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Aggression in children shapes a large group of problem behaviors within mental health care.
In addition, aggression can have lifelong negative consequences for the children. To provide
more tailored treatments, gaining knowledge on underlying processes of aggression is
important. The aim of this study is to investigate the relation between hostile attribution bias
and reactive aggression and examine whether this relation is mediated by maladaptive
emotion regulation strategies. In total 89 children, ranging from eight to twelve years old,
participated in this study. Hostile attribution bias, reactive aggression and maladaptive
emotion regulation strategies were measured by self-report questionnaires. Results showed
that there was relation between hostile attribution bias and reactive aggression. In addition,
this study found that this relation was not mediated by maladaptive emotion regulation
strategies. Thus, children who interpreted behavior of others as hostile, did not show more
reactive aggression, and this relation is not mediated by inadequate regulation of emotions.
The findings in this study were in contrast with previous literature, however the current study
can be a starting point to understand and investigate the possible predictors of aggressive
behavior in children.
Keywords: hostile attribution bias, reactive aggression, maladaptive emotion
regulation strategies
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Samenvatting
Agressie bij kinderen vormt een grote groep van de probleemgedragingen binnen de
geestelijke gezondheidszorg. Daarbij kan agressie levenslange negatieve gevolgen hebben
voor kinderen. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk om meer
inzicht te verkrijgen over de onderliggende processen van agressief gedrag bij kinderen. Het
doel van deze studie is om de relatie tussen een vijandige attributiestijl en reactieve agressie te
onderzoeken, en of deze relatie wordt gemedieerd door maladaptieve
emotieregulatiestrategieën. In totaal hebben 89 kinderen, variërend van acht tot en met twaalf
jaar oud, deelgenomen aan het huidige onderzoek. Vijandige attributiestijl, reactieve agressie
en maladaptieve emotieregulatiestrategieën werden gemeten met zelfrapportagevragenlijsten.
De resultaten toonden aan dat er geen relatie tussen een vijandige attributiestijl en reactieve
agressie was. Bovendien, werd deze relatie niet gemedieerd door maladaptieve
emotieregulatiestrategieën. Dus, kinderen die het gedrag van anderen als vijandig
interpreteerden, vertoonden niet meer reactieve agressie, en deze relatie werd niet gemedieerd
door een ontoereikende regulatie van hun eigen emoties. De bevindingen in het huidige
onderzoek kwamen niet overeen met eerdere literatuur, maar de huidige studie kan een
startpunt zijn om de mogelijke voorspellers van agressief gedrag bij kinderen verder te
begrijpen en onderzoeken.
Trefwoorden: vijandelijke attributiestijl, reactieve agressie, maladaptieve
emotieregulatiestrategieën
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De Relatie Tussen een Vijandige Attributiestijl en Reactieve Agressie met Maladaptieve
Emotieregulatiestrategieën als Mediator
Agressie bij kinderen vormt een grote groep van de probleemgedragingen binnen de
geestelijke gezondheidszorg (McCart, Priester, Davies, & Azen, 2006; Van Manen, 2010).
Agressie bij kinderen kan ernstige gevolgen hebben over de gehele levensduur. Zo is agressie
geassocieerd met lagere onderwijsprestaties, verhoogde delinquentie, stress bij de ouders en
een verhoogde kans op het later plegen van een ernstig strafbaar feit (Burkey, et al., 2018).
Daarnaast heeft eerder onderzoek ook gevonden dat agressief gedrag bij kinderen
geassocieerd is met een verhoogde kans op depressie, drugsmisbruik en zelfmoord (Burkey et
al., 2018). Verder zijn de kosten die deze gedragsproblemen met zich meebrengen aanzienlijk
(Foster, Jones, & The Conduct Problems Prevention Research Group, 2011; Van Manen,
2010). Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken is het van belang om te onderzoeken
welke factoren invloed hebben op agressie bij kinderen. In het huidige onderzoek wordt de
invloed van de factoren vijandige attributiestijl en maladaptieve emotieregulatiestrategieën op
agressie bij kinderen onderzocht.
Agressie is het opzettelijk beschadigen van een ander gekenmerkt door een verbale of
fysieke aanval (Mann & Yadav, 2016). Agressie kan worden aangedreven door een
emotionele opwinding of het kan worden ingezet om doelbewust een ander te beschadigen.
Kinderen vertonen vaak agressie doordat ze geprovoceerd, oftewel uitgedaagd worden (Mann
& Yadav, 2016). Er kunnen twee verschillende vormen van agressie worden gedefinieerd
(Allen & Anderson, 2017; Sukhodolsky, Smith, McCauley, Ibrahim, & Piasecka, 2016).
Allereerst is er proactieve agressie, ook wel instrumenteel of ‘cold’ genoemd, dit is het
doelbewust gebruik van agressie maken, gericht op het behalen van beloningen of het
domineren van anderen (Jambon & Smetana, 2018). Daartegenover staat reactieve agressie,
ook wel defensief of ‘hot’ genoemd. Reactieve agressie is meer een boze, vaak emotioneel
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ontregelde, reactie op waargenomen aanvallen of frustraties (Card & Little, 2006). Reactieve
agressie wordt vaak gezien als een impulsieve reactie op een veronderstelde bedreiging of
provocaties door anderen (Stoltz, Van Londen, Te Brinke, & Deković, 2018). Eerder
onderzoek laat zien dat kinderen, in de leeftijd van negen tot en met dertien jaar, meer
reactieve agressie laten zien dan proactieve agressie (Rieffe et al., 2016). Daarnaast is het
bekend dat reactieve agressie veel negatieve consequenties voor kinderen van acht tot en met
twaalf jaar met zich meebrengt. Zo is het geassocieerd met gespannen relaties met
leeftijdsgenoten, lagere niveaus van populariteit, toegenomen sociaal isolement en afwijzing
van leeftijdsgenoten in vergelijking met proactief agressieve of niet-agressieve kinderen
(Camodeca, Goossens, Terwogt, & Schuengel, 2002; Card & Little, 2006; Dodge & Coie,
1987; Polman, Orobio de Castro, Thomaes, & Van Aken, 2009; Xu & Zhang, 2008). Ook
hebben kinderen die reactieve agressie vertonen meer kans op het ontwikkelen van een
depressie dan kinderen die proactieve agressie vertonen (Dodge, Lochman, Harnish, Bates, &
Pettit, 1997). Tevens heeft een meta-analyse aangetoond dat reactieve agressie, en niet
proactieve agressie, gerelateerd is aan internaliserende problemen en emotionele ontregeling
(Card & Little, 2006). Dus, reactieve agressie bij kinderen is een verstrekkend probleem met
verschillende negatieve consequenties. Vandaar dat het van belang is om specifiek deze vorm
van agressie te verminderen en meer inzicht te krijgen in de voorspellers van reactieve
agressie.
Een mogelijke voorspeller voor reactieve agressie bij kinderen is het hebben van een
vijandige attributiestijl. Een vijandige attributiestijl wordt gezien als een hoofdelement in de
ontwikkeling en volharding van gedragsproblemen (Orobio de Castro, Veerman, Koops,
Bosch, & Monshouwer, 2002). Bij een vijandige attributiestijl hebben kinderen de neiging om
in ambigue situaties het gedrag van anderen als vijandelijk te interpreteren (Gagnon et al.,
2017). Het interpreteren van signalen in sociale situaties is de tweede stap in het sociale
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informatieverwerkingsmodel (SIP) van Crick en Dodge (1994). Volgens dit model verwerken
kinderen sociale signalen in een situatie door opeenvolgende mentale stappen te doorlopen. Er
wordt hierbij verondersteld dat wanneer elke stap succesvol wordt doorlopen kinderen
competent gedrag vertonen, terwijl bevooroordeelde of gebrekkige verwerking bij één of
meerdere stappen leidt tot afwijkend sociaal gedrag, zoals agressie (Crick & Dodge, 1996;
Van Reemst, Fischer, & Zwirs, 2016). Voor het hebben van een vijandelijke attributiestijl bij
kinderen betekent dit dat in de tweede stap van het sociale informatieverwerkingsmodel (SIP)
een vijandelijke intentie wordt toegeschreven aan het gedrag van een ander. Dit kan worden
bestempeld als een gebrekkige verwerking en zorgt ervoor dat kinderen een vergrote kans
hebben op het vertonen van agressief gedrag (Martinelli, Ackermann, Bernhard, Freitag, &
Schwenk, 2018; Orobio de Castro et al., 2002; Salmivalli & Nieminen, 2002). Daarnaast
bedenken kinderen met een vijandelijke attributiestijl in een ambigue situatie meer reacties
die agressief gedrag omvatten dan reacties die competent gedrag bevatten (Crick & Dodge,
1996). Meerdere studies, waaronder de meta-analyse van Orobio de Castro et al. (2002),
hebben voor de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie een sterker
effect gevonden dan voor de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en proactieve
agressie (Crick & Dodge, 1996; Dodge, 1991; Dodge et al., 1997; Salmivalli & Nieminen,
2002). Dit betekent dat kinderen reactieve agressie vertonen als een reactie op een
veronderstelde bedreiging of provocatie. Ze interpreteren het gedrag van een ander als
opzettelijk en schadelijk voor zichzelf en reageren hierop met agressie. In tegenstellig tot
proactieve agressie waarbij agressief gedrag wordt gestimuleerd door de verwachting dat
beloningen worden behaald met het gedrag (Crick & Dodge, 1996). Dus, een vijandelijke
attributiestijl lijkt een voor de hand liggende voorspeller voor reactieve agressie te zijn.
Het is echter nog onbekend hoe het komt dat een vijandelijke attributiestijl gerelateerd
is aan reactieve agressie bij kinderen. Een mogelijk onderliggend mechanisme voor deze
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relatie is emotieregulatie. Emotieregulatie bij kinderen wordt gedefinieerd als extrinsieke en
intrinsieke processen die verantwoordelijk zijn voor het monitoren, evalueren en aanpassen
van emotionele reacties (Zeman, Cassano, Perry-Parrish, & Stegall, 2006). Dus, bijvoorbeeld
een kind is net geduwd en is hierom boos. Nu zal dit kind door middel van emotieregulatie
zijn of haar boze gevoelens verwerken en vanuit daar een reactie op het duwen geven.
Emotieregulatiestrategieën bij kinderen worden gebruikt om de grootte en het type van
emotionele ervaringen aan te passen (Aldao, Nolen-Hoeksema, & Schweizer, 2010). Wanneer
kinderen adaptieve emotieregulatiestrategieën inzetten, reguleren ze hun emotionele reacties
op een manier die een adequate respons op de sociale situatie als uitkomst heeft. Wat
gerelateerd is aan minder angst, depressie, agressie en vijandigheid (Calvete & Orue, 2012;
Deater-Deckard, Mengjiao, & Bell, 2016). Wanneer kinderen maladaptieve
emotieregulatiestrategieën inzetten, zijn ze hierdoor niet voldoende in staat om de intensiteit
van een emotionele ervaring te reguleren, ondanks dat dit wel de intentie van het kind is
(Conklin et al., 2015). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van maladaptieve
emotieregulatiestrategieën gerelateerd is aan negatieve consequenties voor kinderen, zoals
angst, depressie en agressie (Roberton, Daffern, & Bucks, 2012; Schäfer, Naumann, Holmes,
Tuschen-Caffier, & Samson, 2017).
Maladaptieve emotieregulatiestrategieën zouden het onderliggende mechanisme
kunnen zijn tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie. Uit eerder onderzoek
naar maladaptieve emotieregulatiestrategieën als mediator is bekend dat het gebruik van één
soort maladaptieve emotieregulatiestrategie de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en
reactieve agressie medieert (Quan et al., 2019). Het zou dus mogelijk zo kunnen zijn dat
andere en meerdere maladaptieve emotieregulatiestrategieën onderliggend zijn aan de relatie
tussen een vijandige attributiestijl en reactieve agressie. Echter, is naar mijn weten nog geen
onderzoek gedaan naar dit gehele model. De losse paden binnen het model zijn wel eerder
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onderzocht. Allereerst is gevonden dat een vijandelijke attributiestijl mogelijk gerelateerd is
aan maladaptieve emotieregulatiestrategieën. Eerder onderzoek heeft namelijk gevonden dat
het efficiënt verwerken van sociale informatie een grote bijdrage heeft aan hoe een kind zijn
of haar emoties reguleert (Bauminger & Kimhi-Kind, 2008). Voor kinderen is emotieregulatie
relevant voor elke stap van het sociale informatieverwerkingsmodel (SIP) (Lemerise &
Arsenio, 2000). Wanneer een kind een vijandige intentie toeschrijft aan het gedrag van een
ander, kan een inadequate manier van emotieregulatie een allesomvattende interpretatie van
de situatie verstoren. Een kind wordt hierdoor beperkt in het zoeken naar een juiste reactie op
de situatie (Bauminger & Kimhi-Kind, 2008). Daarnaast is ook het tweede pad in het
mediatiemodel, van maladaptieve emotieregulatiestrategieën en reactieve agressie,
onderzocht. Zo is allereerst het gebruik van maladaptieve emotieregulatiestrategieën
gerelateerd aan meer agressie, terwijl maladaptieve emotieregulatiestrategieën niet worden
voorspeld door agressief gedrag (McLaughlin, Hatzenbuehler, Mennin, & Nolen-Hoeksema,
2011). Daarnaast is gevonden dat wanneer kinderen niet in staat zijn om door gebruik van
adaptieve emotieregulatiestrategieën hun boosheid effectief te verminderen de kans op
agressief gedrag toeneemt (Rohlf, Busching, & Krahé, 2017). Deze resultaten suggereren dat
het gebruik van maladaptieve emotieregulatiestrategieën een risicofactor is en niet een gevolg
van agressie.
Volgens het frustratieagressie model van Berkowitz (1993) lijkt het logisch dat vooral
reactieve agressie (en niet proactieve agressie) gerelateerd is aan maladaptieve
emotieregulatiestrategieën doordat agressie een gevolg is van frustratie en dat dit zorgt voor
emoties, zoals boosheid. Verschillende onderzoeken lijken deze theorie te ondersteunen.
Allereerst, is gevonden dat maladaptieve emotieregulatiestrategieën gerelateerd zijn aan het
vertonen van enkel reactieve agressie bij kinderen die fysiek zijn mishandeld (Shields &
Cicchetti, 1998). Daarnaast is het gebruik van adaptieve emotieregulatiestrategieën
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gerelateerd aan minder reactieve (en niet proactieve) agressie bij jongens en meisjes van
negen tot en met dertien jaar (Rieffe et al., 2016). Dus, de relaties tussen maladaptieve
emotieregulatiestrategieën, een vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie bij kinderen
zijn in eerder onderzoek aangetoond. Het lijkt hierdoor voor de hand te liggen dat de relatie
tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie bij kinderen gemedieerd wordt door
maladaptieve emotieregulatiestrategieën. Het huidige onderzoek kan meer inzicht geven in dit
onderliggend mechanisme en zo kan mogelijk beter worden ingegrepen op een behandeling
van agressieproblematiek bij kinderen.
In het huidige onderzoek werd allereerst de relatie tussen een vijandige attributiestijl
en reactieve agressie onderzocht en daarbij werd gekeken of deze relatie werd gemedieerd
door maladaptieve emotieregulatiestrategieën (zie Figuur 1). Er werd verwacht dat er een
positieve samenhang was tussen een vijandige attributiestijl en reactieve agressie. Daarnaast
werd verwacht dat de relatie tussen vijandige attributiestijl en reactieve agressie (deels) werd
gemedieerd door maladaptieve emotieregulatiestrategieën. Het huidige onderzoek kan meer
inzicht geven over de rol die het gebruik van maladaptieve emotieregulatiestrategieën speelt
in de relatie tussen een vijandige attributiestijl en reactieve agressie. Dit kan zorgen voor meer
duidelijkheid en begrip over agressief gedrag bij kinderen. Wat uiteindelijk mogelijk kan
leiden tot een effectievere behandeling voor agressieproblematiek bij kinderen.

Figuur 1. Relaties die werden onderzocht in het huidige onderzoek.
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Methode
Participanten
In totaal hebben 89 kinderen deelgenomen aan het huidige onderzoek, waarvan 41
meisjes (46%). De leeftijd van de kinderen varieerde van acht tot en met twaalf jaar (M =
10.17, SD = 1.21). Van deze kinderen volgden 77 regulier onderwijs (87%) en twaalf
kinderen volgden cluster vier speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die
specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben. Cluster vier is voor kinderen met
psychische stoornissen en gedragsproblemen (Rijksoverheid, z.j.).
Algemene procedure
De kinderen die deelnamen aan het huidige onderzoek volgden onderwijs op scholen
uit verschillende dorpen en steden in Nederland. Bij de deelnemende scholen zijn alle ouders
geïnformeerd over het onderzoek waarna zij toestemming voor de deelname van hun kind
konden geven. Daarnaast moesten kinderen van twaalf jaar zelf ook toestemming geven.
Het huidige onderzoek was onderdeel van een uitgebreidere studie waarvoor de
kinderen op drie andere momenten nog vragenlijsten hebben ingevuld. Deze data is niet
meegenomen in het huidige onderzoek. De vragenlijsten werden door de kinderen op school
ingevuld in de klas of in een aparte ruimte, waarbij een onderzoeker aanwezig was om de
kinderen te ondersteunen bij het invullen van de vragenlijsten. Onder alle deelnemers was één
bioscoopbon voor drie personen verloot. Het huidige onderzoek is goedgekeurd door de
Ethische commissie van de Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen van Universiteit
Utrecht.
Instrumenten
Vijandelijke attributiestijl. De vijandige attributiestijl van kinderen werd gemeten
door vier verhalen (Orobio de Castro, Merk, Koops, Veerman, & Bosch, 2005). De
onderzoeker las hierbij vier korte verhalen aan het kind voor en tegelijkertijd kon het kind de
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verhalen meelezen. Het kind werd bij elk verhaal gevraagd zich in de situatie in te leven. In de
situatie die in het verhaal werd geschetst, werd het kind gehinderd door een leeftijdsgenoot
wiens intenties ambigue waren. Een voorbeeld van een verhaal is:
‘Stel je voor: Je speelt met een jongen uit je klas om de beurt met een computerspel.
Telkens als de één af is, mag de ander een potje. Nu ben jij aan de beurt, en het gaat heel erg
goed. Je begint al aan het hoogste level, maar je hebt nog maar één leven. Je bent nog nooit
zo ver gekomen, dus je doet heel erg je best. De jongen waar je mee speelt kijkt over je
schouder mee. Hij ziet hoe ver je al bent. Dan roept hij "Pas op! Nu moet je snel zijn!" en hij
drukt op een knop. Maar het was de verkeerde knop, en nu ben je af!’.
Nadat het verhaal was verteld en gelezen, beantwoordde het kind twee vragen over de
intenties van de leeftijdsgenoot in het verhaal. De twee vragen waren voor elk verhaal
hetzelfde. De eerste vraag was: ‘Bedoelde hij dit gemeen?’. Het kind beantwoordde deze
vraag op een vijfpuntsschaal (1 = helemaal niet gemeen, 2 = niet gemeen, 3 = misschien
gemeen, 4 = best wel gemeen, 5 = heel erg gemeen). De tweede vraag was: ‘Deed hij dit om
jou dwars te zitten?’. Het kind beantwoordde deze vraag ook op een vijfpuntsschaal (1 =
helemaal niet dwarszitten, 2 = niet dwarszitten, 3 = misschien dwarszitten, 4 = best wel
dwarszitten, 5 = heel erg dwarszitten). Bij het kijken naar de betrouwbaarheid voor de acht
items (twee voor elk verhaal) kwam naar voren dat de betrouwbaarheid laag was met een
Cronbach’s alpha van .62. Daarom is gekeken naar de samenhang tussen verhalen. Hieruit
bleek verhaal één niet geassocieerd met andere verhalen (range van Pearson r = .00 tot .03),
terwijl de andere wel significant met elkaar geassocieerd waren. Ook de
betrouwbaarheidsanalyse gaf aan dat na verwijderen van de items van verhaal één de
Cronbach’s alpha steeg met .07. Daarom is verhaal één niet meegenomen in de analyses en is
de schaalscore berekend op basis van zes items (verhalen twee tot en met vier). Met
uiteindelijk een acceptabele Cronbach’s alpha van .69. Er is naar mijn weten nog geen
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onderzoek gedaan naar de validiteit van de vier verhalen. Echter, in een pilotonderzoek zijn
verschillende verhalen getest op de mate waarin ze een vijandelijke attributiestijl meten en de
vier verhalen uit het huidige onderzoek scoorden hierop het hoogst (30% tot 70%) (Orobio de
Castro et al., 2005). Het ligt dus voor de hand dat het meten van een vijandelijke
attributiestijl, met deze vier verhalen, valide is.
Reactieve agressie. De mate van reactieve agressie bij het kind werd gemeten met het
Instrument voor Reactieve en Proactieve Agressie (IRPA; Polman et al., 2009). De IRPA
brengt de proactieve en reactieve agressie van een kind in kaart en werd in het huidige
onderzoek zelf ingevuld door het kind. Het kind beantwoordde zeven vragen over de
frequentie van zijn of haar agressie op een vijfpuntsschaal (1 = niet voorgekomen, 2 = één
keer, 3 = meerdere keren, 4 = elke dag, 5 = meerdere keren per dag). Een voorbeeld vraag
was: ‘Hoe vaak schopte jij in de afgelopen maand andere kinderen?’. Daarna beantwoordde
het kind zes subvragen over de vorm van zijn of haar agressie bij deze frequentie vraag.
Hierbij waren er drie proactieve vragen (voorbeeld: ‘Schopte jij andere kinderen om te
kwetsen of om gemeen te zijn?’) en drie reactieve vragen (voorbeeld: ‘Schopte jij andere
kinderen, omdat jij je bedreigd of aangevallen voelde?’). Het kind beantwoordde deze vragen
op een vijfpuntsschaal (1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = meestal, 5 = steeds). In het
huidige onderzoek werden alleen de items die reactieve agressie representeren meegenomen.
Op basis van deze 21 items werden gemiddelde scores berekend, met een acceptabele
Cronbach’s alpha van .81. Daarnaast heeft eerder onderzoek aangetoond dat de IRPA een
goede discriminante, convergente en constructvaliditeit heeft (Polman et al., 2009).
Maladaptieve emotieregulatiestrategieën. De maladaptieve
emotieregulatiestrategieën van het kind werd in kaart gebracht door de FEEL-KJ (Braet,
Cracco, Theuwis, Grob, & Smolenski, 2013). De FEEL-KJ brengt de strategieën in kaart die
een kind gebruikt om zijn of haar emoties te reguleren en is geschikt voor kinderen van acht
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tot achttien jaar. Voor het huidige onderzoek werd alleen gekeken naar strategieën die
boosheid reguleren. De FEEL-KJ werd door het kind zelf ingevuld en het kind beantwoordde
30 vragen over het omgaan met zijn of haar boosheid. Een voorbeeld vraag was: ‘Als ik boos
ben probeer ik dat wat me boos maakt te veranderen’. Het kind beantwoordde de vragen op
een vijfpuntsschaal (1 = bijna nooit, 2 = zelden, 3 = af en toe, 4 = vaak, 5 = bijna altijd).
Gemiddelde schaalscores zijn berekend op basis van de tien items die maladaptieve
emotieregulatiestrategieen representeren. Uit de betrouwbaarheidsanalyse kwam een
acceptabele Cronbach’s alpha van .71. Daarnaast is uit eerder onderzoek gebleken dat de
FEEL-KJ een goede externe en constructvaliditeit heeft (Cracco, Van Durme, & Braet, 2015).
Data-analyse
Alle analyses in het huidige onderzoek zijn gedaan met het
dataverwerkingsprogramma IBM SPSS Statistics 25.0. Voorafgaand aan de analyses werden
de assumpties gecheckt. Voor beide analyses werden de assumpties van homoscedasticiteit,
onafhankelijke fouten, lineariteit en normaal verdeelde fouten gecheckt. Om te onderzoeken
of er een relatie was tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie is een lineaire
regressie-analyse uitgevoerd. Waarbij reactieve agressie de afhankelijke variabele en
vijandige attributiestijl de onafhankelijke variabele was. Verder is, om te onderzoeken of de
relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie werd gemedieerd door
maladaptieve emotieregulatiestrategieën, een Preacher and Hayes mediatie analyse
uitgevoerd. Hierbij werden via de extensie PROCESS in SPSS meervoudige regressieanalyses
uitgevoerd (Hayes, 2012). In het huidige onderzoek was reactieve agressie de afhankelijke
variabele, een vijandelijke attributiestijl de onafhankelijke variabele en maladaptieve
emotieregulatiestrategieën de mediator.
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Resultaten
Vooranalyses
De beschrijvende statistieken van de variabelen zijn te vinden in Tabel 1. Voorafgaand
aan de analyses zijn de assumpties gecheckt. Hieruit bleek dat was voldaan aan de assumptie
van homoscedasticiteit en lineariteit, dit werd vastgesteld in het spreidingsdiagram. Ook was
voldaan aan de assumptie van onafhankelijke fouten (Durbin-Watson-waarde = 2.08). Ten
slotte was ook voldaan aan de assumptie voor normaal verdeelde fouten, dit werd gezien in de
P-P diagram.
Tabel 1
Gemiddelde (M), standaardafwijking (SD) en Pearson r correlaties van de variabelen.
Variabelen

M

SD

1

2

1. Reactieve agressie

1.94 0.76

-

2. Vijandelijke attributiestijl

3.04 0.61

-.02

-

3. Maladaptieve emotieregulatiestrategieën

2.36 0.68

.34*

.07

3

-

* p < .01

Analyses
Om de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie te
onderzoeken is een lineaire regressie-analyse uitgevoerd. Hieruit bleek, in tegenstelling tot de
verwachting, de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie niet
significant was, t = -.15, b = -.02, β = -.02, p = .878 met R2 = .00. Er werd geen significant
deel van reactieve agressie verklaard door een vijandelijke attributiestijl. Dit betekent dat het
hebben van een vijandelijke attributiestijl niet geassocieerd is met reactieve agressie bij
kinderen.
Om te onderzoeken of de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve
agressie werd gemedieerd door maladaptieve emotieregulatiestrategieën is een mediatie
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analyse uitgevoerd. Hieruit bleek de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve
agressie niet significant, t = -.10, b = -.01, p = .923 met R2 = .00. Dit betekent dat het hebben
van een vijandelijke attributiestijl niet geassocieerd is met reactieve agressie bij kinderen. Ook
bleek de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en maladaptieve
emotieregulatiestrategieën niet significant te zijn, t = 1.37, b = .17, p = .175 met R2 = .02. Dit
betekent dat het hebben een vijandelijke attributiestijl geen voorspeller is voor het gebruik van
maladaptieve emotieregulatiestrategieën bij kinderen. Daarnaast is gebleken dat de relatie
tussen maladaptieve emotieregulatiestrategieën en reactieve agressie wel significant was, t =
3.10, b = .41, p = .003 met R2 = .12. Dit betekent dat wanneer kinderen meer gebruik maken
van maladaptieve emotieregulatiestrategieën ze meer reactieve agressie vertonen. In
tegenstelling tot de verwachting, bleek dat er geen significant indirect effect was van een
vijandelijke attributiestijl op reactieve agressie via maladaptieve emotieregulatiestrategieën, b
= .07, BCa CI [-0.016, 0.211]. Dit betekent dat de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl
en reactieve agressie niet wordt gemedieerd door maladaptieve emotieregulatiestrategieën.
Discussie
In het huidige onderzoek is de relatie tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve
agressie onderzocht, en of deze relatie werd gemedieerd door maladaptieve
emotieregulatiestrategieën. Het blijkt dat het hebben van een vijandelijke attributiestijl niet
zorgt voor het vertonen van meer reactieve agressie en dat het gebruik van maladaptieve
emotieregulatiestrategieën geen rol speelt in deze relatie.
Opvallend is dat in het huidige onderzoek geen relatie is gevonden tussen een
vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie. Op basis van eerder onderzoek werd verwacht
dat wanneer kinderen de neiging hebben om in ambigue situaties het gedrag van anderen als
vijandelijk te interpreteren, dit ervoor zorgt dat ze meer reactieve agressie vertonen (Gagnon
et al., 2017). Kinderen interpreteren hierbij het gedrag van een ander als een bedreiging en
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vertonen agressief gedrag als impulsieve reactie op deze veronderstelde bedreiging of
provocatie (Crick & Dodge, 1996; Stoltz et al., 2018). Een verklaring voor de niet gevonden
relatie kan zijn dat een vijandelijke attributiestijl nog niet goed gemeten kan worden bij
kinderen onder de elf jaar. Eerder onderzoek heeft namelijk gevonden dat de relatie tussen het
interpreteren van het gedrag van een ander als vijandelijk en reactieve agressie pas aanwezig
is bij kinderen van elf jaar oud en niet bij kinderen van acht en negen jaar oud (Crick &
Dodge, 1996). De verklaring die Crick & Dodge (1996) hiervoor geven is dat de cognitieve
vaardigheden die nodig zijn om informatie over de intenties van anderen te verwerken op
basis van geschreven verhalen pas op een latere leeftijd volledig is ontwikkeld. Aangezien in
het huidige onderzoek kinderen van acht tot en met twaalf jaar hebben meegedaan, met een
gemiddelde leeftijd van tien jaar, is het mogelijk dat enkel bij oudere kinderen de relatie
tussen een vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie aanwezig was. Bij
vervolgonderzoek kan gekeken worden naar de leeftijdsverschillen voor deze relatie.
Een andere mogelijke verklaring voor de niet gevonden relatie tussen een vijandelijke
attributiestijl en reactieve agressie is de manier van meten. In het huidige onderzoek is
namelijk een vijandelijke attributiestijl onderzocht met voorgelezen verhalen. Het gebruik van
voorgelezen verhalen is mogelijk niet de beste manier om een vijandelijke attributiestijl te
meten. Een meta-analyse heeft namelijk gevonden dat onderzoeken die gebruik maakten van
een geobserveerde sociale interacties (staged interactions) om een vijandelijke attributiestijl
te meten, een hoger effect rapporteerden, dan voor studies die gebruik maakten van
voorgelezen verhalen (Orobio de Castro et al., 2002). De verklaring die Orobio de Castro et
al. (2002) hiervoor geven is dat het effect van een vijandelijke attributiestijl alleen aanwezig is
wanneer kinderen het gevoel hebben dat ze zelf betrokken zijn bij de gepresenteerde sociale
interacties. Bij een geobserveerde sociale interactie (staged interactions) zal mogelijk de
persoonlijke betrokkenheid het grootst zijn (Orobio de Castro et al., 2002). Voor
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vervolgonderzoek wordt het aanbevolen om gebruik te maken van geobserveerde sociale
interacties (staged interactions) voor het meten van een vijandelijke attributiestijl bij
kinderen.
Tegen verwachting in werd in het huidige onderzoek niet gevonden dat maladaptieve
emotieregulatiestrategieën een mediator was voor de relatie tussen een vijandelijke
attributiestijl en reactieve agressie. Dit is tegenstrijdig met eerder onderzoek waarin is
gevonden dat één soort maladaptieve emotieregulatiestrategie deze relatie medieert (Quan et
al., 2019). Mogelijk is het zo dat niet maladaptieve emotieregulatiestrategieën de mediator is,
maar dat een vijandige attributiestijl dat is. Eerder onderzoek heeft namelijk gevonden dat de
relatie tussen maladaptieve emotieregulatie en agressie gemedieerd wordt door een
vijandelijke attributiestijl (Musher-Eizenman et al., 2004). Kinderen die niet in staat zijn om
hun negatieve emoties, zoals boosheid, te reguleren, interpreteren mogelijk meer sociale
signalen als vijandelijk. Als respons hierop kiezen zij dan voor een agressieve reactie die weer
een negatief effect heeft op verdere sociale interacties (Lemerise & Arsenio, 2000). Voor
vervolgonderzoek is het aanbevolen om de relaties en richtingen tussen maladaptieve
emotieregulatiestrategieën, reactieve agressie en een vijandelijke attributiestijl verder te
onderzoeken.
Een tekortkoming in het huidige onderzoek was dat er weinig spreiding in reactieve
agressie aanwezig was, waardoor er weinig variantie aanwezig was om te verklaren. In het
huidige onderzoek was het gemiddelde van reactieve agressie 1.94 op een schaal van één tot
en met vijf, dus weinig kinderen vertoonden agressief gedrag. Bij een regressieanalyse wordt
geanalyseerd hoeveel variantie van de afhankelijke variabele (reactieve agressie) wordt
verklaard door de variantie van de onafhankelijke variabele (een vijandelijke attributiestijl)
(Field, 2013). Dit betekent dat door de weinig variantie in reactieve agressie, deze variantie
mogelijk niet verklaard kon worden door de variantie van een vijandelijke attributiestijl. Om
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een lage mate van agressief gedrag te voorkomen is in het huidige onderzoek cluster vier
speciaal onderwijs geïncludeerd, omdat het bekend is dat kinderen afkomstig van het speciaal
onderwijs meer agressief gedrag vertonen dan kinderen afkomstig van het regulier onderwijs
(Van Wonderen, 2004). Ondanks dat 31 scholen in Nederland zijn benaderd, waren er maar
weinig kinderen uit cluster vier speciaal onderwijs (13%) die deelnamen aan het huidige
onderzoek. Voor vervolgonderzoek is het aanbevolen om het huidige onderzoek te herhalen
met meer kinderen die afkomstig zijn uit het speciaal onderwijs.
Een sterk punt van het huidige onderzoek is het gebruik van zelfrapportage van
kinderen voor het meten van maladaptieve emotieregulatiestrategieën. Dit is mogelijk de
beste manier om dit construct te meten. Er is namelijk gevonden dat voor interne processen,
zoals emotieregulatie, rapportage door kinderen accurater is dan rapportage door ouders. De
verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat ouders deze interne processen niet kunnen
observeren en daardoor minder rapporteren (Hourigan, Goodman, & Southam-Gerow, 2011).
Daarnaast blijkt dat ouders en leerkrachten bij het invullen van de vragenlijsten beïnvloed
kunnen worden door de algemene indruk die ze van het kind hebben (Polman et al., 2009).
Een ander sterk punt van het huidige onderzoek is dat specifiek reactieve agressie is
onderzocht en niet agressie in het algemeen. Agressie bij kinderen is namelijk geen
enkelvoudig begrip en het ontstaan en instandhouding ervan hebben verschillende
onderliggende ontwikkelingsprocessen (Vitaro & Brendgen, 2005). Het onderscheid tussen
reactieve en proactieve agressie heeft voor nieuwe perspectieven gezorgd op het agressief
gedrag van kinderen wat daaropvolgend mogelijk zorgt voor nieuwe implicaties op
behandelingen (Vitaro, Brendgen, & Barker, 2006). Het huidige onderzoek draagt hier
mogelijk aan bij door dit onderscheid ook te hanteren en op de voorspellers van reactieve
agressie te richten.
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Concluderend, geeft het huidige onderzoek aan dat er geen relatie is tussen een
vijandelijke attributiestijl en reactieve agressie, en dat deze relatie niet wordt gemedieerd door
maladaptieve emotieregulatiestrategieën. Hoewel de verwachte relaties en mediatie niet
aanwezig waren, levert het huidige onderzoek interessante informatie op. De resultaten van
het huidige onderzoek kunnen namelijk een beginpunt vormen voor vervolgonderzoek, waarin
meer aandacht moet zijn voor een steekproef met meer kinderen uit cluster vier speciaal
onderwijs en leeftijdsverschillen. Dus, het huidige onderzoek is een startpunt om de kennis
over agressief gedrag bij kinderen nog verder uit te breiden en de mogelijke voorspellers
hiervan verder te onderzoeken.
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