers ‘Family Difficulties’ genoemd. In
deze factor zijn items verwerkt die de perceptie van ernstige problemen aan-
geven. Items met deze inhoud zijn niet in de VGK opgenomen.
Onderzoeken waarin steun is verkregen voor een factormodel met een factor
Structuur zijn niet gevonden. Stratton en medewerkers hebben geconstateerd
dat items uit het verwante domein ‘Rules/ roles/ individuation’ slechts zwak
samenhangen met de overige items. Dat resultaat komt overeen met de bevin-
ding in dit onderzoek dat de factor Structuur zwak samenhangt met de overige
factoren. In de vragenlijst van Stratton is dit domein niet vertegenwoordigd,
evenmin als in de VGK. De zwakte van de factor Structuur bevestigt de door
meerdere auteurs beschreven problemen bij het operationaliseren van concep-
ten uit de structurele gezinstherapie. Vandereycken, Kog en Vanderlinden
(1989) hebben aangetoond dat deze concepten slecht geoperationaliseerd kun-
nen worden. Green en Werner (1996) vinden begrippen uit de structurele ge-
zinstherapie niet bruikbaar omdat deze niet voldoende in termen van concreet
gedrag geoperationaliseerd zijn. 

12.3 Betrouwbaarheid en validiteit
In het onderzoek van de interne consistentie is niet alleen Cronbach’s α ge-
bruikt, maar zijn vanwege de recente kritiek op Cronbach’s α (Sytsma, 2009)
ook twee andere indicatoren van interne consistentie berekend: een λ4, die ge-
baseerd is op de optimale split-halves, en een factoranalytische procedure. De
verschillen tussen deze twee indicatoren en Cronbach’s α blijken in dit onder-
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zoek vrijwel verwaarloosbaar te zijn. De range van de Cronbach’s α- waarden
voor de drie VGK-schalen ligt tussen α = .88 en α = .94. De conclusie is dat
de interne consistentie van de schalen goed is. 

De VGK scoort beter met betrekking tot de interne consistentie dan de Leu-
vense Gezinsvragenlijst (LGV) (Vertommen et al., 1986), de Gezins Dimensie
Schalen (GDS) (Buurmeijer & Hermans 1985; 1988), en de Gezinsklimaat-
schaal (GKS-II) (Jansma & De Coole, 1996). De VGK scoort ongeveer gelijk
met betrekking tot interne consistentie met de Gezinsvragenlijst (GVL) (Van
der Ploeg & Scholte, 2008) en met de Vragenlijst voor Gezinsproblemen
(VGP) (Koot, 1997). 

Voor het onderzoek van de test-hertestbetrouwbaarheid zijn eveneens meer-
dere indicatoren gebruikt: naast de gebruikelijke correlatie van test en hertest
ook de test-hertest coëfficiënt α van Green (2003) en de equivalentie- en sta-
biliteitscoëfficiënt van Schmidt et al. (2003). Ook deze drie indicatoren blijken
nauwelijks te verschillen. De correlaties variëren van r = .77 tot r = .85. Dit
wijst op een goede test-hertest betrouwbaarheid van de VGK-schalen. De test-
hertest betrouwbaarheid van de VGK is ongeveer gelijk aan die van de Leu-
vense Gezinsvragenlijst (Vertommen et al. 1986) en de Gezinsvragenlijst (Van
der Ploeg & Scholte, 2008). 

In het onderzoek naar de begripsvaliditeit zijn de verbanden onderzocht tus-
sen de schalen van de VGK met schalen die verwante respectivelijk weinig
verwante begrippen meten. De verwante begrippen zijn harmonie en openheid
(Family of Origin Scale-Dutch van Lange et al., 2003), probleem oplossen en
communicatie (Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst van Lange,
1983) en gebrek aan emotionele steun en waargenomen kritiek (Level of Ex-
pressed Emotionschaal van Gerlsma, 1998). Deze laatstgenoemde vragenlijst
bevat twee schalen met weinig verwante begrippen: opdringerigheid en irri-
tatie. De sterke correlaties met schalen die verwante begrippen meten (een
range tussen r = .52 en r = .90) en de zwakke correlaties met schalen die wei-
nig verwante begrippen meten (een range tussen r = .20 en r = .30), bieden
steun voor de begripsvaliditeit van de VGK-schalen. 

12.4 Onderlinge samenhang tussen de precepties van gezinsleden
Vragenlijsten als de VGK pretenderen een feitelijke toestand in een gezin in
kaart te brengen. Dit veronderstelt dat de gezinsleden in sterke mate met elkaar
overeenkomen in de scores. Dan kan men spreken van een score op het on-
derliggende concept ‘Gezinsfunctioneren’. Opvallend is dat geen van de vorige
genoemde studies rapporteren over de mate van samenhang tussen de scores
van de gezinsleden. In het verleden hebben Buurmeijer en Hermans (1988)
wèl de onderlinge samenhang van de gezinsleden onderzocht. Zij rapporteren
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slechts lage correlaties (r < .20). Dit impliceert dat men bij deze vragenlijsten
er niet van kan uitgaan meer te meten dan de perceptie van de onderliggende
gezinskenmerken door de gezinsleden. In ons onderzoek is sterke overeen-
stemming gevonden tussen de ouders (r = .66 voor de VGK schaal Waarde-
ring, r = .54 voor de VGK schaal Samenwerking) en gematigde overeenstemming
tussen ouders en kinderen (range van r = .37 tot r = .49). Deze overeenstemming
tussen gezinsleden wijst op het aanwezig zijn van een onderliggend construct
dat betrekking heeft op het gezinsfunctioneren. De resultaten bieden substan-
tiële steun voor de validiteit van de VGK-schalen.

12.5 Beperkingen van deze studie en aanbevelingen voor verder
onderzoek

Bij de bevindingen die betrekking hebben op de onderzoeksgroep van niet-
klinische ouders (zoals verschillen met de klinische groep ouders en de norm-
gegevens) dient bedacht te worden dat deze onderzoeksgroep voornamelijk
bestaat uit moeders van middelbare leeftijd die overwegend goed opgeleid
zijn. Dat kan de generalisatie van de onderzoeksbevindingen beperken. Aan-
bevolen wordt om bij vervolgonderzoek (met name bij het herberekenen van
normen) een meer evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen toe te pas-
sen en een betere spreiding van leeftijden en opleidingsniveaus.

Een andere, ernstiger beperking is dat jeugdigen jonger dan 16 jaar geen deel
uitmaken van de onderzoeksgroep van de niet-klinische en de klinische re-
spondenten. Omdat vragenlijsten over het gezinsfunctioneren dikwijls aan
jeugdigen van 12 jaar en ouder worden voorgelegd, is het aan te bevelen om
alsnog de factorstructuur te onderzoeken en normen vast te stellen voor jeug-
digen van 12-16 jaar.  

Het onderzoek van de test-hertest betrouwbaarheid heeft een gunstig resultaat
opgeleverd. De correlaties wijzen op een goede betrouwbaarheid en ook de
gemiddelde waarden van de eerste en tweede meting verschillen weinig van
elkaar. Een beperking is echter, dat dit onderzoek is uitgevoerd met middel-
bare scholieren tussen 16 en de 21 jaar. Een test-hertest onderzoek bij een
meer representatieve groep waarin oudere volwassenen zijn opgenomen is
wenselijk. 

De onderzoeken naar de convergente/divergente validiteit alsmede naar de be-
gripsvaliditeit door de overeenstemming tussen gezinsleden vast te stellen,
hebben sterke steun voor de validiteit van de VGK schalen opgeleverd. De re-
sultaten in deze deelonderzoeken zijn echter gebaseerd op betrekkelijk kleine
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aantallen (17 tot 30) respondenten. Een herhaling van deze onderzoeken is
wenselijk met grotere groepen. 

Een belangrijke beperking is verder, dat de respondenten in deze studie over-
wegend uit de dominante, blanke cultuur afkomstig zijn. In de migrantencul-
turen staat minder de eigen onafhankelijkheid van de individu en het maken
van eigen keuzes centraal dan in de blanke cultuur. De scheiding tussen vrou-
wen enerzijds en mannen anderzijds, het groepsgevoel en de duidelijke hië-
rarchische gezinsstructuur zijn in migrantengezinnen sterk aanwezig (Jesserun,
2010). In deze studie is geen rekening gehouden met de culturele context van
de cliënt. Naar sociaal-culturele en etnische gegevens is niet gevraagd. Het is
zinvol, om bij vervolgonderzoek dit wel te doen en om vervolgens de factoriële
invariantie over deze variabelen te onderzoeken. 

Mensen met ernstige psychische problemen rapporteren gemiddeld een slech-
ter gezinsfunctioneren dan mensen die deze klachten niet hebben. Een aan-
dachtpunt voor nader onderzoek is de ontwikkeling van naar diagnose
gedifferentieerde normen voor mensen met psychische klachten. Normen voor
mensen met relatieproblemen en gezinsproblemen en voor psychiatrische pa-
tiënten met specifieke diagnoses zijn belangrijk voor de klinische praktijk. In
deze studie zijn psychiatrische patiënten met relatieproblemen en patiënten
met een Borderline Persoonlijkheidstoornis (BPS) onderzocht. Deze groepen
zijn te klein om aparte normen op te stellen. Het is wenselijk om grotere groe-
pen patiënten met BPS respectievelijk relatieproblemen samen te stellen om
dit alsnog te doen.

12.6 Routine Outcome Measurement (ROM)
Tegenwoordig is er ook in Nederland veel aandacht voor het in kaart brengen
van het therapieproces door van sessie naar sessie of van module naar module
de percepties van cliënten en therapeuten en hun tevredenheid te meten. De
gegevens hiervan kunnen worden gebruikt voor onderzoek, en ook als input
voor feedback en wijzigen van de therapieaanpak (Duncan, Miller, & Sparks,
2004; Hafkenscheid, Duncan, & Miller, 2010; Van Hees, van der Vlist, &
Mulder, 2011). De VGK zou door het relatief geringe aantal items hiervoor
bruikbaar zijn, maar is waarschijnlijk toch te lang. In hoofdstuk 11 is daarom
onderzocht in hoeverre het mogelijk is een extreem verkorte VGK te constru-
eren. De correlatie van de verkorte versie van Waardering en Samenwerking
met de overige items bleken groter te zijn dan r = .80. Dit is hoopgevend, maar
zal in de praktijk op zijn mogelijkheden en waarde getoetst moeten worden.
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