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erzoek Ontwikkeling kind 
lijdt onder ouderlijke 

conflicten 
Conflicten in de partnerrelatie blijken in belangrijke mate 

samen te hangen met ontwikkelingsproblemen bij kinderen. 
Kinderen die aan veel conflicten worden blootgesteld, laten 
zowel meer depressief als agressief gedrag zien. Dit aspect 
verdient binnen de hulpverlening meer aandacht. In haar 
promotieonderzoek onderzocht Willemijn van Eldik welke 

factoren hier een rol bij spelen.
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m goed te kunnen begrijpen 
hoe de ouderlijke partnerrelatie 
gerelateerd is aan de ontwik-
keling van kinderen, is het 
essentieel om eerst een duide-

lijk beeld te hebben van wat we hieronder 
verstaan. Op dit moment worden er in de 
literatuur niet alleen veel verschillende 
termen door elkaar heen gebruikt, maar 
ook op uiteenlopende manieren gemeten. 
Om één duidelijk overzicht te creëren, 
is een systematische review uitgevoerd1. 
Daarbij zijn meer dan 200 wetenschap-
pelijke artikelen geanalyseerd op hoe de 
partnerrelatie werd genoemd, gedefini-
eerd en gemeten2. Er bleken zes belang-
rijke kenmerken te zijn. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de kenmerken, definities en 
voorbeelden van meetinstrumenten die 
passen bij deze definities. 

Samenhang met ontwikkeling 
van kinderen
In hoeverre zijn deze verschillende ken-
merken van de partnerrelatie tussen ou-
ders nu belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen? Om dit te weten te komen, 
is een meta-analyse uitgevoerd2. Daarbij 
hebben we studies verzameld waarin de 

associatie tussen één van de kenmerken 
van de ouderlijke partnerrelatie en twee 
type probleemgedragingen van kinderen 
van 0 tot 18 jaar is onderzocht: externa-
liserend (agressie en delinquentie) en in-
ternaliserend gedrag (angst en depressieve 
symptomen). 

Alle kenmerken van de ouderlijke partner-
relatie hingen significant samen met het 
gedrag van kinderen en wel in ongeveer 
dezelfde sterkte als het geval is bij op-
voedgedrag. Met name de manier waarop 
ouders met meningsverschillen omgaan 
speelt een belangrijke rol. Zoals verwacht 
lieten kinderen meer agressief en depres-
sief gedrag zien wanneer ouders verbale 
of fysieke agressie gebruiken. Maar een 
even sterke associatie werd gevonden voor 
vermijdend gedrag. Oftewel, ook wanneer 
ouders juist in een soort stilzwijgen zijn 
beland en het hen niet meer lukt over me-
ningsverschillen te praten, lieten kinderen 
relatief meer probleemgedragingen zien. 
Andersom bleek ook dat wanneer ouders 
meer constructief gedrag toonden bij het 
omgaan met conflicten, kinderen zelfs re-
latief minder externaliserende en internali-
serende gedragsproblemen lieten zien. Dat 
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‘Ouderlijke meningsverschillen  
zijn niet per se negatief voor de  
ontwikkeling van kinderen’

betekent dat meningsverschillen tussen 
ouders niet per se negatief hoevenuit te 
pakken en bevestigt het idee dat het be-
langrijker is hoe ouders hiermee omgaan. 

Uit de resultaten bleek verder dat de fre-
quentie van conflicten even sterk samen-
hing met de ontwikkelingsproblemen van 
kinderen. Ook dit hangt samen met de 
manier waarop ouders met meningsver-
schillen omgaan. Hoe meer ouders gebruik 
maken van agressief of vermijdend gedrag, 
hoe minder meningsverschillen opgelost 
zullen worden en hoe vaker deze terug 
zullen komen.

Daarnaast waren er nog twee opvallende 
resultaten2. Conflicten die specifiek over 
de kinderen en over de opvoeding gaan, 
bleken het sterkst samen te hangen met 
agressie en delinquentie bij kinderen. En 
alhoewel dat op basis van literatuur niet 
verwacht werd, bleek de algemene kwali-
teit van de relatie van de ouders even sterk 
samen te hangen met externaliserende en 
internaliserende problematiek van hun 
kinderen tussen de 0 en 18 jaar als de ken-
merken van conflict. 

In de meta-analyse is ook gekeken naar 
modererende factoren. De associaties 
tussen problemen in de partnerrelatie en 
ontwikkelingsuitkomsten bleken over het 
algemeen niet te verschillen voor jongens, 
meisjes, jonge kinderen en pubers. Wel wa-
ren er enkele uitzonderingen1. Ook werden 
er in de meta-analyse geen verschillen ge-
vonden op basis van de sociaaleconomische 
of culturele achtergrond van gezinnen.
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Evenwicht
Mogen ouders dan geen meningsver-
schillen hebben of is een dip in de rela-
tiekwaliteit direct een bron van stress voor 
kinderen? Nee. Het hebben van menings-

verschillen is onvermijdelijk en ouders 
zullen hoogstwaarschijnlijk alle soorten 
conflictgedragingen wel eens laten zien. 
Uit ander onderzoek blijkt echter dat voor 
kinderen met name een evenwicht tussen 

Tabel 1. Definities ouderlijke partnerrelatie 

De algemene kwaliteit 
van de relatie

• Hoe tevreden is iemand met zijn/haar partner en relatie?
• Brengen partners tijd door met elkaar?
• Zijn zij het in grote lijnen eens over belangrijke onderwerpen 

(zoals normen en warden, carrier, financiën, etc.)?
• Hoe tevreden zijn zij over affectie en intimiteit in de relatie?

Dyadic Adjustment Scale (DAS).

Frequentie van 
conflicten

De frequentie waarmee ouders meningsverschillen of ruzies 
hebben.

De conflict frequency subschaal van de Conflicts and  
Problem-Solving scale (CPS).

Agressief gedrag Agressief gedrag kan de vorm aannemen non-verbale agressie 
of boosheid (bijv. met de ogen rollen), verbale agressie of 
boosheid (bijv. schreeuwen, schelden, beledigen, ondermijnen 
of dreigen) en fysieke agressie (bijv. duwen, gooien met spullen, 
slaan). 
Een of beide ouders kunnen dit gedrag laten zien.

De verbal and physical aggression subschalen van de Conflict 
Tactics schaal (CTS) of CPS.

Vermijdend gedrag Vermijden van het praten over meningsverschillen kan verschil-
lende vormen aannemen zoals de ander vermijden of weglo-
pen, zich terugtrekken, zwijgen, negeren, of de ander de “cold 
shoulder” geven. 
Dit is gedrag wat niet bijdraagt aan het komen tot een oplossing 
of wederzijds begrip. Een of beide ouders kunnen dit gedrag 
laten zien. 

De withdrawal subschaal van de CTS.  
De avoidance subschaal van de Conflict-Resolution  
Behavior Questionnaire. 
De stonewalling and avoidance-capitulation subschalen van 
de CPS.

Constructief gedrag Probleemoplossend gedrag wat bijdraagt aan het vinden van 
een oplossing of het vergroten van wederzijds begrip, zoals naar 
de ander luisteren, rustig discussiëren, het uiten van steun en 
affectie, de ander proberen te begrijpen, of oplossingen aandra-
gen. Een of beide ouders kunnen dit gedrag laten zien.

De cooperation subschaal van de CPS. De reasoning and 
negotiation subschalen van de CTS. 
De effective problem-solving strategies subschaal van de 
Couple Communication Questionnaire. 

Kind-gerelateerde 
conflicten

Ruzies of meningsverschillen die over kind-relateerde onder-
werpen gaan, zoals het welzijn of het gedrag van het kind, de 
opvoeding in het algemeen of beslissingen over opvoedstrate-
gieën.

Child-Rearing Disagreements vragenlijst. 
Marital Discord over Childrearing vragenlijst.
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‘Met name de manier waarop  
ouders met meningsverschillen  
omgaan speelt een belangrijke rol’

positieve en negatieve interacties in de 
ouderlijke partnerrelatie belangrijk is3. En 
dit biedt een duidelijk aanknopingspunt 
voor de praktijk. 

Effecten over de tijd
Een ander aspect dat in de meta-analyse is 
getoetst is of problemen in de partnerre-
latie over langere tijd gerelateerd waren aan 
het externaliserende en internaliserende 
gedrag van kinderen. Verwacht kon wor-
den dat effecten over langere tijd zwakker 
zijn dan zogenoemde correlaties op één 
tijdsmoment. Niettemin bleven de meeste 
associaties even sterk onafhankelijk van 
hoeveel tijd er verstreek tussen de meting 
van de partnerrelatie en kindgedrag2. De 
associatie tussen vermijdend conflictge-
drag en externaliserend gedrag werd zelfs 
sterker over langere tijd. 

Geen eenrichtingsverkeer: 
Kind-effecten
Op basis van twee grootschalige studies, 
waarbij respectievelijk 475 Vlaamse ge-
zinnen en 279 Amerikaanse gezinnen over 
langere tijd zijn gevolgd, is onderzocht 
hoe de ouderlijke partnerrelatie en het 
functioneren van kinderen ook wederzijds 
aan elkaar gerelateerd zijn over langere 
tijd. Hieruit bleek dat het probleemgedrag 
van kinderen ook gerelateerd was aan 

latere ouderlijke interacties. Zogenoemde 
kind-effecten. Specifieke kind-effecten 
hingen af van het soort probleemgedrag 
waarnaar gekeken werd (externaliserend 
of internaliserend). 

Ouders van adolescenten die relatief meer 
externaliserend probleemgedrag lieten 
zien, bleken later een lagere relatiekwa-
liteit te ervaren dan ouders van adoles-
centen die relatief minder externaliserend 
probleemgedrag lieten zien1. Gekeken naar 
veranderingen binnen gezinnen bleek ech-
ter dat wanneer adolescenten relatief meer 
internaliserende problematiek rapporteer-
den, ouders later in de tijd minder agres-
sief conflictgedrag lieten zien. Dit betekent 
dat het probleemgedrag van kinderen niet 
alleen een stress-veroorzakende factor kan 
zijn binnen het gezin, maar ook gerela-
teerd kan zijn aan positieve veranderingen 
in interacties tussen ouders. 

Verklarende mechanismen
Hamvraag is waarom kinderen last hebben 
van ontevredenheid of conflicten in de 
relatie tussen hun ouders. Er zijn verschil-
lende theorieën en verklaringsmodellen 
die dit beschrijven (Figuur 1). Ik wil er 
twee uitlichten: reacties van kinderen op 
ouderlijke conflicten en de familiesys-
teemtheorie. 

Een relatief nieuw verklaringsmodel is 
de emotional security theory4. Deze theorie 
vindt zijn basis in de hechtingstheorie en 
beschrijft dat kinderen, net als ten opzich-
te van hun moeder en vader, een gevoel 
van emotionele veiligheid opbouwen ten 
opzichte van de partnerrelatie tussen hun 
ouders. Wanneer er veel conflicten zijn, 
wordt het gevoel van emotionele veiligheid 
in deze relatie - dat kinderen proberen 
te behouden - bedreigd. De mate waarin 
kinderen zich veilig voelen ten opzichte 
van de partnerrelatie, wordt zichtbaar 
in drie soorten reacties van kinderen op 
ouderlijke conflicten: cognitieve repre-
sentaties van de ouderlijke partnerrelatie, 
emotionele reactiviteit en gedragsregulatie 
van blootstelling aan ouderlijke interacties 
(Tabel 2). 

Een ander verklaringsmodel, het cogni-
tive-contextual framework5, sluit aan op de 

Figuur 1. Overzicht van verklaringsmodellen 
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emotional security theory. Verschil is dat dit 
model de nadruk legt op twee cognitieve 
processen van kinderen, als reactie op 
conflicten: evaluaties van bedreiging en 
zelfbeschuldiging.

In de meta-analyse is verder gekeken 
naar associaties tussen kenmerken van de 
partnerrelatie en de reacties van kinderen 
op conflict2. Daaruit bleek dat de verschil-

lende vormen van problemen in de part-
nerrelatie consistent samenhangen met 
reacties van kinderen die duiden op een 
groter gevoel van emotionele onveiligheid. 
Ook is er al veel onderzoek gedaan naar de 
rol van emotionele veiligheid over langere 
tijd. Hieruit blijkt dat kinderen die meer 
worden blootgesteld aan agressief en te-
ruggetrokken conflictgedrag tussen ouders 
zich ook over langere tijd relatief onveili-

Tabel 2. Drie soorten reacties van kinderen op ouderlijke conflicten 

Emotionele reactiviteit De mate waarin kinderen emotioneel reageren op ruzies tussen ouders, in de vorm van boosheid, verdriet, angst, of een 
intense en langdurige reactie van gedereguleerde stress. 

Cognitieve represen-
taties van de ouderlijke 
partnerrelatie

Het cognitief verwerken van conflicten tussen ouders en de beoordeling van de mogelijke implicaties voor het gezin en het 
kind. 

• Cognitieve representatie van de ouderlijke partnerrelatie:  
een inschatting van het kind over welke gevolgen de conflicten tussen ouders hebben voor hemzelf en zijn familie. 
Bijvoorbeeld: 

“Wanneer mijn ouders ruzie hebben, vraag ik me af of ze uit elkaar zullen gaan of zullen scheiden” 
“Wanneer mijn ouders ruzie hebben, heb ik het gevoel dat ze boos zijn op mij” 

• Evaluaties van dreiging:  
de specifieke overtuiging dat het conflict zal escaleren en dat het kind erbij betrokken zal raken. 

“Wanneer mijn ouders ruzie maken, ben ik bang dat een van hun gewond zal raken” 
• Zelfbeschuldiging:  

de specifieke overtuiging dat het kind schuldig is aan de conflicten tussen ouders. 
“Zelfs als ze het niet zeggen, weet ik dat het mijn schuld is als mijn ouders ruzie maken”

Gedragsregulatie van 
blootstelling aan ouder-
lijke interacties 

De pogingen van kinderen om door middel van verschillende gedragingen de blootstelling aan ouderlijke ruzies te reguleren:

• Interveniëren:  
het actief reguleren van conflict tussen ouders door bijvoorbeeld tussen beide te komen, ouders af te leiden, proberen 
ouders gerust te stellen, oplossingen te verzinnen, etc. 

• Vermijden:  
het reguleren van blootstelling aan conflict tussen ouders door zich actief terug te trekken, weg te kijken, weg te lopen, 
etc. 

• Ontregeld gedrag:  
een reflexieve, automatische en emotionele reactie van ongeorganiseerde en emotionele uitbarstingen.
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ger voelen4. En kinderen die zich relatief 
onveiliger voelen, laten over de tijd relatief 
meer depressief en agressief gedrag zien. 
Nog niet duidelijk is echter hoe en wan-
neer het gevoel van emotionele veiligheid 
van individuele kinderen ten opzichte van 
de partnerrelatie precies verandert1. 

Familiesysteemtheorie
Ten tweede beschrijft de familiesysteem-
theorie dat alle individuen en subsystemen 
in het gezin hun eigen eigenschappen 
hebben, maar ook onderling van elkaar 
afhankelijk zijn (Figuur 2). Vanwege die 
onderlinge afhankelijkheid kunnen de 
stress en emoties die gepaard gaan met 
ontevredenheid of ruzie in de ouderlijke 
partnerrelatie ‘overlopen’ (spill-over) naar 
andere individuen en subsystemen in het 
gezin. Zo kan deze stress direct overlopen 
op het kind, die daardoor meer stress er-
vaart die zich kan uiten in externaliserende 

of internaliserende gedragingen. Maar deze 
stress kan het kind ook beïnvloeden via 
andere subsystemen in het gezin. Zoals het 
welzijn van de individuele ouder (B), inter-
acties in de ouder-kind relatie (C) en ken-
merken van de co-ouderschapsrelatie (D). 
Zo blijkt onder andere dat wanneer moe-
ders een verhoogd niveau van depressieve 
symptomen ervaren, beide ouders een 
relatief lagere kwaliteit in de partnerrelatie 
te ervaren. En deze lagere relatiekwaliteit 
is vervolgens gerelateerd aan het opvoed-
gedrag van vaders: zij tonen dan relatief 
meer over-reactieve discipline1. 

Conclusie
Zowel de algemene kwaliteit van de part-
nerrelatie als conflicten in die relatie blij-
ken in belangrijke mate samen te hangen 
met ontwikkelingsproblemen bij kinderen. 
Het is dus belangrijk om hier binnen de 
hulpverlening aandacht voor te hebben 
als gezinsfactor die kan bijdragen aan het 
ontstaan of het in standhouden van pro-
bleemgedrag van kinderen. Daarbij kan 
gekeken worden naar de verschillende 
kenmerken en de balans tussen negatieve 
en positieve interacties in de partnerrela-
tie. Bovendien blijken kinderen een actieve 
rol in hun eigen ontwikkeling te spelen en 
kan hun gedrag weer een effect hebben 
op de partnerrelatie. Tot slot, al zijn er 
verschillende verklaringsmodellen die in 
verschillende mate ondersteund worden 
door wetenschappelijk onderzoek, blijft 
de vraag hoe en wanneer problemen in de 
partnerrelatie precies gerelateerd zijn aan 
veranderingen in het welzijn van kinderen, 
een belangrijke vraag voor vervolgonder-
zoek.   n
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‘Kinderen die zich relatief  
onveiliger voelen, laten meer  
depressief en agressief gedrag zien’
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Figuur 2. Onderlinge afhankelijkheid binnen een gezin 
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