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1. INLEIDING 

In de afgelopen ¡aren is in verscheidene studies aangetoond 
dat het konsept "sociaal leren- ' met sukses kan worden gebruikt 
bi j de behandeling van problemen binnen het gezin (Bernal, 
Duryee, Pruett & Burns, 1968; Hastings, Peterson, Schweid & 
Byou, 1966; Johnson & Brown, 1969; C'Leary, O'Leary & 
Becker, 1967; Patterson & Brodsky, 1966; Patterson, Cobb & 
Ray, 1972; Patterson, Ray & Shaw, 1968; Tharp, Wetzel & 

- -Thorne, 1968; Wahler, Winke l , Peterson & Morrison, 1965; 
Wol f , Mees & Risley, 1964; Zeilberger, Sampen & Sloane, 
1968). 

In deze studies werd duidel i jk aangetoond dat mensen hun ge
dragspatronen voortdurend wi jz igen ten gevolge van reakties 
die andere personen uit de onmiddelijke omgeving geven op 
hun gedragingen . Dit betekent niet dat gevoelens, kognitieve 
processen of ontwikkelingsfaktoren geen rol zouden spelen in 
de totstandkoming van gedragingen van een individu,maar wel 
dat naast deze genoemde faktoren de reakties van andere men
sen een centrale rol spelen in het ontstaan, het handhaven en 
het veranderen van gedragingen. 

In de bovengenoemde studies zi jn suksesvolle veranderingen 
van probleemgedragingen van kinderen bereikt door wi jz ig ing 
van de reakties der gezinsleden. Hieruit b l i j k t dat menselijk 
gedrag niet los gezien mag worden van de natuurl i jke omgeving 
waarin dat gedrag zich afspeelt. Bovendien beklemtonen deze 
studies het belang van de verwerving van algemene inzichten 
in de effekten en gevolgen van al ler le i reakties op gedragingen. 

Een belangrijke vraag is nu door welke vorm van diagnostiek 
de meest volledige en meest relevante informatie wordt verkre
gen over het effekt van bepaalde gedragsreakties in het a lge
meen, en de gedragspatronen in een probleemgezin in het 
bi jzonder. 

In de tradit ionele vorm van psychodiagnostiek wordt alleen 
informatie verkregen over de persoon I i jkheidsstruktuur van het 
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probleemkind, zoals z'n intel l igentie en z'n defensiemechanis-
mes. Nog afgezien van de vraag naar de betrouwbaarheid van 
deze informatie moet worden gesteld dat hierbij van belang z i jn 
de gedragsprocessen niet systematies werden vastgesteld of ge
meten, terwi j l nu is bewezen dat deze processen een be lang · 
r i jke rol spelen in de ontwikkeling van probleemgedragingen. 
Deze informatie kan worden verkregen door systematiese obser
vatie van gedrags- en reaktiepatronen of door het interviewen 
van de ouders. In hoofdstuk 8 zal nader worden ingegaan op de 
betrouwbaarheid van interviewgegevens. 

Rest ons de systematiese observatie van gedragingen en de reak-
ties die daarop volgen. Hierin kunnen twee varianten worden 
onderscheiden n . l . de observatie der gedragingen van personen 
in een laboratorium-situatie en de observatie in de natuurl i jke 
omgeving (b i j v . thuis, op school, in de werksituatie). 

Zoals o .m . Mischel (1968) heeft aangetoond wordt het op
treden van gedragingen sterk bepaald door de situatie waarin 
de persoon zich bevindt. Cm o . a . deze reden kan een vraag
teken worden gezet b i j de stell ing dat het vertoonde gedrag in 
een laboratoriumsituatie een juiste weergave is van het ver
toonde gedrag in de natuurl i jke si tuat ie. 

Waar de tradit ionele vorm van psychodiagnostiek en d iag 
nostiek op basis van laboratoriumsituaties ruimte laten voor 
vraagtekens, b l i j f t er gezocht worden naar nieuwe metoden. 
Deze worden gevonden in de ekologie, die de laatste ¡aren een 
grote vlucht neemt vanwege de steeds meer in het brandpunt 
van de aandacht komende problemen op milieuhygiënies terrein. 
(Oomen e . a . , 1973) 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat binnen de psychologie 
de bestudering van de mens in relatie met z i jn natuurl i jke om
geving een steeds gro'-ere plaats gaat innemen (Barker, 1968). 
In de toegepaste ontwikkelingspsychologie wordt de systema
tiese observatie in de natuurl i jke omgeving vooral toegepast b i j 
het verkrijgen van zowel diagnostiese gegevens als het eva lu 
eren van gevolgen van gedragsterapieen. 
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Observatie in de natuurl i jke omgeving kent meerdere 
vormen. Wright (1966) schreef er een uitgebreid art ikel over. 
H¡¡ onderscheidt daarbi j : 
Diary-description 

Deze vorm van observatie behelst het volgen van een ontwik
kel ing door het bijhouden van een dagboek. 

Deze metode is de eenvoudigste en geeft tevens de ri jkste 
informatie. 

Dagelijks worden er notities gemaakt van wat er gebeurt en 
voorvallen die de verschillende gedragsprocessen illustreren 
worden nauwkeurig omschreven. 

Gewoonl i jk worden de gegevens die op deze manier z i jn 
verkregen volgens een vr i je kwali tat ieve analyse verwerkt tot 
bepaalde resultaten. In het algemeen kan worden gesteld dat 
deze niet-systematiese manier van analyseren het gevaar in 
zich herbergt dat de ui teindel i jke konklusies mede tot stand 
gekomen z i jn onder invloed van de subjektieve meningen en 
verwachtingen van de interpretator. 

Specimen-description 
Deze metode van observatie behelst het ononderbroken en 

zo uitgebreid mogelijk observeren en vastleggen van een ge
dragsketen over een van te voren vastgestelde tijdsperiode en 
op een specifieke plaats. 
De observator beperkt zich dus in t i jd er. plaats om een zo u i t 
gebreid mogelijke observatie van het geobserveerde gedrag te 
kr i jgen. 

A l vaak is de vraag gesteld inhoeverre di t soort observaties 
betrouwbaar z i j n . Er z i jn namelijk zoveel aspekten aan gedrag 
dat het ondoenlijk l i j k t om alles b i j te houden. Daartegenover 
staat als groot voordeel dat alles wat met het gedrag te maken 
heeft, geregistreerd kan worden. Dit in tegenstelling tot obser
vatieschema's die uitgaan van tevoren opgezette gedragskate-
gorieen. 
De grote kracht van deze metode ligt dan ook in het feit dat. 
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daarmee gedragsprocessen kunnen worden bestudeerd die zich in 

specifieke situaties en op specifieke tijdstippen afspelen, zoals 

bijvoorbeeld de interaktie tussen twee mensen. 

Time-sampling 

Deze metode vestigt de aandacht op geselekteerde aspekten van 

een gedragsproces zoals dat optreedt binnen gel i jkvormige, 

kortdurende interval len. Deze intervallen zi jn zodanig gekozen 

dat ze gezameli jk als representatief beschouwd kunnen worden 

voor het te onderzoeken fenomeen. Meestal worden op de voor

hand beschrijvende kategorieen gekodeerd om een snelle en 

nauwkeurige beoordeling in het veld en later ef f ic iënte scoring 

mogelijk te maken. 

Deze metode is in de ontwikkelingspsychologie zeer populaiç 

omdat het verscheidene voordelen heeft . Ten eerste beperkt het 

de geobserveerde inhoud zowel als de tijdslengte van de g e -

dragsstroom. Ten tweede staat het sytematiese kontrole toe . Ten 

derde kan het representativiteit en betrouwbaarheid garanderen. 

Ten vierde maakt het een ekonomies gebruik van de onderzoeks

t i jd en - energie. 

Ten vi j fde geven de koderingsschema's konkrete manieren aan 

om datgene wat geobserveerd is te kwant i f iceren. 

Ten zesde wordt standaardisatie van observator en analysator 

als meetinstrumenten nagestreefd. 

Ook time-sampling heeft z'n grenzen. Z o moet het te obser

veren gedrag een hoge frekwentie hebben, anders heeft t ime-

sampling geen z i n . Verder doet het geen recht aan de natuur

l i jke gedragseenheden. Als het einde van een observatietijds

interval is bereikt , stopt de observatie, ook al is de gedrags

keten als zodanig nog niet afgelopen. Een verdere moeil i jkheid 

is dat gedrag hierbij moeil i jk in eenheid met z i jn omgeving te 

bestuderen v a l t . A l leen de studie van gedrag plus omgeving is 

mogel i jk . Een andere krit iek op de time-sampling metode is dat 

het de aandacht af leidt van de persoon als een indiv idu, en de 

aandacht juist vestigt op in hoeverre deze afwi jkt van een 
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gemiddelde. 

E vent-sampling 
Deze metode begint met het plan om bepaalde integrale ge
dragsgebeurtenissen te bestuderen .De observator wacht tot het 
te observeren gedragspatroon plaats vindt en beschrijft dan 
hoe en wanneer het optreedt. 

Het gedrag kan hierbi j inderdaad in z i jn kontext worden 
bestudeerd. Bovendien wordt het natuurl i jke gedragsproces geen 
geweld aangedaan. En de metode is ook bruikbaar b i j gedra -
gingen die slechts zelden optreden. Het grootste nadeel van 
event-sampling is dat het - evenals time-sampling dat in k l e i 
nere zin doet - in grotere zin de kontinutteit van gedrag geweld 
aandoet. Een prakties probleem is, dat onderzoekers die gebruik 
maakten van event-sampling zich bi jna nooit bekommerden over 
de betrouwbaarheid van hun onderzoeksgegevens. 

Field unit analysis 
Deze metode kent twee fasen. 
1 . Een gedragsstroom wordt in het veld verdeeld in opeen

volgende eenheden op basis van expl ic iete regels. 
2 . Beschrijvende kategorieen worden toegepast op datgene wat 

er gebeurt binnen elke eenheid. De grote voordelen van de 
permanente observatie gaan verloren, maar deze observatie-
vorm b l i j f t ekonomies hanteerbaar, en bovendien b l i j f t het 
voordeel gehandhaafd dat de analyse der gegevens in over
eenstemming b l i j f t met het gedrag zelf (evenals in t ime- en 
event-sampling). Deze metode garandeert een opsplitsing 
van een gedragsstroom in gedeelten met een zekere mate van 
psychologiese integri tei t : 
Zowel verbanden tussen als binnen gedragsketens kunnen er
mee bestudeerd worden. 

Trait rating 
Bij deze metode wordt gebruik gemaakt van schalen waarop sen 
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observator kan aangeven in hoeverre hi] een bepaald gedrag of 

trek aanwezig acht , met welke intensiteit een gedrag voorkomt, 

en meer van soortgelijke vragen. 

Deze metode is vooral gebruikt bij het bestuderen van persoon

l i jkheidstrekken, aangezien een rating niet afhankeli jk is van 

het feit dat het observatie-onderwerp konkreet zichtbaar hoeft 

te z i j n . Variabelen als ja louz ie , zin voor humor, en nieuws

gierigheid z i jn op deze manier zo adekwaat mogelijk te bestu

deren . 

Ook gedragingen laten z ich middels rating-schalen bestuderen; 

het z i jn dan vooral de stabiele elementen van een gedragspa

troon die daarvoor in aanmerking komen. 

Voor al de beschreven metodes geldt dat ze bepaalde metodolo-

giese problemen gemeenschappelijk hebben. Met name kan 

daarbij gewezen worden op de stabil iteit der observatiegegevens 

de betrouwbaarheid der observatoren, de bias der observatoren, 

en het effekt van de aanwezigheid der observatoren. Omdat ook 

•in de ondernomen studies deze problemen aanwezig z i j n , zul len 

ze in hoofdstuk 3 nader worden besproken aan de hand van de 

toegepaste observatietechniek. 

Vooral onder invloed van de vele studies van Patterson is de 

systematiese observatie in het gezin sterk in de belangstelling 

komen te staan. Voor het verkrijgen van zowel diagnostiese 

gegevens als het evalueren van de gevolgen van gedrags-

bet'nvloeding gebruikt hij een variant op de metode der t i m e -

sampling, met dien verstande dat de steekproeven in de t i jd bi j 

hem niet bestaan uit tijdstippen maar uit tijdsperiodes. 

De studies die verricht z i jn binnen het kader van deze dis

sertatie, z i jn gebaseerd op deze zelfde metode. 

Aan de hand van vier in deze dissertatie beschreven studies 

hoopt de auteur aan te tonen dat observatie in de natuurl i jke 

omgeving niet a l leen bruikbaar is als metodi es onderdeel van 

een gedragst erapi e maar tevens daarbij gegevens levert die ook 

op wetenschappelijk nivo bruikbaar zi jn voor het onderzoeken 

van bestaande vragen, probleemstellingen en de juistheid van 
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konklusies die getrokken zi jn uit vroegere experimenten. 
Alvorens deze vier studies aan bod komen zal eerst de hierbif 

gevolgde werkwijze en het gebruikte observatiesysteem worden 
besproken. 
Aan de hand van di t systeem zal vervolgens nader worden inge
gaan op de algemene problemen die onverbrekelijk verbonden 
zi jn met het toepassen van systematiese observatie in de natuur
l i jke omgeving. 

Met opzet heeft de auteur gekozen voor deze ongebruike
l i jke volgorde van bespreking. Daarbij golden de volgende 
overwegingen: 
1 . De bespreking van de teoretiese problemen met betrekking 

tot systematiese observatie in de natuurl i jke omgeving zal 
begri jpel i jker z i jn wanneer even tevoren kennis genomen kan 
worden van de praktiese werkwijze met betrekking tot een 
konkreet omschreven observatiesysteem. 

2 . Wanneer de teoretiese problemen worden besproken kan daar
aan onmiddelijk worden vastgekoppeld hoe in de studies van 
dit proefschrift hiermee rekening gehouden is. 
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2. WERKWIJZE 

α. Het Social-Learning Projekt in Eugene (VS) 

De in dit proefschrift ondernomen studies werden verricht als 

onderdeel van het Social-Learning Projekt op het Oregon 

Research Instituut (Eugene, VS). 

Dit projekt hield in dat enerzijds gezinnen met probleem

kinderen ambulant behandeld werden op basis van de pr in

cipes van het sociaal leren en dat anderzijds tegel i jkert i jd 

uitgebreid onderzoek gedaan werd op al ler le i aspekten van 

de toegepaste terapie. Daartoe werkten in dit kader samen 

een team van mensen bestaande uit 4 psychologen met aan

zienl i jke kliniese ervaring, die zowel de terapieën als de 
onderzoeken voor hun rekening namen, 6 laatste-jaars psy-
chologie-studenten, die tegel i jkert i jd de funkties van co -
terapeut en research-medewerkers in zich verenigden, 5 
observatrices, 2 sekretaresses en 1 programmeur. Dit team 
kon bovendien terugvallen op statistici die aan andere Pro
jekten van het Oregon Research Instituut waren verbonden, 
en gebruik maken van komputer- faci l i te i ten. Het gehele 
projekt werd door de Amerikaanse overheid gefinancierd met 
als doel de ontwikkel ing van zo eff ic ient mogelijke behan-
delingsmetodes voor het afleren van agressief gedrag. 

A l le gegevens m.b . t . de probleemgezinnen die voor of 
tijdens de behandeling werden verkregen werden opgeslagen 
in een data-bank. Iedereen die had bijgedragen aan het tot 
stand komen van deze gegevens kon deze gegevens gebruiken 
voor research-doeleinden. 

Bij de behandeling van de probleemgezinnen werd j ys te -
maties en veelvuldig gebruik gemaakt van observatie in de 
natuurl i jke omgeving (dat betekent in dit geval thuis). 
Deze vorm van observatie werd zowel aangewend voor d iag 
nostiek en evaluatie der behandelingseffekten als voor 
research ten aanzien van bepaalde aspekten van de toege
paste terapie. 
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Vooral de observatïegegevens die voorafgaande aan een be
handeling werden verkregen vormden de grondslag voor de 
hier ondernomen studies. Tijdens het intake-interview met de 
ouders werd hen gevraagd om bepaalde vragenli jsten, ra t ing-
schalen en testen in te vullen waaronder de MMPI en het 
schalensysteem van Becker die in de studies van deze disser
tatie nader aan bod zullen komen. 

Binnen het Social-Learning Projekt bestonden de w e r k 
zaamheden van de auteur in het fungeren als co-terapeut in 
enige probleemgezinnen, het konstrueren van een intake-
batteri j met nieuwe vragenlijsten en rat ing-schalen, het af 
nemen van intake-interviews en het vergezellen en mee-ob-
serveren met de observatrices in de onderzochte gezinnen. 
Na door deze inbreng ook het recht te hebben verworven om 
al le gegevens van de databank te mogen gebruiken, heeft de 
auteur zelfstandig de vier in deze dissertatie beschreven 
studies opgezet en uitgevoerd. 

b.Pr oef personen. 
De proefpersonen waarvan de gegevens gebruikt werden 

voor de hier ondernomen studies bestonden uit jongens (plus 
hun oudsrs) die door kinderrechters, scholen en andere i n -
stcnties verwezen werden naar het Social-Learning Projekt. 
Het belangrijkste verwijzingskriterium was een hoge frekwen-
t ie aan agressief gedrag van de jongen. In het algemeen 
bleken deze probleemjongens en hun gezinnen in het v e r l e 
den al meermalen in kontakt geweest te z i jn met instellingen 
van de geestelijke gezondheidszorg. De gezinnen van deze 
jongens bevatten tenminste twee kinderen. De jongens 
varieerden in hun leeft i jd van 5 tot 13 ¡aar. 

Een intake-interview plus diagnostiese gegevens van 
andere instellingen werden gebruikt om ernstige geretardeer-
de , psychotiese of met hersenbeschadigingen behept zi jnde 
kinderen uit te selekteren. Deze kwamen niet voor behande
ling binnen het genoemde projekt in aanmerking en werden 
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doorverwezen naar andere instanties. 
Gedurende het interview gaven de ouders beschrijvingen 

van de frekwentie en het type van de agressieve gedragingen 
van hun zoon. Deze informatie plus de rapporten van andere 
instellingen lag ten grondslag aan de beslissing of een jongen 
en zi jn gezin behandeld zou worden. De meest voorkomende 
klachten van de ouders over hun zoons betroffen agressiviteit, 
dr i f tbuien, ongehoorzaamheid, negativisme, aandacht vragen, 
liegen en stelen. 

In een der studies van deze dissertatie z i jn gegevens van 
gewone gezinnen gebruikt. Aan deze gezinnen werd 20 
dollar uitbetaald voor het meewerken aan de observatieproce
dure. Als een der gezinsleden van zo'n gewoon gezin een 
psychiatriese behandeling had ondergaan, of als de kinderen 
duidel i jke gedragsproblemen op school vertoonden of met de 
kinderrechter in aanraking waren geweest, dan werden de 
gegevens van z o n gezin niet gebruikt in het hier aangehaal
de onderzoek. 

Aangezien over de t i jd heen steeds andere behandelings-
aspekten werden onderzocht, bestaan niet voor al le proef
personen dezelfde gegevens. Daardoor werden in de vier ba-
schreven studies van dit proefschrift verschillende (doch e l 
kaar overlappende) groepen proefpersonen gebruikt. De 
demografiese gegevens van de proefpersonen zullen daarom 
bi j elke studie apart worden vermeld. 

c.Observator en 
De observatiegegevens die In het Social-Learning Projekt 

werden verkregen, werden verzameld door v i j f dames van 
middelbare lee f t i jd . Al len hadden een aaiiZi'oi.Üjke profes
sionele ervaring in het systematies observeren. Ze waren 
al len al meerdere ¡aren in fu l l - t ime dienst van het Oregon 
Research Instituut en hadden in die t i jd deel genomen aan 
observatietrainingen die in frekwentie varieerden van 2 keer 
per week tot twee keer per maand. 

16 



!ri deze trainingen kwam alleen het observatiesysteem aan de 
orde dat verderop in di t hoofdstuk uitvoerig is weergegeven. 

d.Het gebruikte observatiesysteem 
De onderwerpen die in dit proefschrift z i jn onderzocht 

hebben al le betrekking op het gez in. Daarom is gebruik ge
maakt van een observatiesysteem dat specifiek is afgestemd 
op relevante gedragingen in het gez in . Dit systeem is ontwik
keld door Patterson, Ray, Shaw en Cobb (1969). De Neder
landse versie is bewerkt door Hendriks en Mönks (1972). 
Het observatiesysteem bevat 29 specifieke gedrags- en 
reaktiekategorïeën waarmee kontinu het gedrag van elk ge
zinslid plus de reaktie daarop van de overige gezinsleden 
genoteerd wordt. Dit observatiesysteem is speciaal ontworpen 
voor het beschrijven van de sociale interaktie in een gezin, 
waarbij de nadruk valt op probleemgedragingen en agressivi
t e i t . 

Er is geprobeerd om in het observatiesysteem zoveel ge-
dragskategorieën op te nemen dat de observator de opeen
volgende gedragingen zonder hiaten in de interakties kan 
registreren. Cok z i jn de kategorieën zodanig gekozen dat ze 
elkaar zo weinig mogelijk overlappen. 

In di t koderingssysteem ligt de nadruk op specifieke gedra
gingen en de reakties op die gedragingen vanuit de sociale 
omgeving. Er is niet geprobeerd om de aard of de lengte van 
een "gedragseenheid" te bepalen. Gedragingen volgen e l 
kaar op en kunnen bestaan uit schakels van welke lengte dan 
ook . Verder b l i jk t in de praktijk dat een bepaalde kode niet 
alleen als gedrag of als reaktie voorkomt . Zo kan bi jvoor
beeld "praten" zowel gedrag als reaktie z i j n . Gedrag en 
reakties worden genoteerd als een doorlopend verslag in de 
volgorde waarin ze voorkomen. Voor ieder gedrag moet de 
observator dan ook een reaktie köderen zelfs al is di t alleen 
maar de kode GR. Geen Reaktie. 
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e. Definities der gedragskodes 
AA (Aandacht) 

Deze gedragskategorie houdt in dat een gezinslid luistert of 
k i jk t naar een ander persoon, terwip de kategorie GK (goed
keuring) of AK (afkeuring) niet van toepassing z i j n . De pe — 
soon op wie de aandacht gericht wordt moet zich van deze 
aandacht min of meer bewust z i j n . Heeft de persoon totaal 
niet in de gaten dat het gezinslid naar hem k i jk t of luistert 
dan wordt deze vorm van aandacht niet met AA maar met NT 
(neutraal gedrag) gekodeerd. 

AF (Afhankeli jkheid) 

Een gedrag wordt met AF gekodeerd als iemand om hulp 
vraagt. Bijvoorbeeld een kind gaat naar moeder toe om hulp 
te vragen bi j het strikken van veters. Afhankel i jkheid kan 
evengoed wel als niet afwijkend z i j n . Dit hangt onder meer 
af van de leeft i jd van het k ind , de frekwentie van de afhanke-
f i jks gedragingen, en van de verdere omstandigheden. Het is 
niet de taak van de observator om uit te maken of het gedrag 
afwijkend is of n iet , maar alleen of het b i j bovenstaande 
de f in i t i evas t . 

AK (Afkeuring) 

Dit houdt in dat iemand door woorden of gebaren het gedrag 
van de geobserveerde persoon afkeurt. Bijvoorbeeld: "Dat had 
¡e niet moeten doen" , "Ik kan ¡e gedrag niet waarderen", 
"Ik vind het niet leuk dat ¡e dat doet " , fronsen,hoofdschud
den . 

A N (Aannemen) 

Dít gedrag zal gewoonlijk het gevolg z i jn van aanreiken(AR). 
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Vooral bi j ¡onge kinderen. Meestal is dit gedrag n ie t -ver -
baal . 

AR (Aanralcen/aanreil<en) 

Deze gedragingen vindt men het meest b i j ¡onge kinderen, 
waar ze bestaan uit een soort non-verbale taal van elkaar 
aanraken of elkaar dingen aangeven. 
Deze kategorie kan ook gebruikt worden als volwassene e l 
kaar aanraken of elkaar iets geven zonder begeleidend ge
praat . 

DG (Druk gedrag) 

Dit is een overkoepelende kategorie voor gedrag dat afkeer 
zou opwekken als het zeer lang zou worden volgehouden. 
Bijvoorbeeld: overdreven heen en weer geloop, springen,een 
speelgoedautootje snel en aanhoudend heen en weer laten 
r i jden, overdreven lawaai maken. 

GK (Goedkeuring) 

Deze kategorie houdt in dat iemand uit de omgeving door 
gebaren of met woorden een duidel i jke goedkeuring uitdrukt 
over het gedrag van de geobserveerde persoon. Goedkeuring 
is meer dan aandacht, in die zin dat goedkeuring een du ide
l i jke aanwijzing van posit ie/e belangstelling of een betrok
kenheid met het gedrag van de ander moet bevatten. 
Voorbeelden van reakties die als GK gekodeerd worden z i j n : 
gl imlachen, ¡a-knikken, en uitgesproken waarderingen als; 
"Flinke jongen", "Dank U \ "Fi jn z o " . 

GR (Geen reaktie) 

De betekenis van deze kategorie is dat een gedrag niet 
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specifiek op iemand gericht is. Eveneens wanneer het plaats
vindt in een niet-sociaal kader of als bijvoorbeeld degene 
tegen wie gepraat wordt, dat niet hoort. GR volgt het meest 
op de kategorie ST en NT . 

HU (Huilen) 

Deze kategorie omvat a l le gedragingen die als huilen of we -
nen bestempeld kunnen worden. De reden van dit huilen is 
voor de observator niet van belang, omdat de duur van het 
huilen en de reakties van de overige gezinsleden wel gege
vens verschaffen over de betekenis van het huilen binnen het 
totale gedragspatroon. 

IW (Inwil l igen) 

Deze kategorie houdt in dat de geobserveerde persoon een 
verzoek of bevel (OD) of een negatief bevel (NB) inw i l l i g t . 
De inwi l l ig ing kan verbaal of daadwerkeli jk z i j n , en hoeft 
niet direkt op het verzoek of bevel te volgen. Er kan gepraat 
of ander gedrag tussenbeide komen. De observator moet er 
voor zorgen, inwi l l ig ing of n ie t - inwi l l ig ing te noteren a l 
vorens een pauze te nemen of de observatie te beëindigen. 

KR (Krenken) 

Deze kategorie betekent dat iemand de geobserveerde per
soon opzettel i ¡k bespot, beschaamt, of in verlegenheid 
brengt. Het is een duidel i jk negatieve reakt ie. Het verschil 
met plagen (PL) en afkeuring (AK) ligt vooral in de persoon
l i jke aanval die met de krenking gepaard gaat. Voorbeelden 
kunnen z i jn ; op een spottende manier lachen om iets wat de 
geobserveerde persoon doet, opmerkingen als : "Al leen 
babies doen zulke d ingen" , "Dat was een stom antwoord", 
" Z e g , weet je niks beters ? " . 



LA (Lachen) 

Deze kategorîe houdt in dat een gezinslid op het gedrag van 
een ander reageert met gelach of gegiechel . Lachen kan 
soms een deel zi¡n van een negatieve reaktie zoals vernede
ring . Het onderscheid zal waarschijnl i jk een grote moei l i j k 
heid opleveren en daarom moeten de observatoren erop letten 
dat ze de kategorîe LA alleen gebruiken als het lachen deel 
uitmaakt van een positieve reakt ie. Verder is er nog op te 
merken dat glimlachen eerder in de kategorîe GK valt dan in 
de LA-kategor ie. 

NB(Negatief bevel) 

Dit is een bevel dat heel anders van aard is dan het redelijks 
bevel(OD). Het negatieve bevel heeft de volgende kenmer
ken: 
1 . Er wordt onmiddelijk inwi l l ic ing geeist. 
2 . Er dreigen impl iciet of expl ic iet onplezierige konsekwen-

ties als aan het bevel niet onmiddelijk gevolg wordt gege
ven . 

3. Het houdt een soort sarkasme of vernedering i n . 

NE (Negativisme) 

Deze kode karakteriseert de negatieve houding of tegenzin, 
die wel of niet inwi l l ig ing kan vergezel len. NE komt dus 
meestal voor als een onderdeel van een dubbelkode. 

NF (Negatief fysiek kontakt) 

Deze kategorîe betekent dat ¡emand op het gedrag van de 
geobserveerde persoon reageert met negatief kontakt, of wan
neer de geobserveerde persoon ¡emand fysiek aanvalt of pro
beert aan te va l len . 
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De aanval moet voldoende intensiteit hebben om eventueel 
pijn bi j het slachtoffer te veroorzaken. Waar bijvoorbeeld 
kietelen van een kind gewoonlijk als plagen (PL) gekodeerd 
zou worden, wordt het slaan met een stuk speelgoed op z i jn 
hoofd gekodeerd als N F . Bi j ten, schoppen en met geweld iets 
afpakken vallen ook onder deze kategorie. NF omvat ook af
wijzende reakties als een pak voor de broek of een draai om 
de oren. 

N G (Negeren) 

Deze kategorie ís van toepassing als persoon A zich duidel i jk 
richt tot persoon B, bijvoorbeeld door te praten, en В heeft 
dat gemerkt maar reageert n iet . 

N I (Niet inwi l l ig ing) 

Deze kategorie houdt in dat het subjekt een verzoek of bevel 
niet i n w i l l i g t . N i e t - i n w i l l i g i n g kan verbaal z i jn of daad
werkel i jk z i j n . 

NT (Neutraal gedrag) 

Deze kategorie omvat een scala van neutrale, sociaal aan
vaardbare gedragingen. Deze gedragingen z i jn nooit sterk 
interakt ief. Meestal bestaan ze uit oftewel geïsoleerde gedra
gingen , ofwel gedrag dat slechts minimaal interaktie inhoudt. 
De observator moet bijzonder nauwkeurig het onderscheid in 
de gaten houden tussen neutraal gedrag ( N T ) , werk (WK) en 
spel(SP). Voorbeelden van een neutraal gedrag zi jn : Naar de 
radio luisteren, lezen en eten. Zoals we al eerder opmerkten 
kan neutraal gedrag geïsoleerd voorkomen op een mmimaal 
nivo van interakt ie. Al leen wandelen of alleen naar de radio 
luisteren is N T - GR. Naar muziek luisteren of wandelen met 
iemand anders is N T - N T . Als de observator tw i j fe l t kan hi j 
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het beste NT-GR köderen. 

OB (Opdracht) 

Deze kategorie betekent een di rekte, redeli jke maar duide
l i jk gesteld verzoek of bevel tot een ander persoon. De u i t 
spraak moet voldoende specifiek z i jn om het gedrag dat ver
wacht wordt van de persoon tot wie het bevel gericht is, 
duidel i jk aan te geven. Een opdracht moet a l t i jd gevolgd 
worden door oftewel een instemmende (IW) of een n i e t - i n -
stemmende reaktie (N I ) . Het is wel mogelijk dat andere 
gedragingen kunnen intervenieren tussen het bevel en de re
akt ie , zoals bijvoorbeeld praten. 

Veel vragen kunnen beter gekodeerd worden als PR in plaats 
van O D . Zo moeten vragen als; "Wat eten we vanavond?" 
of "Hoe laat is het ? "gekodeerd worden als PR, terwi j l "Zeg 
tegen vader dat het eten klaar i s " , of " Kun ¡e me even h e l 
pen met het opt i l len van de ta fe l? " als OD moeten worden 
gekodeerd. 

O H (Onnodige hulp 

Een gedrag wordt gekodeerd als OH wanneer een gezinslid 
stopt met waarmee hi j bezig is om iets te doen voor een ander 
gezinsl id, die vol ledig in staat is om dat zelf te doen. A lge 
mene regels als; voor een gast een kopje thee inschenken, 
val len niet onder deze kategorie. OH vereist dat de helpende 
persoon stopt met z i jn eigen gedrag om een niet noodzakel i j 
ke handeling te verrichten voor een ander gezinslid dat daar
voor zelf kapabel genoeg is, zonder dat deze erom gevraagd 
heeft. Wanneer deze hulp gevraagd wordt is de gebruikel i jke 
kodering AF, gevolgd door IW of N I . Voorbeelden van OH 
z i j n : 

1 . Het gezin is aan 't eten. Moeder ziet dat vaders kopje 
koff ie leeg is, ze stopt met het voeden van de babie en 



schenkt voor vader een nieuw kopje koff ie i n . 
2.Moeder trekt de ¡as van haar zeven ¡aar oude zoon u i t , en 

wast z i jn handen voordat hi j aan tafel gaat. 
3.Moeder snijdt het vlees voor haar zoon díe oud genoeg is 

om dat zelf te kunnen doen. 
4.Vader doet het huiswerk van zi jn zoon. 
In het algemeen wordt С H gevolgd door A N . O H moet duide
l i jk worden onderscheiden van AF en WK. 

PF (Positief fysiek kontakt) 

Deze kategorie is van toepassing als een persoon op het g e 
drag van de ander reageert met positief l ichameli jk kontakt 
zoals: omhelzen, schouderklopje geven, kussen en een arm 
om de schouders slaan. 

PL ( Plagen) 

Deze kategorie houdt in dat iemand een ander persoon plaagt 
of sart, zowel fysiek als verbaal. Ook hier moet de observa
tor zich niet bekommeren over de vraag of het plagen al dan 
niet afwijkend of overdreven is, maar alleen om het feit of 
het gedrag beter onder deze kategorie past dan onder een a n 
dere zoals bi jvoorbeeld; SP, LA, DG of N F . 

PR (Praten) 

Deze kategorie is van toepassing b i j het indentif iceren van 
praat-gedrag dat niet beter gekarakteriseerd kan worden door 
andere gedragskodes als C D , PL, SR, HU, LA, KR, N I . 
L'uidelijk is, dat PR een soort verzamelkode is voor vokaal 
gedrag dat niet duidel i jk gespecificeerd kan worden. Desal
niettemin is het een zeer veel gebruikte kategorie. De obser
vator moet er goed op letten deze kategorie niet te gebruiken 
als een meer gespecificeerde kode beter van toepassing zou 



z i j n . PR bevat niet uitsluitend verklarende zinnen. Veel 
vragen, zoals; "Hoe gaat het met U ? " , of "Wat eten we van
avond?" worden als PR gekodeerd. 

SP (Spel) 

Spel moet onderscheiden worden van neutraal gedrag(NT) en 
werk (WK). Dit onderscheid is niet zo moeil i jk aan te b ren 
gen . Spelletjes en hobbies zi jn duidel i jk SP. Huiswerk en 
werk dat vader mee naar huis brengt, wordt gekodeerd als WK, 
zelfs als de persoon er plezier in heeft. Spel kan zowel al -
leen als met anderen gedaan worden. Samenspel,bijvoorbeelct 
kaarten wordt gekodeerd als SP - SP. Spel alleen of met speel
goed of lievelingsdier wordt als SP - GR genoteerd. 

SR (Schreeuwen) 

Deze kategorie omvat die gedragingen van de geobserveerde 
persoon die kunnen worden aangeduid met schreeuwen, g i l len 
of luid praten . De hoofdvariabele is hier de intensiteit . 
SR-gedrag moet zo intens zi jn dat het onaangenaam wordt 
als het lang wordt volgehouden. 

ST ( Stereotypie) 

Bijna ieder soort gedrag van een persoon kan gezien worden 
als stereotypie, bijvoorbeeld ; praten, lopen, lezen. Met 
stereotypie bedoelen we echter een omschreven groep van ge
dragingen waarbij de geobserveerde persoon zichzel f pro
beert te stimuleren door bijvoorbeeld; schommelen met de 
voet, over neus, oren of voorhoofd wr i jven, wriemelen, heen 
en weer wiegen, met de voet of vingers trommelen en zich 
krabben. 

Deze reakties begeleiden bijna a l t i jd nadere gedragingen en 
zul len daarom bijna a l t i jd als dubbelkodes genoteerd worden. 
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Als stereotypie tesamen met een ander gedrag optreedt zal 
de observator zelden enig gevolg van het stereotypiese ge
drag hoeven te noteren. 

VZ (Vernielzucht) 

Deze kategorie betekent dat de geobserveerde persoon iets 
vernielt of beschadigt, of probeert iets kapot te maken. 
Agressie die gericht is op personen wordt aangeduid met NF 
( Negat ief fysiek kontakt ). De waarde van het vernielde ob-
¡ekt heeft geen enkele invloed op het opnemen van een ge
drag in deze kategorie, evenmin als de omvang van de scha
de. In deze kategorie worden eveneens die gedragingen op
genomen die in aanleg desstruktief z i j n , maar waarvan de 
gevolgen voorkomen worden door de een of andere uitwendige 
kracht. Dergeli jke krachten kunnen variëren van een gebrek 
aan kracht b i j het kind tot voorkoming van de daad door een 
oudere broer of zuster , of een volwassene. Bijvoorbeeld: 
een kind probeert een speelgoedautootje kapot te coolen 
maar slaagt daar niet in omdat het autootje van massief hout 
is gemaakt. O f een jongen w i l een glas kapot gooien maar 
vader neemt het uit z i jn handen. Verder vallen onder deze 
kategorie gedragingen als; op de grond stampen, trappen, op 
voorwerpen beuken en met deuren slaan. 

WK (Werk) 

Werk moet onderscheiden worden van neutraal gedrag (NK) 
en spel (SP). Werk kan zowel alleen als met anderen gedaan 
worden. Afwas of schoolwerk alleen wordt gekodeerd als 
WK-GR. Samen met iemand anders is het WK - WK. 

ZE (Zeuren) 

Deze kategorie houdt in dat iemand iets zegt op een zeurde-



rige toon(langzame, hoge geluiden, meestal door de neus). 
De inhoud van hef gesprokene kan positief, neutraal of ne
gatief z i }n , dat is niet van belang. Het belangrijkste kenmerk 
is hier de kwal i te i t van het stemgeluid. 

f .Klassif ikatie der gedragingen 

Cm empiries te bepalen welke gedragingen uit het observa
tiesysteem door ouders gezien worden als probleemgedrag 
vroegen Patterson en Erickson (1973) aan 20 moeders van 
normale kleuterschool-kinderen om een beschrijving van elk 
der 29 gedragskodes te skoren op een 9 -punts- schaal .In 
tabel 1 z i jn de gemiddelde skores voor elk gedrag opgenomen. 
De gedragingen die in deze dissertatie "Probleemgedragingen" 
worden genoemd bestaan uit 14 gedragingen waarvan Patterson 
en Erickson (1973) aantoonden dat ze als probleemgedragingen 
werden gezien ( X^S.O) .Tesamen vormen ze de klasse der 
"Totale Probleemgedragingen' . Wanneer in deze dissertatie 
wordt gesproken over de frekwentie van Totaal Probleemge
drag, dar. is dit gel i jk aan de som der' 14 afzonderl i jke 
probleemgedragingen. * ' 

g .Observatiestrategie 

De observaties in de gezinnen werden steeds gemaakt op 
dezelfde uren van de dag als al le leden van het gezin aan
wezig z i j n , met name de t i jd rond het avondeten. Elk gezins
l id werd per dag twee maal v i j f minuten geobserveerd. Elke 
eenheid van v i j f minuten werd genoteerd op een koderings-
blad. Om situationele vooroordelen te reduceren en een meer 
adekwate steekproef van gedragingen te kri jgen volgden de 
twee v i j f - minuten - eenheden nooit onmiddelijk op elkaar. 
O p deze manier werd elk gezin zes tot t ien dagen geobser
veerd. Van elk gezinslid kregen we op deze manier zestig 
tot honderd minuten observatiegegevens. 
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Tabel 1 

Aversie-score der gedragskategorieen van het observatiesysteem 

Gedrag Gemiddelde 
score 

Aandacht 
Afhankel i jkheid 
Afkeuring 
Aannemen 
Aanraken, aanreiken 
Druk gedrag 
Goedkeuring 
Geen reaktie 
Huilen 
Inwil l igen 
Krenken 
Lachen 
Negatief bevel 
Negativisme 
Negatief fysiek kontakt 

6.1 
2.8 
4 .2 
7.3 
7.1 
2.5 
8.5 
3.8 
4 .2 
8 .0 
2 .0 
8 .0 
2.8 
2.8 
2 .3 

Gedrag Gemi 
score 

Negeren 
N ie t - i nw i l l i gen 
Neutraal gedrag 
Opdracht 
Onnodige hulp 
Pos. fysiek kontakt 
Plagen 
Praten 
Spel 
Schreeuwen 
Stereotypie 
Vernielzucht 
Werk 
Zeuren 

ddelde 

1.7 
1.9 
5.8 
5 .3 

* * 

8 .6 
2.1 
7.3 
7.8 
2.1 
5.7 
1.5 
8 .3 
2.2 

* De gedragingen werden geskoord op een 9-puntschaal, vari -
eren van (I) "erg Vervelend" tot (9) "erg p lez ie r ig " . (5) 
betekent "neut raa l " . 

* * Onnodige hulp is een kategorie die alleen voor volwassenen 
wordt gebruikt en is daarom in de studie van Patterson en 
Erickson niet geskoord. 
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Cmdat het a l ler le i bezwaren van prakt ¡ese aard opleverde 

werden de observaties nooit in de weekends, dus uitsluitend 

op werkdagen verr icht . Hierbij werden de volgende regels 

strikt in acht genomen;. 

a . leder gezinslid moet aanwezig z i jn ; 

b. Geen gasten. 

c . De bewegingsruimte voor de gezinsleden is beperkt tot 

twee kamers die voor de observator overzichtel i jk moeten 

z i j n . 

d . Geen telefoongesprekken: Binnenkomende telefoontjes 

worden kort beantwoord. 

e . Tijdens de observatie wordt er geen t . v . gekeken. 

f . Tijdens de observatie wordt er niet gepraat met de observa

toren . 

De observatoren hadden instruktie gekregen dat ze onopval

lend moesten bl i jven en moesten proberen om interaktie met 

gezinsleden zoveel mogelijk te vermijden. Z e konsentreerden 

zich al leen op het geobserveerde gezinslid en op de reakties 

die volgden op de gedragingen van deze persoon. Deze reak

ties werden a l t i jd gekodeerd, ook aan het eind van een ob

servatieperiode wanneer de reaktie in feite buiteii de obser

vatieperiode v i e l . 

Aan de observatoren was toegestaan om een t i jde l i jke 

pauze (van niet langer dan 10 seconden) in te lassen wanneer 

dat nodig werd gevonden om de kodering bij te werken. 

Bij het köderen werden achtereenvolgens genoteerd: 

de persoon die het gedrag verr ichtte, het gedrag, en de per

soon tot wie het gedrag gericht werd . De volgende eenheid 

bestond dan achtereenvolgens uit: de persoon die op het 

gedrag reageerde, de reakt ie , en de persoon op wie deze 

reaktie gericht was. Bijvoorbeeld: 

BePRJa - JaPRBe - BeAAJa - JaPRBe - BePRMo - M o N G B e -

BeSRMo - JaNFBe. 

In kodevorm staat hier : Ben praat tegen Jan, Jan praat terug 

tegen Ben, Ben volgt aandachtig wat Jan zegt , terwi j l Jan 
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weer tegen Ben praat. Hierop praat Ben tegen Moeder, maar 
Moeder negeert Ben. Ben schreeuwt dan tegen Moeder waar
op Jan Ben een klap geeft. 

Wanneer gedrag op meer dan een persoon gericht werd en 
er bijvoorbeeld twee reakties volgden werd het plusteken ge
bruikt: MoPRJa + Be - JaPRMo + BeNGMo. ( Moeder praat 
tegen Jan en Ben, Jan praat terug, terwi j l Ben Moeder ne
geert). 

Vanwege tijdsbesparing werden door de observatoren de 
volgende gestandaardiseerde tekens gebruikt: 

* Iemand verlaat het vertrek. 
i Iemand komt het vertrek binnen. 

- / - Herhaling van het voorafgaande gedrag en de reaktie 
daarop. Zo werd bijvoorbeeld de viermaal optreden
de reeks VaPRMo - MoPRVa gekodeerd als VaPRMo -
MoPRVa - / - / - / - . 

Veel gedragingen zi jn afzonderli jke gebeurtenissen met een 
duidel i jk begin en e inde , b .v . FVaten. Andere, zoals b i j 
voorbeeld Neutraal Gedrag, kunnen gezien worden als door
lopend . Voor ieder gedrag dat in dezelfde vorm zes seconden 
of meer duurde, kodeerde de observator het gedrag één keer 
om daarna een horizontale l i jn te trekken waarvan de Isngte 
in verhouding was met het doorlopend gedrag. Als er na af
loop van t i jd veranderingen optraden in de reakties opdat 
gedrag, dan moest de observator deze veranderingen aan
duiden op de aangewezen plaats op de l i jn die dat doorlopen
de gedrag weergeeft. Gemiddeld werd voor uitwerkingsdoel
einden een gedrag dat 30 seconden duurde, geteld als 5 
gebeurtenissen. 

Het kwam af en toe voor, dat het onmogelijk was voor de 
observator om al le gedragingen afzonderli jk te köderen als 
er erg veel gebeurde. In dat geval waren dubbelkodes toege
staan, bi jvoorbeeld: JaSR + VZBe. In de sporadiese gevallen 
waarin deze mogelijkheid onvoldoende was (bijvoorbeeld: 
het hele gezin doet een spel let je waarbij iedereen tegeli jk 



speelt , lacht en praat ) , moest de observator een beslissing 

nemen en die kodes noteren die de interaktie het best kon 

karakteriseren. 
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3. PROBLEMEN IN DE METODOLOGIE DER OBSERVATIE 

IN DE NATUURLIJKE O M G E V I N G . 

Het gebruik van gegevens die verkregen zi jn door middel 

van gedragsobservatie in de natuurlÍ¡ke omgeving heeft als 

konsekwentie dat de mogelijke problemen die aan deze metode 

van data-verzameling verbonden z i t ten , uitvoerig aan de orde 

moeten komen. De bespreking die volgt zal gecentreerd z i jn 

rond de problemen van de stabi l i tei t der verkregen observatiege-

gevens, de betrouwbaarheid en bias der observatoren en het 

effekt der aanwezigheid der observatoren. 

Tevens zal in de bespreking worden aangegeven hoe met de 

genoemde problemen in deze studie rekening is gehouden. 

a.Stabi l i te i t der verkregen observatiegegevens 

In de literatuur over gedragsmodifikatie kan lang en hard 
worden gezocht naar zelfs maar een voorbeeld van het bepa
len van de stabi l i tei t der observatiegegevens die verkregen 
z i jn in de natuurl i jke omgeving. In de klassieke testteorie 
betekent het konsept "stabi l i te i t " de konsistentie waarmee 
een test een bepaald gegeven meet, of de konsistentie van 
de skore op een bepaalde dimensie . Een intel l igent ietest, 
levert bijvoorbeeld stabiele resultaten wanneer hetzelfde i n 
dividu er steeds dezelfde skores op haal t . 

Reïd (1973) onderzocht de stabi l i tei t van elk der 29 ge -
dragskategorieen van het kodeersysteem dat in dit proefschrift 
is gebruikt, zowel voor veders, moeders en jongens. Hi j jleed 
een spl i t -hal f korrelatie-analyse op elke kategorie. 
Spearman-Brown-korrekties (Gu i l fo rd , 1954) voor elke kor-
relatie z i jn vermeld in tabel 2 . 

Een in di t kader relevante vraag is die naar de minimum-
kriteria voor het aksepteren van een bepaalde stabi l i te i ts-
koëffeciënt. Met andere woorden, hoe stabiel moet het op
treden van.bepaalde gedragskodes z i jn voordat de gegevens 
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Tabel 2. 
Stabiliteit- van gedragskodes van vaders,moeders en jongens. 

Gedrag 

Aandacht 
Afhanel i jkheid 
Afkeuring 
Aannemen 
Aanraken, Aanreiker 
Druk Gedrag 
Goedkeuring 
Geen reaktie 
Huilen 
Inwil l igen 
Krenken 
Lachen 
Negat ief bevel 
Negativisme 
Neg.fysiek kontakt 
Negeren 
N ie t inwi l l igen 
Neutraal gedrag 
Opdracht 
Cnnodige hulp 
Pos.fysiek kontakt 
Plagen 
Praten 
Spel 
Schreeuwen 
Stereotypie 
Vernielzucht 
Werk 
Zeuren 
Totaal 

Stabi l i tei t der gedragskategc 

Vaders 

.600 

.000 

.645 

.273 
.556 
.000 
.260 
.777 
.000 
.546 
.496 
.515 
.697 
.565 
.774 

- .106 
.621 
.259 
.614 
.050 
.321 
.600 
.554 
.644 

- .049 
.107 
.000 
.268 
.000 
.794 

Moeders 

.552 

.000 

.768 

.348 

.811 

.000 

.649 

.328 

.000 

.544 

.697 

.634 

.891 

.807 

.773 

.771 

.510 

.654 

.843 

.582 

.814 

.918 

.695 

.739 

.620 

.103 

.000 

.669 

.000 

.862 

»rieën van 

Jongens 

.534 

.390 

.797 

.486 

.475 

.276 

.034 

.351 

.846 

.801 

.846 

.373 

.811 

.705 

.551 

.429 

.775 

.608 

.380 

.000 
- . 0 4 9 

.523 

.416 

.673 

.857 

.451 

.628 

.745 

.770 

.885 
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wetenschappelijk bruikbaar z¡¡n? 

Bi i korrelatiegegevens zou tenminste geeist mogen worden dat 

de verkregen korrelaties statistics signifikant z i j n . In de hier 

ondernomen studies is de akseptctie-grens belangri ¡k hoger 

gesteld. Wanneer een gedragskategorie voor éen der proef

personen (vaders, moeders, jongens) een korrelatie vertoonde 

kleiner dan (arbitrair) . 5 0 werd deze kategorie voor de des

betreffende proefpersonengroep verworpen voor verder analy» 

se. 

Er z i jn verscheidene metoden voor het vaststellen van de sta

bi l i te i t der gegevens, zoals de spl i t -half metode, de e k w i v a -

lente vormen, de test-hertest metode, e tc . Elke metode heeft 

een l ichtel i jk verschillende betekenis, maar in wezen leveren 

ze a l le een schatting van de stabil iteit der gegevens. 

Het is moeil i jk te zeggen of de onderzoekers der gedrags

wetenschappen de eisen m . b . t . stabil i teit voor hun eigen 

research eenvoudigweg genegeerd of bewust verworpen heb

ben . Mogel i jk leeft de veronderstelling dat stabil i teit een 

verouderd koncept is, o> dat het exclusief in de psychologie 

der persoonlijkheidstrekken thuis hoort. Ook bestaat de moge

l i jkheid dat er al bij voorbaat wordt uitgegaan van hst feit 

dat de verkregen observatiegegevens stabiel z i jn omdat e lke 

gedragskategorie konkreet is gedefinieerd ( b . v . slaan i . p . v . 

agressie). Het feit dat we nog steed met skores te doen heb

ben die gedragsdimensies ref lekteren, bl i j f t echter bestaan. 

Bovendien worden deze skores verzameld om dezelfde reden 

waarom skores m . b . t . persoonlijkheidstrekken worden ver 

zameld, n . l . om ze te korreleren met een andere var iabele , 

zoals bijvoorbeeld de a a n - of afwezigheid van de behände-

lingsprocedure. En hiervoor zi jn stabiele skores nodig omdat 

we anders nooit een signifikante relat ie tussen de onder

zochte variabelen kunnen vaststellen . 

b.Betrouwbaarheid der observatoren 



In elke observatiestudie îs het van belang dat de gegevens 
der observatoren betrouwbaar z i j n . M . a . w . het mag geen 
verschil uitmaken, welke observator heeft geobserveerd. 
Een video-rekorder zal uiteraard het meest objektieve beeld 
van een situatie geven. Daar in de prakti jk de observaties 
a l t i jd door personen worden uitgevoerd kan een absolute be
trouwbaarheid der observaties slechts worden benaderd. 

Voordat een betrouwbaarheids-analyse kan worden gedaan 
moeten er eerst 3 vragen worden beantwoord. 
a . Welke kode of kodereeksen worden geteld? 
b. Hoeveel ti jdsverschil mag er tussen het voorkomen van de 

zelfde kode b i j de verschillende observatoren l iggen, 
waarbinnen een overeenkomst nog als zodanig word' g e 
teld? Het is duidel i jk dat een betrouwbaarheidsskore lager 
komt te liggen naar mate een toegestaan tijdsverschil 
kleiner is. 

c. O p wat voor manier wordt de betrouwbaarheidsskore be
paald? 

De twee meest gebruikte metodes ter analyse van deze over
eenstemming zi fn de bepaling van het percentage overeen
komstige kodes en de Pearson produkt-moment korrelatie . 
Het percentage overeenkomsten kan eenvoudig worden 
gevonden door de volgende formule te gebruiken. 

0 / Aantal overeenkomstige kodes. 
Aantal overeenkomstige plus niet-overeenkomstige kodes. 

Wanneer de percent-metode wordt gebruikt voor het bepalen 
van de overeenkomst tussen observatoren moet speciaal acht 
worden geslagen op het probleem der basis-frekwenties. 
Hiermee wordt bedoeld dat het verkregen percentage over
eenkomst moet worden vergeleken met de hoeveelheid over
eenkomst die op basis van toeval wordt verkregen. 
Een voorbeeld kan dit verduidel i jken. 
Veronderstel dat twee observatoren het gedrag van een 



jongetje in een schoolklas köderen met behulp van twee 
kodes, te weten "Let op" en "Let niet o p " . Veronderstel nu 
dat in 90% der gevallen de kode "Let op" wordt gebruikt. 
Wanneer de twee observatoren op basis van toeval deze kode 
ín 90% van de gevallen gebruiken dan betekent di t een over
eenkomst op basis van toeval alleen van 8 1 % . Dus om bete
kenisvol te wezen zou het betrouwbaarheidspercentage hier 
aanzienl i jk boven de 8 1 % moeten l iggen. 
Van de andere kant is een percentage van 65 of 75% erg be
langrijk b i j een basisfrekwentie die dicht b i j nul l ig t , zoals 
het geval is b i j het in het proefschrift gebruikte observatie
systeem . 

De betrouwbaarheid der observatoren b l i j k t niet al leen 
afhankeli jk te z i jn van het gebruikte kodesysteem en de t r a i 
ningsduur, maar ook van het feit of deze training ook rege l 
matig tijdens de tijdsperiode waarin een onderzoek wordt ver
r ich t , wordt voortgezet. Reíd (1970) ontdekte nameJijk dat 
wanneer di t niet gebeurde , de observatoren al spoedig weer 
hun persoonlijke opvattingen gingen volgen, resulterend in 
lagere betrouwbaarheidsskores. 

Omdat voor deze dissertatie a l le observaties verricht 
werden door beroeps-observatoren met aanzienl i jk observatie-
ervaring, en ook omdat de observatoren trainingsbijeenkom
sten hielden die in frekwentie varieerden van twee keer per 
week tot twee keer per maand, mocht worden verwacht dat 
de kans op het optreden van onbetrouwbaarheidseffekten z o 
veel mogelijk geminimaliseerd was. 

Shaw (1971) onderzocht de betrouwbaarheid van de ob
servaties der 5 observatrices die de gegevens voor d i t proef
schrift hebben verzameld. Hierbij maakte hi j tevens gebruik 
van het in hoofdstuk 2 beschreven observatiesysteem. Hierbi j 
vond h i j tussen de observatrices de overeenkomstpercentages 
die in tabel 3 z i jn weergegeven. De totale gemiddelde over
eenkomst bleek in d i t onderzoek 84 % te z i j n . 

Bij het verzamelen van de gegevens voor di t proefschrift 
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Tabel 3. 
Percentage overeenkomst in de observaties van observatrice-
paren. 

Observatrice 

1 
2 
3 
4 / 
5 

gemiddeld 

1 

81 
87 
88 
85 

85 

2 

92 
75 
80 

82 

3 

89 
88 

89 

4 

75 

82 

5 

-

82 
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werkten de observatrices 50 maal in wi l lkeur ig gevormde 
paren.Vergel i jk ing van hun gegevens wees uit dat de gemid
delde overeenstemming 73.2% was. De range varieerde van 
55 tot 96%. Als overeenkomst werd aangemerkt, dezelfde ko-
de op dezelfde t i jd en in dezelfde volgorde. 

c.Bias der observatoren 

Hoewel belangrijk onderzoek nauwelijks uitgevoerd kan 
worden zonder hypoteses betreffende de resultaten kunnen de 
verwachtingen van de onderzoeker een aanzienl i jke invloed 
hebben op de ui te indel i jke resultaten. Bewuste of onbewuste 
kommunikatie van de verwachtingen der onderzoeker bl i jken 
namelijk proefpersonen en observatoren te beïnvloeden. 

Een bekend voorbeeld van de subtiele manier waarop ver
wachtingen het gedrag van een subjekt kunnen beïnvloeden 
is de geschiedenis rond "Slimme Hans", een paard dat toe
behoorde aan de heer von Osten, een Duitse wiskundele
raar. Slimme Hans kon optel len, aftrekken, vermenigvul
digen en delen door met z i jn hoef op de grond tikkend de 
antwoorden op de gestelde rekenproblemen aan te geven 
(Pfungst, Ì911). Von Osten hield vol dat h i j het beest geen 
aanwijzigingen gaf en als bewijs stond hi j anderen toe om 
Hans te ondervragen zonder dat hi j aanwezig was. Pfungst 
bleef ongelovig en begon een systematies studieprogramma om 
het mysterie van Hans ' talenten te ontrafelen. 

Pfungst ontdekte al spoedig dat als het paard de vragen
steller niet kon z ien , Hans niet in staat was tot het beant
woorden van de meest eenvoudige vragen. Ook kon Hans 
het juiste antwoord niet aangeven als de vragensteller zelf 
het antwoord niet wist . Daarop ontdekte Pfungst dat een 
voorover buigen van het hoofd van de vragensteller v o l 
doende was om het hoefgetik van het paard te doen beginnen. 
Het opt i l len van het hoofd bleek voldoende om het hoefgetik 
te beëindigen. 
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Dit systeem bleek zelfs te werken bi j heel kleine hoofdbe
wegingen zoals het fronsen van het voorhoofd en het optrek
ken van de wenkbrauwen. 

Pfungst beredeneerde en demonstreerde dat Hans ' vragen
stellers, zelfs degenen die skepties waren, verwachtten dat 
het paard korrekte antwoorden zou geven. Onbewust kwamen 
deze verwachtingen tot uit ing in hun hoofdbewegingen en het 
staren naar de hoeven van het paard. Als het juiste aantal 
hoefti kken was bereikt dan keken de vragenstellers prakties 
al t i ¡d omhoog, waardoor Hans het sein kreeg om te stoppen. 

Zo'η 50 ¡aar later begon Robert Rosenthal (1966) het effekt 
te onderzoeken van de verwachtingen van onderzoekers op de 
resultaten van hun werk. H Í ¡ leverde het bewijs dat wanneer 
de onderzoeker op de hoogte was van de hypoteses deze kennis 
een ongewenste bijdrage kon leveren aan de experimentele 
resultaten (Rosenthal, 1963 en 1966). 

Rosenthal en Fode (1963) verdeelden ratten vol ledig w i l l e 
keurig over twee groepen student-onderzoekers. Het exper i 
ment hield in dat de ratten hun weg moesten leren vinden in 
een doolhof. Aan de ene onderzoekersgroep werd verteld dat 
z i j werkten met ratten die erg handig waren m.b . t . doolhoven 
en de andere onderzoekersgroep werd meegedeeld dat hun 
ratten in een doolhof erg dom waren. De eerste onderzoekers
groep rapporteerde veel snellere leertijden dan de tweede. 

Een soortgelijk experiment in een schoolklas werd gedaan 
door Rosenthal en Jacobson (1966). Leraren werden ertoe 
gebracht tegeloven dat zekere, wi l lekeur ig geselekteerde 
leerlingen in hun klas ongekende akademiese mogelijkheden 
bezaten.Een voor- en natest in de herfst en de lente toonde 
aan dat deze kinderen een grotere toename van I .Q . vertoon
den dan een groep kontrole-kinderen. 

In deze geest z i jn er meer studies bekend ( Kass & 
O'Leary , 1970; Rapp, geciteerd door Rosenthal, 1966; en 
Scott, Burton & Yarrow, 1967). 
In al deze studies werd gevonden dat observatoren die 
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geïnformeerd waren over de resultaten van een behandeling, 
deze gedragsveranderingen overschatten. 

Echter, Skindrud (1972a), díe ook het hier beschreven 
observatiesysteem gebruikte, slaagde er niet in een verge l i jk 
baar effekt aan te tonen. Hij analyseerde de observatiegege-
vens der thuissituaties van 16 probleem- en 10 niet-probleem-
gezinnen en konkludeerde dat het geven van informatie aan 
ervaren observatoren die konkrete gedragingen moesten ob
serveren niet leidde tot een signifikant bias-effekt. 

In z i jn proefschrift behandelt Skindrud (1972b) de re le 
vante literatuur m .b . t . de bias der observatoren. Hierbi j 
komt h i j tot de konklusie dat deze bias tot stand komt onder 
invloed van 3 faktoren; 
a . 50% komt op rekening van de def in i t ie der observatie-

kodes.Deze kunnen variëren van zeer specifiek (konkrete 
gedragingen) tot zeer globaal , ambigu. In het laatste 
geval treedt bias op. 

b. 40% van de bias wordt bepaald door de nauwkeurigheid 
van de observatie. Deze nauwkeurigheid is maximaal als 
goed getrainde observatoren konstant 100% met elkaar in 
overeenstemming zi jn en minimaal als ze slecht getraind 
z i j n , als niet regelmatig overeenstemming wordt nagegaan 
en als hun betrouwbaarheid niet wordt gekontroleerd 
tijdens het verzamelen van de data. Uiteraard heeft een 
betere training minder bias tot gevolg. 

c . 10% van de mogelijke bias wordt bepaald door,de mate 
waarin de observatoren beïnvloed z i jn door de verwach
tingen van de onderzoekers. Slechts b i j een kleine min
derheid van de studies m .b . t . gedragsterapie bi j 

kinderen ( 6% volgens Pawlicki , 1970) worden de observa
toren totaal niet geïnformeerd over de hypoteses van de 
onderzoeker. Wanneer de observator exact op de hoogte is 
van de verwachtingen van de onderzoeker kan bias worden 
verwacht. 



M . b . t . d i t model kan over de studies die in deze disserta
t ie zi¡n ondernomen worden gesteld dat : 
a . gebruik is gemaakt van specifieke gedragskodes. 
b. de observaties werden verricht door goedgetrainde obser

vatoren die ook gedurende de observatieperiode regelmatig 
trainingsbijeenkomsten hielden, waarbij hun observatie-
resultaten werden vergeleken. 

c. de observatoren geen voorkennis hadden van de status der 
geobserveerde gezinnen ( normaal v . s . met problemen), 
noch met de eventueel bereikte veranderingen door tera
p ie . 

С ρ grond van deze punten mag worden verondersteld 

dat de bias der observatoren geen signifikante invloed had 

op de data van deze dissertatie. 

d . Het effekt van de aanwezigheid der observatoren 

Het is mogelijk dat de aanwezigheid van een observator 

fungeert als een sociale stimulus die invloed heeft op de 

gezinsinteraktie. De aard en de omvang van zo'n effekt 

b l i j k t moeil i jk te bepalen. 

Johnson & Lobitz (1972) toonden aan dat het inderdaad 

mogelijk is dat gezins-interaktie-patronen veranderd worden 

in een observatîesituatie. Z i j gaven aan de ouders van nor
male kinderen de instruktie om hun kind tegenover de obser
vator een goede of slechte indruk te laten maken. Beide 
mogelijkheden leken haalbaar. 

De studie van Bechtel (1967) toonde aan dat de aanwezig
heid van een observator het akt iv i tei tsnivo van een proef
persoon aanzienl i jk kan verminderen. 

Er van uitgaande dat de aanwezigheid van een observator 
a l t i j d enige invloed heeft op de resultaten van observatie in 
de natuurl i jke omgeving, schijnt de belangrijkste vraag te 

z i jn in welke mate het optreedt. Is het zo belangrijk dat kon-
klusies van onderzoeken in gevaar worden gebracht of is het 
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zo minimaal dat het de moeite niet waard is, om lang b i j d i t 
onderwerp stil te staan? 
De literatuur m .b . t . d i t punt b l i j k t vaak tegenstrijdige kon -
klusies op te leveren . 
Mogel i jke invloeden kunnen komen uit 4 bronnen : 
1 . Verdachtheid van de observator. 

De mate waarin een observator wordt gezien als verdacht 
of als binnendringend in prive-situaties is een mogelijk be
langrijke faktor. Een van de gevolgen hiervan is dat voor 
deze observatoren langere gewenningsperioden nodig z i j n . 
In verscheidene artikelen die een overzicht geven m .b . t . 
di t onderwerp ( Wiggins, 1972; Weick, 1968) wordt gesteld 
dat het effekt van de aanwezigheid van een observator in 
het algemeen korbdurend is en dat de gezinsleden snel 
wennen aan de aanwezigheid van een observator. 

Patterson & Harris (1968) vergeleken de frekwenties 
van probleemgedragingen die door observatrices, of door de 
moeder van het gezin ( zonder dat de overige gezinsleden 
d i t wisten) waren verkregen. Z i j slaagden er niet in een 
signifikant verschil aan te tonen. 

Patterson & Cobb (1971) onderzochten of de eerste van 
10 observatiebijeenkomsten andere gedragsfrekwenties op
leverde dan de andere 9, daarna de eerste twee v . s . de 
overige 8 , e tc . Dit onderzoek werd gedaan op basis van 
het in hoofdstuk 2 beschreven observatiesysteem . Ook in 
deze studie kon geen signifikante invloed van de aanwezig
heid der observatoren worden aangetoond. 

2 . Individuele verschillen van de proefpersonen. 
Er kan worden verwacht dat sommige mensen meer last heb
ben van de aanwezigheid van een observator dan anderen. 
De bestaande literatuur suggereert tevens dat de leeft i jds-
faktor hierop 'van invloed is. Verscheidene auteurs (Barker 
& Wright, 1955. Polansky, Freeman, Horowitz, I rwin, 
Papanis, Rappaport & Whaley,1949) vermelden dat jongere 



kinderen minder zelfbewust z i jn en daardoor minder last 
• van de genoemde effekten hebben dan oudere kinderen 

3. Persoonlijke eigenschappen van een observator. 
Verschillende eigenschappen van de observator kunnen ver
schil lendgedrag opwekken van de kant van de proefpersoon, 
afhankeli jk van wat de proefpersoon verwacht van de obser
vator. 
(Rosenthal ,1966) rapporteert als observator-eigenschappen 
die bewezen hebben effekt uit te oefenen de leeft i jd van 
de observator, geslacht, ras, sociaal-ekonomiese status en 
het beroepsnivo van de observator (b i j v . student of psycho
loog). 

4 .De reden voor observatie. 
Een andere faktor die belangrijk kan z i jn is de reden die 
proefpersonen opgegeven kri jgen om in een bepaalde situatie 
geobserveerd te worden. Het kan b i j v . verschil uitmaken of 
een gezin wordt geobserveerd in verband met een toekoms
tige behandeling of om een algemeen beeld te kri jgen van 
het funktioneren van normale gezinnen. 

Hoewel mocht worden verwacht dat de aanwezigheid van 
een observator 'n bepaald effekt had op de situatie faalden 
studies waarin gebruik werd gemaakt van het beschreven 
observatiesysteem (Walter, 1971; Harris, 1969; Hoover & 
Rhinehart, 1968; Patterson & Cobb, 1971; Patterson, Cobb 
& Ray, 1972) in het aantonen van signifikante effekten. 

O p grond hiervan kan worden verondersteld dat de aan
wezigheid der observatoren geen signifikante invloed heeft 
op de studies van deze dissertatie. 
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4 . PROBLEEMSTELLING 

Binnen het veld der gezinsinteraktîe z i jn vele onder
zoeken verricht op basis van interviewgegevens of labora
torium-experimenten . Systematiese observatie in het gezin 
werd tot op heden voornarrelijk gebruikt voor de diagnose 
en evaluatie van gedragsverandering. 

Met een viertal studies hoopt de auteur aan te tonen dat 
systematiese observatie in het gezin zelf een wetenschappe
l i jke basis kan z i jn voor het verwerven van nieuwe inzichten 
over de gezinsinteraktîe en er bovendien toe kan bijdragen 
dat bestaande konklusies in een daglicht komen te staan. 
In hoofdstuk 5 t /m 8 komen elk van deze studies afzonderl i jk 
aan bod. 
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5. VERSCHILLEN IN GEDRAGSFREKWENTIES TUSSEN 

PRCBLEEMJCNGENS EN GEWCNE J O N G E N S , 

BENEVENS LEEFTIJDSVERSCHILLEN 

α. Introduktie 

Alvorens in te gaan op deze studie volgt eerst een verdui

de l i jk ing der gebruikte begrippen. 

Het gebruik van de begrippen "probleem¡ongens" en 
"gewone jongens" is niet bedoeld als waarde-oordeel i . v . m . 
goed of slecht z i j n . Een kind wordt hier probleemkind ge
noemd wanneer het door zi jn sociale omgeving als problema-
ties of afwijkend wordt ervaren. C f zo'n kind afwijkend is 
kan nooit objektief worden vastgesteld maar wordt subjektief 
bepaald door de normen uit z i jn sociale omgeving. En aange
zien de norm in een bepaalde situatie aan zoveel irrationele 
faktoren onderhevig is, dat, waar hi j ook komt te l iggen, hi j 
als arbitrair beschouwd moet worden, kan en mag er objektief 
gezien nooit een def in i t ie f oordeel uitgesproken worden over 
het afwijkend z i jn van z o n k i n d . 
(Hendriks, 1971) 

Wanneer een jongen in dit hoofdstuk wordt aangeduid als 
probleemjongen, betekent dit hier dus alleen dat hi j zoveel 
gedragingen vertoont die door z i jn gezin als problematies, 
i r r i tant , afwijkend of agressief wordt ervaren dat daardoor de 
tolerantiegrens van zo'n gezin wordt overschreden, waardoor 
z i j n ouders om professionele hulp hebben gevraagd. 

Afwi jkend z i jn is dus geen gestabiliseerde situatie die 
duidel i jk onderscheidbaar is van normaal z i j n . Het is zeer 
goed mogelijk dat het onderscheid tussen afwijkend en nor
maal slechts gradueel is. Het feit dat ouders òm professionele 
hulp vragen betekent ook niet noodzakeli jkerwijze dat de 
gedragingen van een probleemkind kwal i tat ief of zelfs maar 
kwanti tat ief verschillen van die van normale kinderen. 
Verscheidene auteurs hebben geen verschillen gevonden in de 
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interaktiepatronen van gezinnen waarvan de ouders hun kind 
behandeld wensten te zien voor gedragsproblemen versus ge
zinnen waarbij di t niet het geval was (Buckle & Lebovic i , 
1960; Lapouse & Monk, 1958; Rutter & Graham, 1965; 
Shepherd, Oppenheim & M i t che l l , 1966;). K laarbl i jke l i jk 
spelen andere faktoren, als ouderli jke probleemgedragingen, 
huweli jksmoeil i jkheden, bereidheid van de ouders om hulp 
te zoeken, de tolerantie der ouders voor probleemgedrag en 
de aanwezigheid van hulpverlenende instanties een belangr i j 
ke rol in het bepalen van welke kinderen ui teindel i jk behan
deld worden (Kanner, 1960; Shepherd e . a . 1966). 
Sommige ouders wiens kinderen hoge frekwenties van p ro -
bleemgedragingen vertonen, noemen hun kinderen normaal 
terwi j l andere ouders in zo'n geval allang over probleem
gedrag gesproken zouden hebben. Cok het tegenovergestelde 
komt voor: Sommige ouders , wiens kinderen slechts zeer 
weinig probleemgedrag vertonen noemen hun kinderen af
w i jkend, terwi j l andere ouders zulke kinderen als volkomen 
gewoon zouden beschouwen. 

Verder is aangetoond dat veel personen met ernstige psychia-
triese problemen geen behandeling proberen te kri jgen 
(Scrole, Langner, M ichae l , Cpler & Rennie, 1962) terwi j l 
anderen a l ler le i hulpverlenende instanties aflopen met kleine 
problemen. Omdat al deze variabelen mogelijk de ouderli jke 
beslissing beïnvloeden om professionele hulp te vragen, be
staat er waarschijnl i jk een overlap tussen probleem- en ge
wone kinderen. Een groep jongens die verwezen is i . v . m . 
probleemgedragingen kunnen dus een zeker aantal gewone 
jongens bevatten eri een groep van gewone jongens zal waar
schi jnl i jk een bepaalde hoeveelheid jongens met probleem
gedrag! ngen bevatten. 
Signifikante kwantitat ieve verschillen tussen afwijkende en 
normale jongens kunnen daardoor alleen maar worden aange
toond wanneer een relat ief groot aantal proefpersonen wordt 
gebruikt. 



Tot nu toe hebben slechts drie observatiestudies deze ver

schillen aangetoond. Twee ervan vonden plaats in het klas

lokaal (Werry & Quay, 1968; Patterson, Cobb & Ray, 1972) en 

een in een behandelingstehuis(Raush, 1965). 

Shaw(1971) vergeleek de thuis-observatiegegevens van 15 

jongens die verwezen waren naar een ambulant behandelings

centrum ( zie Patterson, Cobb & Ray, 1972) met 15 gewone 

jongens. Hoewel de probleemjongens meer dan twee keer zo

veel afwijkend gedrag vertoonden dan de gewone jongens 

( .783 vs .384 per minuut) , bleek di t verschil statis'ies niet 

s ignif ikant. Dit suggereert dat er een aanzienl i jke overlap 

bestaat tussen de gewone en de probleemjongens: De variante· 

was binnen de groepen in deze studie nogal groot. 

De in dit hoofdstuk beschreven studie is een hernieuwde 

poging met een groter aantal proefpersonen dan in het onder

zoek van Shaw (1971) om kwantitatieve verschillen aan te 

tonen tussen gewone en probleemjongens. vOor het testen van 

deze hypotese werden in deze studie 30 probleem- en 25 

gewone jongens onderzocht. 

De veronderstelling dat gewone en probleemkinderen a l 

leen van elkaar verschillen in de frekwentie van de door hen 

vertoonde probleemgedragingen is regelmatig geopperd in de 

literatuur over gedragsmodifikatie ( o . m . Patterson & Reid, 

1970). Bescheiden empiriese steun voor deze veronderstelling 

kan worden gevonden in een studia van Martens Λ Russ (1932) 

waarin 44 symptomen op volgorde van frekwentie van optreden 

werden gezet zowel voor gewone cis probleemjongens. 

Een onderzoek naar de rangorde-korrelatie tussen deze twee 

verkregen volgordes leverde een zeer hoge korrelatie van 

+ .90 o p . Dit betekent dus dat de volgordes in hoge mate g e 

l i jk waren. 

Er bestaan minstens twee mogelijke komplikaties voor een 

onderzoek naar de relatie tussen hoe een kind door z i jn d i 

rekte omgeving wordt ervaren en z'n hoeveelheid vertoonde 

probleemgedragingen. Het eerste probleem ligt hierin dat een 

47 



kind z i jn status als probleemkind niet alleen kr i jgt door een 
hoge frekwentie van probleemgedragingen, maar mogelijk ook 
door een lage frekwentie van positieve en neutrale gedragin
gen Cm deze mogelijkheid te onderzoeken werden in deze 
studie zowel probleem- als niet probleemgedragingen onder
zocht. 

Ten tweede bestaat er de mogelijkheid dat de verschillen 
tussen probleem- en gewone kinderen veranderen als een 
funktie van de leeft i jd van de kinderen. McFarlane , A l len 
& Honzik (1962) toonden aan dat de frekwentie van verschei
dene probleemgedragingen met het toenemen van de leeft i jd 
veranderden. Cm deze mogelijkheid te onderzoeken werden 
zowel de groep probleem- als de groep gewone jongens ver
deeld in een jongere ( 5 - 8 ¡aar) en een oudere ( 9 - 1 2 
¡aar) leeft i jdskategorie. 

b. Proefpersonen 

In deze studie werden de observatiegegevens van 30 
probleemjongens en 25 normale jongens gebruikt. Tabel 4 
vertoont hun demografiese data. 

c.Hypoteses 

Drie hypoteses werden onderzocht in deze studie: 
Hypotese 1: Jongens die i . v . m . probleemgedragingen 

worden aangemeld voor behandeling, vertonen gemiddeld 
hogere frekwenties aan afwijkend gedrag dan gewone 
jongens. 

Hypotese 2: Probleemjongens vertonen minder positieve 
gedragingen dan gewone jongens. 

Hypotese 3: Frekwenties van probleemgedragingen en 
gewone gedragingen variëren als een funktie van de lee f t i j d . 



Tabel 4. 
fJemografiese informatie over de proefpersonen van de studie 
m .b . t . verschillen in gedragsfrekwenties tussen probleem-
¡ongens en gewone jongens,benevens leeft i jdsverschil len. 

Variabele 

Aantal 
Leeft i jd 

Aantal 
broertjes en 
zusjes 
Percentage 
gezinnen z . 
vader 
Soc io-eko-
nomiese 
status 
Geboorte-
volgorde in 
gezin 

Jongere 
Probleem-
¡ongens 

20 
mdn=7.17 
Rng =5-8 
mdn=2.93 
Rng =2-6 

15% 

mdn=4.90 
Rng =2-7 

mdn= 1.90 
Rng= 1 -4 

Cudere 
FVobleem-
¡ongens 

10 
mdn=10.33 
Rng-10-12 
mdn=3.25 
Rng =2-5 

40% 

mdn= 3.00 
Rng= 1-6 

mdn=2.00 
Rng=l-3 

Jongere 
Gewone 

jongens 

13 
mdn=6.58 
Rng = 5-8 
mdn=2.93 
Rng =2-4 

23% 

mdn=3.72 
Rng =1-7 

mdn=1.57 
Rng=l-3 

Cudere 
Gewone 

jongens 

12 
mdn=10.10 
Rng= 9-11 
mdn= 3.50 
Rng =2-5 

25% 

mdn=3.25 
Rng= 1-7 

mdn=l .50 
Rng= 1-4 

* Er waren geen gegevens beschikbaar met betrekking tot 
de intel lektuele kapaciteiten van deze kinderen. 

* * Gebaseerd op een systeem van Hollingshead & Redlich(1958) 
waarbij in klasse 1 de maatschappelijke topfunktionarissen 
worden ingedeeld, in klasse 4 o . a . kantoorpersoneel en 
lagere ambtenaren, en in klasse 7 de ongeschoolde arbe i 
ders. De range van de schaal is van 1 tot en met 7. 
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d.Frekwentîes van Probleemgedragingen 

De gemiddelde frekwentie per minuut van afwijkend gedrag 

voor probleem-jongens en gewone jongens en ook de gemiddel 

de frekwentie voor ¡ongere en oudere ¡ongens z i jn weergege

ven in tabel 5 . Voor elke gedragskategorîe werd een var ian -

t ie-analyse uitgevoerd. De resultaten van deze A N O V A ' s 

z i jn weergegeven in dezelfde t a b e l . 

Overeenkomstig de eerste hypotese demonstreerden de 

probleem-jongens meer totaal .probleemgedrag dan de normale 

¡ongens ( p < . 0 5 ) . 

Hoewel dit verschil statisties signifikant was, bleek er nog 

steeds een grote overlap tussen de beide groepen op te t reden. 

Vermoedeli jk geeft deze overlap de moeil i jkheden weer die 

r i jzen bij het verkrijgen van de status van probleemkind. 

Figuur 1 bevat gegevens die relevant z i jn voor deze over lap. 

Cmdat het aantal probleemjongens verschilde van het aantal 

gewone ¡ongens z i jn er in figuur 1 percentageskores gebruikt . 

Als een frekwentie van .400 per minuut aan Totaal Pro

bleemgedrag wordt gebruikt als e e n - arbitrair - overgangs-

punt, dan vertoonde ongeveer 1/3 der probleemjongens "nor

male" frekwenties aan probleemgedrag en ongeveer 1/5 van 

de gewone jongens vertoonde dan"afwi¡kende " frekwenties. 

De frekwenties van a l le probleemgedragingen (met u i t 

zondering van Zeuren) waren hoger voor de probleem-jongens. 

De verschillen bij Destruktief gedrag. Negat ie f Bevel , N e g a 

tivisme, N i e t - l n w i l l i g e n en Plagen waren a l le statisties s ig

nif ikant ( p < . 1 0 ) * . 

e.Frekwenties van Niet-Probleemgedragingen 

De gemiddelde frekentie per minuut van de n iet -probleem-

Het feit dat de meeste der onderzochte gedragingen slechts 
met een lage'frekwentie optreden, vermindert de kracht van 
de var iant ie -analyse. O m deze reden is oí gezet op ρ < . 1 0 . 
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Tabel 5. 
Gemiddelde frekwentie van probleemgedragingen per minuut van probleemjongens en 
gewone jongens. 

Gedrag 

Totaal probleemgedrag 

Afkeuring 
Huilen 
Krenken 
Negatief bevel 
Negativisme 
Neg.fysiek kontakt 
N ie t inwi l l igen 
Plagen 
Schreeuwen 
Vernielzucht 
Zeuren 

Gemiddelde frekwentie per minuut van 
het betreffende gedrag. 

Probleemjongens 
5-8 ¡aar 

.845 

.170 

.079 

.027 

.012 

.082 

.036 

.134 

.045 

.077 

.053 

.059 

9-12jaar 

.600 

.160 

.000 

.018 

.013 

.134 

.029 

.074 

.045 

.052 

.028 

.025 

Gewone jongens 
5-8 ¡aar 

.393 

.108 

.005 

.002 

.002 

.023 

.019 

.060 

.030 

.035 

.006 

.065 

9-12jaar 

.176 

.067 

.000 

.002 

.003 

.020 

.006 

.037 

.010 

.005 

.006 

.014 

Variantieanalyse 
F. -waarden. 

Probleem 
Vs. norm. 

4.92 * * 

2.41 
.87 

2.94* 
5 .59** 
7 . 38 * * * 
2.67 
3.69* 
3.24* 
2.49 
3.58* 

.01 

Leeft. 

1.37 

.27 
1 .11 

.13 

.06 
.59 
.71 

2.06 
.50 
.93 
.49 

2.39 

Inter 
aktie 

.00 

,11 
.87 
.14 
.00 
.75 
.06 
.43 
.56 
.01 
.47 
.09 

* P O 0 
* * P\.05 

* * * P< .01 



Figuur 1 . 

Gewone ¡ongens 

FVobleem-
'ongens 

hoger 

Frekwentie per minuut voor Totaal fVobleemgedrag 
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gedragingen voor gewone en probieem¡ongens ζ ί ¡ η weerge

geven in tabel 6 . 

De ìnspektie van tabel 6 wi¡st uit dat dat er geen s ign i f i 
kante verschillen aantoonbaar zifn in de frekwenties van 
riist - probleemgedragingen van gewone en probleem¡ongens. 
Dit suggereert dat een kind niet als problematies wordt er
varen op grond van een tekort aan positieve gedragingen. 

f.Frekwenties van gedragingen als een funktie van leeft i jd 

Zoals tabel 5 l iet zien waren de verschillen voor de 
probleemgedragingen niet signif ikant. Dit betekent dat de 
verkregen verschillen in frekwentie van probleemgedragingen 
niet signifikant werden beïnvloed door een leefti jdsfaktor. 

In tegenstelling tot de probleemgedragingen vertonen 4 
van de 5 niet-probleemgedragingen verschillen tussen Jongere 
en oudere ¡ongens. 

De verschillen in frekwenties die zowel voor Inwi l l ig ing 
(zie tabel 6) als N ie t - l nw i l l i g i ng (zie tabel 5) z i jn gevonden 
verdienen nadere aandacht. Het feit dat oudere ¡ongens s ig
nif ikant lagere inwill igingsfrekwenties vertonen dan de 
jongere ¡ongens betekent niet perse dat z i ¡ ongehoorzamer 
z i jn geworden. Het kan namelijk ook veroorzaakt z i jn door
dat ze minder opdrachten en verzoeken ontvingen. 
Om te zien wat er werkel i jk aan de hand was, was een onder
zoek naar de relat ie tussen ontvangen verzoeken en i n w i l l i 
ging ervan op z i jn plaats. In verband met dit ргоЫзет 
gebruikten Johnson,Wahl,Martin & Johansson (1971) de i n w i l -
l igingsratio. 

inwil l igingsfrekwentie per minuut 

•frekwentie van ontvangen verzoeken per minuut 

Navolging hiervan leert dat oudere ¡ongens signifikant min
der verzoeken ontvangen dan de jongere ¡ongens. De i n w i l -
ligingsratio's vertoonden geen verschi l len. Dit betekent dat 
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Tabel 6. 
Gemiddelde frekwentie per minuut van de niet-problematiese gedragingen ооГ/ргоЫеет-
¡ongens en gewone jongens. 

Gedrag 

Aandacht 
Inwil l igen 
Ontvangen verzoeken 
Inwi l l ig ings-rat io 
Neutraal gedrag 
Spelen 
Werken 

Gemiddelde frekwentie per minuut 
voor het betreffende gedrag 

Probleemfongens 
5-8¡aar 9-12¡aar 

1.449 
.280 
.413 

7 2 . 2 
2.361 
2.333 

..588 

1.202 
.150 
.224 

71.4 
2.654 
1.892 

.608 

Gewone jongens 
5-8¡aar 9-12¡aar 

1.404 
.202 
.262 

81.1 
1.951 
3.188 

.555 

1.232 
.171 
.208 

79.3 
3.000 
2.103 
1.362 

Variantieanalyse 
F-waarden 

Probleem 
Vs.norm, 

.00 

.57 
2 . 5 5 
2 .28 

.02 
1.78 
2.26 

leeft. Inter 
aktie 

1.44 
4 . 5 1 * * 
5 .34** 

.08 
7 . 2 7 * * 
3.67* 
2.98* 

.05 
1.71 
1.68 

.00 
2.31 

.65 
2.70 

* P<.10 
* * P<v05 

* * * P<.01 



het inwi l l ¡gingspercentage na een ontvangen verzoek het
zelfde was voor ¡ongere en oudere jongens. 

De toename van Werk en de afname van Spel konden wor
den verwacht. De gegevens suggereerden dat de frekwentie 
van Spel plus Werk prakt i es konstant was over de ¡aren heen. 
Het leek erop dat Spel en Werk komplementaire gedragingen 
waren: Een oudere leeft i jd vereist meer werk , dus is er 
minder t i jd om te spelen. 

Een groot verschil ( ρ^.01) tussen oudere en ¡ongere 
jongens werd gevonden in Neutraal Gedrag. Deze gedrags-
kategorie betekent in wezen dat er geen interaktie is met 
iemand anders in het gez in . Dus als een persoon vaak betrok
ken is in de interaktie tussen de gezinsleden komt dit tot 
ui t ing in een lage frekwentie van Neutraal Gedrag. De data 
geven dus aan dat oudere jongens minder in de gezins-inter-
aktie betrokken waren dan de ¡ongere jongens. 

g.Diskussie 

De resultaten van deze studie toonden aan dat er obser -
veerbare, kwantitat ieve verschillen bestaan tussen de gedra
gingen thuis van afwijkende en normale jongens. Deze ver
schil len kunnen gekarakteriseerd worden door te stellen 
dat probleemjongens twee tot drie keer zoveel Totaal Pro
bleemgedrag vertoonden en ongeveer v i j f keer zoveel Nega
tivisme als normale jongens. 

De uitkomsten i . v . m . Negat ief Bevel gaven steun aan de 
teorieen van Patterson & Reíd (1970). Z i j stelden dat pro
bleempersonen diegenen z i jn die teveel dwingen of in te 
veel situaties dwingen. Uit de ondernomen studie bleek dat 
probieem¡ongens duidel i jk meer dwingend gedrag vertoonden 

* dan de gemiddelde jongens. 
Met betrekking tot verschillen tussen afwijkende en gemid

delde jongens zouiprobleemgedrag kunnen worden gezien als 
"geretardeerd" normaal gedrag. Dit zou het geval z i jn als 
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oudere probleemjongens dezelfde gedragsfrekwentles zouden 
vertonen dan de jongere gewone jongens en daarbij hetzelfde 
ontwikkelingspatroon zouden volgen. Hoewel de ondernomen 
studie geen goede test van deze hypotese toelaat, l i jken de 
verkregen data deze hypotese niet te ondersteunen. Meer 
proefpersonen en een f i jnere verdeling in leeft i jdskatego-
rieen z i jn nodig om betrouwbare informatie te verschaffen 
over di t punt. 

Er z i jn al veel gevallen van gezinsinterventie gerappor
teerd die gebaseerd z i jn op gezinsobservatie-gegevens. 
Maar met de uitzondering van Johnson e . a . (1971 ) die werk
ten met vier en v i j f ¡aar oude kinderen is er geen normatieve 
informatie beschikbaar over het gedrag van kinderen in hun 
eigen huisgezin. 
Deze studie kon ertoe bijdragen deze kloof gedeeltel i jk te 
vu l l en . 

In de beschreven studie werden alleen maar signif ikante 
verschillen gevonden in de kategorie probleemgedrag en niet 
in de overige gedragingen. Dit suggereert dat ouders hunkind 
alleen als problemàties ervaren wanneer di t hoge frekwenties 
aan probleemgedragingen vertoont en niet door een gebrek 
aan sociale gedragingen. De reden hiervoor zou gelegen kun
nen z i jn in het feit dat ouders direkte last ondervinden van de 
grote hoeveelheden probleemgedrag van hun k i nd . Ingeval 
van afwezigheid van sociale gedragingen worden de ouders 
niet onmiddelijk gekonfronteerd met gedragingen van hun 
kind dat hen onmiddelijk last bezorgt. Studies met betrekking 
tot het label-proces zouden relevante informatie kunnen toe
voegen aan de diskussies over di t onderwerp. 

Samenvattend kan worden gezegd dat in deze studies kon-
klusies z i jn getrokken met betrekking tot gedragsfrekwenties 
van gezinsleden. 
Deze konklusies kunnen tot stand komen op basis van systema-
tiese observatie in het gez in . Waar andere metoden geen of 
slechts onbetrouwbare gegevens m .b . t . gedragsfrekwenties 



kunnen leveren, kan systematiese observatie in het gezin een 
belangri jke bijdrage leveren tot het verkri jgen van gegevens 
die zowel diagnosties als evaluatief relevant z i j n . 
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6 . DE MMPI ALS GEDRAGSVOORSPELLER 

α . Introduktie 

De Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 

was ontworpen om een duidel i jke beoordeling van de persoon

l i jkheid van 'volwassenen te kunnen maken. 

In z i jn huicfige vorm bestaat het uit tenminste 432 uitspra

k e n . De geteste persoon kan op elk van deze items antwoord^ 

en met "Waar" w " N i e t waar" T of "Weet n i e t " . De op deze 

manier verkregen antwoorden bepalen de ruwe skores die de 

geteste persoon heeft gehaald op 13 schalen. De ruwe 

skores worden vervolgens omgezet in standaard-uitslagen 

( T-skores) door toepassing van de volgende formule 

T = 5 0 + 1 0 ( X - M ) 
SD 

waarin X de ruwe skore is, terwi j l M en SD respektieveli jk 

het rekenkundig gemiddelde en de standaarddeviatie b e t e 

kenen van een groep personen waarmee de MMPI gei jkt is. 

De distributie van de T-skores heeft dus een rekenkundig 

gemiddelde van 50 en een standaarddeviatie van 10. Een 

T-uitslag van 70 of meer (dus 2 SD boven M) wordt in p r i n 

cipe beschouwd als een uitslag die niet meer binnen de nor

male grenzen v a l t . 

De 13 schalen kunnen worden onderverdeeld in 3 v a l i d i -

teits-schalen en 10 kliniese schalen. De kliniese schalen 

z i jn hoofdzakeli jk ontworpen op basis van de tradit ionele 

psychiatriese koncepten , hetgeen ook duidel i jk b l i j k t uit 

de benaming van de meeste schalen; 

Hypochondrie , Depressie, Hysterie, Psychopatie, Manne-

l ï jkheid-Vrouwel i jkheid, Paranoia, Psychastenie, Schizofre
n i e , Hypomanie en Sociale Introversie. De MMPI b l i j k t 
dus bedoeld te z i jn . om kliniese syndromen te onderkennen. 
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Verdere onderzoekingen hebben echter uitgewezen dat de 
MMPI-schalen ook bi j het karakter van de gewone of kwasi-
gewone persoon I i ¡к he id interessante aanduidingen kunnen ver
schaffen ( b i j v . Dahlstrom & Welsh, 1960). 

De MMPI werd gevalideerd en gei jkt voor personen van 
beide geslachten vanaf 16 ¡aar. De normen z i jn hoofdzake
l i jk gebaseerd op een proefgroep van ongeveer 700 personen, 
die als representatief beschouwd mag worden voor de bevol 
king van de staat Minnesota van 16 tot 55 ¡aar. 

Zoals uit het skoringssysteem b l i jk t worden de onderzochte 
к Uniese syndromen niet onderzocht op aan- of afwezigheid. 
Iedereen heeft iets van de genoemde faktoren in z i c h . Zo zal 
bijvoorbeeld iedereen onder bepaalde omstandigheden wel 
eens kennis gemaakt hebben met een depressief gevoel. Bij g e 
wone mensen resulteert dit in een zekere skore tussen de 30 
en de 70. Treedt d i t gevoel nu erg vaak op of erg intens dan 
kan men een skore hoger dan 70 verwachten . M . a . w . l igt 
hier de fi losofie aan ten grondslag dat "normalen" en " a f w i j -
kenden" niet absoluut verschillen (met als kriterium daarvoor 
het al dan niet aanwezig z i jn van het syndroom) maar relatief 
(in welke mate is het syndroom aanwezig ? ) . 

Over de betekenis der schalen z i jn vele boeken geschreven 
( b i j v . Dahlstrom & Welsh, 1960). De hiervolgende omschrij
ving der schalen is een korte samenvatting van wat hierover 
bekend is. 

De Leugenschaal (L): Deze schaal is bedoeld om uit te maken 
in hoeverre iemand zich gunstig heeft w i l len voordoen in de 
test. 

De F-schaal (F): Met behulp van deze schaal kan worden na
gegaan in welke mate een subjekt ongewone, vreemde ant
woorden geeft . 

De Korrektieschaal (K) : Deze schaal meet in hoeverre een 



Subjekt een verdedigingshouding aanneemt tegenover z i j n 

psychiese z w a k t e . Dit komt dan vaak tot uiting in een "zich 

normaal w i l l e n voordoen ". Deze schaal wordt daarom vaak 

gebruikt als korrektiefaktor voor de kliniese schalen. De 

К-schaal is positief met de L- en negatief met de F-schaal 

gekorreleerd. 

De tot nu toe besproken schalen vormen samen die der v a l i -

diteitsschalen . De navolgende worden gezameli jk de k l i 

niese schalen genoemd. 

Hypochondrieschaal (H) : Deze schaal meet de mate van b e 

zorgdheid met betrekking tot het funktioneren van het eigen 

l ichaam. Personen met een hoge skore op deze schaal z i jn 

pverdreven ongerust over hun gezondheidstoestand. 

Z i j klagen voortdurend over a l l e r l e i pijnen en kwalen die 

moeil i jk te indentif iceren z i jn en waarvoor geen enkele pre

cies aanwijsbare organ i ese oorzaak gevonden kan worden. 

Depressieschaal ( D ) ; Deze schaal meet in w e l k e mate een 

persoon z ich depressief v o e l t . Een hoge uitslag op deze 

schaal wijst op een laag moreel dat samengaat met een gevoe 

van nutteloosheid en een gevoel van onbekwaamheid de 

toekomst met een normale dosis optimisme tegemoet te z i e n . 

Verder valt hier vaak een gebrek aan zelfvertrouwen waar 

te nemen , een neiging tot onrustig piekeren , engheid van 

interessen en introversie. 

Hysterieschaol ( Н у ) : Een hoge hysterieschaal wijst op 

stoornissen van algemeen-funktionele aard die onder meer 

of minder psychiese spanning manifest worden, zoals v e r l a m 

ming, spierkrampen ( b i j v . schrijfkramp) , maagstoornissen, 

hartstorornissen, duizel igheid^ f lauwten en t o e v a l l e n . Vaak 

is hierbij tevens sprake van psychiese onvolwassenheid. 



Psychopqtieschggl (Pd): Een hoge skore betekent hier dat de 

desbetreffende niet vatbaar is voor diepe affekt ieve reak -

ties, onbekwaam is in het gebruik maken van opgedane er 

var ingen, en sociale gedragsvormen en gebruiken eenvoudig 

negeert . Alhoewel soms gevaarl i jk voor z ichzel f en voor a n 

deren zi¡n deze personen over het algemeen aangenaam in de 

omgang en inte l l igent . De meest frekwente afwi¡kingen m . b . 

t . de sociale regels z i jn leugen, alkoholisme, en sexuele 

immoral i tei t . 

Mannel i jkheid-Vrouwel i jkheidschaal ( MF) : Deze schaal 

geeft de mate weer waarin iemand leeft in de interessewereld 

van het andere geslacht. Een hoge uitslag bi j een man kan 

wi jzen op manifeste of verdrongen homosexuele neigingen. 

Bij vrouwen is hieromtrent geen enkel verband vastgesteld. 

Paranoiaschaal (Pa): Een hoge skore wijst op wantrouwen, 

overgevoeligheid, vervolgingswaan, soms ook grootheidswaan. 

In het algemeen kan men zeggen dat deze personen zeer l icht -

geraakt z i jn en star in hun interpersoonlijke verhoudingen. 

Psychotenieschaal ( Pt) : Deze schaal heeft betrekking op 

de aanwezigheid van fobieën , dwanghandelingen,obsessio-

nele gedachten, angsten en vrezen . Vaak gaat d i t samen met 

een vorm van lichte depressie, overdreven ongerustheid, en 

tobben, gebrek aan zelfvertrouwen of koncentrat îemoei l i jk-

heden. 

Schizofrenieschaal ( Sc): Een hoge skore wijst op de a a n 

wezigheid van bizarre en ongewone belevingen en gedra

gingen. 

Hypomanieschaal ( M a ) : De Ma-schaal betreft de mate van 

hyperaktiviteit in denken en doen. Een hypomaan persoon 

kan soms in praktiese moeilijkheden komen omdat hij teveel 
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zaken tegel i jk w i l ondernemen of omdat h'\\ z i jn entousjaste 
plannen later weer opgeeft. 

Sociale Introversieschaal ( Si): Deze schaal pretendeert de 
tendens te meten tot het vermijden van sociaal kontakt. 

De MMPI is vaak gebruikt om relaties te onderzoeken 
tussen ouderl i jke persoonlijkheidstrekken enerzijds en symp
tomen en gedragingen van hun kinderen anderzijds. Een van 
de regelmatig gepubliceerde resultaten van de M M P I -
research is dat de ouders van kinderen die z i jn verwezen voor ' 
psychologiese hulp signifikant meer afwi jk ingen op verschei
dene MMPI-schalen vertonen dan ouders van gewone kinderen 
( Anderson, 1969; Goodstein & Rowley, 1961; Hanvik & 
Byrum, 1959; Lauterback, London, & Brian, 1961; Liverant, 
1959; Marks, 1961; Wolk ing, Dunteman & Bai ley, 1967; 
Walk ing, Ouast & Lawton, 1966). 

Deze konklusie is doorgaans gebaseerd op resultaten van ex
perimenten waarbij de MMPI-skores van ouders van verwezen 
kinderen werden vergeleken met de skores van ouders van 
niet-verwezen kinderen. De verkregen verschillen waren 
doorgaans k l e i n , zodat het moeil i jk was om er een psycho
logiese interpretatie aan te geven. 

Gegeven de opzet van deze onderzoekingen z i jn er 
enige kritiese kanttekeningen te maken. 

Ten eerste bleek uit de al eerder genoemde studies van 
Kanner ( 1960) en Shepherd e . a . (1966) dat het verwezen 
worden van kinderen geen scherp kriterium is voor het al 
dan niet problematies z i j n . In het vorige hoofdstuk is boven
dien al aangetoond dat er een aanzienl i jke overlap in gedra
gingen is tussen probleemkinderen en gewone kinderen . 
Uiteraard verkleinen de misklassifikaties de verschillen 
tussen ouders van verwezen versus niet-verwezen kinderen. 
Logieser zou dan ook z i jn om niet uit te gaan van een k r i te 
rium als "verwezen of niet verwezen", maar om gedragsfre-
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kwenties als kr i tenum te hanteren. Uiteindel i jk vormen 
iemands gedragingen de basis voor het al dan niet als proble-
maties ervaren worden. 

Ten tweede en ook dit is in het vorige hoofdstak al aarr 
de orde gekomen T is "afwijkend z i j n " geen status die duide
l i jk onderscheidbaar is van "normaal z i j n " . Het is zeker zo 
waarschijnli jk de! iedereen in meer of mindere mate af 
wijkend en in meer of mindere mate normaal is. Bovendien 
b l i j k t ook uit de vorm van de MMPI zelf dat deze mensßpvat-
' t ing impliciet aan deze test ten grondslag l ig t . Zowel 
"normalen" als "afwi jkenden" kri jgen n . l . een aantal skores 
op dezelfde dimensies. Al leen het relatieve verschil der 
skores en niet een of ander absoluut verschil bepaalt u i te inde
l i jk of iemand als "afwi jkend" uit de bus komt. Op grond 
hiervan kan worden gesteld dat de dichotomisatie , het op
splitsen van kinderen in twee groepen, afwijkend tegenover 
normaal (of verwezen vs niet-verwezen) een verstoord beeld 
van de real i tei t oplevert. Natuurl i jker zou zi jn om kinderen 
niet volgens welk kriterium dan ook te scheiden in twee 
groepen, maar.om van een groep kinderen de gedragsfrekwen-
ties te korreleren met de ouderli jke MMPI-skores. 

Een ander punt van belang b i j de eerder vermelde MMPI -
research betreft de herhaaldelijk gestelde konklusie dat 
ouders van kinderen die verwezen z i jn voor psychologiese 
hulpverlening "meer afwijkend zi jn op verscheidene MMPI -
schalen" dan ouders in het algemeen. Deze konklusie heeft 
slechts dan praktiese waarde als kan worden aangetoond dat 
de ouders van verwezen kinderen ook meer probleemgedrag 
vertonen dan ouders in het algemeen. Het eerste onderwerp 
waarop in dit hoofdstuk nader zal worden ingegaan, heeft 
betrekking op wat voor relaties er bestaan tussen ouders ' 
MMPI-skores en de hoeveelheden probleemgedragingen die 
ze zelf thuis vertonen. 

De bovengenoemde problemen m.b . t . misklassifikatie en 
dichotomisatie van de onderzochte kinderen z i jn ook 
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aanwezig in de onderzoeken waarbi¡ wordt geprobeerd om 
ouders' MMPI-prof ie len in verband te brengen met symptomen 
en gedragingen van hun kinderen ( Anderson, 1969; Hanvik 
& Byrum, 1959; Walking e . a . 1967 en 1966). 
Kinderen kri ¡gen daarbij een etiket als agressief, neuroties, 
psychoties e tc . op basis van verklaringen van ouders en/of 
psychiatriese beoordeling. Er bestaat een groeiende hoeveel
heid informatie die suggereert dat de globale aanduidingen 
van ouders m .b . t . huidige gedragingen van hun kind niet 
a l t i j d korreleren met observaties van moeder-kind interakties 
in de laboratoriumsituatie of thuis. ( Crandall & Preston, 
1961; Honig, Tannenbaum & Caldwel l , 1968; Scha lock, 1958; 
Sears, Rau & Alpert ,1965; Smith, 1958;). Anderson (1969) 
kwam tot de konklusie dat de tradit ionele psychiatriese d iag 
noses onvoldoende z i jn voor de eisen van objekt iv i te i t en 
herhaalbaarheid die mogen worden gesteld aan een weten
schappelijk onderzoek. Cok Fontana (1966) komt op grond 
van een beschouwing van kliniese observatiestudie tot de 
konklusie dat het oordeel van de psychiater niet bruikbaar is 
als een gezond uitgangspunt voor een wetenschappelijke 
metodologie. 

Cm de genoemde problemen m .b . t . misklassifikatie en 
dichotomisatie te vermijden is hier een andere strategie ge
adopteerd. Moeders MMPI-skores werden gekorreleerd met de 
frekwentie van sommige probleemgedragingen van hun zoonsT 

zoals deze thuis konden worden geobserveerd. Dit vormt het 
tweede onderwerp dat in dit hoofdstuk aan bod komt. 

Het derde onderwerp was gelegen in het meer specifiek 
onderzoeken van in andere studies vastgestelde verbanden 
tussen moeders MMPI-skores en het gedrag van jongens die 
het label "agressief" of "heeft gedragsproblemen '' opgedrukt 
hadden gekregen. Wanneerde resultaten van Anderson (1969) 
Wolking e . a . (1966 en 1967) en Goodstein en Rowley (1961) 
gekombineerd worden, kan de konklusie getrokken worden 
dat moeders van agressieve jongens verhoogde skores vertonen 
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op de schalen D, Ну, Pd en dat hun skores op M f verlaagd 
is. In d i t hoofdstuk zal een poging worden gedaan om d e 
zelfde resultaten te verkrijgen door moeders MMPI-skores te 
korreleren met de frekwenties van probleemgedragingen van 
hun zoons. 

b. Proefpersonen 

Voor deze studie werd gebruik gemaakt van de gegevens 
van 26 ¡ongens en hun moeders . 

Hun demografiese gegevens zi¡n vermeld in tabel 7. 

c.Moeders MMPI-skores en hun eigen probleemgedrag 

Gegeven het feit dat hogere MMPI-skores verondersteld 
werden op een meer afwijkende persoonlijkheid te duiden, 
konden er positieve korrelaties worden verondersteld tussen 
moeders MMPI-skores en hun afwijkend gedrag (met uitzonde
ring van de Mf-schaal waarvoor negatieve kortelaties werden 
verwacht). Tabel 8 vertoont de verkregen korrelatie koe f i c i -
enten. 

Van de 117 verkregen korrelaties waren er 7 signifikant 
( ρ s .05) , slechts een fraktie meer dan wat op basis van 

toeval kon worden verwacht. Maar een onderzoek van elke 

MMPI-schaal afzonderl i jk suggereert dat de F en de M a -

schalen gerelateerd z i jn aan moeders afwijkende gedragingen, 

aangezien al le verkregen signifikante korrelaties optraden 

b i j deze schalen. 

Een hoge F-skore wordt vaak geïnterpreteerd als een po
ging om zichzel f slecht voor te doen. De resultaten van deze 
studie suggereren dat moeders F-skores signifikant positief 
gekorreleerd z i jn met moeders' Totaal probleemgedrag en 
daarvan speciaal met Afkeuring, Negat ief Bevel, en 
Schreeuwen. 

De moeder met een hoge Ma-skore wordt in het algemeen 
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Tabel 7. 
Demografiese informatie over de jongens en hun moeders die 

als proefpersonen voor de studie m . b . t . de M M P I als gedrags

voorspeller fungeerden*. 

Variabele 

Leefti jd jongens 

Leefti jd moeders 

Socio-ekonomiese status** 

Aantal kinderen in het gezir 

Geboortevolgorde der 

jongens 

Percentage gezinnen zonder 
vader 

Aantal bestudeerde 
gezinnen 

Mediaan Range 

8.16 6-12 

32.50 26-43 

4 .80 1-7 

3.08 2-6 

2.00 1-4 

23% 

26 

* Er waren geen gegevens beschikbaar met betrekking tot 

de intel lektuele kapaciteiten van deze kinderen. 

* * Gebaseerd op een systeem van Hollingshead & Redlich 

(1958) waarbi j in klasse 1 de maatschappelijke top-

funktionarissen worden ingedeeld, in klasse 4 o . a . 

kantoorpersoneel en lagere ambtenaren, en in klasse 

7 de ongeschoolde arbeiders. De range van de schaal 

is van 1 tot en met 7 . 
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Tabel 8 

Korrelaties van moeders' MMPI-schalen met hun probleemgedragingen 

Schaal 

L 
F 
К 
Hs 
D 
Ну 
Pd 
Mf 
Pa 
Pt 
Sc 
Ma 
Si 

Tot.Dev. 
-.07 
+.48** 
-.31 
+ .02 
-.25 
-.08 
+ .21 
+ .06 
+.04 
+.12 
+.20 
+ .33* 
+ .10 

AK 
+.04 
+.46** 
-.25 
+.09 
-.18 
-.14 
+.07 
+.30 
+.26 
+.21 
+.30 
-¡.10 
+.08 

Gedragingen 

KR 
- .10 
+.26 
-.08 
+ .05 
-.22 
+ .14 
+ .04 
+.09 
+.04 
+.05 
+ .24 
+ .41* 
- .07 

NB 
-.09 
+.43* 
-.38 
+.02 
- .02 
- .05 
+.23 
+ .16 
-.01 
+.24 
+.24 
+.24 
+.31 

• 

NE 
- .17 
+ .32 
- .38 
- .26 
- .36 
- .35 
- .22 
+ .09 
- .21 
- .14 
- .16 
+ .02 
+ .09 

NF 
-.09 
+ .26 
- .36 
- .00 
-.21 
- .00 
+.22 
+.15 
-.01 
+.10 
+.18 
+ .21 
+.26 

NG 
-.03 
+.09 
+.05 
- .07 
- .26 
+.10 
+.20 
- .37 
- .16 
- .26 
-.12 
+ .19 
- .20 

PL 
-.18 
+.29 
-.24 
-.02 
-.23 
+.06 
4.25 
- .19 
-.15 
- .01 
+.06 
+.40* 
+.00 

SR 
- .14 
+.33* 
- .34 
- .19 
- .16 
- .20 
+ .17 
+.08 
- .09 
+.09 
+ .06 
+ .31 
+.17 

* p^.05 
* * p<\01 
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gezien als rusteloos, impulsief, gemakkel i jk, geïrriteerd en 
onvoorspelbaar. De observatiegegevens lieten zien dat moe
ders hoeveelheden Totaal Probleemgedrag er een signifikant 
positieve korrelatie mee vertoonden, wat vooral veroorzaakt 
werd door hogere frekwenties van Krenken en Plagen. 

Voor a l le andere M M PI-schal en kon geen signifikant posi
t ieve korrelatie met een gedragskategorie worden aangetoond. 

d.Moeders MMPI-skores en het probleemgedrag van hun zoons 

Tabel 9 bevat de korrelatie tussen moeders MMPI-skores 
en de geobserveerde probleemgedragingen van hun zoons. 

Zoals kan worden gezien b i j inspektie van de kolom voor 
Totaal Probleemgedrag was er geen een schaal signifikant ge-
korreleerd met probleemgedrag in het algemeen. Een nadere 
beschouwing van de korrelaties tussen de MMPI-schalen en 
gedragingen onthult echter dat de Hs, D, Ну, Si en speciaal 
de L-schaal meer signifikante korrelaties vertonen dan op ba
sis van kans verwacht mocht worden. 

Van een persoon die hoog op de L-schaal skoort wordt in 
het algemeen aangenomen dat deze b i j z ichzelf hoog gewaar
deerde - maar zelden voorkomende- attitudes en gedragingen 

(zoals bijvoorbeeld nooit vloeken of nooit liegen) aanwezig 
acht en kan daardoor geïnterpreteerd worden als een poging 
om zichzel f goed voor te doen. 

Tabel 8 l iet zien dat moeders L-skores negatief gekorre-
leerd "waren met prakties al le onderzochte gedragingen van 
de moeders. Wanneer we echterde gedragingen van de 
jongens onder de loep nemen, b l i j k t dat de zoons de meeste 
signifikante korrelaties vertonen met hun moeders L-schaal. 
In feite vertonen 6 van de onderzochte 10 probleemgedra
gingen der zoons een signifikante positieve korrelatie met de 
L-skores van de moeders. 

e.Moeders MMPI-skores en de agressie van hun zoons. 



Tabel 9. 
Korrelatie van moeders' MMPI-schalen met probleemgedragingen van hun zoons. 

Schaal 

L 
F 
К 
Hs. 
D 
Ну 
Pd 
Mf 
Pa 
Pt 
Sc 
Ma 
Si 

Gedragingen 

Tot.Dev. 

+ .29 
-.19 
+.16 
+ .22 
+ .07 
+ .30 
-.12 
-.02 
-.11 
- .05 
+.04 
-.16 
+ .22 

AK 

+ .15 
-.31 
+ .11 
-.00 
-.15 
+.11 
-.14 
-.02 
-.15 
-.14 
-.09 
+ .06 
+.11 

ι 

KR 

+ .56* 
-.03 
+ .26 
+ .31 
+.32 
+.33** 
+.06 
-.01 
+.07 
+.01 
4.05 
-.58 
+.25 

NB 

+ .12 
-.08 
.-.01 
+.16 
-.07 
+.25 
-.03 
-.11 
-.17 
-.10 
+.05 
+.21 
+.13 

NE 

+.38* 
-.16 
+ .14 
-.02 
+.06 
+.03 
+.07 
+.11 
+.16 
-.05 
-.05 
-.42 
-.04 

NF 

-.01 
+ .21 
-.03 

NI 

+.43* 
-.11 
+ .13 

+.48*^.26 
+ .50*>.19 
+.38* 
+ .11 
-.13 
+ .07 
+ .32 
+ .31 
-.28 

+ .30 
-.04 
+.13 
-.01 
+.08 
+.14 
-.14 

+.58*J)-.21 

PL 

+ .35* 
-.07 
+.18 
-.06 
+.17 
-.06 
+.13 
+.23 
+.02 
+.07 
+.01 
-.27 
-.03 

SR |VZ 

+ .33v 

-.21 
+ .23 
+ .30 
+.18 
+ .40* 
-.15 
- . 2 2 
-.16 
-.11 
-.00 
-.17 
+ .18 

-;.io 
-.03 
-.03 
+ .19 
+ .16 
+ .18 
-.02 
+ .05 
-.15 
+ .14 
+ .12 
-.02 
+ .36* 

ZE 

+ .38 
-.22 
+ .19 
+ .18 
+.03 
+ .30 
-.17 
+ .01 
-.18 
-.09 
-.00 
-.14 
+ .14 

* p<.05 

* * p^.Ol 



Er is voorspeld dat moeders skores op de D, Ну en Pd-scha-

len positief gekorreleerd zi jn met agressie van hun zonen en 

bovendien dat de moeders van deze ¡ ongens gekenmerkt 

zouden worden door een lagere Mf -skore . Feiteli¡k werden er 

signifikante positieve relaties gevonden tussen het gedrag 

"slaan" (Negat ie f Fysiek Kontakt) van de ¡ongens en moeders 

D en Hy-schalen. Dezelfde signifikante relat ie werd gevonden 

tussen slaan van de ¡ongens en moeders' Hs en Si -schalen. 

Deze laatste bevindingen zi¡n nog niet eerder gerapporteerd 

in de MMPI - research . 

Verder bleken moeders Pd en Mf-skores geen korrelatie 

van enig belang op te leveren met de agressie van de ¡ongens. 

f .Diskussie 

De konklusie dat ouders van kinderen die verwezen zi ¡n 

voor psychologiese hulp signifikant meer afwijkingen op 

verscheidene MMPI -schalen vertonen dan ouders van normale 

kinderen heeft slechts dan prakt i ese waarde als kan worden 

aangetoond dat er een positieve relat ie bestaat tussen ouders 

MMPI-skores en hun probleemgedragingen. De hier onder

nomen studie over moeders MMPI-skores suggereert dat de 

bovengenoemde konklusie slechts relevant is met betrekking 

tot de F en M a - s c h a l e n . Dit betekent dat het etiket " a f w i j 

kend op verscheidene MMPI -scha len" voor moeders al leen 

maar prakt i ese waarde heeft voor de F en Ma-scha len . 

Omdat de in dit onderzoek bestudeerde probleemgedra

gingen slechts een gedeelte vormden van a l le gedragingen 

die potentieel problematies z i j n , kan terecht de vraag worden 

gesteld in hoeverre de verkregen resultaten van dit onderzoek 

gegeneraliseerd mogen worden. Het is echter wel duidel i jk 

dat toekomstige MMPI-research zal moeten verhelderen wat 

de praktiese betekenis is van "kleine verschillen in M M P I -

skores". Dit werd eens te meer noodzakeli jk doordat uit de 

ondernomen studie bleek dat niet a l le schalen positief 



korreleerden met de geobserveerde probleemgedragingen. 
Zo korreleerden moeders skores op de Ma-schaal- ,58 met 
de frekwentie van Krenken van hun zonen. 

Moeders skores op de L en Hy-schalen waren signifikant 
gekorreleerd met de probleemgedragingen van hun zonen.De 
resultaten met betrekking tot de Hy-schaal waren in overeen
stemming met de bestaande l i teratuur. Verscheidene keren is 
er namelijk al aangetoond dat ouders'skores op de Hy-schaal 
positief gerelateerd waren aan een variëteit aan symptomen 
van kinderen ( bijvoorbeeld: Anderson, 1969; Wolking e . a . 
1966) . 
. Van al de onderzochte gedragingen bleek "Negat ief Fysiek 

Kontakt" (slaan e .d . ) de meest belangri jke, aangezien de 
frekwentie van dit gedrag bi j jongens signifikant korreleerde 
met moeders Hs, D, Ну, en Si-skores. Dit gegeven onder
steunde de konklusies uit voorafgaande research m . b . t . d e 
relat ie tussen moeders skores en de agressie van hun zoons 
voor zover dat de D en Hy-schalen betrof. In tegenstelling 
daarmee bleken moeders Pd en Mf-skores geen positieve kor
re latie te vertonen met agressief gedrag der jongens. 

Een andere konklusie van de hier ondernomen studie was 
dat moeders die probeerden om in hun MMPI-skores "goed 
gedrag" voor te wenden (hoge L-skores) b i j observatie thuis 
inderdaad de minste probleemgedragingen vertoonden terwi j l 
hun zonen daarentegen juist de meeste probleemgedragingen 
lieten z i e n . In kontrast daarmee bleek dat moeders waarvan 
kon worden aangenomen dat ze in hun skores "slecht gedrag" 
probeerden voor te wenden (hoge F-skores) de meeste pro
bleemgedragingen vertoonden wanneer ze thuis werden ge
observeerd, terwi j l de gedragingen van hun zonen daarbij 
juist als het meest positief uit de bus kwam. 
De vraag die hier rijst is of moeders met hoge L-skores i n 
derdaad weinig probleemgedragingen vertonen of dat ze er 
ook tijdens de observaties in slagen om beter gedrag voor te 
wenden dan normaal. 
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Hetzelfde, maar dan in omgekeerde z i n , geldt voor de 
moeders met hoge F-skores. De studie van Johnson & Lobitz 
(1972) suggereerde dat ouders de gezinsrelaties er anders uit 
kunnen laten z ien , zowel in positieve als in negatieve z i n , 
wanneer z i j de instruktie kregen om dat te doen. Dus is het 
ook niet onmogelijk dat de moeders met hoge L of hoge F-
skores er in slagen een veftekend beeld op te roepen tijdens 
de observaties. 

Zoals de zaken er nu voor staan kan er nog geen def ini t ieve 
konklusie worden getrokken m.b . t .d i t onderwerp. 

Ondat deze studie alleen is gedaan m .b . t . moeders en 
niet tot vaders kunnen de resultaten van dit onderzoek niet 
worden gegeneraliseerd naar beide ouders. Daarvoor zou 
eerst een analoge studie voor vaders moeten worden opgezet. 

De toepassing van systematiese observatie in de natuurl i jke 
omgeving b l i j k t hier een nieuw licht te werpen op bestaande 
konklusies en inzichten in de MMPI-research. 
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7 . VERANDERING IN GEDRAGSFREKWENTIES V A N CUDERS 

ALS EEN FUNKTIE V A N BEHANDELING. 

α . Introduktie 

Vroegere onderzoekingen hebben aangefoond dat probleem-

gedragingen van kinderen onder kontrole staan van de ver

sterk inspatronen die door de gezinsleden worden verstrekt. 

( Hawkins, Peterson, Schweid & Byou, 1966; Johnson, Wahl , 

Mart in & Johansson, 1971; C'Leary & Becker, 1967; Shaw, 

1971). Hieruit kan de gevolgtrekking worden gemaakt dat 

gezinsleden - in het bijzonder de ouders - de eerst aangewe

zen personen z i jn om te worden getraind in gedragsverande

ring voor het bereiken van een vermindering in vertoond pro

bleemgedrag van een k i n d . In vele studies is al bewezen dat 

deze benadering van gezinsinterventie suksesvol is (Bernal 

e . a . 1968; Hastings, 1967; Hawkins e . a . 1966; Johnson, 

& Brown, 1969; C'Leary e . a . , 1967; Patterson & Brodsky, 

1966; Patterson e . a . , 1972 en 1968; T h a r p e . a . , 1968; 

Wahler, 1968; Wahler e . a . 1965; Wolf e . a . , 1964; 

Zeilberger e.a. ,1968). 

Omdat het sukses van deze gevallen tot stand kwam via 

het veranderen van de interaktiepatronen in het gez in, is het 

u i te indel i jke bewijs voor het nut van deze aanpak gelegen 

in het aantonen dat de bereikte veranderingen gehandhaafd 

bl i jven nadat de interventie is afgelopen. 

Deze kwestie m . b . t . de persistentie der intervent ie-

effeklen gedurende de fol low-up fase is nog nauwelijks 

onderzocht. In case-studies , waarbij steeds sprake was van 

1 proefpersoon leken de bereikte veranderingen van bl i jvende 

aard te z i jn (Hastings, 1967; Patterson e . a . , 1968; Wolf e . a . 

1964). Het probleem met dit soort studies is echter dat niet 

bekend is waarom zo'n geval geselekteerd is voor publ ikat ie. 

De mogelijkheid van een "toevalstreffer" mag hierbij niet 

over het hoofd worden gezien. Al leen f o l l o w - u p gegevens 
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gebaseerd op een gestandaardiseerde behandeling van meer
dere gezinnen die zich achtereenvolgens hebben gemeld (dus 
zonder selektieprocedure) kunnen de benodigde informatie 
leveren. 

De studies van Patterson e . a . , (1968 en 1972) leveren 
deze gegevens. In de studie van 1968 werden de ouders van 
v i j f agressieve jongens (die achtereenvolgens waren aange
meld voor behandeling) getraind in het effektief veranderen 
van de agressieve gedragingen van hun zoons. Observatiedata 
werden verzameld in de huisgezinnen ¡uist voor, gedurende, 
en 12 maanden na de behandeling om op deze manier het ef-
fekt der gevolgde behandelingsmetode te bestuderen. 
Vergel i jk ing van de basis-observatiegegevens met de data na 
afloop van de interventie laat zien dat de geobserveerde 
hoeveelheid agressief gedrag van de jongens met 65 tot 75 
procent is verminderd. De f o l b w - u p gegevens toonden aan 
dat de bereikte resultaten bi j drie van de vier gezinnen ge
handhaafd bleven. ( van het vi j fde gezin konden 12 maanden 
na de behandeling geen gegevens meer worden verzameld.) 

In de studie van Patterson e . a . van 1972 bleek de analyse 
der observât!egegevens die 6 tot 12 maanden na afloop der 
behandeling verkregen werden, duidel i jk te maken dat het 
gedrag van het probleemkind onder kontrole bleef of zelfs 
nog verbeterde in 8 van de 9 gezinnen. 
Maar omdat sommige behandelde gezinnen gedurende de 
foHow-up periode extra interventie ondergingen ( gemiddeld 
5 uur en 40 minuten), is niet geheel duidel i jk in hoeverre 
de positieve fo l low-up resultaten tot stand waren gekomen 
onder invloed van de extra intervent ie. 

Persistentie van de interventiefesultaten kan optreden als 
een funktie van veranderde gedragsfrekwenties der gezinsleden 
of als een funktie van veranderde konsekwenties voor speci
f ieke gedragingen. Hoewel deze twee mogelijkheden ge l i j k 
t i jd ig op kunnen treden is het niet noodzakelijk dat ze samen
gaan. Zo kunnen probleemgedragingen van een kind 



verdwijnen doordat bijvoorbeeld de ouders konsekwent z i jn 
geworden in hun reaktîes op het probleemgedrag van hun k ind , 
zonder dat daardoor de frekwentie van deze reaktie verandert. 

Dit hoofdstuk handelt over de eerste van deze twee topics: 
Veranderen de gedragsfrekwenties van ouders als een funktie 
van behandeling? 

b. Proefpersonen 

De proefpersonen voor deze studie waren 19 vaders en 27 
moeders van jongens die voor behandeling waren aangemeld 
i . v . m . agressiviteit. 
In tabel 10 z i jn de demografiese gegevens van de proefperso
nen weergegeven. 

c.De behandeling 

De gezinnen die op het Oregon Research Instituut werden 
behandeld, en waarvan de observatiegegevens voor deze 
studie werden gebruikt, werden geholpen in een gestandaardi
seerde vorm. Deze aanpak is gebaseerd op het principe van 
sociaal- leren, d . w . z . mensen leren hun gedragingen onder 
invloed van reakties van andere mensen. Dit betekent dat een 
gedrag veranderd kan worden door de personen uit de direkte 
omgeving te leren anders te reageren op een bepaald gedrag. 

Prakties gezien viel de behandeling onder te verdelen 
in een aantal stappen. De eerste fase omvatte het intake-
interview met de ouders waarin de gesignaleerde problemen 
werden doorgesproken. 
Bovendien kwamen er de omstandigheden die op het pro
bleemgedrag van invloed waren aan de orde. Verder werd 
aan de ouders gevraagd om enige tests en vragenlijsten in te 
vullen die mogelijk een verder l icht op de situatie kon 
werpen. Cok werd het prbleemkind zelf getest en geïnter
v iewd. 
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Tabel 10 

Demografiese informatie over de ouders die als proefpersonen 
fungeerden voor de studie m.b . t . verandering in gedrags-
frekwenties van ouders als een funktie van behandeling. 

Variabel 

Aantal 
Leeftijdsrane 
Socio-ekonomiese status* 

mediaan 
ra.ige 

Aantal kinderen 
mediaan 
range 

Leefti¡dsrange probleem
kinderen 

Geen vader in gezin 

Vaders 

19 
26-43 

4.57 
1-6 

3.06 
2-6 

5-12 

Moeders 

27 
26-43 

4.50 
1-7 

3.19 
2-6 

5-12 

360/o 

* Gebaseerd op een systeem van Hollingshead & Redlich ( 1958) 
waarbi¡ in klasse 1 de maatschappelijke topfunktionaríssen 
worden ingedeeld, in klasse 4 o . a . kantoorpersoneel en 
lagere ambtenaren, en in klasse 7 de ongeschoolde arbeiders. 
De range van de schaal is van 1 tot en met 7. 
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De tweede stap van het behandelingsprogramma bestond 
uit het observeren van het gezin thuis. Hierbi j werd gebruik 
gemaakt van het al eerder beschreven gezins-observatie-
systeem. Met behulp van de aldus verzamelde observatie-
gegevens werd een beeld verkregen van de versterkingspatro
nen tussen al le gezinsleden . Hiermee werd ook de relat ie 
zichtbaar tussen het probleemgedrag van het kind en de ver
sterkingspatronen die di t gedrag ondersteunen. Het inzicht in 
deze relaties vormde vanzelfsprekend de grondslag voor de 
verdere behandeling van het kind en de gezinsleden. 

In de derde fase leerden de ouders de principes van het 
sociaal leren aan. Dit gebeurde door het bestuderen van een 
geprogrammeerde instruktie waarin de elementaire begrippen 
met betrekking tot gedragsverandering werden doorgesproken. 
In het Nederlands is deze geprogrammeerde instruktie ver
schenen onder de t i te l " Problemen met k inderen", 
(Patterson & Gul l ion , 1972). 

Wanneer gebleken was dat de ouders de stof uit de gepro
grammeerde instruktie hadden begrepen, dan werden ze -als 
vierde stap in het behandelingsprogramma- getraind in het 
konkretiseren van hun klachten. In plaats ''an "mijn zoon was 
weer lastig vandaag" moest er worden gezegd "mi¡n zoon 
sloeg zi jn broertje vandaag vier keer" . O p deze manier werd 
mogelijk dat de ouders zelf de frekwentie van deze gedra -
gingen konden te l l en . 

Tijdens de vi j fde fase begonnen de ouders dan ook data 
te verzamelen met betrekking tot het probleemgedrag. O f 
het nu een probleemgedrag was dat de ouders wilden verzwak
ken of een positief gedrag dat ze wi lde versterken, het was 
noodzakeli jk dat het betreffende gedrag elke keer werd op
gemerkt als het optrad, zodat er steeds adekwaat op gere
ageerd kon worden. 

De zesde fase besloeg het uitvoeren van programma's 
voor gedragsverandering zoals die door de ouders en de tera-
peut gezamenlijk werden opgezet. 
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Het eerste gedrag waarmee de ouders gingen oefenen was 
" N i e t - l n w i l l i g i n g " . Dít gedrag was gekozen omdat gehoor
zaamheid prakties a l t i j d in redeli jk grote mate voorkwam 
bij^ kinderen met probleemgedragingen. Een verder voordeel 
was dat n ie t - inw i l l i g ing relat ief gemakkelijk te veranderen 
was. Daardoor werden de ouders verder gemotiveerd in het 
werken aan moei l i jker, meer ingewikkelde gedragingen. 

Wanneer de ouders voldoende gegevens hadden verzameld 
m .b . t . n i e t - i nw i l l i g i ng , dan werden ze uitgenodigd om deel 
te gaan uitmaken van de ouders-groep. Hier werden ze 
gesuperviseerd b i j het opstellen en uitwerken van program
ma's voor gedragsverandering. De ouders-groep bevatte drie 
tot vier ouderparen die allen bezig waren met het veranderen 
van probleemgedragingen van hun k ind . Normaal bleef elk 
ouderpaar gedurende 10 weken lid van deze groep, waarbij 
de groep een keer per week op een avond bi j elkaar kwam . 
Aan elk gezin werd ongeveer 30 minuten aandacht besteed. 
Het gesprek tijdens deze bijeenkomsten centreerde steeds 
rond de data en grafieken der ouders en verder over de 
speciale details van elk programma. De groepsleden die al 
meer ervaring hadden konden hierbi j waardevolle adviezen 
en ondersteuning geven. 

Nadat de ouders een behandelingsprogramma hadden op
gesteld en het in de ouders-groep hadden besproken werd het 
programma aan het kind ui tgelegd. 

Elke dag gedurende de t i jd dat er aan de gedragsverande
ring werd gewerkt, werden de ouders opgebeld waarbij ge
praat werd over de verzamelde data en de moeili jkheden die 
ontstonden bi j het toepassen van de programma's. Wanneer 
de ouders aan een tweede en derde programma begonnen 
werd er steeds minder opgebeld. Als de ouders een program
ma geheel zelfstandig konden opzetten en toepassen bleven 
de telefoontjes verder achterwege. Ook gingen deze ouders 
dan de oudersgroep langzamerhand ver laten. 

De laatste fase bevatte dan het werderom thuis observeren 
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om de bereikte veranderingen te kunnen evalueren. 

In de hier ondernomen studie werden de gedragingen der 

ouders voor en na de behandeling vergeleken. 

d . Resultaten. 

Gegeven de opzet van het behandelingsprogramma werd 

verondersteld dat de ouderl i jke probleemgedragingen zouden 

afnemen en de pro-sociale gedragingen een toename zouden 

laten zien na de behandeling. 

Tabel 11 vergel i jkt de gedragsfrekwenties van de vaders 

in de basis-observatie en onmiddelifk na de behandeling. 

Bovendien z i jn daarin de korresponderende F-waarden van 

de variantieanalyse weergegeven. 

Zoals tabel 11 laat zien vertoonde het Totaal Probleem

gedrag een signifikante * afname in de voorspelde r i c h t i n g . 

Dit was vooral duidel i jk voor Negatief Fysiek Kontakt. 

Nadat de behandeling was afgelopen werd b i j geen enkele 

vader het gedrag "slaan" meer waargenomen. Dit volgt l o 

gies uit het behandelingprogramma, aangezien de geprogram

meerde tekst die de ouders lezen (als onderdeel van de 

behandeling) specifieke en gedetailleerde beschrijvingen 

omvat van alternatieve ouderli jke reakties. 

De gegevens der vaders vertoonden geen signifikante 

toename in pro-sociale gedragingen. In feite was de moge

l i jkheid om zo'n signifikant e!"Fekt te verkrijgen nogal beperkt 

omdat enige der sterkste pro-sociale gedragingen (zoals 

Goedkeuring en Positief Fysiek Kontakt) niet geanalyseerd 

werden i . v . m . de onvoldoende stabi l i teit van deze gedra-

g i t i j j e n . 

Het feit dat de meeste gedragingen slechts weinig voor

komen vermindert de kracht van de variantieanalyse. Daar

om is voor d i t onderzoek of gezet op ρ < . 10. 



Tabel 11 
Veranderingen in gedragingen van vaders als een funktie 
van behandeling. 

Gedrag 

Aandacht 
Afkeuring 
Aanraken 
Aanreiken 
Inwil l igen 
Lachen 

Negat ief bevel 
Negativisme 
Neg.fysiek kontakt 
N i e t inwi l l igen 
Cpdracht 
Plagen 
Praten 
Spel 

Totaal probleem
gedrag 

Basis 
Observatie 
frekwentie 
per minuut 

1.146 
.194 

.022 

.023 

.064 

.029 

.014 

.006 

.016 

.270 

.017 ' 
2.942 

.783 

.334 

Einde 
van de 
behandeling 
frekwentie 
per minuut 

1.074 

.153 

.047 

.022 

.076 

.021 

.013 

.000 

.013 

.316 

.005 
3.289 

.426 

.224 

V a r i a n t e 
analyse 

.223 
1.204 

1.214 
.007 
.075 
.366 
.029 

4.054* 
.113 
.640 

1.057 

1.095 
.847 

4.077* 

* рч.10 
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Moeders gedragsfrekwenties z i jn weergegeven in tabel 12. 

De meest opvallende verandering was de toename van " G o e d 

keuring" ( ρ ^ . 0 0 1 ) in de voorspelde r i c h t i n g . Deze ge-

dragskategorie was in de geprogrammeerde instruktie duidel i jk 

aanbevolen als een gewenste positieve reaktie voor adekwaat 

gedrag. 

Moeders frekwenties voor "Positief Fysiek Kontakt", 

"Aanraken" en "Onnodige hulp" namen signifikant af . Dit 

was tegengesteld aan wat werd verwacht, omdat deze ge -

dragskategorieen als pro-sociaal kunnen worden aange

merkt. Een mogelijke verklaring voor deze onverwachte 

afname is dat deze meer of minder spontane reakties in de 

geprogrammeerde instruktie minder beklemtoond z i jn dan de 

niet-sociale en verbale vormen van versterking. Aangezien 

de moeders k laarb l i jke l i jk hun inspanning spendeerden aan 

het doen toenemen van de meer benadrukte verbale lof

pr i jz ingen, is het mogelijk dat hun fysieke reakties door hen

zelf wat vergeten en door de terapeuten wat over het hoofd 

gezien z i j n . 

Hoewel de meeste probleemgedragingen van de moeders 

afnamen, was geen enkele van deze veranderingen s i g n i f i 

kant. 

e. Diskussie 

De studie die hier is uitgevoerd, l iet zien dat vaders iets 

minder probleemgedrag en moeders meer pro-sociaal gedrag 

vertoonden. Het laatste effekt was omgekeerd voor de meer 

fysiek georiënteerde gedragingen, speciaal "Positief Fysiek 
Xontakt" . 
C p dit moment is nog niet bekend of deze resultaten ver
oorzaakt worden door een algemeen behandelingseffekt of 
door meer specifieke aspekten van het hier uitgevoerde 
behandelingsprogramma. Dit kan worden onderzocht door 
stjdies waarbij aspekten van de interventie funktioneren als 
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Tabel 12 
Veranderingen ¡η gedragingen van moeders als een funktie 
van behandeling. 

Gedrag 

Aandacht 

Afkeuring 

Basis

observatie 

frekwentie 

per minuut 

1.010 

.321 

Aanraken,aanreiken .074 

Goedkeuring 

Inwil l igen 

Krenken 

Lachen 

Negatief bevel 

Negativisme 
Neg.fysiek konta 
Negeren 

N i e t inwi l l igen 

Neutraal gedrag 

Opdracht 

Onnodige hulp 

.056 

.026 

.009 

.128 

.053 

.020 
kt .012 

.041 

.013 
1.502 

.446 

.014 

Pos.fysiek kontakt .110 
Plagen 

Praten 

Spel 

Schreeuwen 

Werk 

Totaal probleem

gedrag 

.017 
2.994 

.282 

.011 

3.431 

.515 

Einde van de 

behandeli ng 

frekwentie 

per m inuut 

1.022 

.440 

.031 

.134 

.036 

.006 

.089 

.038 

.015 

.012 

.034 

.024 

1.747 

.486 

.007 

.035 

.004 

3.269 

.247 

.006 

3.236 

.441 

Variantie 

analyse 

.012 

.372 

2.959* 

15.130**** 

1.125 

.326 

1.374 
.607 

.589 

.000 

.363 

1.299 
1.147 

.823 
3.252* 

7.913 *** 
2.027 

2.131 

.028 

.786 

.281 

1.212 

* p<.10 
** p<:.05 

*** p<.01 
* * * * p<.001 
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onafhankelÍ¡ke variabelen. 
In het algemeen ondersteunen de resultaten van de hier 

ondernomen studie de hypotese dat ouderli jke probleemgedra
gingen afnemen en de pro-sociale gedragingen toenemen als 
een funktie van de beschreven behandeling. Het belang van 
deze konklusie is vooral gelegen in het feit dat de verande
ringen in frekwenties van ouderli jke gedragingen op z'n 
minst gedeeltel i jk medebepalend z i jn voor de resultaten op 
lange termijn van de pogingen tot het toepassen der principes 
van het sociaal-leren op de gezins- interakt ie. De komple-
mentaire rollen die het toepassen van positieve en negatieve 
reakties op probleemgedrag , en de konsekwentheid van dat 
toepassen , spelen bi j het ui teindel i jke resultaat van deze 
pogingen zullen bepaald moeten worden door toekomstig 
onderzoek. 

Uit de studie van Walter (1971) is gebleken dat ouders 
door een terapie bereikte verbeteringen rapporteerden terwi j l 
objektief kon worden vastgesteld dat er geen terapie had 
plaats gevonden en er objektief ook geen veranderingen wa
ren opgetreden in gedragsfrekwenties. De hier ondernomen 
studie laat zien dat observatie in de natuurl i jke omgeving 
een eigen (meer objektieve) bijdrage kan leveren bi j het eva
lueren van terapeutiese strategieën. 
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8 . GERAPPORTEERD VERSUS GEOBSERVEERD PROBLEEM

GEDRAG. 

α . Introduktie 

Vele onderzoekers maken gebruik van interviewgegevens 

b i j de bestudering van de gezins-interaktie en ouder-kind 

relaties. Dit gebeurt vooral omdat door een interview op 

een ekonomiese en eenvoudige manier gegevens verzameld 

kunnen worden met betrekking tot attitudes en gedragingen 

in het heden en verleden. Jammer genoeg z i jn er al ver

scheidene studies verschenen waaruit b l i j k t dat globale be

oordelingen of beschrijvingen die ouders van hun kinderen 

gaven onbetrouwbaar z i jn omdat z i j niet korreleren met 

observatiegegec;e 'ens die zowel in de laboratoriumsituatie 

als thuis verkregen worden. Honig, Tannenbaum en Caldwell 

(1968) slaagden er niet in om een duidel i jke overeenkomst 

aan te tonen tussen gegevens van interviews en van direkte 

observaties. Crandall en Preston (1961) lieten zien dat ver

baal uitgedrukte behoeften en u i ter l i jk waarneembaar gedrag 

van moeders soms niet korreIeerden. McCord en McCord (1961) 

vonden verscheidene verschillen tussen gerapporteerd en g e 

observeerd gedrag. Peine (1970) rapporteerde dat moeders 

die gevraagd waren om zorgvuldig gedefinieerde probleem

gedragingen van hun kinderen te observeren en in grafiek te 

brengen onjuiste informatie verschaften waarbij de meeste 

gedragsfrekwenties onderschat werden. 

Verscheidene Faktoren kunnen bijdragen aan de onbetrouw

baarheid van de antwoorden die in een interview worden ge

geven. Deze faktoren worden besproken in de volgende ka-

tegorieen: a . Inhoud van het interview, 

b. Tijd tussen het optreden van het gedrag en het 

interview daarover, 

c . Karakteristieken van de interviewer, en 

d . Karakteristieken van de ondervraagde. 
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b. Inhoud van het interview 

Er kan terecht een vraagteken worden gezet achter de 
vraag of mensen hun leven konceptualiseren in dezelfde taal 
en overeenkomstige termen zoals die door de onderzoeker 
wordt gebruikt. Dus wanneer er vragen worden gesteld is er 
een kans dat de manier waarop de ondervraagde de vragen 
interpreteert, verschilt van de interpretatie van de inter
viewer. Hoe meer gestruktureerd de vragen z i j n , des te min
der ruimte bl i ¡ f t er over voor vri¡e interpretat ie. 

McGraw en Mol loy (1941) interviewden moeders twee 
keer met betrekking tot de ontwikkel ing van hun kinderen, 
de eerste keer op een algemene w i j ze , de tv/eede keer met 
meer gedetailleerde en gespecificeerde vragen. De juistheid 
van de verkregen inlichtingen bleek duidel i jk beter b i j het 
tweede interview, aangezien de daarbij verkregen informatie 
veel beter overeenkwam met de kinderen zoals deze door 
stafmedewerkers gedurende hun ontwikkeling waren verzameld. 
Deze resultaten duiden erop dat er in een interview-situatie 
mogelijk begripsverwarring kan bestaan tussen de interviewer 
en de ondervraagde. 

c .T i jd tussen optreden van gedrag en de afname van het inter-
view 

Er bestaat een indrukwekkende hoeveelheid bewijs voor de 
stell ing dat antwoorden in een interviewsituatie onbetrouw
baarder worden naarmate er tussen het optreden van gedrag en 
de afname van het interview een langere tijdsperiode l ig t . 
Pyles, Stolz, en Mc tarlane (1935) vonden dat tegen de t i jd 
dat kinderen 21 maanden oud waren, moeders dermate onbe
trouwbaar waren in het geven van antwoorden m .b . t . 
zwangerschap en geboorte van hun k ind, dat de gegevens 
niet voor onderzoek konden worden gebruikt. Wenar en 
Coulter (1961) interviewden moeders twee keer met een 
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tussenpoos van drie tot zes ¡aar over hun kinderen. In 43% 
der gevallen bleken er verschillende antwoorden te worden 
gegeven. Haggard, Brekstad en Skard (1960) vergeleken 
eveneens de resultaten van een eerste onderzoek en een 
later ondernomen herhaling daarvan. Ook z i ¡ vonden dat 
deze gegevens hoogst onbetrouwbaar waren. Verder toonden 
zi¡ aan dat er geweldige verschillen waren van moeder tot 
moeder in de konsistentiegraad van hun antwoorden. Robbins 
(1963), die interviews en herinneringsgegevens gebruikte 
als onderdeel van een longitudinale studie, kwam tot de 
konklusie dat ouders erg onnauwkeurig waren in het her in 
neren van details over hun metodes m .b . t . het opvoeden 
van hun kinderen en de vorderingen in de ontwikkel ing der 
kinderen. 

Pascal en Jenkins (1961) wi jzen op het fenomeen dat ver
kregen antwoorden op vragen over vroegere ervaringen vaak 
betrekking hebben op latere leefti¡dsfasen. Als een proef
persoon bijvoorbeeld gevracgd wordt naar een herinnering 
over z i jn ouders uit z'n vroegere kinderjaren wordt er een 
gebeurtenis beschreven die plaats bleek te vinden toen 
de proefpersoon tien jaar oud was. 

Dezelfde auteurs suggereren drie mogelijke oplossingen 
voor het ti jdsprobleem. De eerste mogelijkheid is gelegen 
in het vragen naar dezelfde informatie b i j meerdere personen 
zoals ouders, buren en vrienden . 
Wanneer al deze ondervraagden hetzelfde antwoord geven op 
een vraag , mag worden aangenomen dat het antwoord be
trouwbaar is. Vaak is hiervoor een bezoek aan de plaats 
waar het subjekt vroeger leefde noodzakel i jk . Het zal geen 
betoog behoeven dat deze metode zeer veel t i jd opeist 
waardoor het slechts weinig wordt toegepast. 
De tweede mogel i ikheid,-die alleen als laatste toevlucht 
wordt aanbevolen, ingeval al le andere metodes om konsistente 
informatie te kri jgen hebben ge faa ld - is gelegen in het ge
bruik van diepe relaxatie en/of hypnose als hulpmiddel om 



informatie in te winnen over iemands ¡eugdervaringen. 
Cok deze metode is niet populair, omdat hypnose nog voor 
velen een angstaanjagend verschi¡nsel is. Bovendien is niet 
elke interviewer grondig getraind in deze gang van zaken. 
De derde metode die Pascal en Jenkins (1961) beschrijven 
houdt in dat aan proefpersonen geen antwoord of mening ge
vraagd wordt. In plaats daarvan kri jgt de ondervraagde per
soon de opdracht om "gedragsgebeurtenissen" te beschrijven 
die betrekking hebben op het onderwerp waarover informatie 
gewenst wordt. Een gedragsgebeurtenis wordt hierbi j gedef i 
nieerd als een opeenvolging van stimulus en response m .b . t . 
menselijk algemeen gedrag, dat duurt totdat er een radikale 
verandering in de stimulussituatie optreedt die merkbaar is 
aan de reakties van de proefpersoon. 

Het grote voordeel van deze metode is gelegen in het feit 
dat de onderzoeker zich beperkt tot het vragen van konkrete 
zo objektief mogeli jke beschrijvingen van gebeurtenissen. 
Hierdoor worden foutenbronnen als subjektieve meningen en 
gevoelens van de proefpersoon uit de weg gegaan. De onder
zoeker beoordeelt achteraf in hoeverre de beschreven gedra
gingen al dan niet afwijkend z i j n . Pascal en Jenkins (1961) 
slagen er op deze manier in om signifikante verschillen aan 
te tonen in de jeugdsituatie van alcohol ic i en n i e t - a l c o -
ho l i c i , terwi j l d i t niet l u k t d . m . v . een normaal interv iew. 
Ongetwi j fe ld is de beschreven metode een verbetering t . a . v . 
het gewone interview als het gaat over herinneringen van 
vroeger. Waar in di t geval ook geen rechtstreekse ob
servatie meer mogelijk is, l i jk t het dan ook de meestbelo-
vende metode ter verkri jging van zo betrouwbaar mogelijke 
informatie over vroegere t i j den . Bl i j f t over, dat ook de 
weergave van gedragsgebeurtenissen over de t i jd heen aan 
betrouwbaarheid inboet. 

d.Karakteristieken van de interviewer 



Aspekten van de persoonlijkheid en het gedrag van de 
interviewer kunnen de antwoorden van de ondervraagde beïn
vloeden. Dohrenwend, Colombotbs, en Dohrenwend (1968) 
vonden dat antwoorden beïnvloed werden wanneer er of t e 
veel of te weinig sociale afstand tussen interviewer en onder
vraagde bestond. Weiss (1968) kwam tot de konklusie dat 
beïtivloeding der gegeven reakties kon worden bereikt door 
een kombinatie van ongeli jke status van de interviewer en 
ondervraagde enerzijds en een zeer goed kontakt anderzijds. 
Siegman, Pope, en Blass (1969\ toonden aan dat onder
vraagden meer antwoorden gaven aan interviewers met een 
hoge dan met een lage status. 

Matarazzo en Wiens (1967) vonden dat de interviewer de 
gemiddelde lengte van stilte-periodes kon manipuleren. 
Verder toonden Matarazzo en Wiens (1966) aan dat een inter
viewer de gemiddelde lengte van de antwoorden van een 
ondervraagde kan laten toe- of afnemen door technieken toe 
te passen als het schudden met het hoofd en hmm - hmm 
zeggen. 

e.Karakteristieken van de ondervraagde 

Iedereen neemt een situatie op z i jn eigen, meer of minder 
subjektieve manier waar. Daardoor worden persoonlijke per
cepties van de te beoordelen situaties een bron van onbe
trouwbaarheid van interview-gegevens. Kohn en Carrol 
(1960) vonden dat het beeld dat werd geschetst van gezins
gebeurtenissen uit het verleden aanzienl i jk varieerde, af
hankeli jk van het gezinslid dat z i jn visie gaf. Eron,Banta, 
Wälder, en Laulicht (1961) konkludeerden dat vaders' en 
moeders' beschrijvingen van het gedrag van hun kinderen 
slechts laag korreleerden. Dit werd waarschijnl i jk veroorzaakt 
doordat vaders en moeders hun kinderen doorgaans op ver
schillende ti jdstippen van een dag zien en bovendien ver
schillend op hun kinderen reageren. 
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Haggard e . a . ( i 960 ) rapporteerden dai als een ondervraagde 

persoon angst associeerde met een onderwerp waarover hif 

ondervraagd werd, het veel minder waarschifnlijk was dat er 

een betrouwbaar antwoord werd gegeven. 

Het is zeer de vraag of mensen onplezierige gebeurtenissen 

zul len rapporteren zonder defensieve mechanisme zoals selek-

t ief vergeten en vervorming. Smith (1958) toonde aan dat het 

moeil i jker was om "defensieve" moeders te onderscheiden 

van gewone door hun antwoorden op interviewvragen dan 

door de var iabi l i te i t van hun gedrag onder observatiekondi-

t ies. 

In vele empiriese studies is aangetoond dat de faktor 

"sociale wenseli jkheid" de antwoorden van een ondervraagde 

op vragen I i ¡st-ïtems belhvloedt.Een ouder kan zich onzeker 

voelen over z i jn normaal vertoonde gedrag en kan daarom een 

volledig of gedeeltel i jk vertekend beeld geven van de r e a l i 

teit om zodoende een indruk te vestigen die sociaal meer g e -

aksepteerd l i j k t . McCord en McCord (1961) vonden dat de 

val id i te i t van interviews begrensd werd door tendens van de 

ouders om het beeld van hun gezinsleven overeen te laten 

komen met het kultureel stereotype patroon. 

Robbins (1963) rapporteerde dat in de onnauwkeurigheden 

die moeders begingen bij de herinnering van informatie met 

betrekking tot de ontwikkeling van hun kinderen, de neiging 

zichtbaar werd tot het volgen van de aanbevelingen van een 

beroemde , in de belangstelling staande expert in het op 

voeden van de kinderen. 

Wanneer we de konklusies van a l le vermelde studies t e -

samen nemen, dan is het gebruik van interviewgegevens als 

een betrouwbare bron van informatie voor research-doel

einden weinig bemoedigend. 

Een alternatief voor het verkrijgen van informatie van de 

ouders is het gebruiken van beoordelingsschalen. In dat geval 

wordt dan ouders gevraagd om karakteristieken of gedragingen 

te beoordelen op een schaal waarvan de uiteinden gedef in i -
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eerd z i j n . Wanneer er een faktoranalyse is uitgevoerd op 

a l le skores, kunnen de skores van verschillende schalen 

worden gekombineerd tot fak tor-skores. Becker (1960 en 1964) 

Patterson en Fagot (1967) leveren goede voorbeelden van deze 

aanpak. Het heeft het nadeel van een kwantitat ief verlies 

van infomatie maar het voordeel van een veel grotere b e 

trouwbaarheid der gegevens. 

De hier ondernomen studie is een poging om twee soorten 

interview-gegevens te onderzoeken. Deze gegevens werden 

verkregen vanuit intake-interviews met de ouders van 

agressieve jongens die voor psychologiese behandeling waren 

aangemeld. De eerste serie gegevens bestonden uit de an t 

woorden van ouders op de vragen of hun kind bepaalde g e 

dragssymptomen vertoonde. De tweede serie gegevens werd 

verkregen door v i j f faktorskores af te leiden uit het konblne-

ren van moeders beoordeling van verscheidene karakteris

t ieken van haar k i n d . Beide series gegevens werden verge

leken met de resulataten van de observaties die in de g e z i n 

nen plaatsvonden. 

f . Proefpersonen 

De proefpersonen voor dit onderzoek waren de moeders 
van 35 jongens. Tabel 13 geeft de demografiese gegevens 
van deze jongens weer . 

g . D e Symptomen- check- l i js t 

Gedurende het intake- interview werd aan de ouders o . m . 

gevraagd welke gedragsproblemen m . b . t . hun zoon moe i l i j k 

heden opleverden. Hierbij werd gebruik gemaakt van een 

lijst met 63 probleemgedragingen die volgens Patterson (1964) 

vaak worden genoemd door ouders die een psychologiese 

behandeling zoeken voor hun k ind . 

Omdat een statisties signifikante relat ie met geobserveerd 



Tabel 13. 
Demografiese informaties over de proefpersonen van de studie 
m .b . t . gerapporteerd versus geobserveerd probleemgedrag. 

Variabele 

Aantal 
Leefti jd 

Ras 

Aantal broertjes 
of zusjes 
Percentage gezinnen 
zonder vader 
Socio-ekonomiese status** 

Geboortevolgorde in 
het gezin 

Symptomengroep 

35 
Mdn = 8.19 
Rng = 5-14 
34 blank 
1 aziaties 

Mdn = 3.06 
Rng = 2-6 

3 1 % 
Mdn = 4.56 
Rng = 1-7 

Mdn = 2.04 
Rng = 1 -4 

Schalen-groep 

15 
Mdn = 9.00 
Rng = 6-14 

14 blank 
1 aziaties 

Mdn = 3.00 
Rng = 2-5 

40% 
Mdn = 4 .87 

Rng= 1-7 

Mdn = 1.75 
Rng = 1-4 

* * De geskoorde jongens in de schalen-groep maakten ook 
al len deel uit van de symptomengroep. 
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gedrag slechts bereikt kan worden als tenminste 5 van de 35 
fongens di t probleemgedrag vertoonden, werd besloten om 19 
gedragingen van verdere analyse uit te sluiten aangezien z i j 
aan deze eis niet konden voldoen. Bovendien kwam nog een 
gedrag (Vraagt aandacht) niet voor analyse in aanmerking 
aangezien di t gedrag voor 31 van de 35 jongens door de 
ouders waren gerapporteerd. 

Research door Hewitt en Jenkins (1964), Himmelweit (1953) 
Peterson (1961) en Peterson, Quay, en Cameron (1959) toonde 
aan dat het totaal aan probleemgedragingen uit twee onder
scheiden groepen bestaat. Peterson (1961) noemde ze " G e 
dragsproblemen", waarbij het kind z'n impulsen afreageert 
in z'n situatie , waardoor de omgeving de dupe wordt, en 
"Persoonlijkheidsproblemen" waarbij het kind z'n impulsen 
k laarb l i jke l i jk onderdrukt, waardoor het z e l f d e gevolgen 
ondervindt. Aangezien van gedragsobservatie niet werd ver
wacht dat het persoonlijkheidsproblemen zou onthul len, werd 
besloten dat in dít onderzoek alleen de gedragsproblemen be
studeerd zouden worden. Uiteindel i jk werden daardoor 25 
symptomen in deze studie gebruikt voor verder onderzoek. 

h.Het schalen-systeem 

De gebruikte versie bestond uit 47 tweezijdige gedef in i 
eerde 7-punts beoordelingsschalen. Dit systeem is een l i ch te
l i jk gewijzigde versie van het oorspronkelijke systeem van 
Becker (1960 en 1964). De door Becker gebruikte items wer
den geanalyseerd door Patterson en Fagot (1967), waarbij 
gebruik werd gemaakt van de skores van ouders van school
gaande kinderen. D .m.v . een faktor-analyse werden de v o l 
gende v i j f faktoren geproduceerd: "Ontspannen" Terugge
t rokken" , "Gebrek aan agressie", " Intel lectueel e f f i c ien t " , 
en "Gedragsproblemen". 

Gedurende het intake-interview was aan 15 moeders ge
vraagd om het schalen-systeem in te vu l len . 
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Voor de complete versie van het schalen-systeem plus de u i t 
werking ervan zie bi j lage 1 . 

i .De relatie tussen symptomen en geobserveerde probleem-
gedragingen 

Cm empiries te bepalen van welke symptomen veronder
steld kon worden dat ze signifikant zouden korreleren met 
een geobserveerd gedrag, werd aan 12 personen gevraagd om 
elke kombinatie van gedragingen en symptomen neer te 
schrijven waarvan kon worden verwacht dat ze een signifikant 
positieve korrelatie zouden vertonen. A l l e 12 beoordelaars 
waren terapei.'ten of observatoren die uitgebreide professione
le ervaring hadden met zowel het observatiesysteem als de 
symptomen checkl i js t . 

Deze strategie is gevolgd om het aantal korrelaties die onder
zocht worden, zoveel mogelijk te verminderen. Indien deze 
niet gereduceerd zouden worden, zou alleen op basis van 
toeval verscheidene korrelaties signifikant positief u i tva l len . 

Een positieve relatie tussen symptomen en gedrag werd 
in deze studie gehypotetiseerd als tenminste zes van de 
twaalf beoordelaars dezelfde beoordeling gaven. Tabel 14 
bevat de voorspellingen van de beoordelaars. 

¡.De relatie tussen de faktor-skores en geobserveerde probleem-
gedragingen 

Omdat het gebruikte observatiesysteem is ontworpen en 
gebruikt voor de observatie van jongens die agressief of 
aversief gedrag vertonen (Patterson en Cobb, 1971; Patterson, 
Cobb, en Ray, 1972) werd voorspeld dat de faktor "Gebrek 
aan agressie" een signifikant negatieve korrelatie zou ver
tonen met de geobserveerde probleemgedragingen, en dat de 
faktor "gedragsproblemen" een signifikant positieve korrela
t ie zou laten z ien . 
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Tabel H 
Voorspellingen van positieve 

geobserveerde gedragingen e 

¡ongens. 

Geobserveerde gedragingen 

Afkeuring 

Krenken 

Nega t ie f Bevel 

Negativisme 

Neg. fys iek kontakt 

N i e t - i n w i l l i g e n 

Plagen 

Schreeuwen 
Vernielzucht 
Totaal probleemgedrag 

korrelaties tussen frekwentie van 

ι symptomen van de onderzochte 

Symptomen 

Agressief 

Destruktief 

Opscheppen 

Agressief 

Moei l i ¡kheden met autor i 

te i ten . Moei l i jkheden met 

ouders. 

Ui tdagend. Moe i li jkheden 

met autor i te i ten ,moei l i jkhe

den met ouders. Negativisme 

Agressief, moeili jkheden met 

broertjes en zusjes,Vechten, 

Dr i f tbuien. 

Uitdagend, Moei l i jkheden 

met ouders, moei li jk onder 

kontrole te houden. 

Moei l i jkheden met broertjes 

en zusjes. 

Luid, G i l l e n , D r i f t b u i e n . 

Agressief, Destruktief. 

Agressief, Moei l i jkheden met 

autor i te i ten, moeili jkheden 

met ouders, moeili jk onder 

kontrole te houden, M o e i l i j k 

heden met broertjes en zusjes 

Vechten , Dr i f tbuien. 

94 



к. Resultaten 

De resultaten van een point-biserial korrelatie tussen de 
Symptomen en de frekwenties van de geobserveerde probleem
gedragingen z i jn weergegeven in tabel 15. 
Zoals kan worden gezien z i jn de meeste korrelaties positief 
en laag. Slechts v i j f waren signifikant positief ( p . o O S , 
tweezi jdig getest). 

Een vergel i jk ing van tabel 14 en 15 laat zien dat van de 
23 veronderstelde positieve korrelaties er slechts een s igni
fikant was (Destruktief-destruktief). Verrassend genoeg was 
er ook een signifikant negatief (Negativisme-negativisties). 
Dit laatste is een duideli jk voorbeeld van een et iket dat ver
schillend werd gebruikt door de ouders en de beoordelaars. 
De resultaten suggereerden dat de beschrijving door ouders 
van probleemgedragingen van hun zoons niet in overeenstem
ming z i jn met de observatiegegevens. 

De korrelatie tussen de faktorskores en de frekwenties van 
de geobserveerde probleemgedragingen z i jn weergegeven in 
tabel 16. 

Klaarb l i jke l i jk was faktor III (Gebrek aan agressie) een 
goede index voor het voorspellen van observeerbare pro-
bleemgedragingen aangezien 9 van de 11 korrelaties s igni
fikant waren ( p < . 10). 

Faktor V (Gedragsproblemen) vertoonde een signifikant 
positieve korrelatie met "Afkeur ing". Dit gedrag bleek even
eens sterk gekorreleerd met faktor IV (Intel lektueel e f f i c i e n t ) . 

Gegeven het grote aantal voorspelde korrelaties schijnt 
het schalensysteem een nuttig instrument te z i jn b i j de bestu
dering van agressief gedrag. 

I. Diskussie 

In de hier ondernomen studie bleek geen konstant posi
tieve relat ie aantoonbaar te z i jn tussen de gedragssymptonren 
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Tabel 15. 
Point-biserial korrelatie tussen de symptomen zoals die door de 
ouders werd beschreven en de frekwentie van probleemgedra
gingen zoals die geobserveerd werden bi j de onderzochte 
¡ongens ( N = 35 ). 

Gedragskodes 
Symptomen 

Agressief 
Brandstichten 
Destruktief 
Driftbuien 
G i l len 
Hyper-aktief 
Impulsief 
Liegen 
Luid 
Moei l i jkheden met 
autoriteiten 
Moei l i jkheden met 
broertjes en zusjes 
Moe i l i j k onder 
kontrole te houden 
Moei l i jkheden met 
ouders 
Negativisme 
N ie t in staat omt« 
presteren 
N ie t in staat om ζ 

te koncentreren 

Onvoorspelbaar 

Opscheppen 
Provoceren 

Prikkelbaar 
Sloom 

A K . 

.05 

- . 0 2 

.16 

.20 

.14 

. 0 1 

. 2 3 

- . 0 5 
.19 

.10 

.06 

.05 

.08 

- . 4 5 * * 
1 

І .18 
eh 

.21 

.03 
- . 2 4 
- .24 

.12 

.22 

KR. 

.11 
-.08 

.18 

.10 

.20 

.11 

.15 

.11 

.10 

.12 

.08 

.08 

.09 
- . 3 7 * 

.25 

.17 

.29 
- .12 
- .15 

.15 

.23 

N B . 

- . 1 5 
- . 1 2 

.23 
- . 0 8 

. 0 1 

. 2 4 

.24 
- . 0 7 

.09 

.27 

.01 

.00 

.24 
- . 5 4 * * ' 

.27 

.40* 
-.02 
-.32 
-.12 
- . 0 7 

.25 

N E . 

.24 

.12 

.13 

.20 

.21 
- . 1 6 

.24 
- . 3 2 

.24 

- . 0 6 

.21 

.13 

.26 
- . 2 3 

- . 0 3 

- . 2 2 
- . 2 7 
- . 2 1 

.06 

.17 
- . 2 2 

NF. 

.17 
-.07 

.38* 

.29 

.18 

.12 

.14 

.18 

.35* 

- . 0 3 

.18 

- . 0 5 

.24 

- . 1 3 

- . 0 2 

.03 
- . 0 8 
- . 1 1 
- . 0 8 

.17 
- . 0 4 

N I . 

.24 

-.07 

-.20· 
.27 
.21 
.21 

.31 

.01 

.23 

.17 

.18 

.07 

.16 
- . 3 8 * 

.18 

.14 

.15 
- . 2 0 

.00 

.22 

.22 
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Vervolg tabel 15. 

Symptomen 

Stelen 

Streken uithalen 

Uitdagend 

Vechten 

AK 

.01 

.05 

.01 

.29 

KR 

.16 

- . 1 0 

.08 

.17 

Gedragskodes 

NB 

- . 0 3 

.05 

- . 11 

.03 

NE 

.08 

- . 2 0 

.25 

.12 

NF 

.07 

-.11 

.09 

.06 

N I 

.12 

.13 

.18 

.11 

* p<.05 
* * p<.01 

* * * p<.001 

Agressief 

PL 

.30 

Brandstichten - . 1 2 

Destruktief 

Driftbuien 
G i l l e n 

Hyper aktief 
Impulsief 

.00 

.17 

.25 

.22 

.28 
Liegen - . 10 

Luid .12 
Moei li jkheden met 
autoriteiten . 11 

Moei l i ikheden met 
broertjes en 

zusjes 

Moeilijk».<wider 

kontrole te houc 

.10 

en 

τ· 2 1 

Moeil i jkheden met 
ouders .08 

SR 

- . 0 4 

- . 0 5 
.32 

.15 
- . 1 2 

.18 

.18 
- . 2 7 

.16 

.16 

.21 

- . 0 6 

.24 

VZ 

.03 

- . 0 5 

.35* 

.19 

.08 

.18 

.33* 

.10 

.21 

.18 

.20 

.14 

.20 

ZE 

.09 

.19 

.14 

.08 

.04 

.07 

.12 

- . 1 1 
.07 

- .03 

.08 
• 

-.13 

.03 

TP 

.02 

- . 0 1 
.21 

.28 
- .08 

.08 

.28 
- . 2 1 

.22 

.05 

.21 

- . 0 5 

.22 



vervolg tabel 15 
gedragskodes 

Symptomen 

Negativisme 
N i e t in staat om te 

presteren 

PL 

.07 

.22 
N i e t in staat om zich 

te koncentreren 

Onvoorspelbaar 
Opscheppen 

Provoceren 

Prikkelbaar 
Sloom 

Stelen 

Streken uithalen 

Uitdagend 
Vechten 

- . 1 3 

- . 2 3 

- . 11 

. 0 5 

.32 

- . 2 2 

. 0 4 

- . 15 
. 2 7 
.14 

SR 

- . 0 4 

- . 0 5 

.24 

- . 2 3 
- 29 

.04 

.04 

.00 

- . 2 4 

.14 

.10 

- .19 

VZ 

- . 2 9 

.12 

.18 

.06 

- . 2 2 

- . 1 2 

.03 

.33 

.10 

.10 

- . 0 5 

- . 0 3 

ZE 

.00 

.14 

.18 

.07 

- . 1 8 

.03 

.06 

- . 0 2 

.01 

.17 

.10 

- . 0 5 

TP 

- . 0 7 

- . 0 9 

.04 

- .38* 

- .29 

.03 
.09 

- .04 

- .15 
.17 

- .04 

- .06 

* ρ*.05 
* * p<.01 

** * ρ*.001 
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Tabel Ιό 

De relatie tussen moeders' ratings op de Becker-schalen en de 

probleemgedragingen van hun zonen. 

Probleem-
gedragingen 

Totaal probleem 

gedrag 

Afkeuring 

Krenken 

Negatief bevel 

N e g . fysiek 

kontakt 

Negativisme 

N i e t inwi l l igen 

Plagen 

Schreeuwen 

Vernielzucht 

Zeuren 

1 

ont

spannen 

+ .06 

+ .43* 

- . 0 6 

+ .12 

- . 0 2 

- . 2 6 

- . 1 4 

- . 2 3 

- . 0 7 

- . 2 1 

+.06 

II 

terugge

trokken 

vi jandig 

- . 2 9 

- . 3 6 

- . 1 9 

- . 0 4 

- .41 

- . 0 3 

+ .09 

- . 1 1 

- . 3 6 

+.05 

-.10 

III 

a fwez ig

heid van 

agressie 

- . 5 9 * * 

- . 0 7 

- . 5 1 * * 

+ .17 

- . 4 3 * 

- . 4 9 * 

- . 5 4 * * 

- . 5 0 * * 

- . 5 0 * * 

- . 4 6 * 

- . 4 6 * 

IV 

intel lek-

tueel 

eff ic ient 

V 

gedrags 

•noeilijk 

heden 

+.27 +.14 

+ . 7 4 * * * + . 50* ' 

+.02 +.03 

-.10 - . 2 7 

+.41 +.34 

+.23 +.31 

+.08 +.02 

+.26 +.12 

+.10 +.15 

- . 0 4 +.04 

- . 1 4 - . 0 1 

* ρ <.10 
** ρ <.05 

* * * p < . 0 1 



van kinderen zoals die door ouders werden gerapporteerd 
enerzijds en probleemgedragingen zoals die thuis werden ge
observeerd anderzijds. Cmdat wel werd aangetoond dat de 
observatiedata positief korreleerde met de informatie geba
seerd op beoordelingsschalen, gelooft de auteur dat , ondanks 
het feit dat aan de ouders specifieke vragen waren gesteld 
over gebeurtenissen die zich in het heden afspeelden deze 
informatie onbetrouwbaar moet worden genoemd. 

De tweede teoretiese mogelijkheid die de verkregen 
resultaten zou kunnen verklaren is een eventuele onbetrouw
baarheid van de observatiegegevens. Echter, aangezien deze 
gegevens wel korreleren met de verkregen faktoren uit het 
schalen-systeem, en omdat bovendien de gebruikte obser
vatiedata bewezen hebben stabiel te z i jn over f i j d , gelooft 
de auteur dat deze verklaring kan worden afgewezen. 

Gezien de resultaten van deze studie plus de konklusies 
die in de besproken literatuur naar voren kwamen, moet wor
den gekonkludeerd dat het gebruik van interview-gegevens 
van ouders als een deugdeli jk uitgangspunt voor wetenschap
peli jk onderzoek aan twi j fe l onderhevig is. Cok klinies ge
zien l i jk t het risiko's in te houden om zonder meer uit te 
gaan van de betrouwbaarheid van de inhoud van informatie 
die door ouders wordt verstrekt. 

De antwoorden van ouders op de beoordelingsschalen 
schenen betere resultaten te beloven. De signifikante korre-
laties die in de hier ondernomen studie werden gevonden 
tussen de faktor "gebrek aan agressiviteit " en de geobser -
veerde agressieve en aversieve gedragingen duidde erop dat 
beoordelingsschalen in het algemeen en het hier gebruikte 
'schalensysteem in het bi jzonder, nutt ig kan z i jn b i j de be
studering van bepaalde gedragingen van kinderen. Het hier 
toegepaste schalensysteem van Becker is al gebruikt in ver
scheidene studies m . b . t . agressie, zelfs voor het meten van 
attitude-veranderingen van ouders als een funktie van de 
behandeling van een kind in terapie (Patterson, Cobb en 
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Ray, 1972) en in een studie over de responsiviteit van 
kinderen (Patterson en Fagot, 1967). 

Een noodzakeli jke volgende stap is de konstruktie van 
verscheidene betrouwbare beoordelingsschalen die een grote 
hoeveelheid gedragingen van kinderen bestrijken zodar on
derzoeken in de toekomst kunnen worden gebaseerd op deze 
meer betrouwbare bron van ouderli jke informatie in plaats van 
uit te gaan van interviewgegevens die aan tw i j fe l onder
hevig z i j n . 
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9 . S L O T S O M 

Systematiese observatie in de natuurl i jke omgeving is in 

vele takken van wetenschap een belangrijke metode voor het 

verzamelen van wetenschappelijke gegevens. Vreemd genoeg 

is het als metode ter verkrijging van gedragsgegevens over g e 

zinnen in hun natuurl i jke omgeving tot voor kort weinig of 

niet gebruikt . 

De auteur hoopt te hebben aangetoond met de in dit proef

schrift beschreven studies dat systematiese observatie van het 

gezinsgebeuren in de natuurli jke o m g e v i n g , n . l . bi j de gezinnen 

thuis, op wetenschappelijk verantwoorde w i j ze kan worden g e 

daan en dat de aldus verkregen resultaten een nieuw licht 

kunnen werpen op bestaande konklusies. 

Dat juist de gedragingen binnen de gezinskonstellatie in 

dit proefschrift centraal hebben gestaan is niet toeval l ig . Het 

gedrag van een individu wordt behalve door iemands erfel i jke 

aanleg grotendeels bepaald door de invloeden van het mil ieu 

en de reakties van medemensen. 

Vooral op jongere leeft i jd zal deze beïnvloeding plaatsvinden 

in het g e z i n . Maar ook in een latere ontwikkelingsfase bl i jven 

de reakties van vader, moeder, echtgenoot of echtgenote, 

broers, zussen en kinderen in hoge mate bepalend voor het 

ontstaan, gehandhaafd bl i jven of verdwijnen van gedragspatro

nen . 

Juist door de bestudering van het gezin wordt duidel i jk dat 

de psychologie van het sociaal leren en ontwikkelingspsycholo

gie geen onderscheiden gebieden z i jn : de psychologie van het 

sociaal leren ís ontwikkelingspsychologie (Hartup, 1973) . 

Mensen belhvloeden e lkaar , waardoor ontwikkeling mogelijk 

wordt. 

Vanuit d i tze l fde gezichtspunt kan ook gedragsterapie of g e 

dragsverandering niet langer meer los gezien worden van de 

ontwikkelingspsychologie. Een fobie wordt bijvoorbeeld niet 

al leen als lastig, beangstigend of vervelend ervaren, het 
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belemmert tevens een verdere ontwikkel ing van het ind iv idu . 
Verandering van gedrag kan hier leiden tot hernieuwde voort
gang van de ontwikkel ing. In plaats van de term " gedrags-
terapie" l i jk t het begrip "' ontwikkelingsbeltivloeding" beter 
op zi¡n plaats. 

Dat ontwikkelingsbelhvloeding in toenemende mate aan po
pulariteit w in t , kan waarschijnli jk mede toegeschreven worden 
aan de konkreetheid van de gegevens die als basis voor deze 
terapievorm worden gebruikt. Deze konkreetheid is het gevolg 
van het feit dat niet wordt afgegaan op kliniese waarde-oorde
len of minder betrouwbare anamnese-gegevens, maar op 
rechtstreekse observatie van die gespecificeerde gedragingen 
die voor de beïnvloeding van de ontwikkel ing van een persoon 
van belang z i jn en wel in de omgeving waarin deze gedragingen 
natuurl i jkerwi jze optreden. Vanuit deze gezichtshoek is het 
wenselijk dat de sytematiese observatie in de natuurl i jke om
geving een centrale plaats gaat innemen tussen de metoden die 
bijdragen tot de verkri jging van wetenschappelijke inzichten 
binnen de ontwikkelingspsychologie. 
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S A M E N V A T T I N G 

Bij hel- bestuderen van gezinssituaties kan informatie ver 

kregen worden door psychodiagnostiek, interview, laborato

rium-experimenten of systematiese observatie in de na1uurli¡ke 

omgeving. Deze laatste metode wordt in de praktijk nauwelijks 

of niet toegepast vanwege de daarmee verbonden zi jnde meto-

dologiese bezwaren. 

De auteur poneert dat deze bezwaren overwonnen kunnen 

worden; Systematiese observatie in de natuurli jke situatie kan 

gegevens leveren die op wetenschappelijk nivo bruikbaar z i jn 

voor het onderzoeken van bestaande vragen,probleemstellingen 

en de juistheid van konklusies die getrokken z i jn uit studies 

op basis van andere metoden. 

Nadat de gang van zaken op het Oregon Research Instituut 

is uiteengezet (hetgeen een kombinatie inhoudt van gedrags-

terapie door sociaal-leren,systematiese observatie in het 

gez in , en research op deze aspekten) , wordt aan de hand van 

het aldaar gebruikte observatiesysteem de metodologiese as-

pekten besproken die aan deze metode-van-dataverzameling 

verbonden z i j n . 

M e t name betreft dit de stabiliteit der verkregen observatie-

gegevens, de betrouwbaarheid en de bias der observatoren , 

benevens het effekt van de aanwezigheid der observatoren. 

O p grond van de relevante literatuur konkludeert de auteur 

dat aan de metodologiese bezwaren die aan systematiese obser

vat ie in de natuurli jke omgeving verbonden zi t ten,voldoende 

tegemoet gekomen kan worden om toch bruikbare resultaten 

te kr i jgen. 

In een viertal studies tracht de auteur de bruikbaarheid van 

systematiese observatie in de gezinssituatie te demonstreren. 

De eerste studie heeft als onderwerp de verschiJlen in g e -

dragsfrekwenties, en leefti jdsverschil len, tussen probleem-

jongens (jongens die voor gedragsterapie waren aangemeld) en 

gewone jongens. Probleemjongens bl i jken hogere frekwenties 
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ααη afwijkend gedrag te vertonen dan gewone ¡ongens. 
De hypotese dat probleemjongens minder positieve gedragingen 
vertonen dan normale jongens kon niet worden bevestigd. 
Onderzochte frekwenties van probleemgedragingen bl i jken 
niet onderhevig aan een signifikant leeft i jdseffekt. Een aantal 
niet-problematiese gedragingen vertoont di t effekt wel (Af 
name van "Spelen" en " Inw i l l i gen " , toename van "Werken" en 
"Neutraal gedrag"). 

Opmerkenswaard is de grote overlap aan gedragsfrekwenties 
die er bestaat tussen probleemkinderen en normale kinderen. 
Dit suggereert dat meer faktoren dan alleen gedragsfrekwenties 
bepalend z i jn voor het vragen van professionele hulp i . v . m . 
gedragsmoeilijkheden. 

De tweede studie betreft de Minnesota Multiphasic Persona-
l i t / Inventory (MMPI), een vragenlijst waarmee de invuller 
kan worden beoordeeld op 13 persoonlijkheidsdimensies. 

Vergel i jk ing van moeders MMPI-skores met hun eigen ge
dragsfrekwenties suggereert dat alleen de F-schaal (die a a n 
geeft in welke mate de p .p . vreemde antwoorden geeft) en de 
Manie-schaal een duidel i jk positieve relatie met de onderzoch
te probleemgedragingen. 
De in de MMPI- l i teratuur vaak vermelde konklusie dat "ouders 
van probleemkinderen signifikant meer afwijkingen op ver
scheidene MMPI-schalen vertonen dan ouders van normale 
kinderen" komt hierdoor in een vreemd daglicht te staan. 
"Afwi jkend op verscheidene schalen" heeft slechts praktiese 
waarde voor zover het de F en Ma-schaal betreft . 

Vanuit de MMPI- l i teratuur is bekend dat moeders' skores op 
de Dep-essie-schaal (D), Hysterieschaal (Ну), en de Psycho-
patieschaal (Pd) positief gekorreleerd z i jn met de agressie van 
hun zonen, en de Mannelijkheids-Vrouwelijkheidsschaal (MF) 
negatief. 
In de ondernomen studie bleken moeders' D en Hy-skores 
inderdaad een signifikante relatie te vertonen met het gedrag 
"Slaan" van hun zoons. De Pd- en Mf-schalen bleken geen 
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korrelatie van enig belang te vertonen. Anderzijds blijken 
wel de Hypochondrie(Hs) en de Sociale introversieschaal (Si) 
signifikante korrelaties op te leveren met het "Slaan" van hun 
zonen . 

Een andere konklusie. uit de ondernomen studie is , dat 
moeders skores op de Leugen-schaal (L) en op de Hy-schaal 
een signifikante positieve relatie vertonen met dei probleem-
gedragingen van hun zoons. De resultaten m.b. t . de Hy-
schaal zijn in overeenstemming met de bestaande literatuur. 

Ook bleek uit het onderzoek dat moeders die probeerden 
goed gedrag voor te wenden (hoge L-skore) bij observatie 
thuis inderdaad de minste probleemgedragingen vertonen, ter
wijl hun zonen daarentegen juist de meeste probleemgedraging^.·-! 
en laten zien. In kontrast daarmee blijkt dat moeders waarvan 
kon worden aangenomen dat ze in hun skores slecht gedrag 
proberen voor te wenden (hoge F-skore) de meeste probleem
gedragingen vertonen terwijl de gedragingen van hun zoons 
daarbij juist als het meest positief uit de bus kwamen. 

In de derde studie wordt getracht een antwoord te vinden 
op de vraag in hoeverFe gedragsfrekwenties van ouders veran -
deren door de "gedragsterapie op basis van sociaal-leren" 
m.b. t . hun probleemkinderen . 
De resultaten wijzen uit dat vaders op de behandeling reageren 
met een afname van de hoeveelheid probleemgedragingen, 
doch geen toename ¡n positieve gedragingen. Moeders bleken 
geen signifikante afname in probleemgedragingen te vertonen, 
doch wel een belangrijke toename in "Goedkeuren" van 
andermans gedragingen te laten zien. Daarentegen bleek 
"Positief fysiek kontakt" en "Aanraken" signifikant minder op 
te treden. 

In de vierde studie wordt de betrouwbaarheid van interview
gegevens onderzocht. Uit de literatuur over dit onderwerp 
blijken een aantal faktoren bij te dragen aan de onbetrouw
baarheid van deze gegevens. Met name, de inhoud van het 
interview, de tijd tussen het optreden van het gedrag en het 
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interview daarover, en de karakteristieken van de interviewer 
en de ondervraagde spelen daarbi¡ een belangrijke r o l . 

Een alternatief voor een interview is het gebruik van be
oorde lingsschalen. Deze schalen leveren door het samenvoegen 
van skores meer betrouwbare gegevens doch vertonen het na
deel van een kwanti tat ief verlies aan informatie. 

In de ondernomen studie werd op beide manieren bi j ouders 
informatie verzameld over probleemgedragingen van hun 
kinderen. Deze gegevens werden vergeleken met de resultaten 
van de gezinsobservaties. 

De resultaten wi jzen uit dat er geen positieve relatie aan
toonbaar is tussen de gedragssymptomen van kinderen zoals 
deze enerzijds door de ouders worden gerapporteerd en ander
zijds door gezinsobservaties werden waargenomen. Daarentegen 
bleken de observatiedata wel positief te korreleren met de 
informatie die gebaseerd was op beoordelingsschalen. Met name 
de schaal "Afwezigheid van agressie" bleek met 9 van de 11 
onderzochte probleemgedragingen een signifikante (uiteraard 
negatieve) relatie te vertonen.Deze resultaten wi jzen eens 
te meer in de r icht ing van de onbetrouwbaarheid van i n te r 
viewgegevens. 

In de slot-diskussie konkludeert de auteur dat systematiese 
observatie in de natuurl i jke omgeving een belangrijke plaats 
verdient tussen de metoden ter verkri jging van wetenschappe
l i jke gegevens. 
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SUMMARY 

In studying family-situations it is possible to obtain infor
mation by psycho-diagnostic methods,interviews, lab , -
experiments or systematic observation in the natural environ
ment. This last method is hardly ever used in practice because 
of the methodological objections that are connected with i t . 

The author suggests that these objections can be overcome. 
Systematic observation in the natural situation can produce 
data that is useful on a scientific level for the investigation 
of current questions, problems and the correctness of conclu
sions that are the result of studies based on other methods. 

After an explanation of the procedures on the Oregon 
Research Institute (which are a combination of behavior-modi
fication by social-learning-principles, systematic observation 

.. in the family, and research on these aspects), the methodolo
gical aspects are discussed that are linked to the observât! on-
system that is used on this institute. 

Jn fact this concerns the stability of the obtained observa
tion-data, the reliability and the bias of the observers, and 
also the effect of the observers' presence. 

Based on the relevant literature the author comes to the 
conclusion that the methodological objections that are connec
ted with systematic observation in the natural environment,can 
be sufficiently met to get useful results. 

In four studies the author tries to demonstrate the usefulness 
of systematic-observation in the family situation. 

The subject of the first study consists of differences in 
behavior-frequencies, and age-differences between problem-
boys (boys that were referred for behavior-modification) and 
normal boys. fVoblem boys show higher frequencies in deviant 
behavior than normal boys. The hypothesis that problem boys 
show less positive behaviors than normal boys could not be 
proved. The investigated frequencies of problem-behaviors 
did not show a significant age-effect. A number of non-
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problematic behaviors does show this effect (decrease of "Play" 1 
and "Comply" , increase of "Work" and "Neutra l behav ior " ) . 

Remarkable is the considerable overlap in behavior frequen
cies that exist between problem-children and normal chi ldren. 
This suggests that also other factors than behavior-frequencies 
alone decide for professional help to be sought concerning 
behavior-di f f icu It ies. 

The second study concerns the Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory ( M . M . P . I . ) , a questionnaire wi th which 
the subject can bç judged on 13 personality-dimensions. 

Comparing mothers MMPI-scores wi th their own behavior-
frequencies suggests that only the F-scale (that shows in which 
amount the subject gives weird responses) and the Hypomania-
scale (Ma) show a clear positive relation with the investigated 
problem-behaviors. The conclusion that is often stated in the 
M M PI- l i terature, that "Parents of problem children show 
signif icantly more deviation on several MMPI-scales than 
parents of normal chi ldren), opens up certain unusual aspects. 
"Deviat ion on several scales" have only practical value as 
fat as the F- and Ma-scale are concerned. 

From the existing MMPI literature it is known that mothers1 

scores on the Depression-scale (D), Hysteria-scale (Ну) and the 
Psychopatic -dev iant-scale (Pd) are positively correlated 
with the aggresion of their sons, and the Male-Female-scale 
(Fm) negatively. 

In the present study mothers' D- and Hy-scores showed i n 
deed a significant relation with the behavior " H i t t i n g " of 
their sons. The Pd- and Mf-scales fai led to show a correlation 
with " H i t t i n g " of their sons. 

Another conclusion of the present study is that Mothers' 
scores on the Lie-scale (L) and on the Hy-scale show a s i g n i f i 
cant positive relation wi th the problem- behaviors of their sons. 
The results concerning the Hy-scale are in agreement wi th the 
existing l i terature. 

This investigation also proves that mothers who tried t o fake 
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good behavior (high L-score) showed with observation at home 
the least probi embeha vi ors indeed. On the contrary their sons 
showed the most problem-behaviors. 

In contrast with these findings, mothers which were expected 
to try to fake bad behavior (high F-score) showed the most 
problem-behaviors, while the behaviors of their sons were in 
fact the most positive. 

In the third study an answer to the question was sought in 
which amount behavior frequencies of parents change by 
"behavior-modification based on social-learning-principles" 
conserning their problem children. The results point out that 
fathers react on treatment with a decrease of the frequency 
of problem-behaviors, but not with an increase in positive 
behaviors. Mothers did not show a significant decrease in 
problem-behaviors, but showed an important increase in "Ap
proval" of other persone behaviors. On the other hand "Posi
tive Physical Contact" and "Touch" decreased significantly. 

In the fourth study the reliability of interview-data is 
examined. The literature on this subject shows that there are 
a nurpber of factors that contribute to the unreliability of this 
kind of information. In this respect the content of the inter
v iew, the time-period between the occurence of the behavior 
and the interview concerning it , and the characteristics of 
the interviewer and the interviewee especially play an impor
tant role in this matter. 

An alternative for an interview is the use of rating-scales. 
These scales give more reliable information because of the 
combining of scores but have the disadvantage of a quahtita-
tive loss of information. 

In the present study parents' information about problem-
behaviors of their children was collected in both ways. These'' 
two sets of information were conpaired with the results of the -
fami ly-observations. 

The results point out that there is no positive relation be
tween the behavior-symptoms of children as they on one hand 
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ore reported by the parents and on the other hand were percei 
ved by family observations. On the contrary the observation-
data did show a positive correlation wi th the information based 
on rating scales. Especially the scale "Withdrawal of aggresion" 
showed a significant (of course negative) relation with 9 out of 
11 investigatedproblem-behaviors. These results point once 
more in the direction of unrel iabi l i ty of in terv iew-data. 

In the f inal discussion the author concludes that systematic 
observation in the natural environment deserves an important 
place between the methods of obtaining scienti f ic information. 
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Bijlage 1 . 
Gedragsbeoorde I îngsschaa I volgens Becker. 
Naam: Datum: 
Geboortedatum: Beoordeeld door: 
Zet een kruisje onder de lijn bij het cijfer dat het beste uw 
mening over het gedrag van ue kind weergeeft. 

1 .prettig in de omgang 

2 . warm 
3.gelukkig 
4.belangstellend 
5. liefdevol 
6 . veelzijdig 
7.open(extravert) 

8.interessant 
9.optimisties 
10.vertrouwt anderen 
11.gespannen 
12. zenuwachtig 
13. opgewonden 
14.emotioneel 
15. bezorgd 
16.labiel 
17.bang 
18.veeleisend 
19. snel geprikkeld 

20 . jaloers 
21 .snel driftbuien 
22.ongeduldig 
23. prikkelbaar 
24.verwaand 
25. egoisti es 

+3 +2 +1 0 • 

+3 +2 +1 0 • 
+3 + 2 + 1 0 · 
+3 + 2 + 1 0 -
+3 +2+1 0 • 
+3 +2 +1 0 • 
+3 + 2 + 1 0 -

+3 + 2 + 1 0 · 
+3 +2+10 
+3 +2+10 
+3 +2+10 
+3 +2+10 
+3 +2+10 
+3 +2+10 
+3 +2 +1 0 
+3 +2 +1 0 
+3 +2+1 0 
+3 +2 +1 0 
+3 +2 +1 0 

+3 +2 +1 0 
+3 +2 +1 0 
+3 +2 +1 0 
+3 +2 +1 0 
+3 +2 +1 0 
+3 +2 +1 0 

-1 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

-2 

-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 

-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 

-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 

-3 

-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 

-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 

-3 
-3 
-3 
-3 
-3 
-3 

onprettig in de 
omgang 
koud 
teneerges lagen 
gereserveerd 
liefdeloos 
eenzijdig 
gesloten 
(introvert) 
vervelend 
pessimisties 
wantrouwig 
ontspannen 
rustig 
kalm 
nuchter 
nonchalant 
stabiel 
niet bang 
niet veeleisend 
net snel 
geprikkeld 
niet jaloers 
geen driftbuien 
geduldig 
meegaand 
zelf krittes 
altruìsti es 
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vervolg gedragsbeoorde I i ngsschaa I volgens Becker 

26. vastberaden 
27. onafhankelijk 
28.dominerend 
29.avontuurl i jk 
30.hard 
3 1 . lawaaierig 
32. dom 
33.snel afgeleid 

34. omslachtig 
35.slecht geheugen 
36.on belangrijk 
37. langzaam 
38.voelt zich minder· 

waardig 
39.verveelt z ich 
^ . ve ran twoo rde 

lijkheidsbesef 

41 .gehoorzaam 
42 . samenwerkend 
43.gedisciplineerd 
44. georganiseerd 
45.hel pend 
46. vol wassen 
47.net ¡es 

+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 

+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 

+3 +2 +1 
+3 +2 +1 

+3 +2 +1 

+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 
+3 +2 +1 

0 - 1 -2 -3 wil loos 
0 -1 -2 -3 afhankeli jk 
0 -1 -2 -3 onderdanig 
0 - 1 - 2 - 3 verlegen 
0 -1 -2 -3 gevoelig 
0 -1 -2 -3 rustig 
0 -1 -2 - 3 s l i m 
0 - 1 - 2 - 3 kan zich goed 

koncentreren 
0 -1 -2 - 3 doeltreffend 
0 -1 -2 -3 goed geheugen 
0 -1 -2 -3 belangrijk 
0 - 1 -2 -3sne l 

0 - 1 - 2 - 3 zelfvertrouwen 
0 -1 -2 -3 toont interesse 

0 -1 -2 -3 geen verantwoorde-
lijkheidsbesf 

0 -1 -2 -3 ongehoorzaam 
0 - 1 -2 -3 tegenwerkend 
0 - 1 - 2 - 3 ongedisciplineerd 
0 -1 -2 -3 onsamenhangend 
0 -1 -2 -3 niet helpend 
0 -1 -2 -3 kinderl i jk 
0 -1 -2 -3 wanordeli jk 
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Scorîngsformulier van de gedragsbëoordelingsschaal volgens Becker 
Naam: Geboortedatum: 

1. Ontspannen 

Item 
11+ 
12+ 
13+ 
14+ 
15+ 
16+ 
17+ 

R.S. Skore 

Totaal 

II . Teruggetrok
ken herbaal 
agressief 

Item 
1 + 

2+ 
3+ 
4+ 
5+ 
6+ 
7+ 
8+ 
9+ 

10+ 
45+ 

R.S. Skore 

Totaa 1 

Π1. Gebrek aan 

agressie 

Item 

10+ 
18+ 
19+ 

2 0 f 

21 + 
22+ 

23+ 

R.S. 

IV. Intellectu

eel Efficiënt 

Skore 

• 

Totaal 

Item 
27+ 
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40f 

R.S. 

V . Gedraspro-
blemen 

Skore 

Totaal 

Item R.S.Skorej 
26+ 
28+ 
3CH 
31 + 
4 1 -
42-
43-
45-

Totaal 

*o.z_ 



Aanwijzingen: Vul de ruwe skore (R.S.) van elk item in in de daarvoor bestemde R.S.-

kolom. Een item wordt nu als volgt geskored: 

4 1 . Gehoorzaam + 3 + 2 + 1 0 - 1 -2 -3 Ongehoorzaam 

χ 

In dit geval kr i jgt item 41 en -2 geplaatst in de R.S.-kolom onder faktor V . Om de 

werkeli jke skore te verkrijgen voor een item moet z'n ruwe skore worden vermenigvuldigd 

met het algebraiese teken dat achter elk item-nummer staat genoteerd. In het voorbeeld 

is het teken negatief (-) . Dus kri jgen we een skore +2 voor item 4 1 . Herhaal deze werk

wi jze voor elk item in een faktor. Tel de itemskores algébrales b i j elkaar op voor het 
verkrijgen van een faktortotaalskore. 





STELLINGEN 

1 . Sysfemafîsche observatie in de schoolklas leidt tot de konsta-
tering dat de aandacht van de leerkracht vooral gaat naar de 
leerlingen die het niet nodig hebben - de besten - of die 
het niet moeten hebben - de meest probi erna t i ese - , maar 
nauwelijks naar degenen die er het meest b i j gebaat z i j n : de 
onopvallende middelmatigen. 

2 . Cuders z i jn zodanig primair verantwoordelijk voor de op
voeding van hun kinderen, dat er binnen het onderwijs niet 
over ouderparticipatie, maar over leerkrachtenparticipatie 
gesproken dient te worden. 

3. Het al dan niet afwijkend z i jn van een bepaald gedrag wordt 
dermate bepaald door subjektieve normen, dat onmogelijk 
objektief is vast te stellen of een bepaald gedrag al dan niet 
afwijkend is. 

4 . Straf kan slechts dan leiden tot gedragsverbetering als het 
o .m . onmiddelijk volgt op de daad, als de aard van de straf 
uit de daad voortv loei t , en bovendien de straf van korte 
duur is. Op al deze punten faalt het huidige nederlandse 
justit iële be le id . 

5. Recidivisme zou aanzienl i jk teruggedrongen kunnen worden 
als de gestrafte na het uitzi t ten van z i jn straf weer met een 
schone lei kon beginnen. De neder landse overheid werkt 
recidivisme in de hand door een persoon met een strafblad 
niet meer voor een overheidsfunktie in aanmerking te laten 
komen. 

6 . Het meest wezenl i jke van overspanning is niet een teveel 
aan spanning maar een gebrek aan ontspanning. 



7. Rogeriaanse psychoterapîe en gedragsterapie vormen slechts 
een schijnbare tegenstell ing; in de prakti jk bl i jken ze door
gaans komplementaire aspekten van wezenl i jke psych i ese 
hulpverlening. 

8 . Door hun mediese opleiding vertonen zenuwartsen gemakke
l i jk de neiging om psych i ese en sociale problemen door een 
greep in de pi II en pot op te lossen. 

9. Gezien de grote omvang van psychiese problemen in de h u i 
dige samenleving is het onverantwoord om psychoterapeutie-
se hulp van psychologen nog langer buiten het ziekenfonds
pakket te houden. 

10.Waartoe gebrek aan inspraakmogelijkheden der rechtstreeks 
betrokkenen kon le iden, komt duidel i jk tot uit ing in de h u i 
dige vormen van volkshuisvesting. 

1 1 . Het taalgebruik van de deskundigen op de televisie is der
mate onbegri jpel i jk dat 95% van de televisiekijkers alleen 
begrip kan opbrengen als van Hanegem skoort. 

12.De wijdverbreide stel l ing dat het Nederlandse volk tolerant 
is, wordt op onthullende wi jze aan het wankelen gebracht 
door het verbod tot naakt zwemmen. 

13.Het verschijnsel-Wiegel in de nederlandse pol i t iek kan van
uit katol iek-teologies oogpunt worden afgedaan met de s te l 
l ing dat in onwetendheid niet gezondigd kan worden. 

14. De invoering van zogenaamde Sprintertreinen - zonder 
Toiletten - door de Nederlandse Spoorwegen zal meer on - -
lustgevoelens in de nederlandse samenleving verwekken dan 
Wil lem Duys, Henk van der Meyden en Ferry Hogendijk 
tesamen. 



15.Het grond pri ci pe van Einsteins relat ivi tei tsteorie wordt dage
li jks bevestigd door de in getraliede kooien vervoerd worden
de bezoekers van een safari-park. 

16.Badkuipfabrikanten diskrimineren de gestrekt liggende mens. 






