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Abstract
Objective: Research has shown that both divorce and interparental conflict (IPC) have a
positive impact on the development of internalizing problems of adolescents. However, the
interaction between family structure and IPC on adolescents remains unclear. Therefore,
this study examines the association between family structure, IPC and internalizing problem
behavior in adolescents. Method: The sample of this study consists of 887 students from
intact and divorced families, with a mean age of 13.25 years (SD= 1.06). The correlation
between family structure and internalizing problems was determined with a Mann-Whitney
U test. Additionally, the Spearman’s rho correlation was used to determine the association
between IPC and internalizing problems. Finally, the interaction effect between family
structure and IPC on internalizing problems was measured by a multiple regression analysis.
Results: Adolescents from divorced families show significant more internalizing problems
than adolescents from intact families. Moreover, IPC is significantly positively correlated
with internalizing problem behavior. Lastly, the interaction between family structure and IPC
has a significant effect on internalizing problems in adolescents. Conclusion: This research
shows that adolescents from divorced families have more internalizing problems than
adolescents from intact families. Furthermore, more IPC correlates with a higher degree of
internalizing problems in adolescents. Finally, this study shows that the association between
IPC and internalizing problem behavior is stronger for adolescents from intact families than
adolescents with divorced parents. This finding emphasizes the importance of the influence
of IPC on adolescents from intact families, rather than for adolescents from divorced
families.
Keywords: Family Structure; Interparental Conflict; Internalizing Problems; Adolescents;
Divorce
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De Relatie tussen Echtscheiding, Ouderlijke Conflicten en Internaliserende
Gedragsproblemen bij Adolescenten
Eén van de grootste sociale veranderingen van de afgelopen eeuw is de grote
toename in het aantal echtscheidingen (Tsaoussi, 2007), tot ruim 33.000 echtscheidingen in
Nederland in 2016 (Centraal Bureau Statistiek, 2017). Naast formele echtscheidingen
bestaat er een groot aantal ontbindingen van samenwoonrelaties (Spruijt, 2007).
Echtscheidingen gaan vaak gepaard met langdurige ouderlijke conflicten (Van der Valk,
Spruijt, De Goede, Maas, & Meeus, 2004a). Ouderlijke conflicten zijn overte en coverte
meningsverschillen tussen ouders die kunnen variëren in frequentie en intensiteit (Platt,
Nalbone, Casanova, & Wetchler, 2008). Ook lijken dergelijke conflicten toe te nemen
(Birnbaum & Bala, 2010), wat ertoe leidt dat meer kinderen hieraan blootgesteld worden.
Zo ervaart 20 tot 25 procent van de kinderen een hoge mate van conflicten gedurende het
huwelijk van hun ouders. Sommige koppels verminderen deze conflicten wanneer ze uit
elkaar of gescheiden zijn, terwijl conflicten in andere gezinnen hierna blijven voortduren
(Booth & Amato, 2001). Als gevolg van de toename van echtscheidingen en ouderlijke
conflicten, lijken onderzoekers een sterke belangstelling te hebben voor de effecten hiervan
op het functioneren van kinderen (Amato, 2001; Hetherington & Kelly, 2002).
Deze wetenschappelijke interesse heeft geleid tot een scala aan onderzoeksliteratuur
over de effecten van echtscheiding en ouderlijke conflicten op kinderen. Onder
onderzoekers is er enige consensus over deze effecten. Zo laten verschillende studies zien
dat echtscheiding een grote impact heeft op zowel internaliserende en externaliserende
gedragsproblemen van jongeren (Amato, 2000, 2001, 2010, 2014; Donald, Dower, Correa‐
Velez, & Jones,2006; Frisco, Muller, & Frank, 2007; Lizardi, Thompson, Keyes, & Hasin,
2009; McCormick & Kennedy, 2000; Thompson, Alonzo, & Hasin, 2013). Internaliserende
problemen refereren naar gedragsproblemen zoals teruggetrokken, angstige, geremde en
depressieve gedragingen. Deze gedragingen hebben meer betrekking op problemen in de
interne psychologie van een persoon dan op de externe wereld (Campbell, Shaw, & Gilliom,
2000; Eisenberg et al., 2001). Ook ouderlijke conflicten kunnen leiden tot dergelijke
probleemgedragingen bij kinderen, wat wederom resulteert in negatieve effecten op de
sociale, cognitieve, educatieve en psychobiologische functies (Angst et al., 2014; Cui,
Donnellan, & Conger, 2007; Cummings & Davies, 2002; Kariuki, Aloka, Gatumu, & Gitonga,
2015; Kinsfogel & Grych, 2004; Van Doorn, Branje, & Meeus, 2011). Zowel tijdens de
kindertijd als de adolescentie kunnen kinderen dergelijke gedragsproblemen vertonen
(Zahn–Waxler, Klimes–Dougan, & Slattery, 2000).
Familie systeem theorie
Een theoretisch model dat laat zien hoe het verband tussen gezinsstructuur,
ouderlijke conflicten en gedragsproblemen tot stand komt, is de familie systeem theorie
(Cox & Paley, 1997). De familie systeem theorie gaat ervan uit dat individuele familieleden
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onderdeel zijn van een interafhankelijke, hiërarchisch georganiseerd systeem met
verschillende subsystemen. Deze subsystemen worden onderscheiden in drie levels
(individueel, dyadisch, familie als geheel). Tevens is er een wederkerige invloed tussen en
binnen de verschillende subsystemen. Vanuit dit theoretische raamwerk kan verondersteld
worden dat gebeurtenissen binnen een bepaald subsysteem invloed kunnen hebben op een
ander subsysteem en andersom. Dit wordt ook wel het ‘spillover’-effect genoemd (Engfer,
1988). Dit effect dient als verklaring voor de invloed van ouderlijke conflicten (dyadisch
subsysteem van ouders) op de internaliserende gedragsproblemen van een nakomeling
(individueel subsysteem van kind).
Naast ouderlijke conflicten heeft echtscheiding invloed op gedragsproblemen van
kinderen (Amato, 2014). Volgens Ahrons (1980) zorgen echtscheidingen voor een crisis van
familie transitions, wat leidt tot een structurele verandering in het familiesysteem. Het
scheidingsproces kan gezien worden als een reeks van transities die de verandering van de
familie kenmerkt, van nucleairiteit (een intact gezin) tot bi-nucleairiteit (twee gescheiden
gezinnen). Zo kunnen de rollen binnen families veranderen, wat zorgt voor verwarring
(Ahrons, 1979). Erikson (1968) conceptualiseert transitie als een keerpunt, een cruciale
periode van een verhoogde kwetsbaarheid en verhoogd potentieel binnen de levenscyclus.
Transities zoals het hertrouwen van één of beide ouders en/of het krijgen van stiefzussen
en -broers worden geassocieerd met gedragsproblemen van kinderen (Montgomery,
Anderson, Hetherington & Clingempeel, 1992).
Gezinsstructuur en internaliserende problemen
Uit onderzoek komt naar voren dat adolescenten uit gescheiden gezinnen meer
internaliserende problemen vertonen dan adolescenten uit intacte gezinnen (Hetherington,
2003; Størksen, Røysamb, Holmen, & Tambs, 2006; Van der Valk, Spruijt, De Goede, Maas,
& Meeus, 2005). Zo leidt echtscheiding tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van
internaliserende gedragsproblemen bij kinderen (Amato 2000, 2001, 2010, 2014; Amato &
DeBoer, 2001; Brewer, 2010; Cummings, Schermerhorn, Davies, Goeke-Morey, &
Cummings, 2006; Kelly, 2000; Sands, Thompson, & Gaysina, 2017; Martínez-Pampliega,
Sanz, Iraurgi, & Iriarte, 2009; Reiter, Hjörleifsson, Breidablik, & Meland, 2013;
Stikkelbroek, Bodden, Kleinjan, Reijnders, & Van Baar, 2016). Dit verband kan verklaard
worden vanuit de familie systeem theorie (Cox & Paley, 1997). Deze theorie veronderstelt
dat echtscheiding leidt tot familie transitions. Deze transities hebben een structurele
verandering van het familie systeem als gevolg. Dit kan invloed hebben op het functioneren
van kinderen, zoals internaliserende gedragsproblemen (Ahrons, 1979, 1980; Montgomery,
Anderson, Hetherington & Clingempeel, 1992).
Naast de familie transities (Erikson, 1968), lijken er andere bijdragende factoren van
belang te zijn voor het verband tussen echtscheiding en gedragsproblemen. Zo wordt uit
eerder onderzoek veronderstelt dat zowel genen als omgeving de effecten van echtscheiding
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op ontwikkelingsuitkomsten kunnen verklaren (Amato, 2010). Andere onderzoekers
benadrukken vooral de rol van de omgevingsfactoren binnen dit verband (D'onofrio et al.,
2005, 2006; D’Onofrio et al., 2007; D’Onofrio et al., 2007). Bovendien wordt de timing van
de echtscheiding in acht genomen door enkele studies. Zo zou echtscheiding tijdens de
adolescentie minder effect hebben op internaliserende gedragsproblemen dan tijdens de
kindertijd (Lansford, 2009; Lansford et al., 2006).
Ondanks de overeenkomst van vele onderzoekers over de positieve relatie tussen
echtscheiding en internaliserende problemen (Amato, 2000, 2001, 2010, 2014), nemen
enkele onderzoekers aan dat dit effect niet voor alle kinderen gelijk is. Lansford (2009)
veronderstelt bijvoorbeeld dat echtscheidingen verschillende ontwikkelingen tot gevolg
hebben. Zo zouden niet alle kinderen van gescheiden ouders ernstige internaliserende
problemen ontwikkelen (Amato & Cheadle, 2008). Daarnaast ervaren sommige
adolescenten de echtscheiding en haar gevolgen ernstiger dan andere adolescenten (Amato,
2000). Daarentegen komt uit andere studies naar voren dat er helemaal geen verband zou
zijn tussen echtscheidingen en internaliserende gedragsproblemen bij adolescenten (Adam
& Chase-Lansdale, 2002; Ruschena, Prior, Sanson, & Smart, 2005; Videon, 2002). Uit de
onderzoeksliteratuur blijkt dus dat er enige overeenstemming is omtrent de effecten van
echtscheiding op internaliserend probleemgedrag bij adolescenten. Weliswaar zijn er
verschillende bevindingen over de onderliggende mechanismen die van belang zijn bij dit
verband. Naast onderzoek omtrent de effecten van echtscheiding, wordt er gesuggereerd
dat ouderlijke conflicten belangrijkere voorspellers zijn van internaliserende problemen bij
adolescenten dan echtscheiding zelf (Buehler et al., 1998; Kline, Johnston, & Tschann,
1991).
Ouderlijke conflicten en internaliserende problemen
Uit onderzoek blijkt dat ouderlijke conflicten geassocieerd worden met
internaliserende gedragsproblemen van kinderen en jongeren, zoals angst en depressie (Cui
et al., 2007; Størksen et al., 2006;). Er worden verscheidene verklaringen gegeven voor het
verband tussen ouderlijke conflicten en de aanpassingsproblemen van adolescenten. Zo
leiden spillover-effecten ertoe dat bepaalde gebeurtenissen of interacties binnen het
dyadische subsysteem van de ouders (ouderlijke conflicten) invloed uitoefenen op het
individuele subsysteem van het kind (Cox & Paley, 1997; Engfer, 1988).
Verder kunnen ouderlijke conflicten ervoor zorgen dat de ouder-kind relatie wordt
geschaad. Als gevolg hiervan wordt de opvoeding negatief beïnvloed, waardoor ouders
minder responsief en sensitief reageren op de behoeftes van het kind. Dit kan zorgen voor
internaliserend probleemgedrag bij adolescenten (Cox, Paley, & Harter, 2001). Andere
studies suggereren dat het ontstaan van internaliserende gedragsproblemen afhankelijk is
van de mate van triangulatie (Buchanan & Waizenhofer, 2001; Franck & Buehler, 2007;
Gerard, Buehler, Franck, & Anderson, 2005; Grych, Raynor, & Fosco 2004; Margolin,
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Gordis, & John, 2001). Onder triangulatie wordt de mate van betrokkenheid van de
kinderen bij de ouderlijke conflicten bedoeld. Hoe groter de betrokkenheid van de
adolescent in het ouderlijke conflict, des te groter de kans is dat hij of zij internaliserend
probleemgedrag ontwikkelt (Bradford, Vaughn, & Barber, 2008). Tevens blijkt dat een hoge
mate van ouderlijke psychologische controle bij conflicten tussen ouders ervoor kan zorgen
dat er gevoelens van schaamte, angst en schuld ontstaan bij adolescenten. Deze gevoelens
zouden kunnen bijdragen aan internaliserend probleemgedrag (Coln, Jordan, & Mercer,
2013; Doyle & Markiewicz, 2005).
In tegenstelling tot de meeste studies omtrent ouderlijke conflicten, focussen
Cummings en Davies (2002) zich op zowel de positieve als de negatieve effecten van
ouderlijke conflicten. Zo komt uit deze studie naar voren dat ouderlijke conflicten niet
noodzakelijk tot internaliserende gedragsproblemen leiden. Verschillende vormen van
ouderlijke conflicten lijken namelijk verscheidene effecten te hebben op kinderen. Zo
kunnen destructieve conflicten negatieve effecten hebben op de aanpassing van kinderen.
Een andere vorm van conflicten zijn constructieve ouderlijke conflicten. Dergelijke conflicten
kunnen positieve effecten hebben op de aanpassing van het kind.
Naast het belang van het soort ouderlijke conflict, veronderstellen Davies, Myers, &
Cummings (1996) dat de leeftijd van het kind een belangrijke factor is in het verband
tussen ouderlijke conflicten en internaliserend probleemgedrag. Uit dit onderzoek komt naar
voren dat jonge kinderen met meer emotionele reactiviteit reageren op ouderlijke conflicten
dan oudere kinderen en adolescenten. Deze emotionele reactiviteit medieert vervolgens de
associatie tussen ouderlijke conflicten en internaliserend probleemgedrag. Zo blijkt dat bij
jonge kinderen, die meer emotionele reactiviteit tonen, het verband tussen ouderlijke
conflicten en internaliserende problemen sterker is (Buehler, Lange, & Frank, 2007; Davies
& Cummings, 1998). Kortom komt uit de literatuur naar voren dat er nog geen duidelijke
consensus is omtrent het verband tussen ouderlijke conflicten en internaliserende
probleemgedrag.
Het verband tussen gezinsstructuur, ouderlijke conflicten en internaliserend
probleemgedrag
Steeds meer kinderen worden blootgesteld aan een hoge mate van ouderlijke
conflicten (Booth & Amato, 2001). Ouderlijke conflicten komen bij zowel intacte als
gescheiden gezinnen voor (Amato, 2001). Na de echtscheiding is er niet direct een
duidelijke daling te zien in ouderlijke conflicten. Zo nemen deze conflicten voornamelijk toe
in de periode kort na de scheiding of ontbinding, maar verminderen met de tijd in veel
families (Hetherington, 1999; Maccoby & Mnookin, 1992). Volgens Buehler en collega’s
(1998) worden conflicten in intacte gezinnen sterker geassocieerd met de aanpassing van
adolescenten dan conflicten in gescheiden gezinnen. Adolescenten uit intacte gezinnen met
hoge conflicten zouden namelijk over een lagere mate van welzijn beschikken dan
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adolescenten uit gescheiden gezinnen met ouderlijke conflicten (Amato, Loomis, & Booth,
1995; Fauber, Forehand, Thomas, & Wierson, 1990; Jekielek, 1998). Daarentegen
veronderstelt Hetherington (1999) dat conflicten in gescheiden gezinnen meer negatieve
effecten hebben op de aanpassing van adolescenten dan in intacte gezinnen.
Onderzoek toont aan dat langdurige ouderlijke conflicten één van de meest
belangrijke voorspellers zijn van de veranderingen in de aanpassingen van kinderen en
adolescenten na de scheiding, zoals internaliserende gedragsproblemen (Johnston, 1994;
Kelly & Emery, 2003). Enkele studies concluderen dat er verschillende factoren relevant zijn
bij het verband gezinsstructuur, ouderlijke conflicten en internaliserend probleemgedrag bij
adolescenten. Zo wordt een hoge mate van blootstelling van kinderen aan ouderlijke
conflicten geassocieerd met internaliserende gedragsproblemen bij zowel intacte als
gescheiden gezinnen (Amato, 1993. Daarnaast zijn loyaliteitsconflicten en het gebruiken
van kinderen door de ouders om hun woede en vijandigheid te uiten gerelateerd aan
dergelijke gedragsproblemen bij adolescenten (Buchanan, 1991; Hetherington, 1999;
Johnston, 1994).
Daarentegen suggereert Amato (2001) dat er geen associatie is tussen ouderlijke
conflicten in gescheiden gezinnen en internaliserende gedragsproblemen van jonge
adolescenten. Al met al kan er geconcludeerd worden dat adolescenten uit intacte gezinnen
meer internaliserende problemen zouden ontwikkelen wanneer er sprake is van ouderlijke
conflicten dan adolescenten uit gescheiden gezinnen. Tevens laat de onderzoeksliteratuur
verschillende factoren zien die hierbij van belang zijn.
Het huidige onderzoek
De onenigheden en de vele effecten van echtscheiding en ouderlijke conflicten op
kinderen benadrukken de relevantie van onderzoek op dit gebied (Cummings, Davies, &
Campbell, 2002). Omdat de adolescentie een sensitieve periode is met fysieke,
neurologische en sociale veranderingen, is het ook van belang om onderzoek te doen naar
de effecten op adolescenten (Leussis & Andersen, 2008; McEwen, 2003). Ondanks dat er
veel onderzoek is gedaan naar deze effecten, zijn er weinig studies omtrent de
modererende rol van gezinsstructuur op het verband tussen ouderlijke conflicten en
internaliserend probleemgedrag. Tevens is er sprake van een geringe hoeveelheid aan
studies die zowel intacte als gescheiden gezinnen betrekken in het onderzoek. Onderzoek
naar dit verband zou kunnen bijdragen aan preventie en interventie bij jongeren met
internaliserende problemen door het achterhalen van risicofactoren, bijvoorbeeld
echtscheiding en ouderlijke conflicten. Zo kan er gestreefd worden naar de vermindering
van ouderlijke conflicten bij adolescenten uit intacte en gescheiden gezinnen.
Het doel van huidige studie is om ten eerste informatie te verkrijgen over het
verband tussen echtscheiding en internaliserend probleemgedrag. Hierbij wordt er verwacht
dat adolescenten uit gescheiden gezinnen meer internaliserende gedragsproblemen
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vertonen dan adolescenten uit intacte gezinnen (Amato, 2014; Martínez-Pampliega et al.,
2009; Montgomery, Anderson, Hetherington & Clingempeel, 1992; Reiter et al., 2013;
Sands et al., 2017; Stikkelbroek et al., 2016). Daarnaast wordt er getracht om kennis te
verwerven over het verband tussen ouderlijke conflicten en internaliserend probleemgedrag.
Hierbij wordt een een positieve relatie verwacht (Cui et al., 2007; Størksen et al., 2006).
Ten slotte wordt er gedoeld op het beantwoorden van de hoofdvraag, namelijk het
interactie-effect tussen gezinsstructuur en ouderlijke conflicten op internaliserend
probleemgedrag. Er wordt aangenomen dat het verband tussen ouderlijke conflicten en
internaliserend gedragsproblemen sterker is bij kinderen uit intacte gezinnen dan bij
kinderen uit gescheiden gezinnen (Amato et al., 1995; Fauber et al., 1990; Jekielek, 1998).
Omdat er gestreefd wordt naar generaliseerbaarheid van de bevindingen, is een kwantitatief
toetsend onderzoek uitgevoerd.
Procedure
Voor dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de data van de vragenlijst
Scholieren en Gezinnen. Deze vragenlijst bestaat uit meerdere meetmomenten en gaat over
het individueel en gezin functioneren. Dit is een cross-sequentieel onderzoek dat
afgenomen is bij scholieren tussen de 8 en 16 jaar. Voor de huidige studie is de data uit
2016 gehanteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door bachelor thesis studenten Pedagogische
Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, onder supervisie van Dr. E. Spruijt en Dr. I.
van der Valk van de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van de Faculteit Sociale
Wetenschappen.
De deelnemende scholen zijn verspreid over heel Nederland en zijn op willekeurige
wijze geselecteerd. Deze scholen werden door behulp van een brief aangeschreven. Hierna
is er telefonisch contact opgenomen. Vervolgens heeft er een ontmoeting plaatsgevonden
met de deelnemende scholen over het verkrijgen van ouderlijke toestemming. Ouders
konden op deze manier aangeven of hun kind(eren) deel mochten nemen aan het
onderzoek. Scholieren, van wie de ouders toestemming hebben verleend, konden
participeren aan het onderzoek. Daarnaast hebben de participanten vooraf informatie
verkregen over het onderzoek. Naderhand is het onderzoek gestart, waarbij de
vragenlijsten door middel van schriftelijke zelfrapportage in de klassen afgenomen zijn.
Hierbij is de anonimiteit van de participanten gewaarborgd.
Participanten
De vragenlijsten werden onder 887 scholieren afgenomen, waarvan 460 jongens
(51.9 %) en 395 meisjes (44.5 %) in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar (M= 13.25 , SD=
1.06 ). De participanten bevonden zich in de eerste drie klassen van het voortgezet
onderwijs in Nederland. De scholieren zijn afkomstig van het VMBO (27.1 %), HAVO (26.8
%) en VWO/Gymnasium (19.8 %). Van de ouders van de respondenten waren 74.4%
getrouwd of samenwonend, 21.5 % van de ouders waren gescheiden of uit elkaar gegaan.
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Van de participanten hebben 14 (1.6%) adolescenten een overleden moeder en/of vader,
echter wordt deze data bij het uitvoeren van de analyse niet meegenomen. Voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag worden zowel intacte als gescheiden gezinnen
betrokken. Van de scholieren wonen er 638 (74.4%) in een intact gezin en 191 (21.5%) in
een gescheiden gezin.
Meetinstrumenten
In dit onderzoek zijn vragen en concepten gebruikt die gemeten zijn door middel van
zelfrapportages van de scholieren. De vragenlijst Scholieren & Gezinnen is samengesteld
door Dr. E. Spruijt en Dr. I. van der Valk. De vragenlijst bestaat uit vragen die over
individueel en gezinsfunctioneren gaan. Er is gebruik gemaakt van bestaande instrumenten
waarvan de betrouwbaarheid en validiteit reeds afdoende zijn aangetoond.
Internaliserend probleemgedrag. Ten eerste worden depressieve symptomen
gemeten aan de hand van de Children’s Depression Inventory (CDI), waarbij tien van de 27
items zijn gebruikt (Craighead, Smucker, Craighead, & Ilardi, 1998). De vragen zijn
beantwoord op een vijf-punt Likertschaal, variërend van 1 (helemaal niet waar) tot 5 (erg
waar). Een voorbeeld van een item is: ‘Ik voel me vaak verdrietig’. Met behulp van de
Cronbach’s Alpha wordt de betrouwbaarheid gesteld op a = .88, wat wordt gewaardeerd als
een goede betrouwbaarheid (Field, 2013). Het gemiddelde van deze items wordt gebruikt
om depressieve symptomen te meten.
Het tweede concept binnen internaliserend probleemgedrag is angst. Dit concept
wordt gemeten aan de hand van de Child Anxiety Related Emotional Disorders - Revised
version (SCARED-R), vertaald door Muris en Steerneman (2001). De SCARED-R bestaat uit
38 items, waarvan er negen zijn opgenomen. Deze zijn op een 3-puntsschaal beantwoord
met de antwoordmogelijkheden 0 (bijna nooit), 1 (soms) en 2 (vaak). Een voorbeeld van
een item is: ‘Ik maak me zorgen of het wel goed met me zal gaan’. De Cronbach’s Alpha
van deze schaal is a= .88, wat wordt gekwalificeerd als goede betrouwbaarheid (Field,
2013). Omdat er een hoge correlatie is gevonden tussen de twee concepten (r = .93,
p<.001), is het gemiddelde van de twee genomen om internaliserende
probleemgedragingen te meten. Een hoge score duidt op meer internaliserende problemen
(Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto, & Francis, 2000).
Ouderlijke conflicten. Voor het meten van dit concept wordt er gebruik gemaakt
van twee subschalen van de Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC) van
Grych, Seid en Fincham (1992), vertaald door Ed Spruijt. De vragen zijn beantwoord op een
vijf-punt Likertschaal met de antwoordmogelijkheden van 1 (nooit) tot en met 5
(voortdurend). Voor dit concept zijn de frequentie en inhoud van ouderlijke conflicten
gemeten. Een voorbeeldvraag is: ‘Hebben je ouders - voor zover je weet - wel eens ernstige
conflicten?’. Het gemiddelde van de items wordt gebruikt als indicator van ouderlijke
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conflicten. Met behulp van de Cronbach’s Alpha wordt de betrouwbaarheid gesteld op a =
.68, wat wordt gekwalificeerd als een middelmatige betrouwbaarheid (Field, 2013).
Gezinsstructuur. De gezinsstructuur wordt in de vragenlijst Scholieren en Gezinnen
gemeten aan de hand van de vraag: ‘Hoe ziet jouw gezin eruit?’. Participanten hebben de
mogelijkheid om onder andere te kiezen tussen: ouders die gehuwd zijn, samenwonende
ouders, gescheiden ouders, ouders die uit elkaar zijn en anders, namelijk (…). Daarnaast is
er de mogelijkheid van overlijden van moeder en/of vader, echter is deze optie niet
meegenomen in de analyse. De data is verdeeld in twee groepen, waarbij 0 naar intacte
gezinnen refereert en 1 naar gescheiden gezinnen.
Analyse
In de analyse zullen de verworven data verwerkt worden met het programma
Statistical Package for the Social Sciences, versie 24 ([SPSS 24]; IBM Corporation, 2016).
De onderzoeksvraag van deze studie is: Is er een interactie-effect tussen gezinsstructuur en
ouderlijke conflicten op internaliserend probleemgedrag? Om deze hoofdvraag te kunnen
beantwoorden, is eerst getracht de deelvragen te beantwoorden. Deze bestaan uit (a) het
verband tussen gezinsstructuur en internaliserend probleemgedrag, (b) de associatie tussen
ouderlijke conflicten en internaliserend probleemgedrag en (c) het interactie-effect tussen
gezinsstructuur en ouderlijke conflicten op internaliserend probleemgedrag bij adolescenten.
Bij deze data is er sprake van drie variabelen, namelijk gezinsstructuur, ouderlijke conflicten
en internaliserend probleemgedrag. Gezinsstructuur wordt gemeten op nominaal niveau,
ouderlijke conflicten en internaliserend probleemgedrag worden gemeten op intervalniveau.
Om de eerste deelvraag te beantwoorden, is een non-parametrische Mann-Whitney
U-test uitgevoerd. Voor de tweede deelvraag is er een Spearman’s Rho correlationele test
uitgevoerd. Ten slotte is er een multipele regressie uitgevoerd om de twee hoofdeffecten en
het interactie-effect te meten. Voorafgaand aan het uitvoeren van de analyses zijn de
missende waarden gefilterd (listwise deletion).
Ethische verantwoordelijkheid
Naar aanleiding van de gesprekken met de deelnemende scholen is er besloten om
toestemming van ouders te verkrijgen door middel van een brief. In deze brief is
aangegeven wat het onderzoek inhoudt en dat ouders bezwaar kunnen maken tegen de
deelname van hun kind(eren). Daarnaast is er vermeld dat participanten de mogelijkheid
hebben om tijdens de afname van de vragenlijst op ieder moment te stoppen. Bovendien is
er in de brief nadruk gelegd op de vertrouwelijkheid van het onderzoek en de anonimiteit
van de participanten. Tot slot bestaat er de mogelijkheid dat enkele vragen bepaalde
reacties of negatieve gevoelens kunnen oproepen bij de participanten. Een voorbeeldvraag
hiervan is: ‘Ik maak me zorgen over dingen die vroeger gebeurd zijn’. Echter hebben alle
participanten de mogelijkheid om op ieder moment te stoppen. Op deze manier wordt er
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rekening gehouden met de eventuele gevoelens die op kunnen spelen tijdens het invullen
van de vragenlijst.
Resultaten
Beschrijvende statistieken
In tabel 1 worden de beschrijvende statistieken weergegeven van de variabelen
internaliserend probleemgedrag en ouderlijke conflicten.
Tabel 1
Beschrijvende statistieken
n

M

SD

Intacte gezinnen

629

2.12

0.72

Gescheiden gezinnen

189

2.41

0.77

Intacte gezinnen

625

1.73

0.60

Gescheiden gezinnen

179

1.21

0.90

Internaliserend probleemgedrag

Ouderlijke conflicten

Gezinsstructuur en internaliserend probleemgedrag
Om de eerste deelvraag te beantwoorden, worden analyses uitgevoerd om
verschillen tussen de groepen intacte en gescheiden gezinnen te meten. Allereerst zijn de
assumpties van de onafhankelijke T-test gecontroleerd. Er is niet aan de assumptie van
normaliteit van deze test voldaan. Hierdoor is er gekozen voor de non-parametrische
procedure Mann-Whitney U test. Om gebruik te maken van deze test moet er aan drie
assumpties voldaan worden: onafhankelijkheid van de participanten, minimaal ordinaal
meetniveau van de afhankelijke variabele en dezelfde vormen van verdeling van de
groepen. De verdelingen van de twee groepen zijn relatief gelijk, waardoor er voldaan is
aan de assumptie. De Mann-Whitney U test indiceerde dat het niveau van internaliserende
gedragsproblemen van de participanten uit gescheiden gezinnen (Mean Rank= 481.35, n=
189) significant hoger was dan van de participanten uit intacte gezinnen (Mean Rank=
387.91, n= 629), U= 45861, z= -4.77, p<.001, tweezijdig. Volgens Field (2013) kan dit
beschreven worden als een klein effect (r= -.17).
Ouderlijke conflicten en internaliserend probleemgedrag
Om antwoord te krijgen op de tweede deelvraag, wordt een correlationele test
uitgevoerd om naar de samenhang te kijken tussen ouderlijke conflicten en internaliserend
probleemgedrag. Om deze correlatie te meten, zijn de assumpties van een bivariate
Pearsons correlatie getest. Echter is er niet voldaan aan de assumpties, wat onder andere
voortkomt uit de linksscheve verdeling van beide variabelen. Hierdoor is er gekozen voor de
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Spearman’s rho test. Om gebruik te maken van deze test moet er voldaan worden aan de
onafhankelijkheid van de participanten en moeten beide variabelen minstens van ordinaal
meetniveau zijn. Deze assumpties worden ondersteund. Spearman’s rho indiceerde de
aanwezigheid van een middelmatige positieve correlatie tussen ouderlijke conflicten en
internaliserende gedragsproblemen, rs = .44, p <.001, tweezijdig, N= 797 (Field, 2013).
Het interactie-effect tussen gezinsstructuur en ouderlijke conflicten op
internaliserende problemen
Om de proportie van variantie te schatten van internaliserend probleemgedrag dat
toegeschreven kan worden aan ouderlijke conflicten, gezinsstructuur en het interactie-effect
van deze concepten, is een standaard multipele regressieanalyse (MRA) uitgevoerd. Vooraf
aan de interpretatie van de resultaten, zijn er verschillende assumpties geëvalueerd. Ten
eerste indiceerden stem-en-leaf plots en boxplots indiceerden dat er sprake is van een
redelijke normale verdeling. Daarnaast zijn er enkele univariate uitschieters gevonden.
Echter zijn zowel een dergelijke verdeling als de aanwezigheid van uitschieters relatief
gangbaar bij een grote steekproef zoals in dit onderzoek, waardoor de multipele regressie
robuust is (Allen, Bennett, & Heritage, 2014).
Ten tweede indiceerde de inspectie van de normale waarschijnlijkheidsplot van
gestandaardiseerde residuen tegen gestandaardiseerde voorspelde waarden dat de
assumptie van normaliteit, lineariteit en homoscedasticiteit van de residuen is ondersteund.
Ten derde, de Mahalanobis afstand overschreed de kritische chi-square (χ2) van df= 3 (α=
.001) van 16.266 voor alle gevallen in de data. Echter kan er ook in dit geval van uitgegaan
worden dat de assumptie ondersteund wordt omdat de aanwezigheid van multivariate
uitschieters relatief gebruikelijk is bij grote steekproeven (Allen et al., 2014). Tot slot, een
relatief hoge tolerantie voor beide voorspellers in het regressiemodel indiceerde dat
multicollineairiteit niet zou interfereren met de mogelijkheid om de uitkomsten van de MRA
te interpreteren.
De gezinsstructuur, ouderlijke conflicten en het interactie-effect zijn verantwoordelijk
voor een significante 19% van de variatie in internaliserende gedragsproblemen, R2 = .19,
F(3, 793) = 63.57, p<.001. De ongestandaardiseerde (B) en gestandaardiseerde (β)
regressie coëfficiënten en gekwadrateerde semi-partiële (of partiële) correlaties (sr2) voor
elke voorspeller in het regressiemodel zijn gerapporteerd in Tabel 2. Uit de resultaten van
deze tabel komt naar voren dat er een positief significant hoofdeffect is van ouderlijke
conflicten op internaliserend probleemgedrag bij adolescenten uit intacte gezinnen. Dit duidt
op een medium effect (Field, 2013). Verder blijkt uit de Beta van gezinsstructuur dat
adolescenten uit gescheiden gezinnen significant hoger scoren op internaliserend
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probleemgedrag dan adolescenten uit intacte gezinnen. Ook dit effect kan als medium
gezien worden (Field, 2013). Tot slot komt er naar voren dat het verband tussen ouderlijke
conflicten en internaliserend probleemgedrag significant sterker is voor intacte gezinnen dan
gescheiden gezinnen. Dit interactie effect is klein (Field, 2013). Dus wanneer er wordt
gecontroleerd voor ouderlijke conflicten, gezinsstructuur en het interactie-effect, is
gezinsstructuur nog steeds van invloed.
Tabel 2
Ongestandaardiseerde (B) en gestandaardiseerde (β) regressie coëfficiënten en
gekwadrateerde semi-partiële correlaties (Sr2) voor elke voorspeller in het regressiemodel
die internaliserend probleemgedrag voorspellen
Variabele

B [95 % BI]

β

sr2

Ouderlijke conflicten

0.52 [0.43, 0.61]**

0.50

.14

Gezinsstructuur

0.50 [0.19, 0.80]**

0.28

.01

-0.21 [-0.35, -0.07]**

-0.29

.01

Interactie

Noot. N = 797. BI = betrouwbaarheidsinterval.
* p < .05. ** p< .01.

Figuur 1. Het interactie-effect tussen gezinsstructuur en ouderlijke conflicten op
internaliserend probleemgedrag.
Conclusie
Het doel van deze studie was om informatie te verkrijgen over (1) het verband
tussen gezinsstructuur en internaliserend probleemgedrag, (2) het verband tussen
ouderlijke conflicten en internaliserend probleemgedrag en (3) het interactie-effect tussen
gezinsstructuur en ouderlijke conflicten op internaliserend probleemgedrag. Op basis van
eerder onderzoek is er aangenomen dat adolescenten uit gescheiden gezinnen meer
internaliserende problemen vertonen dan adolescenten uit intacte gezinnen (Amato 2000,
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2001, 2010, 2014; Amato & DeBoer, 2001; Brewer, 2010; Cummings et al., 2006; Kelly,
2000; Sands et al., 2017). Verder werd er verwacht dat ouderlijke conflicten een positief
verband hebben met internaliserend probleemgedrag (Buchanan & Waizenhofer, 2001; Cui
et al., 2007; Franck & Buehler, 2007; Gerard et al., 2005; Grych et al., 2004; Margolin et
al., 2001; Storksen et al., 2006). Tot slot is er voorspeld dat het interactie-effect tussen
gezinsstructuur en ouderlijke conflicten op internaliserend probleemgedrag sterker is voor
intacte dan voor gescheiden gezinnen (Buehler et al., 1998).
Ten eerste is de relatie tussen gezinsstructuur en internaliserend probleemgedrag bij
adolescenten onderzocht. Uit de resultaten komt naar voren dat participanten uit
gescheiden gezinnen significant hoger scoorden op internaliserende gedragsproblemen dan
participanten uit intacte gezinnen. Het effect van dit verband is als klein beschreven (Field,
2013). Dit komt overeen met de hypothese en literatuur. Zo blijkt uit onderzoek dat
echtscheiding een positief effect heeft op internaliserende problemen (Amato 2000, 2001,
2010, 2014; Amato & DeBoer, 2001; Brewer, 2010; Cummings et al., 2006; Kelly, 2000;
Martínez-Pampliega et al., 2009; Sands et al., 2017; Reiter et al., 2013; Stikkelbroek et al.,
2016). Bovendien wordt de familie systeem theorie ondersteund (Cox & Paley, 1997),
waarbij transities leiden tot structurele veranderingen in het familiesysteem (Ahrons, 1980).
Deze transities zouden zorgen voor verwarring en worden geassocieerd met
internaliserende gedragsproblemen van kinderen en adolescenten (Ahrons, 1979;
Hetherington & Clingempeel, 1992). Daarentegen komt uit enkele studies naar voren dat er
geen sprake is van een dergelijk verband (Adam & Chase-Lansdale, 2002; Ruschena et al.,
2005; Videon, 2002).
Daarnaast is de relatie tussen ouderlijke conflicten en internaliserende
gedragsproblemen bij adolescenten onderzocht. De resultaten suggereren hierbij een
middelmatig positief verband (Field, 2013) en ondersteunen de hypothese. Deze bevinding
komt overeen met verschillende onderzoeken (Cui et al., 2007; Størksen et al., 2006).
Tevens ondersteunen de resultaten van de tweede deelvraag de familie systeem theorie.
Volgens deze theorie geven spillover-effecten een verklaring voor de overdracht van
bepaalde gebeurtenissen in het dyadische subsysteem van de ouders, zoals ouderlijke
conflicten, naar het individuele systeem van het kind (Cox & Paley, 1997).
Als laatst is het interactie-effect tussen gezinsstructuur en ouderlijke conflicten op
internaliserend probleemgedrag gemeten. In overeenstemming met de hypothese, komt uit
de resultaten naar voren dat het verband tussen ouderlijke conflicten en internaliserend
probleemgedrag sterker is voor adolescenten uit intacte gezinnen dan voor adolescenten uit
gescheiden gezinnen. Dit is een klein effect (Field, 2013). Tevens komt deze bevinding voor
in de onderzoeksliteratuur (Amato et al., 1995; Buehler et al., 1998; Fauber et al., 1990;
Jekielek, 1998). Echter suggereert Hetherington (1999) dat ouderlijke conflicten in
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gescheiden gezinnen een positiever effect zouden hebben op internaliserende
gedragsproblemen dan in intacte gezinnen.
Discussie
De huidige studie heeft te maken gehad met enkele beperkingen. Ten eerste moet er
rekening gehouden worden met het feit dat de resultaten verkregen zijn uit vragenlijsten
die alleen bij de jongeren zijn afgenomen. De resultaten weerspiegelen de interpretaties van
de jongeren, wat de kans op sociaal wenselijke antwoorden kan vergroten. Echter is het van
belang om jongeren te betrekken in dit onderzoek omdat zij een betere weergave zullen
geven van hun internaliserende problemen dan anders participanten, zoals ouders.
Bovendien bestaan de significante resultaten van dit onderzoek merendeels uit kleine
effecten, hierdoor moeten de bevindingen met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
Daarnaast komt 74.4% van de participanten uit intacte gezinnen, terwijl 21.5% uit
gescheiden gezinnen komt. De kleine steekproef van gescheiden gezinnen ten opzichte van
intacte gezinnen leidt ertoe dat er prudentieel gekeken moet worden naar de
generaliseerbaarheid van deze resultaten. Tevens zijn de bevindingen van het huidige
onderzoek in beperkte mate generaliseerbaar omdat de participanten van het onderzoek
bestaan uit Nederlandse adolescenten. Ten slotte moet in acht genomen worden dat er
beperkte recente onderzoeksliteratuur beschikbaar is omtrent het interactie-effect.
Naast de tekortkomingen heeft deze studie ook sterke kanten. Zo is er in dit
onderzoek gebruik gemaakt van een redelijk grote steekproef (N= 887). Dit bevordert de
generaliseerbaarheid van de resultaten. Daarnaast zijn in deze studie zowel gescheiden als
intacte gezinnen betrokken. Door het betrekken van beide groepen kan er een duidelijk
beeld geschetst worden over de verschillen tussen deze twee groepen. Verder is er
vastgesteld dat er sprake is van een goede betrouwbaarheid van de variabelen op basis van
de cronbach’s alpha (Field, 2013). Tot slot is het interactie-effect tussen gezinsstructuur en
ouderlijke conflicten op internaliserend probleemgedrag bij adolescenten onderzocht in deze
studie. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten, voornamelijk wegens beperkte onderzoek naar
dit interactie-effect.
Vanwege de genoemde limitaties is het van belang om nader onderzoek te doen
omtrent het verband tussen gezinsstructuur, ouderlijke conflicten en internaliserend
probleemgedrag bij adolescenten. Zo zou toekomstig onderzoek gebruik kunnen maken van
longitudinale data om uitspraken te kunnen doen over causale relaties. Verder zou
onderzoek zich kunnen richten op zowel ouderlijke conflicten voor de scheiding als na de
scheiding, omdat er hier nog onduidelijkheid over bestaat (Booth & Amato, 2001; Buehler et
al., 1998; Hetherington, 1999). Ook blijkt uit enkele onderzoeken dat de timing van de
echtscheiding van belang is bij de ontwikkeling van aanpassingsproblemen. Zo zou
echtscheiding tijdens de adolescentie minder effect hebben op internaliserende
gedragsproblemen dan tijdens de kindertijd. Dit kan meegenomen worden naar toekomstig
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onderzoek (Lansford, 2009; Lansford et al., 2006). Tot slot kan toekomstig onderzoek
rekening houden met verschillende vormen van ouderlijke conflicten, zoals constructieve en
destructieve conflicten, omdat deze conflicten tot verschillende gevolgen kunnen leiden
(Cummings et al., 2000; Cummings & Davies, 2002 ; Margolin et al., 2001).
Al met al komt er allereerst uit deze studie naar voren dat gezinsstructuur invloed
heeft op internaliserend probleemgedrag. Zo vertonen adolescenten uit gescheiden
gezinnen gemiddeld meer internaliserend gedragsproblemen dan adolescenten uit intacte
gezinnen. Bovendien blijkt dat ouderlijke conflicten een positieve invloed hebben op
internaliserend probleemgedrag bij adolescenten. Tot slot tonen de resultaten dat het
verband tussen ouderlijke conflicten en internaliserend probleemgedrag sterker is voor
adolescenten uit intacte gezinnen dan adolescenten uit gescheiden gezinnen. Dit suggereert
dat adolescenten uit intacte gezinnen kwetsbaarder zijn voor internaliserende problemen in
aanwezigheid van ouderlijke conflicten dan adolescenten uit gescheiden gezinnen (Amato et
al., 1995; Buehler et al., 1998; Fauber et al., 1990; Jekielek, 1998). Dit kan verklaard
worden aan de hand van spillover-effecten (Engfer, 1988). Zo zouden deze effecten
mogelijk sterker zijn in intacte gezinnen doordat de adolescent continu direct blootgesteld
wordt aan de stressvolle omgeving (Amato et al., 1995).
Vanwege de beperkingen van dit onderzoek en de blootstelling van een groot deel
van de adolescenten aan ouderlijke conflicten (Fincham, 1994), is het van belang om
toekomstig onderzoek te verrichten omtrent gezinsstructuur, ouderlijke conflicten en
internaliserende problemen bij adolescenten. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat
het effect van ouderlijke conflicten op internaliserend probleemgedrag bij adolescenten uit
intacte gezinnen zeker niet onderschat moet worden. Door de verkregen kennis uit dit
onderzoek te implementeren in de praktijk, kan men extra bewustzijn creëren over de
effecten van ouderlijke conflicten bij adolescenten uit intacte gezinnen. Dit kan
meegenomen worden naar preventie en interventie bij adolescenten met dergelijke
problemen, door bijvoorbeeld te streven naar de vermindering van ouderlijke conflicten.
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