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Samenvatting

In Hoofdstuk 1 is beargumenteerd dat de ontwikkeling van een korte vragen-
lijst, waarmee de kwaliteit van het gezinsfunctioneren gemeten kan worden,
noodzakelijk is om het bijna exclusief individuele karakter van indicatiestel-
ling en effectmeting in de Geestelijke Gezondsheidszorg (GGZ) te doorbreken.
Bovendien bevordert een dergelijk instrument het procesonderzoek, funda-
menteel onderzoek en methodisch onderzoek waarmee de systeemtherapie
zich een betere positionering binnen de GGZ kan verwerven. 

Een belangrijk argument voor een grotere rol in de GGZ en voor verder on-
derzoek van systeemtherapie wordt geleverd door studies waarin is gevonden
dat gezinsvariabelen een modererend effect hebben op verbanden tussen in-
dividuele karakteristieken en behandelresultaat.

Hoofdstuk 2 bevat een literatuurstudie naar de samenhang tussen gezinspa-
thologie en psychiatrische stoornissen. Disfunctionele patronen en een negatief
affectief klimaat komen meer voor bij gezinnen met gezinsleden met psychia-
trische klachten vergeleken met gezinnen zonder gezinsleden met psychiatri-
sche problematiek. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het begrippenkader en de kwalitatieve constructiefase
van de vragenlijst. Het begrippenkader is ontleend aan de cognitieve gedrags-
en systeemgerichte visie binnen de gezinstherapie. In belangrijke stromingen
in de gezinstherapie is deze visie terug te vinden: de structurele- of structure-
rende gezinstherapie, de communicatie-theoretische stroming, de leertheore-
tische stroming en de psycho-educatieve richting. Uitgaande van deze
stromingen zijn vijf domeinen gedefinieerd waaruit items afkomstig zijn:
‘Structurele kenmerken’, ‘Affectief klimaat’, ‘Communicatieve vaardighe-
den’, ‘Probleemoplossende vaardigheden’ en ‘Samenwerking’. De itempool
is op verschillende manieren onderzocht. Uit consultatie van experts blijkt een
inhoudelijke overlap met name bij items uit de domeinen ‘Probleemoplossende
vaardigheden’ en ‘Samenwerking’. 

Op basis van verkennende onderzoeken is uiteindelijk een eerste versie van
de Vragenlijst Gezins Kenmerken (VGK) samengesteld met 30 items. De be-
antwoording van de vragen geschiedt met een Likert schaal met vijf keuze-
mogelijkheden: van (1) zeer zelden tot (5) zeer vaak.
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In Hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het exploratief onderzoek van de factor-
structuur van de eerste versie van de VGK beschreven. De onderzoeksgroep
bestaat uit moeders met één of meer kinderen in de middelbare schoolgaande
leeftijd. 

Van de best interpreteerbare factoroplossing is de interne consistentie van
twee van de drie factoren redelijk hoog. De interne consistentie van de factor
met items uit het domein ‘Structurele kenmerken’ is gering. Een sterke corre-
latie is gevonden tussen de eerste twee factoren, de correlaties van de derde
factor met de overigen is zwak. Op grond van deze resultaten is gekozen om
de items uit het domein ‘Structurele kenmerken’ (evenals de items met lage
factorladingen) buiten de definitieve VGK te laten. 

Vanwege de sterke correlatie tussen de twee overblijvende factoren is ge-
kozen voor een hiërarchisch factormodel: een overkoepelende factor en twee
specifieke factoren: Waardering (9 items, voornamelijk uit het domein ‘Af-
fectief klimaat’) en Samenwerking (14 items uit de domeinen ‘Probleemop-
lossende vaardigheden’, ‘Communicatie’ en ‘Samenwerking’).

Hoofdstuk 5 beschrijft de toetsing van het verkregen factormodel met behulp
van confirmatieve factor analyses (CFA) bij twee nieuwe groepen responden-
ten: psychiatrische patiënten en een groep leerlingen. 

De CFA laat zien dat, na verplaatsing van één item naar de andere schaal,
de factorstructuur die met exploratieve factor analyse is gevonden goed past
bij de gegevens van de psychiatrische groep. Hetzelfde factormodel, na ver-
plaatsing van hetzelfde item en na weglaten van een ander item, is bij de ge-
gevens van een groep leerlingen gevonden. 

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 het factormodel met de twee gecorreleerde factoren Waar-
dering en Samenwerking na verplaatsing van het item en met toevoeging van
vier correlaties tussen error-termen van item-paren. 
Op grond van de CFA’s zijn de definitieve schalen van de VGK vastgesteld,
Waardering (8 items) en Samenwerking (15 items). De correlatie van de twee
factoren is r = .76. 

De resultaten van onderzoek naar factoriële invariantie laten zien dat het
VGK factormodel generaliseerbaar is naar afzonderlijke groepen. Dit onder-
steunt de begripsvaliditeit. Tevens is strenge factoriële invariantie gevonden
voor geslacht, opleiding en klinische status, en partiële strenge factoriële in-
variantie voor leeftijd en gezinspositie (dit is het beoordelen met de VGK als
volwassen kind of als ouder in het gezin). Dat betekent dat verschillen tussen
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de gemiddelde factorscores van mannen en vrouwen, hoog en lager opgelei-
den, en patiënten en niet-patiënten ten volle bepaald worden door de gemid-
delde positie op de betreffende factor, en dat dit bij benadering het geval is
voor factorscores van gezinspositie en van jongere en oudere respondenten.

Hoofdstuk 6 betreft onderzoek naar de betrouwbaarheid. Eerst is de interne
consistentie betrouwbaarheid onderzocht, waarbij drie maten zijn gebruikt:
Cronbach’s α, de gemaximaliseerde λ4 en Raykov’s CSA. Het onderzoek toont
aan, dat de interne consistentie van de VGK schalen op alle maten als ‘goed
tot excellent’ kan worden gekwalificeerd. Cronbach’s α varieert tussen α = .88
en α = .95. 

Vervolgens is, eveneens met drie betrouwbaarheidsmaten, een onderzoek
van de test-hertest betrouwbaarheid uitgevoerd bij een groep adolescenten. De
test-hertest betrouwbaarheid is als goed te beoordelen. De coëfficiënten liggen
tussen r = .72 en r = .85. 

In het test-hertest onderzoek is het verschil tussen de gemiddelde scores op
de eerste (‘test’) en tweede (‘hertest’) meting op alle schalen kleiner dan 8%
van de standaard deviatie van de eerste meting. Het is daarom niet nodig om
bij een tweede afname van de VGK een correctie voor een hertest effect toe
te passen.

In Hoofdstuk 7 zijn drie onderzoeken gepresenteerd die betrekking hebben op
de begripsvaliditeit van de VGK.

Het eerste onderzoek betreft de convergente en divergente validiteit. De
scores op de VGK-schalen hangen sterk samen met de scores op schalen van
andere vragenlijsten die overeenkomstige begrippen representeren zoals har-
monie en openheid, probleem oplossen en communicatie en gebrek aan emo-
tionele steun en waargenomen kritiek (range r = .49 tot r = .90). Zwakke
verbanden zijn gevonden met scores op de schalen die weinig overeenkom-
stige begrippen representeren, zoals opdringerigheid en irritatie (range r = .20
tot r = .30). Deze resultaten geven steun aan dit aspect van de validiteit van
de VGK. 

De samenhang van de scores op de VGK schalen met de beoordeling van
de tevredenheid met het gezinsfunctioneren en de beoordeling van de mate
waarin gezinsproblemen aanwezig zijn is sterk (range: r =.51 tot r =.75). Ook
dit resultaat biedt steun aan de begripsvaliditeit van de beide VGK schalen. 
Er zijn relatief sterke verbanden gevonden tussen de onderlinge beoordelingen
van gezinsleden: tussen ouders (range r = .54 tot r = .66) en ook tussen ouder
en kind (range r = .34 tot r = .49). 
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De percepties van gezinsleden van het affectieve klimaat in het gezin en van
de vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, communicatie en sa-
menwerking, vertonen een grote overeenkomst. Dit resultaat geeft aan dat de
VGK een gedeeld, onderliggend begrip van het gezinsfunctioneren meet. Het
resultaat van dit onderzoek biedt steun voor de begripsvaliditeit. 

In Hoofdstuk 8 is de criteriumgeoriënteerde validiteit onderzocht voor twee
gelijktijdig geobserveerde criteria: de aanwezigheid van psychiatrische pro-
blemen bij een gezinslid en de aanwezigheid van relatieproblemen bij patiën-
ten. De gemiddelde scores op de VGK-schalen van patiënten met
psychiatrische problematiek zijn veel lager dan de gemiddelde scores van per-
sonen zonder psychiatrische klachten. Patiënten met relatieproblemen rappor-
teren meer gezinspathologie dan patiënten zonder deze problemen, met name
op de schaal Waardering. Deze bevindingen geven steun aan de criteriumva-
liditeit. 

Hoofdstuk 9 is een verkennende studie waarin de VGK scores van psychiatri-
sche patiënten met de diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis zijn ver-
geleken met de VGK scores van psychiatrische patiënten met andere
diagnoses. Patiënten met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis rapporteren
meer gezinsdisfunctioneren, met name op de schaal Samenwerking, dan pa-
tiënten met andere psychopathologie. 

Hoofdstuk 10 betreft de normering van de VGK. Vanwege de sterke samen-
hang van psychiatrische status met de VGK-schalen, zijn aparte normtabellen
nodig voor niet-klinische respondenten en voor respondenten met psychiatri-
sche problemen. 

Uit analyses van verbanden met demografische variabelen binnen de niet-
klinische groep blijkt dat respondenten in de positie van ouder gemiddeld
hoger scoren (geven een beter gezinsfunctioneren aan) dan respondenten die
in de positie van volwassen kind in het gezin hun gezin beoordelen.

De effectgrootte van deze variabele is gematigd (voor Waardering) tot sterk
(voor Samenwerking) en op beide schalen hoger dan de effectgrootte van de
variabele leeftijd. Bovendien blijkt uit partiële correlaties dat het verband tus-
sen leeftijd en de VGK schaalscores geheel voortkomt uit het verband tussen
deze twee variabelen en de ouder/kind positie. Het verband tussen de VGK
schaalscore en de ouder/kind positie blijkt daarentegen slechts ten dele ver-
klaard te kunnen worden uit de verbanden met leeftijd.

Er zijn twee normtabellen opgesteld voor de niet-klinische groep: een voor
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respondenten die in het gezin de positie van volwassen kind innemen en een
voor de respondenten die ouder in het gezin zijn. 

Binnen de klinische groep is de effectgrootte van geen van de verbanden
tussen de VGK-schalen en demografische gegevens gematigd of sterk. Om
die reden is voor deze groep slechts één normtabel opgesteld. 

Aandacht is gegeven aan het vaststellen van cutoff scores voor gezinspro-
blemen waarbij nader gezinsonderzoek wenselijk is en aan het vaststellen van
de significantie van behandeleffecten.

In Hoofdstuk 11 zijn de toepassingen van het gebruik van de VGK in de kli-
nische praktijk nader besproken. De VGK kan worden gebruikt bij indicatie-
stelling, bij uitkomstonderzoek en bij cliëntenfeedback. 
Twee vignetten, een casus met complexe individuele- en gezinsproblematiek
en een tweede casus met individuele problematiek, verduidelijken het gebruik
van de VGK. Het gebruik van de VGK in praktijkgestuurd effectonderzoek
wordt toegelicht.

Het ontwikkelen van een verkorte versie van de VGK is besproken.

Hoofdstuk 12 bevat een discussie. 
De sterke kanten van het onderzoek worden genoemd: de factorstructuur van
de VGK en de resultaten van betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek. Be-
perkingen van het onderzoek worden vermeld. Aanbevelingen voor vervolg-
onderzoek worden gedaan.

Aanbevolen is, om een verkorte versie en om meer normtabellen te ontwik-
kelen. 
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