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Gezinsfactoren en
delinquente meisjes

Leoniek M. Kroneman, Machteld Hoeve en Peter H. van der Laan

6.1

Inleiding

In de ontwikkeling van antisociaal en delinquent gedrag bij meisjes spelen verschillende factoren een rol, varieÈrend van biologische, aangeboren kenmerken van het
individu (bijvoorbeeld temperament) tot kenmerken van de bredere context waarin
het individu opgroeit (zoals de kwaliteit van de leefomgeving) (Hawkins et al.,
1998). In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan de factoren in de eerste en
belangrijkste sociale groep waarin het kind zich begeeft: het gezin.
Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd dat gezinsfactoren een grotere rol spelen in het ontstaan van delinquent gedrag bij meisjes dan bij jongens. In vergelijking met jongens, worden gezinnen van agressieve en delinquente meisjes vaker
gekarakteriseerd door een hoge mate van gezinsdisfunctioneren en conflict (Caspi
& Moffitt, 1991; Henggeler et al., 1987; Smith & Thomas, 2000; Widom,
1978). Ook blijkt er bij delinquente meisjes vaker sprake van kindermishandeling
dan bij delinquente jongens (bijv. Giordano & Cenkovich, 1997; Kruttschnitt &
Giordano, 2009; Margolin & Gordis, 2000). Voorts komt uit onderzoek naar
voren dat meisjes gevoeliger zijn voor verstoringen en stressoren in het gezin, wat
vervolgens hun emotioneel en gedragsmatig functioneren beõÈnvloedt (Lee et al.,
1994). In hun toonaangevende boek over sekseverschillen in antisociaal gedrag
stellen Moffitt et al. (2001) echter dat gezinsfactoren niet bijdragen aan het verschil in de ontwikkeling van delinquent gedrag tussen jongens en meisjes. De
auteurs baseren deze conclusie op de gegevens dat `slechts' 9% van het sekseverschil in antisociaal gedrag bij adolescenten wordt verklaard door gezinsgerelateerde
risicofactoren (voornamelijk `harsh punishment'), terwijl neuro-cognitieve risicofactoren en hyperactiviteit respectievelijk 19% en 35% verklaren. Zij concluderen dat
er bewijs is voor de hypothese van `differential exposure', namelijk dat er sprake is
van een verschillende blootstelling aan risicofactoren bij jongens en meisjes. Hoewel gezinsfactoren volgens de auteurs het verschil in delinquente ontwikkeling
niet bepalen, vermoeden zij wel een sterkere beõÈnvloeding door sociale factoren
(waaronder gezins- en peer-factoren) bij meisjes en sporen zij aan tot nader onderzoek hieromtrent.
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Bij de ontwikkeling van een kind speelt een groot aantal gezinsfactoren een rol,
waarbij men vier niveaus kan onderscheiden: proximale (de ouder-kindinteractie),
distale (kenmerken van de ouder, zoals psychopathologie), contextuele (kenmerken
van overige gezinsrelaties, zoals de huwelijksrelatie) en globale (bijvoorbeeld de sociaal-economische status van het gezin) (Belsky, 1984; Bronfenbrenner, 1986;
Snyder & Huntley, 1990; DekovicÂ et al., 2001). Proximale gezinsfactoren hebben
de grootste invloed op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Distale, contextuele en globale factoren kunnen daarbij hun invloed uitoefenen middels proximale factoren. Zo blijkt bijvoorbeeld de relatie tussen delinquent gedrag en echtscheiding van de ouders of het opgroeien in een eenoudergezin relatief zwak
wanneer andere, proximale gezinsfactoren zoals opvoedingsvaardigheden van
ouders en de kwaliteit van de ouder-kindrelatie in ogenschouw worden genomen
(Kruttschnitt & Giordano, 2009). Dit hoofdstuk richt zich dan ook voornamelijk
op de rol van proximale gezinsfactoren in de ontwikkeling van delinquent gedrag
bij meisjes. Wij geven een overzicht van de literatuur en maken hierbij onderscheid tussen proximale gezinsfactoren die betrekking hebben op de kwaliteit van
de ouder-kindrelatie en factoren die betrekking hebben op opvoedgedrag. Darling
en Steinberg (1993) formuleren opvoedgedrag als specifiek, doelgericht gedrag
waardoor ouders hun opvoedingstaken vervullen.
In paragraaf 6.2 van dit hoofdstuk zullen we allereerst een overzicht geven van studies naar de invloed van de ouder-kindrelatie en de gehechtheid van het kind aan
de ouder op de ontwikkeling van delinquent gedrag bij meisjes en vervolgens
ingaan op sekseverschillen hierin. We onderzoeken daarbij de hypothese dat het
verband tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en het ontwikkelen van delinquent gedrag sterker is voor meisjes dan voor jongens. Verschillende studies hebben immers laten zien dat meisjes, in verhouding tot jongens, sterker gericht zijn
op interpersoonlijke relaties en het verkrijgen van sociale waardering (Chapple et
al., 2005; Gabriel & Gardner, 1999; Gilligan, 1982; Maccoby, 1990) en gevoeliger zijn voor sociale afwijzing (Heimer, 1996).
In paragraaf 6.3 wordt vervolgens een overzicht gegeven van studies naar opvoeding en delinquent gedrag bij meisjes. Uit een groot aantal studies blijkt dat de
opvoeding binnen het gezin gerelateerd is aan probleemgedrag van het kind,
zowel voor jongens als voor meisjes. Een uitgebreide literatuurstudie door Van As
(1999) laat zien dat probleemgedrag van jongeren verband houdt met een gebrek
aan ouderlijke ondersteuning en warmte, en met te autoritaire, restrictieve controle
door ouders.
In de volgende paragrafen wordt vervolgens nader ingegaan op twee thema's die
nauw gerelateerd zijn aan de rol van gezinsfactoren in de ontwikkeling van delinquent gedrag, namelijk de bidirectionele relatie tussen opvoeding en kindgedrag
(paragraaf 6.4) en de rol van vaders versus de rol van moeders in de opvoeding
(paragraaf 6.5). In de afsluitende paragraaf (paragraaf 6.6) zullen we de bevindingen samenvatten en daaruit aanbevelingen voor de klinische praktijk en toekomstig wetenschappelijk onderzoek formuleren. Hoewel er op dit terrein nog weinig
onderzoek is verricht in Nederland, geven we in deze paragraaf ook aan welk
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onderzoek in Nederland voorhanden is en waar de hiaten en kennisbehoefte zich
bevinden. Omdat we ons in het onderhavige hoofdstuk met name richten op
delinquentie en crimineel gedrag en niet zozeer op voorlopers daarvan, zoals externaliserende gedragsproblemen, zal de focus van het hoofdstuk liggen op meisjes
vanaf 12 jaar aangezien vanaf deze leeftijd crimineel gedrag strafbaar gesteld kan
worden.
6.2

Ouder-kindrelatie

`De kwaliteit van de relatie kan worden gezien als een geheel van attituden van
waaruit ouders en hun kind elkaar benaderen, en die een emotionele band schept
tussen de ouders en het kind' (DekovicÂ, 1999, p. 13-14). Het concept van de
ouder-kindrelatie is breder dan het concept opvoedingsgedrag, omdat het bij de
ouder-kindrelatie om meer gaat dan alleen gedrag van de ouder (zoals acceptatie
of afwijzing van het kind). Bij de ouder-kindrelatie spelen zowel de ouder als het
kind een belangrijke rol. Het gaat hierbij om de wederzijdse beõÈnvloeding van
ouder en kind, terwijl opvoeding verwijst naar gedrag van de ouder dat gericht is
op het kind. Waar opvoedingsgedrag vrij doelgericht en contextspecifiek is, is de
ouder-kindrelatie eerder duurzaam. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie blijkt
dan ook een betere voorspeller voor de ontwikkeling van het kind te zijn dan
opvoedingsgedrag (DekovicÂ, 1999).
Een belangrijk aspect van de ouder-kindrelatie is de gehechtheid van het kind aan
de ouder. Er bestaan twee belangrijke theorieeÈn als het gaat om gehechtheidsrelaties tussen ouder en kind en delinquent gedrag. De eerste is de socialecontroletheorie (Hirschi, 1969; Nye, 1958). Volgens deze theorie kan crimineel gedrag
worden verklaard door een lage mate van binding met de maatschappij, zoals met
bijvoorbeeld het gezin, de school, of de organisatie waar men werkt. Volgens Hirschi (1969) en Nye (1958) spelen de ouders een belangrijke rol als het gaat om
crimineel gedrag van hun kind. Gehechtheid bestaat volgens Hirschi uit drie componenten die aan elkaar gerelateerd zijn. De eerste is virtuele supervisie. Dit verwijst naar de psychologische aanwezigheid van ouders in een situatie waarin de
mogelijkheid bestaat tot het plegen van een delict. Wanneer een jongere bijvoorbeeld in de gelegenheid komt om een delict te plegen dan zal de kans kleiner zijn
dat deze jongere het delict daadwerkelijk pleegt wanneer de band met de ouders
sterk is. De jongere zal waarschijnlijk het delict dan niet plegen omdat deze de
band met ouders niet wil beschadigen en zijn of haar ouders niet wil teleurstellen.
De tweede component is intimiteit en communicatie, waarbij ouders gevoelens en
redenen voor straf delen met hun kind en kinderen gevoelens, plannen en ideeeÈn
delen met hun ouders. De derde component is affectieve identificatie en verwijst
naar genegenheid, respect en betrokkenheid bij de ouder. De aanhangers van de
socialecontroletheorie stellen dat wanneer de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie
tussen ouder en kind goed is, het kind minder geneigd zal zijn om criminele activiteiten te ontplooien. De gehechtheid tussen ouder en kind is volgens de sociale123
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controletheorie belangrijker dan bijvoorbeeld `monitoring' of supervisie door de
ouders. Ouderlijk toezicht is wel belangrijk, maar de ouders zijn vaak niet in de
buurt wanneer een jongere een delict pleegt en daardoor is het houden van toezicht minder werkzaam dan de band tussen ouders en kind (Hirschi, 1969).
Een andere belangrijke relevante theorie is de hechtingstheorie (Bowlby, 1973).
Bowlby (1973) beschrijft gehechtheid als de affectieve band die het kind met de
primaire verzorger heeft. De relatie tussen ouders en kind vormt de basis voor de
psychosociale ontwikkeling van het kind. Hoe veiliger de relatie is, hoe meer vertrouwen het kind heeft in zichzelf en in de omgeving en hoe beter het zijn ontwikkelingstaken aankan. Ouders van veilig gehechte jongeren vertonen sensitiefresponsief gedrag (De Wolff & Van IJzendoorn, 1997). Ze zijn gevoelig voor de
signalen en behoeften van het kind, stemmen af op het kind en beantwoorden
diens behoeften. Veilig gehechte kinderen vertrouwen erop dat hun opvoeder
beschikbaar is en adequaat reageert wanneer ze behoefte hebben aan bescherming
of troost. Onzeker, inconsequent opvoedingsgedrag en weinig responsiviteit zijn
risicofactoren voor het ontstaan van een onveilige gehechtheidsrelatie. Er zijn verschillende vormen van onveilige gehechtheid waaronder vermijdende gehechtheid
en ambivalente of angstig-afwerende gehechtheid. Onveilig-vermijdende kinderen
laten niet veel stress zien wanneer zij van hun primaire verzorger worden gescheiden en vermijden contact met de ouder wanneer zij weer met de ouder zijn verenigd. Onveilig-ambivalente kinderen vertonen juist heel veel stress wanneer zij
van de ouder worden gescheiden, zijn moeilijk te troosten wanneer deze terugkeert
en laten tegenstrijdig gedrag zien. Het lijkt alsof zij aan de ene kant wel getroost
willen worden maar tegelijkertijd de ouder willen straffen voor het feit dat de
ouder hen alleen heeft gelaten.
Een veilige gehechtheidsrelatie blijkt in het algemeen een sterke remmende werking te hebben op probleemgedrag (Hayslett-Mccall & Bernard, 2002). Dit proces
verloopt mogelijk als volgt: veilig gehechte kinderen zullen normen en waarden
van hun ouders vaker internaliseren en daardoor zijn zij minder snel geneigd om
met delinquente leeftijdgenoten om te gaan (Giordano et al., 1986). In het geval
ouders onvoldoende sensitief en responsief zijn, leert het kind niet hoe zij op effectieve wijze communiceert en omgaat met anderen. Amerikaans onderzoek door
Jackson en Foshee (1998) laat bijvoorbeeld zien dat naarmate adolescenten minder
ouderlijke responsiviteit ervaren, zij vaker hebben gevochten met leeftijdgenoten,
leeftijdgenoten hebben bedreigd of een wapen bij zich dragen.
Bovenstaande theorieeÈn trachten de relatie tussen gehechtheid en delinquent
gedrag te verklaren. Enkel de socialecontroletheorie besteedt daarbij aandacht aan
mogelijke verschillen tussen jongens en meisjes in de relatie tussen gehechtheid en
delinquent gedrag. Volgens Hirschi (1969) is de invloed van gehechtheid op delinquent gedrag hetzelfde voor jongens en meisjes. Net als bij jongens geldt voor
meisjes dat wanneer zij een goede band hebben met hun ouders, zij minder kans
lopen om delicten te gaan plegen. Hirschi verklaarde het verschil in delinquent
gedrag tussen jongens en meisjes door de hogere mate van toezicht op meisjes en
door de sterkere banden die zij hebben met het gezin. Doordat er meer toezicht
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wordt gehouden op meisjes komen zij minder vaak in een situatie waarin de
mogelijkheid bestaat om een delict te plegen. Wanneer jongeren in een dergelijke
situatie komen, gaan zij na hoe belangrijke personen zoals vrienden en ouders de
situatie zouden beoordelen. Wanneer meisjes in een dergelijke situatie terechtkomen, zullen zij volgens de theorie van Hirschi door hun sterkere band met hun
ouders en hun verhoogde gevoeligheid voor sociale afwijzing besluiten om de wet
niet te overtreden. Op deze manier vermijden ze dat ze de mensen van wie ze
houden pijn zullen doen (Hirschi, 1969). Nye (1958) stelde eveneens dat ouders
meer invloed hebben op meisjes, maar dat het dan vooral gaat om een directe
vorm van controle zoals toezicht houden en het stellen van regels. Ouders houden
meer toezicht op meisjes en zijn strenger, bijvoorbeeld ook als het gaat om de
omgang met deviante vrienden. Ondanks dat er andere instituties zijn die een
bepaalde mate van controle of invloed uitoefenen op jongeren, zoals school, de
wijkagent of een vriendengroep, is de invloed van het gezin op meisjes groter dan
op jongens en de rol van ouders is daarom sterker voor meisjes (Nye, 1958).
Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk of er eventuele sekseverschillen bestaan
in de kwaliteit van de gehechtheidsrelaties van kinderen. In de internationale literatuur worden tegenstrijdige bevindingen gerapporteerd. Zo vonden BakermansKranenburg en Van IJzendoorn (2009) alleen sekseverschillen in studies die gegevens over gehechtheid verzamelden door middel van `doll-play narratives' waarbij
kinderen via poppenspel verhalen over gehechtheidsthema's vertellen. Deze bevindingen werden niet bevestigd in studies die observaties of interviews als methoden
hanteerden. De studies die gebruikmaakten van de doll-play narratives vonden dat
jongens vaker minder veilige en vermijdende gehechtheidsrelaties hadden met hun
ouders. Del Giudice (2009) stelt echter dat sekseverschillen in gehechtheid niet
voortkomen uit verschillen in onderzoeksmethode. Volgens hem zijn jongens
vaker vermijdend gehecht (weinig stress bij scheiding) en meisjes vaker ambivalent
gehecht (veel stress bij scheiding), door sekseverschillen in sociale invloeden en
genetische aanleg. Hij gaat er in zijn evolutionaire theorie van uit dat in moeilijke
stressvolle omstandigheden, onveilig gehechte mannen en jongens meer gebaat zijn
bij een vermijdende vorm van gehechtheid die gepaard gaat met weinig verbintenis
en een lage investering in opvoeden en vrouwen meer bij een ambivalente vorm
waarbij wordt beoogd dat familie en partner meer gaan investeren in de relatie.
Deze sekseverschillen zijn in eerste instantie gevonden in volwassen partnerrelaties,
maar Del Giudice (2008) vond vergelijkbare sekseverschillen in gehechtheid bij
kinderen. Jongens waren in een stressvolle situatie meer geneigd om een vermijdende vorm van gehechtheid te laten zien en meisjes een ambivalente vorm van
gehechtheid.
Empirisch onderzoek naar sekseverschillen in de invloed van gehechtheid op delinquentie laat eveneens tegenstrijdige bevindingen zien. Zo vinden Chapple et al.
(2005) geen sekseverschillen, terwijl Alarid, Burton en Cullen (2000) een sterker
verband rapporteren tussen gehechtheid en delinquentie voor meisjes, in vergelijÈ zbay en O
È zcan (2008) leiden uit hun resultaten juist af dat
king met jongens. O
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de band met de ouders sterker gerelateerd is aan delinquent gedrag van jongens
dan van meisjes.
Hoeve et al. (2011) onderzochten in een meta-analyse 78 gepubliceerde en nietgepubliceerde studies naar gehechtheid en delinquentie. De kwaliteit van de
gehechtheidsrelatie bleek zowel bij jongens als meisjes gerelateerd aan delinquent
gedrag: jongeren met een slechtere kwaliteit van de gehechtheidsrelatie hadden
een verhoogd risico op delinquent gedrag. Het verband tussen gehechtheid en
delinquentie was sterker voor jongere kinderen (late kindertijd en vroege adolescentie) dan voor oudere kinderen (late adolescentie en jongvolwassenheid). Verder
bleek dat het verband tussen gehechtheid en delinquentie sterker was als de
gehechtheid betrekking had op meisjes en moeders of op jongens en vaders. Bij
meisjes lijkt het er dus op dat vooral de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie met
moeder van invloed is op delinquent gedrag.
Uit de meta-analyse bleek dat de meeste studies gericht waren op gehechtheid
zoals dat is geoperationaliseerd door Hirschi (1969). Hierbij gaat het om de kwaliteit van de band die de jongere heeft met zijn ouders en wordt geen onderscheid
gemaakt in verschillende dimensies of stijlen van onveilige gehechtheid, dat wil
zeggen tussen vermijdende gehechtheid en ambivalente of angstig-afwerende
gehechtheid. Wanneer de hypothese van Del Giucide (2009) klopt over sekseverschillen in onveilige gehechtheidsrelaties, zouden sekseverschillen in dimensie van
onveilige gehechtheid en delinquent gedrag mogelijk wel worden gevonden. Mogelijk is delinquentie bij jongens gerelateerd aan een vermijdende gehechtheid en
delinquentie bij meisjes aan een ambivalente gehechtheid. Het kan ook zo zijn
dat met name een onveilig-vermijdende gehechtheidsstijl gerelateerd is aan delinquentie en dat dit het sekseverschil in delinquent gedrag verklaart. Omdat er te
weinig studies zijn gedaan naar de relatie tussen verschillende gehechtheidsstijlen
en de ontwikkeling van delinquent gedrag was het niet mogelijk deze hypothese
te onderzoeken in de hierboven genoemde meta-analyse.
Een ander aspect van de ouder-kindrelatie betreft het ouder-kindconflict. Een conflictueuze relatie tussen ouder en kind blijkt positief gerelateerd aan delinquent
gedrag van adolescenten, zowel voor jongens als meisjes (Buehler, 2006; Coatsworth et al., 2000; Vandewater & Lansford, 2005). Ehrensaft (2005) concludeert
in een review dat antisociaal gedrag bij meisjes, meer dan bij jongens, is gerelateerd aan conflicten binnen het gezin.
Adolescenten rapporteren dat de kwaliteit van de ouder-kindrelatie afneemt tussen
11 en 14 jaar; het aantal conflicten neemt toe en warmte/affectie neemt af
(McGue et al., 2005). Deze veranderingen worden als groter ervaren door meisjes
dan jongens. Voorts blijkt dat meisjes in de leeftijd van 10 tot 19 jaar die
opgroeien in eÂeÂnoudergezinnen de meeste conflicten met hun moeder rapporteren
in de vroege en middenadolescentie, terwijl jongens de meeste conflicten rapporteren in de late adolescentie (Dworkin & Larson, 2001). Bij de overgang van de
kindertijd naar de vroege adolescentie lijkt er dus sprake van een toename in
ouder-kindconflict, met name tussen moeders en dochters. Deze toename in conflict, die samengaat met een afname in ouderlijke warmte en affectie, is gerelateerd
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aan een toename in delinquent gedrag. Onderzoek laat voorts zien dat deze toename in moeder-dochterconflict frequenter voorkomt bij vroegrijpe meisjes (Holmbeck & Hill, 1991; Sagrestano et al., 1999). Nader toekomstig onderzoek zal
meer duidelijkheid moeten scheppen over het effect van vroege biologische rijping
op (gezins)relaties en de ontwikkeling van delinquent gedrag bij meisjes.
Naast empirisch onderzoek naar verbanden tussen (gehechtheid)relaties, conflicten
met ouders en delinquentie zijn er op basis van interventieonderzoek aanwijzingen
dat relaties met ouders of verzorgers bij delinquente meisjes een belangrijke rol
spelen. Dat bij delinquente meisjes relationele conflicten extra aandacht behoeven,
blijkt uit Amerikaans onderzoek naar de effectiviteit van Treatment Foster Care,
waarbij jeugdige delinquenten in een pleeggezin worden opgenomen. In een eerste
effectstudie werden verschillende uitkomsten voor jongens en meisjes gevonden
(Chamberlain & Reid, 1994). Zo rapporteerden de pleegouders dat meisjes agressiever werden en meer problemen gingen vertonen terwijl bij jongens op den duur
verbeteringen optraden. De problemen bij meisjes kwamen pas later aan de oppervlakte in het pleeggezin. De onderzoekers concludeerden dat de duur van de interventie te kort was om de relationele problemen tussen de meisjes en pleegouders
op te lossen. Op basis van deze bevindingen werd de interventie Multi-dimensional Treatment Foster Care ontworpen. Naast de bestaande componenten van de
interventie werden pleegouders getraind om gebruik te maken van gedragsmodificatiestrategieeÈn om sociale agressie bij meisjes te verminderen. Daarnaast kregen
de meisjes een training in interpersoonlijke vaardigheden en emotieregulatie (Leve
et al., 2005). Deze aanpassingen leidden tot een duidelijke afname van delinquent
gedrag, arrestaties en veroordelingen bij meisjes.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat een onveilige gehechtheid een risicofactor is voor de ontwikkeling van delinquent gedrag, zowel bij jongens als meisjes.
Onderzoek naar sekseverschillen in de relatie tussen gehechtheid en delinquent
gedrag bij jongeren daarentegen laat tot op heden tegenstrijdige resultaten zien.
Er zijn aanwijzingen dat delinquentie bij jongens met name gerelateerd is aan een
vermijdende gehechtheid en delinquentie bij meisjes met name aan een ambivalente gehechtheid. Het kan ook zo zijn dat met name een onveilig-vermijdende
gehechtheidstijl gerelateerd is aan delinquentie, zowel voor jongens als meisjes, en
dat dit het sekseverschil in delinquent gedrag (deels) verklaart. De resultaten laten
zien dat de relatie tussen gehechtheid en delinquent gedrag het sterkst is rond het
12e jaar. In deze periode worden ook de meeste ouder-kindconflicten gerapporteerd door meisjes.
6.3

Opvoedingsgedrag

Naast de kwaliteit van de ouder-kindrelatie speelt ook de kwaliteit en stijl van
opvoedingsgedrag een rol in de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Opvoedingsfactoren die een rol spelen in de ontwikkeling van delinquent gedrag zijn
gebrekkige supervisie en/of monitoring door de ouders (bijv. Pettit et al., 2001;
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Pittman & Chase-Lansdale, 2001). Een gebrekkige supervisie biedt ruimte voor
het ongezien en ongestraft vertonen van delinquent gedrag alsmede voor de
omgang met deviante leeftijdgenoten (zie hiervoor hoofdstuk 6 in dit boek). Ook
een gebrek aan ouderlijke ondersteuning en warmte is gerelateerd aan de ontwikkeling van delinquent gedrag (bijv. Kroneman et al., 2011). Jongeren die in de
thuissituatie weinig steun en warmte ervaren, lopen het risico een negatief zelfbeeld te ontwikkelen (Gesac & Schwalbe, 1986). Deze jongeren vertonen dan
een gebrek aan empathie en houden weinig rekening met anderen. Amerikaans
onderzoek door Pittman en Chase-Lansdale (2001) laat bijvoorbeeld zien dat
Afro-Amerikaanse meisjes (tussen de 15 en 18 jaar) die opgroeien in achterstandsbuurten de meest ongunstige ontwikkeling hebben met betrekking tot schools
functioneren en delinquent gedrag als moeders weinig betrokken zijn (zowel weinig warmte als onvoldoende supervisie/monitoring). Longitudinaal Nederlands
onderzoek bevestigt deze bevinding: adolescenten die opgroeien in gezinnen
gekenmerkt door weinig ouderlijke steun, vertoonden een sterkere toename in
delinquent gedrag als gevolg van een afname in ouderlijke controle dan adolescenten in gezinnen met veel ouderlijke steun (Keijsers et al., 2009).
Uitgebreid onderzoek laat zien dat er verschillen bestaan tussen hoe ouders hun
dochters en hun zonen opvoeden (bijv. Crick & Zahn-Waxler, 2003; Lytton &
Romney, 1991; Zahn-Waxler & Polanichka, 1994), in het bijzonder wanneer er
sprake is van probleemgedrag (zie voor een overzicht, Keenan & Shaw, 1997). Zo
tonen ouders ten opzichte van dochters meer warmte, stellen zij zich minder
(fysiek) straffend op en leggen zij meer de nadruk op prosociaal gedrag en interpersoonlijke relaties (Lytton & Romney, 1991; Zahn-Waxler & Polanichka,
1994). Deze genderspecifieke wijze van opvoeden wordt veelal genoemd als
beschermende factor en zou als zodanig de lagere prevalentie van delinquent
gedrag bij meisjes kunnen verklaren (Kroneman et al., 2009).
Empirisch onderzoek naar sekseverschillen in de invloed van opvoeding op delinquent gedrag laat tegenstrijdige resultaten zien. Internationaal onderzoek laat zien
dat er geen sekseverschillen bestaan in de relatie tussen hard en straffend opvoeden
en de ontwikkeling van agressief gedrag; deze coeÈrcieve (dwingende) processen gelden zowel voor jongens als meisjes (Eddy et al., 2001). Uit een meta-analyse van
Rothbaum en Weisz (1994) komt echter naar voren dat opvoeding en delinquent
gedrag, maar niet agressief gedrag, sterker gerelateerd zijn bij jongens in vergelijking met meisjes.
In een Nederlands onderzoek waarbij de gegevens werden gebruikt van het Nijmeegs Longitudinaal Gezinsonderzoek werd bij 330 jongeren en hun ouders
onderzocht of er een verband bestond tussen opvoedingsstijlen en delinquent
gedrag. De gegevens van de jongeren werden tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid verzameld. Uit deze studie bleek dat een verwaarlozende, hard straffende opvoedingsstijl gerelateerd was aan delinquentie bij jongens, terwijl een permissieve en weinig responsieve opvoedingsstijl samenhing met delinquentie bij
meisjes (Hoeve et al., 2009b). Hoewel de relatieve invloed van gezinsfactoren op
de ontwikkeling van delinquent gedrag bij meisjes en jongens nader onderzoek
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behoeft, is het op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten gerechtvaardigd te
concluderen dat gezinsfactoren zowel voor jongens als meisjes een prominente rol
spelen in het ontstaan van delinquent gedrag. Er bestaan mogelijk wel sekseverschillen wat betreft de invloed van specifieke opvoedgedragingen en/of -stijlen.
6.4

Bidirectionele relatie tussen opvoeding en kindgedrag

Zoals hierboven beschreven spelen gezinsfactoren een belangrijke rol in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij meisjes; het gaat hierbij mogelijk om twee processen. Ten eerste heeft een suboptimale opvoeding, zoals een hoge mate van conflict
tussen ouder en kind, onvoldoende supervisie en/of monitoring, mogelijk tot
gevolg dat een meisje in reactie hierop delinquent gedrag ontwikkelt. Het is echter
ook mogelijk dat reeds bestaand probleemgedrag de wijze van opvoeden zodanig
beõÈnvloedt dat er sprake is van een toename in probleemgedrag. Er is dan sprake
van een verstoring van de `normale' opvoeding als gevolg van het probleemgedrag
van een meisje. Sommige wetenschappers hebben geopperd dat hiervan bij meisjes
meer sprake is gezien het feit dat delinquent gedrag bij meisjes als `meer afwijkend' wordt gezien door buitenstaanders (als gevolg van de heersende stereotypering dat meisjes `zo niet zijn of doen') en ouders onder druk van de omgeving wellicht sneller geneigd zijn hun opvoedstijl aan te passen dan in het geval zonen
delinquent gedrag vertonen (bijv. Crick & Zahn-Waxler, 2003).
Verschillende internationale onderzoeken hebben bewijs geleverd voor deze bidirectionele relatie tussen opvoeding en kindgedrag (bijv. Hipwell et al., 2007), die
reeds aantoonbaar is in de peuter- en kleutertijd (Combs-Ronto et al., 2009).
Resultaten van de Cambridge Study in Delinquency Development laten bijvoorbeeld zien dat een antisociale leefstijl van adolescenten een negatief effect heeft op
het gezinsfunctioneren (Beaver & Wright, 2007). Verschillende studies naar
ouderlijke monitoring tonen voorts aan dat een toename in delinquent gedrag van
zowel jongens als meisjes een afname in ouderlijke monitoring tot gevolg heeft
(Laird et al., 2003; Patrick et al., 2005; zie ook Stattin & Kerr, 2000). In een
prospectieve studie van 11- tot 15-jarige meisjes bleek dat externaliserend gedrag
en druggebruik van adolescente meisjes een afname voorspelde in de mate waarin
meisjes ouderlijke steun en controle ervoeren (Huh et al., 2006).
Ook Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat een toename van delinquent
gedrag door adolescenten is gerelateerd aan een afname van het delen van informatie met ouders (`disclosure') (Keijsers et al., 2009). Daarbij bleek voorts dat de
relatie tussen delinquentie en de mate waarin adolescenten ouders op de hoogte
houden van hun doen en laten sterker was in gezinnen gekenmerkt door veel
ouderlijke steun dan in gezinnen gekenmerkt door weinig ouderlijke steun.
Onderzoek van Prinzie et al. (2003) heeft daarnaast aangetoond dat effecten van
opvoeding op gedragsmatig functioneren van kinderen varieÈren naarmate persoonlijkheidskenmerken van kinderen verschillen. Het omgekeerde werd echter ook
bevestigd; naarmate kinderen verschilden wat persoonlijkheidskenmerken betreft,
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varieerden de opvoedingsgedragingen en -stijlen van ouders. Tot slot is bewijs
gevonden voor de dynamische relatie tussen ouder- en kindgedrag in gedragsgenetische studies die gebruikmaken van gezinnen met geadopteerde kinderen (bijv. Ge
et al., 1996; O'Connor et al., 1998; Stams et al., 2002; zie ook Prinzie et al.,
2008). Bij het verklaren en tegengaan van delinquent gedrag door jongeren is het
dan ook belangrijk de relatie tussen kindgedrag en opvoedingsgedrag van ouders
als bidirectioneel te beschouwen. Suboptimaal opvoedingsgedrag van ouders kan
leiden tot delinquent gedrag. Tegelijkertijd kan delinquent gedrag leiden tot een
verstoring in opvoedingsgedrag van ouders zoals afgenomen monitoring, steun en
controle door ouders.
6.5

Rol van vaders versus de rol van moeders

Het overgrote deel van het onderzoek naar gezinsfactoren en de ontwikkeling van
delinquent gedrag richt zich op het opvoedingsgedrag van moeders en niet op de
opvoeding door vaders. Het is om een aantal redenen van belang om onderzoek
te doen naar opvoeding door vaders en delinquent gedrag. Ten eerste zijn er verschillen in de manier van opvoeden tussen vaders en moeders. Niet alleen de
kwantiteit van de vader-kindinteracties verschilt van die van moeder-kindinteracties; er zijn ook kwalitatieve verschillen. Vaders hebben bijvoorbeeld de neiging
om meer instrumentele zorg te geven, terwijl moeders zich meer richten op emotionele zorg (Youniss & Smollar, 1985). Ten tweede blijkt uit onderzoek dat het
gedrag van vaders delinquent gedrag bij zonen kan voorspellen. Het aantal keren
dat vaders werden gearresteerd was de sterkste voorspeller van delinquent gedrag
van zonen, vergeleken met het aantal arrestaties van andere gezinsleden (Farrington et al., 2001). Het is zelfs zo dat hoe langer antisociale vaders binnen het
gezin blijven wonen, des te groter het risico dat de kinderen ook antisociaal gedrag
gaan vertonen (Jaffee et al., 2003). Mogelijk vertonen deze vaders problematisch
opvoedingsgedrag, zoals hard straffen of weinig toezicht houden.
Uit het Nijmeegs Longitudinaal Gezinsonderzoek waarin naast verschillen tussen
jongens en meisjes ook verschillen tussen vaders en moeders werden onderzocht,
bleek dat vaders dezelfde opvoedingsstijl hanteren voor hun dochters en zonen
(Hoeve et al., 2009b). Bij moeders werd wel een sekseverschil in opvoedingsstijl
gevonden. Zo hanteerden de moeders van de meisjes vaker een autoritatieve stijl
dan de moeders van jongens (40% van de meisjes had een autoritatieve moeder,
tegenover 26% van de jongens). Bij een autoritatieve stijl hadden de moeders een
goede vertrouwensrelatie met hun kind en waren responsief naar de behoeften en
signalen van hun kind. Zij straften hun kind minder vaak dan ouders met een
andere opvoedingsstijl, maar hechtten wel veel waarde aan conformiteit van hun
kind aan regels en sociale normen. Daarnaast hadden de moeders van meisjes minder vaak een permissieve opvoedingsstijl dan moeders van jongens (18% van de
meisjes had een permissieve moeder, tegenover 29% van de jongens). Een permissieve opvoedingsstijl hield in dat ouders middelmatige scores op gehechtheid had130
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den en lage scores op responsiviteit. Deze ouders straften hun kind nauwelijks en
hechtten er vrij weinig waarde aan dat hun kinderen zich aan regels hielden. Deze
bevindingen komen gedeeltelijk overeen met onderzoek uit de VS waarin zowel
vaders als moeders verschillende opvoedingsstijlen voor hun zonen en dochters lieten zien (McKinney & Renk, 2008).
Uit het Nederlandse onderzoek kwam een aantal opvallende verschillen naar voren
tussen opvoedingsstijlen van vaders en moeders in relatie tot delinquentie (Hoeve
et al., 2009b). Inadequate opvoedingsstijlen van vaders, vooral een verwaarlozende
opvoedingsstijl, waren gerelateerd aan delinquentie bij zonen en dochters, terwijl
inadequate opvoedingsstijlen van moeders, vooral een toegeeflijke opvoedingsstijl,
alleen gerelateerd waren aan delinquentie bij dochters. Bovendien bleek een verwaarlozende stijl bij vaders van invloed op later delinquent gedrag tijdens de jongvolwassenheid bij zonen. Dit verband kon niet worden verklaard door eerder
delinquent gedrag van de jongens. Dit betekent dat de opvoedingsstijl van vaders
mogelijk langer van invloed is op delinquentie bij jongens dan bij meisjes.
In een recente meta-analyse van 161 studies naar opvoeding en delinquentie werden ook verschillen tussen opvoeding door vaders en moeders in relatie tot delinquent gedrag gevonden (Hoeve et al., 2009a). Er werden namelijk sterkere verbanden gevonden tussen ouderlijke ondersteuning en delinquent gedrag wanneer
ouder en kind van hetzelfde geslacht waren. Steun van vaders was sterker gerelateerd aan minder delinquent gedrag bij zonen en weinig steun van moeders was
sterker gerelateerd aan delinquent gedrag bij dochters vergeleken met de resultaten
bij ouder-kindparen van hetzelfde geslacht. Een verklaring hiervoor kan zijn dat
kinderen de neiging hebben om zich meer te identificeren met de ouder van hetzelfde geslacht (Laible & Carlo, 2004), en dat een goede relatie met en meer steun
van deze ouder als een beschermende factor tegen delinquent gedrag kan werken.
Ook werden de uitkomsten van studies waarin gehechtheidsrelaties met moeders
waren onderzocht vergeleken met die van studies naar gehechtheidsrelaties met
vaders. Het bleek dat een slechtere gehechtheidsrelatie met moeder het sterkst
gerelateerd was met delinquent gedrag. Dit gold met name voor meisjes. Ook in
het geval van gehechtheidsrelaties werden de sterkste verbanden tussen gehechtheid en delinquentie gevonden wanneer het kind en de ouder van hetzelfde
geslacht waren.
Uit het Nederlandse onderzoek naar opvoedingsstijlen en delinquentie bleek ook
een verband te bestaan tussen combinaties van opvoedingsstijlen van vaders en
moeders en delinquent gedrag. Jongens hadden hogere scores op delinquentie
wanneer zowel de vader als de moeder een verwaarlozende hard straffende stijl
had (Hoeve et al., 2009b). De resultaten wijzen uit dat delinquent gedrag significant vaker voorkomt bij jongens van wie beide ouders verwaarlozend zijn, vergeleken met jongens van wie slechts eÂeÂn ouder een verwaarlozende stijl heeft of van
wie ouders beiden een niet-verwaarlozende stijl hanteren. Meisjes van wie beide
ouders een permissieve stijl hebben, waarbij de ouders weinig belang hechten aan
conformiteit aan regels en gewoonten en weinig responsief zijn naar hun kind, vertonen meer delinquent gedrag dan meisjes met slechts eÂeÂn permissieve ouder of
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met twee niet-permissieve ouders. Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd
dat de invloed van opvoedingsstijlen van vaders en moeders verschillend is en dat
combinaties van opvoedingsstijlen van vaders en moeders gerelateerd zijn aan
delinquent gedrag.
6.6

Conclusie/discussie

Het voorliggende hoofdstuk laat zien dat proximale gezinsfactoren een belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij meisjes. Zowel de ouderkindrelatie (zoals een onveilige gehechtheid of een conflictueuze ouder-kindrelatie)
en opvoedingsgedragingen (zoals weinig toezicht of supervisie door ouders en toegeeflijke opvoedstijl) hangen samen met de ontwikkeling van delinquent gedrag
(bijv. Chronis et al., 2007; Gorman-Smith & Loeber, 2005; Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986; Patterson, 1982; Pettit et al., 2001; Scaramella et al., 1999).
Proximale gezinsfactoren beõÈnvloeden het gedrag van jeugdigen zowel direct als
indirect (via andere factoren). Weinig toezicht door ouders en een weinig liefdevolle ouder-kindrelatie kunnen bijvoorbeeld leiden tot een toename van omgang
met deviante leeftijdgenoten, met als mogelijk negatief gevolg het plegen van strafbare feiten in groepsverband.
Met betrekking tot de ouder-kindrelatie laat de literatuur zien dat een onveilige
gehechtheid een risicofactor is voor de ontwikkeling van delinquent gedrag, zowel
bij jongens als meisjes. Onderzoek naar sekseverschillen in de relatie tussen
gehechtheid en delinquent gedrag bij jongeren laat tot op heden tegenstrijdige
resultaten zien. Er zijn aanwijzingen dat delinquentie bij jongens met name gerelateerd is aan een vermijdende gehechtheid en delinquentie bij meisjes met name
aan een ambivalente gehechtheid. Het kan ook zo zijn dat met name een onveilig-vermijdende gehechtheidstijl gerelateerd is aan delinquentie, zowel voor jongens
als meisjes, en dat dit het sekseverschil in delinquent gedrag (deels) verklaart. Er
zijn aanwijzingen dat bij meisjes de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie het sterkst
gerelateerd is aan delinquentie in de late kindertijd/vroege adolescentie, wat mogelijk de toename van delinquent gedrag bij meisjes in die periode (deels) verklaart.
Ook de toename in ouder-kindconflicten, met name tussen moeders en dochters,
die samengaat met een afname in ouderlijke warmte en affectie, bij de overgang
van de kindertijd naar de vroege adolescentie speelt daarin mogelijk een rol.
Met betrekking tot opvoedgedragingen blijkt uit de literatuur dat ouders dochters
anders opvoeden dan zonen, onder andere met meer warmte, minder bestraffend,
met meer nadruk op interpersoonlijke relaties en meer nadruk op het beheersen
van gevoelens van boosheid en agressie. Dit verklaart mogelijk dat meisjes minder
delinquent gedrag vertonen dan jongens. In het geval meisjes wel delinquent
gedrag ontwikkelen, zou het uitblijven van de beschermende genderspecifieke stijl
van opvoeden hierin een rol kunnen spelen. Er zijn daarbij aanwijzingen dat met
name moeders een negatieve rol spelen in de ontwikkeling van delinquent gedrag
bij meisjes (bijv. Hoeve et al., 2009b, 2012). Een weinig responsieve, weinig steu132
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nende moeder en een conflictueuze moeder-dochterrelatie zijn gerelateerd aan een
delinquente ontwikkeling van meisjes. Dit wordt mogelijk verklaard doordat kinderen meer geneigd zijn zich te identificeren met de ouder van hetzelfde geslacht
(Laible & Carlo, 2004).
De meeste studies naar het gezin en delinquentie gaan uit van de hypothese dat
een inadequate opvoeding en een slechte ouder-kindrelatie resulteren in delinquent
gedrag van het kind, maar het gedrag van het kind kan ook van invloed zijn op
het opvoedingsgedrag van en de relatie met de ouders. Zo is het denkbaar dat
delinquent gedrag van meisjes tot gevolg heeft dat de opvoeding ernstig verstoord
raakt en het delinquente gedrag als reactie daarop toeneemt. Onderzoek waarin
een bidirectionele relatie tussen opvoeder- en kindgedrag is aangetoond, levert
bewijs voor deze hypothese (Hipwell et al., 2007; Huh et al., 2006). Het blijkt
voorts dat meisjes die agressief en antisociaal gedrag vertonen veelal worden afgewezen door ouders, leerkrachten en leeftijdgenoten, wat hoogstwaarschijnlijk
voortvloeit uit de bestaande stereotypering dat meisjes `zo niet zijn of doen'. Deze
afwijzing vergroot het risico op escalatie van delinquent gedrag bij meisjes, in vergelijking met jongens, in sterkere mate omdat zij meer gericht zijn op interpersoonlijke relaties (Chapple et al., 2005; Gabriel & Gardner, 1999; Gilligan,
1982; Maccoby, 1990).
De bovenstaande resultaten zijn van belang voor het debat dat onderzoekers sinds
de jaren zeventig van de vorige eeuw voeren over de vraag of theorieeÈn die delinquent gedrag trachten te verklaren van toepassing zijn op zowel jongensdelinquentie als op meisjesdelinquentie (zie bijv. Daigle et al., 2007). Klassieke criminologische theorieeÈ n zijn vrijwel altijd gebaseerd op kennis over de oorzaken van
criminaliteit door jongens en mannen. Sommige onderzoekers pleiten voor seksespecifieke theorieeÈn voor het verklaren van delinquent gedrag (bijv. ChesneyLind, 2006; Hagan, 1999). De bevindingen van verschillende onderzoekers laten
zien dat gezinsfactoren een rol spelen in de ontwikkeling van delinquent gedrag
bij zowel jongens als meisjes, maar dat er tot op heden onvoldoende aanwijzingen
bestaan dat gezinsfactoren het verschil in delinquent gedrag tussen jongens en
meisjes kunnen verklaren. Wel blijkt dat andere (opvoedings)factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van delinquent gedrag van meisjes, in vergelijking tot jongens, en mogelijk andere mechanismen een rol spelen, zoals verhoogde sensitiviteit
voor afwijzing, vroege biologische rijping, en de invloed van deviante, veelal mannelijke leeftijdgenoten. Dit zou pleiten voor een seksespecifieke theorie (zie ook
Kroneman et al., 2009).
Klinische implicaties van deze bevindingen zijn allereerst dat het gezin een belangrijk aanknopingspunt kan zijn bij het voorkomen van (verergering in) delinquent
gedrag. Investeren en intervenieÈren in de ouder-kindrelatie en het vergroten van
opvoedvaardigheden van ouders zijn belangrijke doelen in de begeleiding en/of
behandeling van delinquente meisjes. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat
meisjes die opgroeien in een weinig liefdevolle, pedagogisch zwakke thuissituatie
een verhoogd risico lopen. Daarnaast blijkt dat met name moeders een belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij meisjes. Er worden
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immers sterkere verbanden gevonden tussen enerzijds ouderlijke ondersteuning en
de kwaliteit van de gehechtheid, en anderzijds delinquent gedrag wanneer ouder
en kind van hetzelfde geslacht zijn. Daarom is het van belang dat interventies
voor delinquente meisjes zich richten op de moeder, terwijl interventies voor
delinquente jongens zich zouden moeten richten op vaders. Preventieprogramma's
gericht op het verbeteren van de pedagogische en affectieve vaardigheden van de
ouders kunnen mogelijk deze ontwikkeling kenteren. Onderzoek laat zien dat een
gedeelte van de meisjes met delinquent gedrag geen hulp of te laat hulp ontvangt
(Hipwell & Loeber, 2006). Het blijkt dat de transitie van de kindertijd naar de
adolescentie een cruciale periode is wanneer het gaat om het tegengaan van (de
verergering van) delinquent gedrag, omdat deze periode gekenmerkt wordt door
enerzijds een toename in delinquent gedrag bij meisjes en anderzijds veranderende
gezinsrelaties en opvoedingsbehoeften. Idealiter zouden interventies daarom in
deze periode moeten plaatsvinden.
Bij de besproken studies dient echter opgemerkt te worden dat het dikwijls gaat
om wat adolescenten ervaren/rapporteren en dat in mindere mate gebruik wordt
gemaakt van observatie van opvoedingsvaardigheden en ouder-kindrelaties. Observationele studies van opvoedgedrag zijn echter zeldzaam bij adolescenten. Daarnaast is het merendeel van dit onderzoek (vooralsnog) crosssectioneel van aard en
kunnen derhalve geen uitspraken over de richting van het verband tussen de kwaliteit van de opvoeding en ouder-kindrelaties en delinquentie worden gedaan.
Omdat het overgrote deel van de huidige interventies voor delinquente jongeren
gebaseerd is op de kennis over delinquentie bij jongens, is verder onderzoek van
belang om meer inzicht te krijgen in de mechanismen die een rol spelen bij de
ontwikkeling van delinquent gedrag bij meisjes en behandelprogramma's vervolgens daarop aan te passen (Hipwell & Loeber, 2006).
Vragen

1. Bestaan er sekseverschillen in de kwaliteit van gehechtheidsrelaties tussen ouder
en kind (attachment)? Licht het antwoord toe.
2. Welke sekseverschillen bestaan er in de manier waarop ouders opvoeden en hoe
is deze genderspecifieke opvoeding gerelateerd aan delinquent gedrag?
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