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Samenvatting (summary in Dutch) 





Samenvatting 

Het hoofddoel van dit proefschrift was het onderzoeken van probleemgedrag 

tijdens de vroege adolescentie en de relaties van dit probleemgedrag met verschillende 

systemen binnen het netwerk van de adolescent. In navolging van het ecologische 

model van Bronfenbrenner (1979, 1986) zijn drie systemen binnen dit model 

onderzocht: de adolescent zelf (probleemgedrag), ouders, en vrienden van de 

adolescent. Hoewel vele andere studies deze systemen allang hebben onderzocht, zijn 

er een aantal hiaten of tekortkomingen binnen deze studies waar dit proefschrift zich 

op gericht heeft. Het proefschrift had als doel het volgende te onderzoeken: (1) de 

s t ructuur en stabiliteit van externaliserend en internaliserend probleemgedrag; (2) de 

relaties tussen opvoeding en externaliserend en internaliserend probleemgedrag van de 

adolescent; en (3) de wederzijdse effecten tussen opvoeding en deviant gedrag van de 

beste vriend aan de ene kant, en externaliserend en internaliserend probleemgedrag 

van de adolescent aan de andere kant. 

Om deze vragen te onderzoeken is gebruik gemaakt van longitudinale data. Deze 

data zijn afkomstig van 650 adolescenten tussen de 12 en 15 jaar oud uit de tweede 

brugklas. Drie middelbare scholen uit middelgrote tot grote gemeentes in Nederland 

participeerden in het onderzoek. De adolescenten vulden vragenlijsten in tijdens 

reguliere schooluren. De distributie van jongens en meisjes was ongeveer gelijk. De 

zelfgerapporteerde etniciteit was voornamelijk Nederlands. Gegevens werden twee keer 

verzameld met een interval van een jaar. Een totaal van 563 adolescenten 

participeerden opnieuw op tijdstip 2. 
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Hoofdstuk 2 heeft zich gericht op het eerste systeem binnen het ecologische 

model: probleemgedrag van de adolescent. De centrale doelstelling van deze studie was 

het onderzoeken van de structuur en de stabiliteit van externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag tijdens de vroege adolescentie. Als eerste werd getoetst 

of externaliserend en internaliserend probleemgedrag behoren tot een enkele factor 

'algemene deviantie' (één-factor model), of zij beschouwd moeten worden als twee 

separate constructen (twee-factor model), of dat zij geconceptualiseerd moeten worden 

als twee separate constructen behorend tot een enkele factor algemene deviantie (twee

factor hogere orde model). Resultaten lieten zien dat het factor model met de hogere 

orde factor (het derde model) de beste fit op de data liet zien op beide meetmomenten. 

De factorladingen met betrekking tot de verschillende vormen van internaliserend 

probleemgedrag waren hoger voor meisjes dan voor jongens en correlaties tussen van 

de eerste-orde factoren met de hogere orde factor waren ook hoger voor meisjes. 

Stabiliteit van de s t ruc tuur over tijd was gevonden wanneer dit werd geanalyseerd voor 

jongens en meisjes apart . Over het algemeen wijzen de resultaten erop dat 

externaliserend en internaliserend probleemgedrag twee verschillende constructen zijn 

met multipele indicatoren, hoewel ze uiteindelijk behoren tot dezelfde hogere orde 

factor algemene deviantie. Onze bevindingen gaan verder dan de conclusies van eerder 

onderzoek door gebruik te maken van verschillende vormen van probleemgedrag en 

door het toevoegen van een hogere orde factor in de analyses. 

Ten tweede is de stabiliteit van probleemgedrag onderzocht. Twee typen 

stabiliteit werden onderscheiden: relatieve en absolute stabiliteit. De relatieve stabiliteit 

was gemiddeld, hetgeen betekent dat een groot aantal adolescenten h u n relatieve 

positie binnen de groep behouden. Absolute stabiliteit, de mate waarin het absolute 

niveau van een construct consistent blijft over tijd, bleek gemiddeld tot hoog, wat 

betekent dat veel adolescenten dezelfde mate van probleemgedrag vertonen over tijd. 

Meisjes lieten echter meer toename zien in de mate van externaliserend en 

internaliserend probleemgedrag dan jongens. Meisjes vertoonden ook meer 

internaliserend probleemgedrag dan jongens, maar jongens vertoonden niet meer 

externaliserend probleemgedrag dan meisjes. Gezien de gemiddelde tot hoge niveaus 

van stabiliteit lijkt het erop dat eerder probleemgedrag in hoge mate predictief is voor 

toekomstig probleemgedrag, een bevinding die ook in hoofdstuk 3 en 4 gevonden 

wordt. Niet alleen probleemgedrag kan predictief zijn voor toekomstige niveaus, andere 

systemen binnen het ecologische model kunnen ook een voorspeller zijn, zoals de 

ouders en vrienden van de adolescent. Deze zijn onderzocht in de volgende 

hoofdstukken. 
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Hoofdstuk 3 had als doel het onderzoeken van de longitudinale relaties tussen 

multipele opvoedingsdimensies en externaliserend en internaliserend probleemgedrag 

van de adolescent. Deze studie heeft als meerwaarde ten opzichte van eerder onderzoek 

dat verschillende opvoedingsdimensies tegelijkertijd zijn opgenomen als unieke 

voorspellers van probleemgedrag van de adolescent. Vier opvoedingsdimensies zijn 

onderzocht: ouderlijke betrokkenheid (bestaande uit responsiviteit, kwaliteit van de 

ouder-kind relatie en ouderlijke kennis over waar en met wie hun kind zich bevindt), 

strengheid, verlenen van emotionele autonomie en verlenen van beslisautonomie. 

Naast het onderzoeken van opvoedingseffecten op probleemgedrag hebben we ook 

kindeffecten op ouderlijke opvoeding en moderator effecten onderzocht. Deze laatste 

effecten zijn weinig onderzocht in eerder onderzoek tijdens de adolescentie. 

Over het algemeen waren niet alleen de eerdere niveaus van probleemgedrag 

van adolescenten predictief voor latere niveaus van probleemgedrag, maar ook 

opvoedingsgedragingen waren predictief. Er werd gevonden dat verschillende 

opvoedingsdimensies een uniek effect uitoefenden op probleemgedrag van de 

adolescent. Het verlenen van beslisautonomie was alleen gerelateerd aan 

externaliserend probleemgedrag, hetgeen betekent dat een hoge mate van 

beslisautonomie die ouders verlenen gerelateerd was aan een hoge mate van 

externaliserend probleemgedrag over tijd. Ouderlijke strengheid was alleen gerelateerd 

aan internaliserend probleemgedrag en leek met name van belang voor adolescenten 

met een hoge mate van internaliserend probleemgedrag. Voor deze adolescenten was 

een hoge mate van ouderlijke strengheid gerelateerd aan een hogere mate van 

internaliserend probleemgedrag over tijd. Het verlenen van emotionele autonomie liet 

geen relatie zien met externaliserend en internaliserend probleemgedrag, terwijl 

ouderlijke betrokkenheid geassocieerd was met beide vormen van gedrag. Er was 

gevonden dat een hoge mate van betrokkenheid gerelateerd was aan een lage mate van 

externaliserend probleemgedrag. Dit was ook gevonden voor adolescenten die een lage 

mate van internaliserend probleemgedrag rapporteerden. Voor adolescenten met een 

hoge mate van internaliserend probleemgedrag werd echter aangetoond dat een hoge 

mate van ouderlijke betrokkenheid de mate van internaliserend probleemgedrag doet 

toenemen. 

Er werd voorts aangetoond dat niet alleen ouders een effect hebben op het 

gedrag van hun kind, maar dat kinderen ook een effect hebben op het gedrag van hun 

ouders. Effecten werden gevonden voor ouderlijke betrokkenheid en het verlenen van 

beslisautonomie. Een lage mate van internaliserend probleemgedrag en een hoge mate 

van externaliserend probleemgedrag voorspelden een toename in ouderlijke 
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betrokkenheid. Een moderator effect duidde aan dat ouders de mate van 

betrokkenheid verminderen in reactie op negatief gedrag van de adolescent, terwijl 

externaliserend probleemgedrag een verhoogde mate van betrokkenheid uitlokt van 

ouders die minder betrokken zijn over een periode van een jaar. Met betrekking tot het 

verlenen van beslisautonomie was een hoge mate van externaliserend probleemgedrag 

gerelateerd aan een hogere mate van beslisautonomie verleend door ouders over tijd. 

Het interactie effect toonde aan dat ouders die een lage mate van beslisautonomie 

verlenen de neiging hebben om meer autonomie te verlenen aan adolescenten met een 

hoge, in plaats van een lage, mate van externaliserend probleemgedrag. 

De resultaten uit Hoofdstuk 3 tonen aan dat verschillende opvoedingsdimensies 

unieke effecten hebben op probleemgedrag van de adolescent. Hoewel het heel logisch 

is dat adolescenten ook het gedrag van de ouders beïnvloeden, is dit niet vaak 

onderzocht in eerdere studies. Resultaten laten zien dat zowel oudereffecten als 

kindeffecten, inclusief moderator effecten, bestaan en gevonden kunnen worden. 

Hoofdstuk 4 onderzocht ook het systeem van de ouders, maar in aanvulling 

hierop werd ook het systeem van de beste vriend van de adolescent erbij betrokken. 

Het doel was het onderzoeken van de wederzijdse effecten tussen ouders en beste 

vrienden aan de ene kant, en externaliserend en internaliserend probleemgedrag van 

adolescenten aan de andere kant. Ofschoon de studie in Hoofdstuk 3 ouder- en 

kindeffecten in aparte analyses onderzocht, worden beide relaties in simultane 

analyses onderzocht in Hoofdstuk 4. Ouderlijke betrokkenheid werd gebruikt als 

opvoedingsdimensie, aangezien deze dimensie sterke relaties liet zien met zowel 

externaliserend als internaliserend probleemgedrag in Hoofdstuk 3. Deviant gedrag van 

beste vrienden was onderzocht door aan vrienden zelf te vragen om over hun eigen 

gedrag te rapporteren, in plaats van de adolescent te laten rapporteren over het gedrag 

van h u n vriend. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat adolescenten de neiging 

hebben om de mate van overeenkomst tussen zichzelf en hun vrienden te 

overschatten. Wanneer vrienden over zichzelf rapporteren kan dit tot meer realistische 

schattingen van vriendeffecten leiden. 

Met betrekking tot de wederzijdse effecten tussen opvoeding en probleemgedrag 

werd aangetoond dat een hoge mate van ouderlijke betrokkenheid geassocieerd was 

met een lage mate van externaliserend probleemgedrag over tijd. Het effect van 

externaliserend probleemgedrag van de adolescent op ouderlijke betrokkenheid één 

j a a r later was niet significant. In tegenstelling hiermee werden wel wederzijdse effecten 

gevonden voor internaliserend probleemgedrag. Beide transactionele paden tussen 

betrokkenheid en probleemgedrag waren significant, hetgeen inhoud dat ouderlijke 
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betrokkenheid en internaliserend probleemgedrag negatief gerelateerd zijn over tijd. 

Deze wederzijdse relaties tussen betrokkenheid en internaliserend probleemgedrag 

waren sterker voor jongens dan voor meisjes. 

De resultaten met betrekking tot de wederzijdse effecten tussen deviant gedrag 

van beste vrienden en probleemgedrag leverden het bewijs voor een unilateraal effect: 

probleemgedrag van de adolescent had een effect op deviant gedrag van de vriend één 

jaar later, maar deviant gedrag van de vriend had geen effect op probleemgedrag over 

tijd. Dit patroon van resultaten suggereert het bestaan van een selectie effect, hetgeen 

betekent dat adolescenten hun vrienden selecteren. Geen bewijs werd gevonden voor 

een invloed effect, hetgeen betekent dat vrienden het gedrag van de adolescent 

beïnvloeden. 

Verder suggereerden de resultaten dat eerder onderzoek naar het relatieve effect 

van ouders en vrienden op probleemgedrag van de adolescent mogelijk het belang van 

vrienden hebben overschat en de invloed van ouders hebben onderschat. Veel van deze 

onderzoeken hebben echter rapportages gebruikt van adolescenten over het gedrag van 

hun vriend. Wanneer de rapportages van de vrienden zelf worden gebruikt, worden 

geen significante verschillen gevonden tussen ouder- en vriendeffecten. 

Een laatste conclusie die kan worden getrokken uit het onderzoek in Hoofdstuk 

4 is dat de wederzijdse relaties tussen opvoeding en deviant gedrag van de beste vriend 

aan de ene kant, en probleemgedrag van de adolescent aan de andere kant, verschillen 

voor stabiele en onstabiele vriendschappen. Met stabiele vriendschappen wordt 

bedoeld dat dezelfde vriend gekoppeld is aan de adolescent op beide meetmomenten, 

terwijl met onstabiele vriendschappen wordt bedoeld dat een adolescent gekoppeld is 

aan verschillende vrienden op beide meetmomenten. Het werd aangetoond dat 

adolescenten met onstabiele vrienden meer werden beïnvloed door hun ouders dan 

adolescenten met stabiele vrienden. 

De drie studies samengenomen leiden tot de volgende conclusies. Ten eerste zijn 

externaliserend en internaliserend probleemgedrag verschillende constructen, maar 

alleen op een eerste-orde niveau. Ten tweede is probleemgedrag erg stabiel over tijd. 

Ten derde hebben verschillende opvoedingsdimensies een uniek effect op 

probleemgedrag. Ten vierde zijn er zowel kindeffecten op opvoeding als moderator 

effecten, hetgeen de effecten tussen opvoeding en probleemgedrag meer verduidelijken. 

Ten vijfde zijn ouder- en beste vriendeffecten van gelijke grootte wanneer rapportages 

van vrienden over hun eigen gedrag worden gebruikt. Ten zesde is een selectie effect 

meer van belang met betrekking tot beste vrienden dan een invloed effect. Tenslotte 

verschillen de effecten tussen opvoeding en deviant gedrag van de beste vriend aan de 
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ene kant , en probleemgedrag van de adolescent aan de andere kant, voor stabiele en 

onstabiele vriendschappen. 

Over het algemeen heeft dit prospectieve longitudinale onderzoek zoals 

uitgevoerd in dit proefschrift verscheidene sterke kanten die de moeite waard zijn om 

opgenomen te worden in toekomstig onderzoek. Daarnaast zijn meer meetmomenten, 

verschillende typen onderzoeksgroepen en meerdere databronnen nodig om de 

processen te kunnen blootleggen die betrokken zijn bij het probleemgedrag van 

adolescenten. 
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