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Differentieel opvoedingsgedrag en
kinderlijke ontwikkeling
Een onderzoek bij identieke tweelingen

Onderzoek waarin meer dan één kind uit hetzelfde gezin participeert,
heeft laten zien dat ouders zich anders gedragen naar verschillende
kinderen in het gezin en dat deze verschillen in ouderlijk gedrag invloed hebben (zie bijvoorbeeld Dunn & Plomin, 1990). En uit gedragsgenetisch onderzoek weten we al lang dat de zogenaamde ‘nietgedeelde omgeving’ een zeer belangrijke bron van omgevingsinvloeden is (zie o.a. Plomin & Daniels, 1987). Deze omgevingsinvloeden
worden niet gedeeld door alle gezinsleden, denk bijvoorbeeld aan de
hierboven genoemde verschillen in opvoeding die twee kinderen uit
hetzelfde gezin krijgen. Omgevingsinvloeden die alle kinderen in het
gezin delen – de zogenaamde ‘gedeelde omgeving’, zoals ouderlijke
stress of depressie, of de socio-economische status van het gezin –
zijn, volgens datzelfde gedragsgenetisch onderzoek, veel minder belangrijk. In termen van opvoedersgedrag houdt dit in dat ouders hun
kinderen verschillend opvoeden en dat kinderen binnen hetzelfde
gezin het opvoedersgedrag van hun ouders verschillend ervaren. De
vraag is hoe kinderen reageren op deze niet-gedeelde opvoedingsgedragingen van hun ouders.
Om meer inzicht te krijgen in de consequenties van deze niet-gedeelde ervaringen met opvoedingsgedrag, is onderzoek zich in toenemende mate gaan richten op de samenhang tussen verschillen in opvoeding binnen het gezin en het gedrag van kinderen. Dit onderzoek
gaf duidelijke aanwijzingen dat niet-gedeeld opvoedingsgedrag – ook
wel differentieel opvoedingsgedrag genoemd – gerelateerd is aan verschillende kindgedragingen en dus een unieke bijdrage levert aan de
ontwikkeling van het kind (Feinberg & Hetherington, 2001; Stocker,
1995), ook met betrekking tot probleemgedrag (McGuire, Dunn &
Plomin, 1995).
In dit type onderzoek is tot nu toe echter zelden gebruik gemaakt
van meerdere informanten of methoden om variabelen te identificeren
die via niet-gedeelde omgevingsmechanismen werken. En ook longitudinaal onderzoek naar gedragsverandering is nauwelijks uitgevoerd. Mullineaux, Dieter-Deckard, Petrill en Thompson (2009) voerden daarom cross-sectionele én longitudinale analyses uit van differentieel negatief en positief opvoedingsgedrag van moeders in relatie tot

Signalementen

verschillen tussen beide leden van identieketweelingparen wat gedrags- en emotionele problemen en positieve betrokkenheid betreft,
in een poging om niet-gedeelde omgevingsprocessen in de overgang
naar de middenkindertijd op het spoor te komen.
Aan het onderzoek werd deelgenomen door 77 identieketweelingparen. De kinderen en hun moeders werden twee keer thuis bezocht,
met een jaar tussenruimte. Bij het eerste bezoek waren de kinderen
gemiddeld iets ouder dan zes jaar. De moeder nam met elk van beide
kinderen afzonderlijk deel aan een coöperatieve, gestructureerde taak
van 10 minuten die op video werd vastgelegd. Deze opnamen werden
beoordeeld door getrainde observatoren met de PARCHISY (ParentChild Interaction System), op positieve controle (prijzen, uitleg geven
e.d.), negatieve controle (kritiek, ingrijpen) en uiting van positieve
([glim]lachen) en negatieve (afwijzen, fronsen, norse toon) gevoelens
naar het kind. Kindgedrag werd beoordeeld op uiting van positieve
([glim]lachen) en negatieve (afwijzing, fronsen, norse toon) gevoelens tijdens de taak én op de responsiviteit van het kind op vragen,
commentaar en gedrag van de moeder. De gevoelens van de moeder
voor elk van de co-twins werden gemeten met de Parent Feelings Questionnaire, bestaande uit een negativiteitschaal en een positiviteitschaal.
Daarnaast vulde de moeder voor beide kinderen afzonderlijk de Child
Behavior Checklist (CBCL) in, die scores oplevert voor externaliserend
(agressiviteit, gedragsproblemen) en internaliserend (depressief, teruggetrokken/in zichzelf gekeerd) probleemgedrag.
Uit de resultaten komt naar voren dat het kind met meer gedragsproblemen (zowel op basis van rapportage door de moeder als op basis
van observatiegegevens) en minder positieve sociale betrokkenheid, op
beide meettijdstippen van de moeder meer negatieve gevoelens en minder
warmte ontving dan het genetisch identieke tweelingbroertje of -zusje
(rapportage door moeder en observatiegegevens). Deze patronen, dat
wil zeggen de zojuist beschreven samenhang tussen veranderingen in
differentiële gedragsproblemen en positieve betrokkenheid van de
co-twins en veranderingen in het differentiële opvoedingsgedrag van
de moeder, bleken bovendien stabiel over de periode van één jaar.
De onderzoeksresultaten van Mullineaux c.s. laten daarmee overtuigend zien dat differentiële opvoedingsgedragingen (althans van
moeders) op het gebied van warmte en de uiting van negatieve gevoelens – zowel zelfgerapporteerd als geobserveerd door anderen – belangrijke aspecten blijken te zijn van verschillen in ontwikkeling tussen genetisch identieke tweelingbroertjes en -zusjes, zowel met betrekking tot problematisch als adaptief gedrag in de middenkindertijd. Overigens werd een dergelijke resultaat niet gevonden voor inter-
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naliserend kindgedrag. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat internaliserend (depressief en teruggetrokken/in zichzelf gekeerd)
probleemgedrag moeilijker te beoordelen is. Nader onderzoek naar
de samenhang tussen differentieel opvoedingsgedrag en de ontwikkeling van internaliserend probleemgedrag is dus gewenst, evenals
longitudinaal onderzoek met een langere looptijd dan één jaar. Pas
dan is te zeggen of de gevonden samenhangen ook op lange(re) termijn en in latere ontwikkelingsfasen een overeenkomstig stabiel patroon vertonen.
Louis Tavecchio
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Achtergronden van meisjes die seksueel over
de schreef gaan
Er is weinig bekend over seksuele mishandeling door meisjes. We
weten niet hoeveel meisjes dit gedrag laten zien en wat hun achtergronden zijn. Het gedrag wordt op verschillende manieren omschreven. In het Nederlands worden woorden gebruikt als zedendelict,
seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele mishandeling of sek-

