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SAMENVATTING In deze studie wordt het verband onderzocht tussen de (on)gelijkheid in

slaap/waak patronen van huwelijkspartners en de kwaliteit van de onderlinge relatie. Het

onderzoek is een gedeeltelijke replicatie van een onderzoek van Larson, Crane en Smith (1991).

Vijf en vijftig paren vulden vragenlijsten in over 'ochtend- versus avondtype', kwaliteit van de

relatie, probleem oplossend vermogen en tevredenheid met de seksuele relatie. Zij registreerden

bovendien hun werkelijke slaapgedrag met behulp van een slaap-logboek. Er werden geen

significante verschillen vastgesteld in de kwaliteit van de relatie tussen paren die met behulp van

een vragenlijst een gelijke voorkeur voor slaaptijden aangaven en paren die een ongelijke

voorkeur aangaven. Echter, de paren waarbij het werkelijke slaap/waak gedrag van de partners

zeer verschilden toonden minder affectieve expressie, waren minder tevreden met hun relatie,

deelden minder activiteiten, hadden een geringer probleem oplossend vermogen en waren minder

tevreden met de seksuele relatie dan de partners van wie het werkelijke slaap/waak gedrag min of

meer synchroon verliep. In de discussie wordt op de betekenis van de resultaten ingegaan alsook

op de vraag in hoeverre men kan spreken van een causaal verband tussen slaap/waak patronen en

kwaliteit van de relatie. In een bijlage worden enkele statistische termen kort uitgelegd.

1. Inleiding

Het begrip 'ochtend- versus avondmens speelt een centrale rol in het onderzoek naar circadiaans

ritme, oftewel het dagelijks ritme van lichaamstemperatuur, slaap/waakbehoefte, voedsel- en

drankbehoefte en hormoonproductie. Het wordt beschouwd als de resultante van een biologische

cyclus die de fase determineert waarin een individu zich gedurende een periode van 24 uur

bevindt. Ochtendmensen hebben relatief vroege posities in die fasen, zij pieken wat betreft

aktiviteit en alertheid ergens tussen 12.00 en 14.00 uur. Avondmensen bereiken deze pieken pas

in de avond. Even belangrijk is de ontwikkeling van slaperigheid en de keuze van het tijdstip om

naar bed te gaan. Wat dat betreft kunnen (het hoeft niet altijd zo te zijn) ochtendmensen wel drie

uur voorliggen op avondtypes (Kerkhof & van Dongen, 1996).
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Onderzoek naar de circadiaanse ritmiek is zo goed als beperkt tot het individu. De nadruk

heeft hierbij gelegen op biologische processen, zoals lichaamstemperatuur en de productie van

hormonen (Kerkhof, 1985). Onderzoek bij extreme ochtend- of extreme avondmensen is vooral

uitgevoerd binnen het domein van de psychiatrie en de klinische pyschologie en heeft het inzicht

in de ontwikkeling van chronische slapeloosheid flink vergroot (Morin, 1993; Waterman &

Hofman, 1996).

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van individuele verschillen in

circadiaanse ritmiek op sociale interactie. In een vroege poging onderzochten Adams en

Cromwell (1978) door middel van ongestructureerde interviews het verband tussen de slaap/waak

patronen van 28 studenten-echtparen en de kwaliteit van de interactie in het huwelijk. De

resultaten suggereerden dat er relatief weinig conflicten zijn tussen partners wier slaap/waak

patronen synchroon verlopen ('matched' type). De niet-gematchede paren rapporteerden meer

conflicten en kritiek over en weer.

Naar aanleiding van dit onderzoek formuleerden Adams and Cromwell (1978) een aantal

hypothesen betreffende 'gematchede' en 'niet-gematchede' paren. Deze hypothesen werden door

Larson, Crane en Smith (1991) empirisch getoetst. In dat onderzoek bleken niet-gematchede paren in

vergelijking met gematchede paren meer ruzies te hebben, minder tijd te spenderen aan serieuze

conversatie en gemeenschappelijke activiteiten, en minder vaak seksuele gemeenschap te hebben. De

kwaliteit van de onderlinge relatie bij niet-gematchede paren bleek in het algemeen als slechter te

worden beoordeeld.

Het onderhavige onderzoek beoogt het onderzoek van Larson et al. (1991) te repliceren. Zoals

blijkt uit de titel van hun publicatie, 'Morning and night couples: the effect of wake and sleep patterns

on marital adjustment', namen Larson et al. stilzwijgend aan dat slaap/waak patronen uitsluitend

gestuurd worden door de circadiaanse ritmiek. De mate waarin iemand ochtend- of avondmens is

werd slechts gemeten aan de hand van vragen als " ...is opstaan 's ochtends meestal makkelijk of

moeilijk voor u?", of  "... is laat opblijven meestal makkelijk of moeilijk voor u?" (Larson et al., 1991;

p.57). Het slaap/waak gedrag werd hiermee alleen impliciet vastgesteld, waarbij ervan uit werd gegaan

dat de antwoorden op deze vragen een goede indicatie zouden vormen voor het werkelijke

circadiaanse ritme. Anders dan Larson et al. hebben wij twee verschillende meetinstrumenten
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gebruikt: de Vragenlijst Ochtend/Avond-typering (VOA, Kerkhof, 1984), om vast te stellen wat de

voorkeurspatronen zijn met betrekking tot het tijdstip van naar bed gaan, en een slaap-logboek om het

werkelijke slaapgedrag vast te stellen (Morin, 1993).

2. Methode

2.1 Deelnemers en procedure

Deelnemers werden gerecruteerd met de zg. sneeuwbal methode. Honderd en dertig paren

konden aldus per brief worden benaderd. Paren die korter dan twee jaar samen waren of minder

dan een jaar samenwoonden konden niet deelnemen aan de studie. De resterende 106 paren

kregen vragenlijsten toegestuurd, met schriftelijke en telefonisch overgebrachte instructies. Dit

betrof:  een demografische vragenlijst, de Vragenlijst Ochtend/Avond-typering, een psychische

klachtenlijst, vragenlijsten inzake de partnerrelatie, en een slaap-logboek. Acht-en-vijftig paren

stuurden alle lijsten en het volledig ingevulde logboek in, wat een respons van 55% inhoudt.

Aangezien depressie invloed kan hebben op het slaap/waakgedrag werd tevens de

klachtenlijst SCL-90 (Arrindell & Ettema, 1986) afgenomen. Als een van de partners boven de

normscore voor depressie scoorde moest het echtpaar van het onderzoek worden buitengesloten.

Dit was bij drie paren noodzakelijk. De gegevens van 55 paren konden uiteindelijk voor de

analyses worden gebruikt .

Gemiddeld waren de deelnemers 45 jaar oud (sd = 10.76). De verhouding bestond

gemiddeld 18 jaar (sd =10.18) en gemiddeld was er één kind per paar (sd = 1.32). Vijf-en-dertig

deelnemers waren lid van een kerkelijke organisatie en tachtig deelnemers hadden een

academische achtergrond. Alle paren waren heteroseksueel. De deelnemers waren verzekerd van

strikte anonimiteit.

2.2 Design en Analyses
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Een zg. 'static group comparison design' werd gebruikt: paren werden hiervoor ingedeeld als

gematched of niet-gematched naar aanleiding van hun individuele scores op de Vragenlijst

Ochtend/Avond-typering (Kerkhof, 1984) en de gegevens van de slaap-logboekjes (Morin,

1993). De indeling in de twee groepen gebeurde op basis van de 'median split' methode (zie par.

2.3). T-toetsen werden toegepast om de verschillen in kwaliteit van het huwelijk tussen de

gematchede en niet-gematchede groep vast te stellen. De analyses werden apart uitgevoerd voor

de VOA en voor het slaap-logboek.

2.3 Instrumenten voor het meten van het slaap/waak patroon

De Vragenlijst Ochtend/Avond-typering (VOA)

Somscores op de VOA (Kerkhof, 1984) werden gebruikt om een inschatting te maken van het

circadiaanse ritme van de echtelieden. De VOA is de Nederlandse bewerking van de

Morningness-Eveningness Questionnaire van Horne en Ostberg (1976) en bevat zeven items

over de voorkeur van tijden van naar bed gaan en opstaan. De VOA is betrouwbaar gebleken

(Cronbach a = .80, Kerkhof, 1984). Om de paren te classificeren werden per paar de scores van

de man afgetrokken van de scores van de vrouw. De 50% echtparen met de laagste absolute

verschilscore werden geclassificeerd als gematched, terwijl de 50% met de hoogste verschilscore

als niet-gematched werden geclassificeerd.

Het Slaap-logboek

De paren werden ook geclassificeerd op basis van hun actuele gedrag, zoals vastgesteld met

behulp van het slaap-logboek (Morin, 1993). Aan de deelnemers was ondermeer gevraagd om

gedurende een week, elke dag, de werkelijke tijden dat zij naar bed gingen te noteren. De paren

waren geïnstrueerd om hiervoor een representatieve week uit te kiezen, dus niet een week met

veel uitzonderlijke verplichtingen. Voor elk stel werd voor elke dag de score van de vrouw

afgetrokken van die van de man. Vervolgens werden al deze verschilscores over de week

opgeteld. De 50% met de hoogste absolute somscore vormde de niet-gematchede groep en de

50% met de laagste absolute somscore vormde de gematchede groep.
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2.4 Instrumenten voor het meten van kwaliteit van de relatie

De Dyadic Adjustment Scale

De Dyadic Adjustment Scale  (DAS, Spanier, 1976) bestaat uit 32 items. Het instrument bevat

vier subschalen: cohesie (mate van gezamenlijke activiteiten), satisfactie (mate waarin ze tevreden

zijn met de relatie in het algemeen en de intentie hebben de relatie voort te zetten), consensus

(mate waarin partners het eens zijn over verschillende aspecten binnen hun relatie),  en affectieve

expressie (mate van positief affectief gedrag).  Betrouwbaarheidscoëfficiënten (Cronbach a) van

de subschalen variëren van a = .73 tot a = .94. Gemiddeld over de vier schalen is de correlatie

tussen de scores van de partners r = .69, wat het verantwoord is de scores van de partners op te

tellen teneinde per subschaal één score voor elk paar vast te stellen.

De Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst

De Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst (IPOV, Lange, 1983; 1995) meet de mate

waarin partners in staat zijn hun onderlinge problemen op te lossen. De 17 items van deze

unidimensionele schaal zijn geconstrueerd aan de hand van de probleem oplossings theorie van

D’Zurilla en Goldfried (1971). De betrouwbaarheid van de IPOV is in diverse onderzoeken

vastgesteld, waaronder een representatieve steekproef van 600 paren uit de Nederlandse

bevolking (Lange, 1983). Voor de mannen blijkt coëfficiënt a steeds groter dan a = .86, voor de

vrouwen is dat a = .88. De correlatie tussen de inschatting van het onderlinge

probleemoplossend vermogen door beide partners is hoog (r = .90). De gecombineerde

paarscores zijn in diverse studies bijzonder betrouwbaar (a > .90) gebleken (Hageman, Lange,

Dyck, Hoogduin  & Meijer, 1990; Lange, 1995; Meijer, 1994; Meijer & Oppenheimer, 1995).

De Gemeenschappelijke Seksuele Satisfactielijst

De Gemeenschappelijke Seksuele Satisfactielijst (GSS, Vennix, 1995) bevat veertien items over

de mate van tevredenheid met de onderlinge seksuele verhouding. Voor de mannelijke partners is

de betrouwbaarheid Cronbach a = .89 en voor de vrouwelijke partners a = .81. De correlatie
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tussen de scores van beide partners bleek hoog genoeg (r = .69) om de aparte scores te

combineren tot paarscores.

2.5 De hypothesen

De volgende hypothesen werden getoetst:

• Gematchede paren vertonen meer positieve affectieve expressie dan niet-gegematchede

paren;

• Gematchede paren vertonen meer onderlinge consensus dan niet-gematchede paren;

• Gematchede paren zijn meer tevreden met hun verhouding dan niet-gematchede paren;

• Gematchede paren delen meer activiteiten dan niet-gematchede paren;

• Gematchede paren zijn meer tevreden met hun seksuele verhouding dan niet-gematchede

paren;

• Gematchede paren zijn beter in staat onderlinge problemen op te lossen dan niet-gematchede

paren.

3. Resultaten

De hypothesen zijn apart getoetst over de gegevens van de Vragenlijst Ochtend/Avond-typering

en de werkelijke tijden van naar bed gaan. De correlatie tussen de twee metingen was r = .44 (p <

.01).

3.1 Resultaten met betrekking tot de Vragenlijst Ochtend/Avond-typering

Zoals blijkt uit tabel 1 wordt geen van de hypothesen bevestigd indien wordt uitgegaan van de

classificatie in groepen op basis van de Vragenlijst Ochtend/Avond-typering.

(ongeveer hier tabel 1 invoegen)
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De Pearson correlaties tussen de paarscores op de VOA en de afhankelijke variabelen leverde

geen significante resultaten op; de correlaties varieerden van r = .005 tot r = .13.

3.2 Resultaten met betrekking tot de werkelijke bedtijden

De gematchede en de niet-gematchede groepen worden in tabel 2 wederom vergeleken, echter

hier is geclassificeerd op basis van de werkelijke bedtijden. Uit de tabel blijkt dat, in vergelijking

met paren die op sterk verschillende tijden naar bed gaan, de partners die min of meer gelijktijdig

naar bed gaan significant :

• tevredener zijn over hun verhouding;

• meer gezamenlijke activiteiten hebben (cohesie);

• meer positieve affectie uiten;

• meer tevreden zijn met hun onderlinge verhouding;

• de onderlinge problemen beter kunnen oplossen.

(ongeveer hier tabel 2 invoegen)

Vervolgens zijn de Pearson correlaties berekend tussen de verschillen in werkelijke bedtijden  en

de (afhankelijke) relationele variabelen. Deze correlaties steunen de gegevens uit tabel 2

gedeeltelijk. De correlaties waren vooral hoog met betrekking tot tevredenheid over de seksuele

relatie zoals gemeten met de GSS (r = -.62, p < .01) en tevredenheid met de relatie in het

algemeen zoals gemeten met subschaal dyadische satisfactie van de DAS (r = -.49, p < .01): hoe

groter het verschil was in het tijdstip van naar bed gaan des te geringer de tevredenheid over de

relatie. De andere correlaties gingen wel in de voorspelde richting maar waren niet significant.

4. Discussie

In tegenstelling tot Larson et al. (1991) hebben we geen substantieel verband gevonden tussen

voorkeuren van slaap/waak patronen van partners - zoals gemeten door de Vragenlijst
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Ochtend/Avond-typering - en de kwaliteit van de relatie. Er zijn echter wel substantiële

verschillen gevonden indien de paren werden geclassificeerd op basis van hun werkelijk

slaapgedrag, zoals vastgesteld met behulp van het slaap/logboek (Morin, 1993). Partners die min

of meer gelijktijdig naar bed gaan bleken meer tevreden met hun seksuele relatie en de relatie in

het algemeen, rapporteerden meer affectieve expressie, deelden meer activiteiten en konden hun

onderlinge problemen beter oplossen dan partners die sterk verschilden in bedtijden.

Onze resultaten zouden op sommige punten misschien scherper zijn geweest als de

steekproef meer extreme ochtend- en meer extreme avondmensen zou hebben bevat. Er zouden

dan immers meer extreme niet-gematchede paren aan het onderzoek hebben meegedaan. Op dit

vlak verschilde onze steekproef behoorlijk van die van Larson et al. (1991). Een en ander zou te

maken kunnen hebben gehad met het grote verschil in leeftijd tussen de twee steekproeven. In

onze steekproef was de gemiddelde leeftijd 45 jaar, bij Larson et al. was de gemiddelde leeftijd

slechts 30 jaar. Het is bekend dat de circadiaanse ritmiek met het klimmen der jaren versnelt

waarbij vroegere faseposities worden bereikt (Adan, 1992; Åkerstedt, 1976; Åkerstedt &

Torsvall, 1981). Dit kan ervoor hebben gezorgd dat de kans op het vinden van extreme niet-

gematchede paren in onze steekproef relatief klein was. In nieuw onderzoek zou er om deze

reden voor gezorgd moeten worden dat de spreiding in leeftijd groter is dan nu het geval is

geweest. Een andere mogelijkheid is om potentiële paren slechts tot het onderzoek toe te laten als

minstens één van hen zichzelf beschrijft als extreem ochtendtype of extreem avondtype (Kerkhof

& Van Dongen, 1996) .

Het is intrigerend dat we ondanks de geschetste beperkingen wel degelijk verschillen vinden

in de kwaliteit van de relatie tussen gematchede en niet-gematchede paren als we uitgaan van de

werkelijke bedtijden. Zoals in de inleiding is gesteld, lopen voorkeur voor bedtijden en de

werkelijke tijden niet altijd synchroon. Dit blijkt ook uit de relatief lage correlatie tussen de twee

maten (r = .44).

De implicaties van onze gegevens zijn niet zonder meer duidelijk. Het zou kunnen zijn dat

een 'mismatch' tot problemen in de relatie leidt. Het omgekeerde kan echter ook het geval zijn.

Paren die een goede intieme relatie hebben zijn misschien meer geneigd om op hetzelfde moment

naar bed te gaan terwijl partners met relatieproblemen elkaar vermijden en daarom opzettelijk hun
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bedtijden vervroegen of verlaten. Correlatieve studies, zoals deze en die van Larson et al. (1991),

geven wat deze causaliteitsvraag betreft geen uitsluitsel. Om vast te stellen of een verschillend

slaap/waak patroon de oorzaak of het gevolg is van relatieproblemen hebben wij een vervolg-

onderzoek opgezet waarbij ook de historie van de slaap/waak patronen van beide partners wordt

betrokken.

Er zijn indicaties dat ochtend- en avondtypes verschillen ten aanzien van een aantal

persoonlijkheidstrekken, interpersoonlijke behoeften en waardensystemen. Neubauer (1992)

stelde vast dat ochtendtypen relatief veel waarde hechten aan fysieke activiteiten buitenshuis,

terwijl avondtypen juist meer gesteld zijn op rustige nachtelijke activiteiten. Dergelijke variabelen

zouden een mediërende rol kunnen spelen in het verband tussen de mate van (mis)match en de

kwaliteit van de relatie. In toekomstig onderzoek zou het nuttig zijn om ook dit soort variabelen

in het design te betrekken.

Tot slot: hoe het ook is gesteld met de causaliteit, de gegevens uit ons onderzoek

ondersteunen de aanbevelingen van Larson et al (1991) aan relatietherapeuten om tijdens de

taxatie de verschillen in slaap/waak patronen van de partners te evalueren. Wij voegen daaraan toe

dat behandelaars, indien het patroon ongelijk is, een poging kunnen doen om vast te stellen of dit

het gevolg is of de oorzaak van de relatieproblemen. Als het eerste het geval is (door slechte

relatie verschil in bedtijden) zullen de tijden van naar bed gaan waarschijnlijk vanzelf naar elkaar

toegroeien als de relatie verbetert. Het kan echter voorkomen dat dit toch niet gebeurt,

bijvoorbeeld doordat men bepaalde gewoonten die in de slechte relatie functioneel waren moeilijk

kan afzweren, zelfs nu de oorzaak niet meer bestaat. In dat geval kan de behandelaar de partners

stimuleren de opstelling in deze expliciet te bespreken, wat kan leiden tot aanvaarding van het

bestaande slaap/waak gedrag of tot bewuste stappen om hierin verandering te brengen. Als de

causaliteit andersom is (het verschil in slaap/waak gedrag ligt ten grondslag aan relatieperikelen)

dan is het voor de hand liggend om te bezien of het, ondanks het verschillende ritme, toch

mogelijk is om bepaalde slaap/opstaan gewoonten te wijzigen. Het kan ook zijn dat dit niet

noodzakelijk is, maar dat er compensatie wordt gezocht en gevonden voor het gemis aan intimiteit

dat door de verschillende slaappatronen is ontstaan.
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Tabel 1. Gemiddelden en standaard deviaties t.a.v. kwaliteit v.d relatie, voor gematchede en
niet-gematchede paren, geclassificeerd volgens de VOA

Gematchede paren
(N=25)

Niet-gematchede paren
(N=25)

gemiddelde sd gemiddelde sd t

Dyadische cohesie 29.32 6.60 28.29 9.85 .44

Dyadische satisfactie 86.92 8.30 83.04 16.02 1.08

Dyadische consensus 98.92 11.98 95.92 18.36 .68

Dyadische affectie 18.12 3.98 18.80 3.78 -.62

IPOV score 135.12 28.55 130.56 28.09 .57

GSS score 17.00 11.61   19.40 9.38 -.80
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Tabel 2.Gemiddelden en standaard deviaties t.a.v. kwaliteit van de relatie, voor gematchede
en niet-gematchede paren, geclassificeerd volgens in-bed tijden

Gematched paren
(N=26)

Niet-gematchede paren
 (N=27)

Kwaliteit v.d relatie gemiddelde sd gemiddelde sd t

Dyadische cohesie 31.04 7.52 26.11 8.39 2.23*

Dyadische satisfactie 89.31 7.01 81.15 15.49 2.49**

Dyadische consensus 95.85 19.76 98.81 11.01 -.67

Dyadische affectie 19.46 3.09 17.41 4.28 2.00*

IPOV score 139.35 26.30 125.85 30.16 1.73*

GSS score   16.69 7.87   23.63 11.75 2.53**
* p<.05
* * p<.01
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SUMMARY

Sleep/wake patterns of partners and Marital adjustment

This study explores the association between (dis)similar sleep/wake patterns of partners and the

quality of their relationship. The study partially replicates the study by Larson, Crane and Smith

(1991). Fifty-five couples completed questionnaires on morningness and eveningness, marital

adjustment, problem solving abilities and sexual satisfaction. They also monitored their actual

sleep behavior by means of a sleepdiary. No significant differences were found in marital

adjustment between couples with similar (matched) circadian phases and couples with dissimilar

(mismatched) circadian phases. However, couples whose actual sleep/wake patterns were

mismatched reported less affectional expression, were less satisfied with their relationship,

shared fewer common activities, had a lower problem solving ability and were less satisfied with

their sexual relationship than couples whose actual sleep/wake patterns were matched. The

discussion focuses on the causality between sleep/wake patterns and marital adjustment, and

directions for future research are given.
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Bijlage bij artikel van A. Lange e.a.'Slaap-waak patronen van partners en de kwaliteit

van de relatie: enkele statistische begrippen kort omschreven:

T-waarde, p-waarde: Dit is de waarde die gevonden wordt wanneer men de gemiddelden tussen

scores van een groep vergelijkt met scores vaam de andere groep.  De T-waarde geeft dan

aan hoe groot de kans is dat een dergelijk gevonden verschil op toeval berust. Als de

verschillen klein zijn dan is de kans dat het om een toevalsverschil gaat groot. Om te

beslissen dat een verschil significant is moet de kans op toeval (probability) over het

algemeen kleiner zijn dan 5% (p < 0,05.).

Standaard deviatie (sd): Dit is de spreiding van de scores van een groep. Hoe groter de spreiding

is, hoe groter kans dat een gevonden verschil op toeval berust. Er zijn dan relatief veel

waarnemingen nodig om iets zinnigs te kunnen concluderen.

F-waarde, p-waarde: Lijkt erg op T-waarde, maar gaat bij het toetsen niet uit van de gemiddelden

van de scores maar van een vergelijking tussen de verschillen in spreiding, tussen de

groepen met die binnen de groepen. Hoe groter het quotiënt tussen/binnen is, des te groter

de F-waarde en dus des te relevanter de verschillen. De kans op toeval, en dus significantie,

wordt weer aangegeven met de p-waarde.

r-waarde: de maat die de hoogte van correlatie (verband) tussen twee variabelen aangeeft. De r-

waarde kan variëren van -1 tot + 1. (-1: als er een perfecte negatieve correlatie is, hoe hoger

de ene score hoe lager de andere; 0 als er helemaal geen correlatie is; + 1 als er een perfecte

positieve correlatie is: hoe hoger de ene score hoe hoger de andere).  Via de hoogte van de

correlatie kan men, als men het aantal scores weet, bepalen hoeveel kans er op toeval is, de

p-waarde (zie boven).

Cronbach's a: Dit is een maat voor de mate waarin items van een meetinstrument onderling

samenhangen. Maximale alpha is +1. Een instrument waarvan de a > 0,70 wordt als

betrouwbaar beschouwd.


