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Samenvatting (summary in Dutch) 

Theoretische modellen over de etiologie van angststoornissen legden de 
nadruk op de invloed van opvoeding, met name het effect van ouderlijke controle 
(bijv., Bögels & Brechmann-Toussaint, 2006; McLeod, Wood, & Weisz, 2007). 
In deze dissertatie werd ouderlijke controle beschouwd als de druk die ouders 
uitoefenen op het denken, voelen en het gedrag van hun kinderen op een door hen 
gewenste manier. De achterliggende gedachte is dat ouderlijke controle kan 
leiden tot een toename in de mate waarin kinderen dreiging percipiëren en tevens 
kan leiden tot een afname in de mate waarin kinderen controle over deze dreiging 
ervaren. Door dit patroon gaan kinderen uitdagende gebeurtenissen vermijden en 
ontwikkelen zij geen nieuwe vaardigheden om met deze situaties om te gaan. Het 
gevolg is dat kinderen angstig worden (Barlow, 2002; Rapee, 2001).  

Onderzoekers beschreven de transactionele geaardheid van ouder-kind 
interacties en het effect van kinderangst op opvoeding. Kinderen ondergaan 
ouderlijke invloeden niet op een passieve manier, maar dragen zelf actief bij aan 
de interactie met hun ouders (bijv., Chess & Thomas, 1984). Angstige kinderen 
wekken mogelijk een negatieve opvoeding op, omdat zij moeilijker te troosten 
zijn (Rubin & Mills, 1991). Anticiperend op de angstgerelateerde spanning van 
hun kinderen, voelen ouders de behoefte om de emotionele uitingen van hun 
kinderen te onderdrukken. Ouders kunnen door deze spanning van hun kinderen 
ook minder vertrouwen hebben in de autonomie van hun kinderen. Het gevolg 
hiervan is dat ouders meer controlerend worden naar angstige kinderen toe 
(Hudson & Rapee, 2004; Rubin & Mills, 1991). Echter, om hun kinderen op de 
langere termijn te helpen in het omgaan met stressvolle situaties, lijkt het 
bevorderen van de autonomie van kinderen een betere strategie (bijv., Bögels & 
Brechman-Toussaint, 2006).  

In deze dissertatie werd, door middel van vijf studies met onafhankelijke 
dataverzamelingen, de bidirectionele relatie tussen ouderlijke controle en angst bij 
kinderen onderzocht. Dit was het hoofdthema. De geschiktheid van de 
onderzoeksmethoden die gebruikt zijn in deze vijf studies om bidirectionaliteit te 
onderzoeken, werd bediscussieerd. In vrijwel alle hoofdstukken werd de rol van 
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geobserveerde ouderlijke controle tijdens ouder-kind interacties onderzocht. 
Naast het hoofdthema werden twee subthema’s in relatie tot het hoofdthema 
behandeld: (1) de rol van de angst van de ouder en (2) de invloed van het geslacht 
van de ouder. 

Hoofdstuk 1 gaf een theoretische achtergrond van de beschreven studies in 
deze dissertatie, en een schets van de daaropvolgende hoofdstukken. Voordat 
bidirectionaliteit werd onderzocht, was het verschaffen van een duidelijk 
antwoord op de vraag of er sprake is van een substantiële relatie tussen 
kinderangst en ouderlijk controlerend gedrag, een eerste stap. Hoofdstuk 2 
beschreef een meta-analytisch overzicht van onderzoek naar de associatie tussen 
kinderangst en geobserveerde ouderlijke controle en de relatie tussen angst bij 
ouders en geobserveerde controle. Een gemiddeld tot groot verband werd 
gevonden tussen geobserveerde ouderlijke controle en angst bij kinderen. Geen 
significante relatie werd aangetoond tussen angst bij ouders en ouderlijke 
controle. Uit moderator analyses bleek dat de relatie tussen kinderangst en 
ouderlijke controle niet beïnvloed werd door het geslacht van de ouder. 

Hoofdstuk 3 bevat een cross-sectionele studie, waarin de relatieve bijdrage 
van zelfgerapporteerde ’trekangst’ (trait anxiety) van het kind en van de ouders 
werd onderzocht op het controlerende gedrag van de vader en van de moeder. 
Niet-klinische kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud maakten twee moeilijke 
Tangrampuzzels, eenmaal met hun vader en eenmaal met hun moeder. Door 
middel van deze studie werd voor het eerst getracht om een antwoord te krijgen 
op de vraag of het daadwerkelijk angstige gedrag geuit door kinderen, 
controlerend gedrag van ouders kan sturen. Uit de resultaten bleek inderdaad dat 
ouders meer controlerend waren wanneer hun kinderen angstgerelateerde 
vermijdingsgedragingen toonden tijdens de ouder-kind interactie. Ten aanzien 
van de rol van de angst die ouders zelf hadden, wezen de resultaten op een 
kromlijnig verband tussen angst van ouders en ouderlijke controle. Met andere 
woorden: een hoge mate van angst bij ouders was gerelateerd aan zowel hoge als 
lage niveaus van ouderlijke controle. In de relatie tussen kinderangst en ouderlijke 
controle werd geen duidelijke invloed van het geslacht van de ouder gevonden. 

Hoofdstuk 4 beschreef een longitudinaal onderzoek waarin de mediërende 
invloeden van geobserveerd opvoedingsgedrag, gerelateerd aan de continuüms 
van controle (psychologische controle en autonomiebevordering) en steun 
(afwijzing en emotionele warmte), werden onderzocht. Het effect van deze 
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mediatoren op de relatie tussen gepercipieerde negatieve emotionaliteit van het 
kind in de leeftijd van 3,5 jaar en de mate van depressie- en angstproblemen werd 
onderzocht toen deze kinderen 4,5 jaar oud waren. Negatieve emotionaliteit -
beschouwd als de neiging om te reageren met een hoge mate van emotionaliteit 
op stressfactoren- wordt gezien als voorloper van angst bij kinderen. Niet-
klinische kinderen werden geobserveerd tijdens ongestructureerde ouder-kind 
interacties, eenmaal met hun vader en eenmaal met hun moeder. De bidirectionele 
relatie tussen kinderangst en ouderlijke controle werd bestudeerd door te 
onderzoeken of negatieve emotionaliteit van kinderen latere ouderlijke controle 
zou voorspellen. De resultaten lieten inderdaad zien dat een hoge mate van 
negatieve emotionaliteit van kinderen, resulteerde in meer controlerend gedrag 
van moeders één jaar later. Bij vaders werd geen relatie gevonden tussen 
negatieve emotionaliteit van kinderen en controlerend gedrag van de vader. 

Hoofdstuk 5 beschreef een experimentele studie die de mediërende invloeden 
van controlerend en autonomie bevorderend gedrag van moeders onderzocht op 
de relatie tussen kinderangst en het benaderingsgedrag van kinderen. Deelnemers 
waren spinangstige meisjes in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar, die een spinnen 
‘exposure’ taak uitvoerden in aanwezigheid van hun moeder. De relaties tussen de 
angst van de moeder en haar controlerend en autonomie bevorderend gedrag werd 
ook bestudeerd. Om de mate van bidirectionaliteit tussen ouderlijke controle en 
kinderangst te verhelderen, werd de invloed van kinderangst tijdens de ‘exposure’ 
op het controlerend en autonomie bevorderend gedrag van moeders onderzocht. 
In tegengestelde richting werd bestudeerd of moeders’ controlerend en/of 
autonomie bevorderend gedrag effect had op het benaderingsgedrag van kinderen 
tot de spinnen. Resultaten wezen uit dat tijdens een angstopwekkende situatie, 
kinderangst geen invloed had op het controlerende en autonomie bevorderende 
gedrag van moeders. Als reactie op hun eigen angst reageerden moeders echter 
wel door mindere autonomiebevordering. In de tegengestelde richting gaven 
bevindingen aan dat benaderingsgedrag van kinderen niet beïnvloed werd door 
moeders’ controle of autonomiebevordering. Kinderen lieten echter wel hun 
benaderingsgedrag bepalen door de mate van angst die zij ervaarden en de 
kenmerken van de taak (grote of kleine spin). 

Hoofdstuk 6 beschreef de verschillen in effectiviteit tussen vaders en moeders 
in het helpen van kinderen om angststoornissen te overwinnen met een Cognitief 
Gedragsmatige Ouder Training (CGOT). De vader óf de moeder van de kinderen, 
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in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, werd door randomisatie toegewezen aan 
CGOT. Onderzocht werden de verschillen tussen vader CGOT en moeder CGOT 
in het verminderen van kinderangst, het veranderen van ouderlijke controle, 
autonomiebevordering en de eigen angst van ouders (6 weken) na de CGOT. 
Naast het aanleren van ouders hoe zij als cognitieve gedragstherapeut konden 
optreden naar hun kinderen, was een ander doel van de training gericht op 
opvoedingsgedrag. Doel was om ouders te leren hoe zij minder controlerend 
konden optreden, en juist de autonomie van hun kinderen beter konden 
stimuleren. Door minder controle en een grotere mate van autonomiebevordering 
konden ouders hun kinderen helpen om hevige angsten te overwinnen. De 
richting van het verband tussen ouderlijke controle en kinderangst werd 
bestudeerd door te onderzoeken of een oudertraining, gericht op het veranderen 
van ouderlijke controle, zou helpen om kinderen van hun angststoornis af te 
helpen. Er vond inderdaad een afname plaats in klinische angstsymptomen bij 
kinderen, nadat ouders de CGOT hadden gevolgd. Met betrekking tot de rol van 
de eigen angst van de ouder, werd geconcludeerd dat deze bij vaders in dezelfde 
mate verminderde als de angst van de kinderen. Deze relatie werd niet gevonden 
voor moeder CGOT. Bevindingen ten aanzien van verschillen tussen vader 
CGOT en moeder CGOT lieten verder een trend zien ten gunste van vader 
CGOT. Deze bleek op de lange termijn effectiever dan moeder CGOT in het 
verminderen van angstsymptomen van kinderen. 

In hoofdstuk 7 werden de resultaten van de hoofdstukken 2 tot en met 6 
geïntegreerd en bediscussieerd. Met betrekking tot het hoofdthema, de 
bidirectionaliteit tussen ouderlijke controle en kinderangst, werd geconcludeerd 
dat de resultaten van deze dissertatie vanwege inconsistenties niet afdoende waren 
om evidente conclusies te trekken over het effect van kinderangst op ouderlijke 
controle, en over de tegengestelde richting: de invloed van ouderlijke controle op 
kinderangst. Het feit dat ouder-kind interacties plaatsvonden tijdens laag of hoog 
angstopwekkende situaties, biedt een mogelijke verklaring voor de inconsistente 
resultaten. Mogelijk hebben ouders geen invloed op hun kinderen en vice versa 
tijdens situaties waarin sterke angsten worden opgewekt. Ouders en kinderen zijn 
tijdens deze situaties belast met hun eigen gevoelens en hebben daarom weinig 
aandacht of energie om op de ander te reageren (Eysenck, 1992). 

Met betrekking tot de invloed van de angst van de ouder op ouderlijke 
controle (subthema 1) werd, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen bewijs 
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gevonden voor een positieve relatie tussen angst van ouders en ouderlijke 
controle. Mogelijk is het verband tussen de angst van ouders en ouderlijke 
controle kromlijnig. Dat wil zeggen dat angst van ouders niet alleen ouderlijke 
controle, maar ook een gebrek aan controle, oftewel ‘onttrekkend’ gedrag kan 
veroorzaken (Woodruff-Borden, Morrow, Bourland, & Cambron, 2002). Ten 
aanzien van de rol van het geslacht van de ouder (subthema 2) werden er vader-
moeder verschillen gevonden in de relatie tussen ouderlijke controle en angst, bij 
kinderen die lijden aan een angststoornis. Deze verschillen indiceren dat bij 
klinisch angstige kinderen controle van de vader van groter belang is dan controle 
van de moeder. Bij normale kinderen werden geen duidelijke vader-moeder 
verschillen in de relatie tussen kinderangst en ouderlijke controle gevonden. Na 
het bediscussiëren van bovenstaande thema’s van de dissertatie, beschreef 
hoofdstuk 7 vervolgens de geschiktheid van de verschillende onderzoeksvormen. 
Als laatste werden klinische implicaties en ideeën voor toekomstig onderzoek 
gepresenteerd. 




