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Screening van Gedragsproblemen bij Kleuters in Vlaanderen: De Nood  

aan Specifieke Normen. 

 

Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD), Oppositioneel Opstandige 

Gedragsstoornis (ODD) en Antisociale Gedragsstoornis (CD) zijn de 3 meest vastgestelde 

gedragsstoornissen bij kinderen. Uit de jaarcijfers van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg 

in Vlaanderen (Arcade registratiegegevens CGG, 2006) blijkt dat gedragsproblemen bij 

jongens van 0 tot 17 jaar de meest voorkomende aanmeldingsklachten zijn (34.0%). Bij 

meisjes is het de op één na belangrijkste aanmeldingsklacht, met 20.8%. Onderzoeks- en 

klinische rapporten suggereren dat alsmaar meer kleuters in behandeling gaan voor 

gedragsproblemen (Taylor et al., 2004). Theorievorming, diagnostiek en behandeling van 

gedragsstoornissen bij kleuters vormt echter tot op heden veel minder het onderwerp van 

onderzoek dan bij kinderen uit de lagere school. Aansluitend kan de vraag gesteld worden of 

de syndroomcriteria voor basisschoolkinderen, zoals actueel in diagnostische 

classificatiesystemen gedefinieerd, zonder meer toepasbaar zijn op kleuters. De nood aan 

betrouwbare en valide instrumenten met aan leeftijd aangepaste normen bij deze specifieke 

doelgroep dringt zich op. In deze studie wordt nagegaan of gedragsproblemen reeds op 

kleuterleeftijd kunnen worden vastgesteld en of er aantoonbare nood is aan aangepaste 

normen voor deze specifieke doelgroep.  

Als instrument voor assessment van externaliserende gedragsstoornissen in deze studie wordt 

gebruik gemaakt van de Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK; Oosterlaan 

et al, 2000), die momenteel enkel genormeerd is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Omdat het 

pervasiviteitscriterium uit de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV 

TR, American Psychiatric Association, 2000) stelt dat de stoornis in meer dan één setting 

voor beperkingen moet zorgen, wordt gewerkt met informantenparen, namelijk moeder en 

leerkracht. In wat volgt wordt achtereenvolgens voor ADHD, ODD en CD de stoornis 

gedefinieerd en een beeld geschetst van de etiologie en prevalentie. Vervolgens wordt 

ingegaan op de overeenkomst tussen de rapportage door ouders en leerkrachten over deze 

stoornissen en de factorstructuur die onderliggend is aan de definiëring van gedragsproblemen 

in de DSM-IV TR (APA, 2000). 

 

Gedragsstoornissen 

 
Externaliserende stoornissen of gedragsstoornissen vallen in de vierde editie van de DSM-IV 

TR (APA, 2000) uit elkaar in drie stoornissen: Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit 
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(ADHD), Oppositioneel Opstandige Stoornis (ODD) en de Antisociale gedragsstoornis (CD). 

De afgelopen jaren werd veel onderzoek verricht naar het verband tussen deze stoornissen. Er 

wordt gewag gemaakt van een grote en significante comorbiditeit tussen deze 

gedragsstoornissen (Barkley, 2006; Biederman, 1996; Keenan & Wakschlag, 2000; Maughan, 

2004). Er blijft onduidelijkheid over de kenmerken van dit verband en over eventuele 

oorzakelijke factoren. Men is het echter wel eens over de hoge stabiliteit van externaliserende 

stoornissen van de kleuterleeftijd tot de kindertijd. Deze stabiliteit wordt bij ongeveer 80% 

van de kinderen met een diagnose van ADHD, ODD of CD vastgesteld (Barkley, 2003; 

Harvey, 2007; Lahey, 2004; Lavigne et al., 1998). 

 

ADHD bij kinderen van 6 tot 12 jaar 

 

Definiëring. ADHD is een externaliserende stoornis gedragsstoornis die volgens de 

DSM-IV TR (APA, 2000) moet voldoen aan 5 criteria. De gedragsstoornis uit zich in een 

blijvend patroon van inattentiviteit en/of hyperactiviteit-impulsiviteit dat frequenter en 

ernstiger is dan typisch is bij kinderen van een zelfde leeftijd en een vergelijkbaar 

ontwikkelingsniveau (Criterium A). De stoornis dient ontstaan te zijn voor de leeftijd van 7 

jaar (criterium B) en de persoon met de stoornis moet hiervan een beperking ondervinden in 

ten minste 2 verschillende settings (pervasiviteitscriterium; criterium C). Bovendien moet er 

bij deze stoornis sprake zijn van interferentie met het functioneren in deze settings (criterium 

D). Het pervasiviteitscriterium wordt nagegaan aan de hand van verschillende informanten. In 

het geval van schoolkinderen rapporteren ouders over het gedrag thuis en leerkrachten 

evalueren het gedrag en de prestaties op school, bijv. aan de hand van een vragenlijst. Tot slot 

mag deze stoornis zich niet voordoen als gevolg van een andere stoornis, bijvoorbeeld 

pervasieve ontwikkelingsstoornis (criterium E). Dit laatstgenoemde criterium, het 

exclusiviteitscriterium, brengt echter enkele vragen met zich mee. Het is namelijk niet altijd 

duidelijk wat het verband is tussen verschillende stoornissen: zijn kenmerken van ADHD het 

gevolg van bijvoorbeeld een pervasieve ontwikkelingsstoornis, of zijn het twee ‘volwaardig’ 

samen voorkomende stoornissen (Taylor et al, 2004). 

ADHD wordt in de DSM-IV TR (APA, 2000) opgedeeld in 2 schalen van telkens 9 

symptomen: symptomen van inattentiviteit en symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit. 

Deze gedragsstoornis kent 3 verschillende subtypes, afhankelijk van hoeveel en welke van 

deze symptomen zich voordoen. Wanneer 6 (of meer) symptomen van beide schalen tot uiting 

komen gedurende 6 maanden, spreekt men van ADHD van het gecombineerde type (ADHD-
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C). Wanneer slechts voor 1 van deze schalen aan dit criterium wordt voldaan, spreekt men 

respectievelijk van ADHD van het inattentieve type (ADHD-I) en ADHD van het hyperactief-

impulsieve type (ADHD-HI; DSM-IV TR; APA, 2000).  

 

Prevalentie. De prevalentie binnen de basisschoolpopulatie varieert volgens 

verschillende bronnen van 2.2% tot 19.0% (Skounti et al., 2007; Taylor et al., 2004). De 

gerapporteerde prevalentie in studies is afhankelijk van de informant (kinderen, leerkrachten, 

ouders), van het aantal settings (thuis, school) en van de gehanteerde criteria. Zo is er sprake 

van een hogere prevalentie bij het gebruik van DSM-IV TR (APA, 2000) criteria ten opzichte 

van het gebruik van de criteria van de DSM-III-R (APA, 1987) (Skounti, Philalithis & 

Galanakis, 2007; Taylor et al., 2004). Baumgartel et al. (1995) stelt bij de overgang naar de 

DSM-IV TR (APA, 2000) een stijging van de prevalentie van ADHD met 64% vast. De 

DSM-IV TR (APA, 2000) spreekt van een prevalentie van slechts 3%-5% bij kinderen uit de 

lagere school. Een reviewstudie van Baeyens, Roeyers en Vande Walle (2006) toont aan dat 

de prevalentie bovendien varieert tussen de verschillende subtypes van ADHD. Het 

gecombineerde subtype kent in een klinische steekproef een hogere prevalentie dan het 

inattentieve subtype, respectievelijk 55% en 27%. Biederman et al. (2005) stelt in een niet-

klinische steekproef ongeveer dezelfde verschillen vast tussen de subtypes van ADHD: 

ADHD-C: 58.0%-61.0%; ADHD-IA: 25.0%-27.0% en ADHD-HI: 9.0%-13.0%. 

Verschillende studies zijn het er over eens dat het hyperactief-impulsieve type het minst 

voorkomende subtype van ADHD is bij kinderen in de lagere school (Baeyens, Roeyers, & 

Vande Walle, 2006; Novik et al., 2006; Skounti, Philalithis & Galanakis, 2007). 

 

Sekse. Dat er sekseverschillen zijn wat betreft de prevalentie van ADHD bij kinderen 

uit de lagere school is nog niet overtuigend bewezen. Vaak wordt een sekseverschil 

vastgesteld, in het nadeel van jongens, maar dit blijkt niet altijd significant te zijn. De sekse 

ratio (jongens:meisjes) loopt volgens de DSM-IV TR (APA, 2000) van 4:1 tot 9:1. In een 

onderzoek van Waschbusch en King (2006) werd vastgesteld dat, zelfs wanneer informanten 

gevraagd werden rekening te houden met seksespecifiek gedrag bij de rapportage over 

symptomen van ADHD, jongens nog steeds hogere scores behalen voor ADHD dan meisjes. 

Hiernaast kwam men tot de conclusie dat meisjes mogelijk lagere normen vereisen, omdat er 

een klein maar significant deel van de meisjes een diagnose ADHD miste ondanks het feit dat 

ze hoger dan gemiddeld scoorden op symptomen voor ADHD (Waschbusch & King, 2006). 

Wanneer deze sekseverschillen worden nagegaan voor de verschillende subtypes, ziet men 
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ook hier een hogere prevalentie bij jongens. Dit is vooral duidelijk bij het gecombineerde 

subtype, waar een sekseratio van jongens en meisjes wordt gevonden van 3.2:1 tot 4.1:1. Dit 

verschil is veel minder duidelijk voor het inattentieve type, waar slechts een ratio van 2.1:1 tot 

2.5:1 voor respectievelijk jongens en meisjes wordt gevonden (Baeyens, Roeyers, & Vande 

Walle, 2006). Biederman (2005) stelt echter geen significante sekseverschillen vast tussen de 

subtypes van ADHD, net als Novik et al. (2006). 

 

Etiologie. Auteurs zijn het er over eens dat ADHD het gevolg is van bepaalde 

genetische factoren die een invloed hebben op de werking van de hersenen (Linnet et al., 

2003). Spencer (2007) spreekt in een rapport gebaseerd op 18 onderzoeken met tweelingen 

over een gemiddelde erfelijkheid van ADHD van 77%. Tevens zijn er kenmerken van de 

omgeving die inspelen op deze genetische factoren. Uit onderzoek blijkt dat maternaal roken 

tijdens de zwangerschap één van de grootste risicofactoren voor ADHD is (Gatze-Kopp, 

2007; Linnet et al., 2006). Het beïnvloedt de ernst van hyperactief-impulsieve symptomen zo 

dat moeders die meer dan 10 sigaretten per dag roken tot 60% meer kans hebben op een kind 

met hyperactief gedrag (Linnet et al., 2006). Ook het verband tussen blootstelling aan alcohol 

en inattentiviteit en hyperactiviteit wordt onderzocht, maar levert inconsistente resultaten. 

Sociale klasse daarentegen heeft volgens Langley et al. (2007) een significante invloed op 

ADHD. Twee andere belangrijke risicofactoren zijn vroeggeboorte en een laag 

geboortegewicht. (Botting et al., 1997; Linnet et al., 2006). Dit is mogelijk te verklaren door 

de invloed dat dit laag geboortegewicht heeft op de neurologische ontwikkeling van het kind 

(Botting, Powls & Cooke, 1997).  

De neurobiologische kenmerken van ADHD, ten gevolge van genetische factoren, zijn 

tweeërlei. Enerzijds tonen Durston et al. (2006) aan dat lagere activiteit in de prefrontale 

cortex tijdens go/no-go taken een zeer belangrijke rol speelt in de etiologie van ADHD. 

Barkley (1997) bevestigt dit in een toonaangevend onderzoek over inhibitie. Hij stelt vast dat 

een verlaagde activiteit in de prefrontale cortex leidt tot een verlaagde inhibitie door een 

effect op de executieve functies. Dit verklaart de impulsiviteit in ADHD. Anderzijds deden 

Scheres et al (2002) onderzoek naar het belang van het striatum. Hierbij werd een correlatie 

gevonden tussen een verlaagde activatie van het ventrale striatum tijdens anticipatie op 

beloning en symptomen van hyperactiviteit en impulsiviteit. Hypogevoeligheid in deze zone 

kan, ter compensatie, leiden tot beloning zoekend gedrag. Dit hangt samen met de ‘delay 

aversion’-hypothese, die stelt dat ADHD gedragingen functionele uitingen zijn van een 
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onderliggende motivationele stijl. Kinderen zijn gemotiveerd om te ontsnappen aan vertraging 

om zo sneller beloond te worden (Sonuga-Barke, 2002). 

De aangetoonde invloed van genetische factoren op ADHD maakt het zeer waarschijnlijk dat 

deze gedragsstoornis reeds op kleuterleeftijd een uitingsvorm kent. 

 

ADHD bij Kleuters 

 
ADHD kent reeds vaak zijn ontstaan voor de leeftijd van 5 jaar en geregeld zelfs bij nog 

jongere kinderen (≤ 2 jaar) (Taylor et al., 2004). De laatste jaren worden gedragsproblemen 

bij kleuters meer onder de aandacht gebracht. Vooral in de VS wordt een duidelijke stijging in 

behandeling van kleuters jonger dan 5 jaar met ADHD vastgesteld (Taylor et al., 2004). 

Bovendien blijkt dat er in de afgelopen 20 jaar alsmaar meer stimulerende geneesmiddelen 

worden voorgeschreven voor kleuters (Harvey et al., 2007). Vroege detectie van 

gedragsstoornissen bij kleuters blijft echter moeilijk, onder andere omdat het moeilijk is 

onderscheid te maken tussen symptomen van ADHD en normaal leeftijdsgebonden gedrag 

(Harvey et al., 2007). Ook de DSM-IV TR (APA, 2000) geeft aan dat het moeilijk is de 

diagnose van ADHD te stellen bij kinderen jonger dan 4 of 5 jaar, omdat het gedrag van 

kinderen van die leeftijd veel variabeler is dan het gedrag van oudere kinderen en mogelijk 

zelfs gelijkenissen vertoont met symptomen van ADHD. Echter, een reviewstudie van Egger, 

Kondo, & Angold (2006) toont aan dat ADHD wel betrouwbaar gediagnosticeerd kan worden 

bij kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Zij gingen hierbij na of de symptomen van ADHD 

verschillend zijn van normaal leeftijdsgebonden gedrag van kleuters. Wanneer deze 

symptomen correct worden gedefinieerd, stellen zij vast, verschillen deze van normatief 

gedrag van kleuters. 

In een onderzoek naar de predictieve validiteit van ADHD stelt Lahey et al. (2004) vast dat 

ongeveer 80.0% van de 4-jarige kinderen die, zowel volgens ouders als leerkrachten, initieel 

volledig aan de criteria voor ADHD voldoen, ook na 1, 2 en 3 jaar nog steeds aan die criteria 

voldoen. In een gelijkaardige studie gedurende 9 jaar gaat Lahey (2007) sekseverschillen na 

in deze predictieve validiteit. De bevindingen duiden op een sterke predictieve validiteit voor 

zowel jongens als meisjes op de leeftijd van 4 tot 6. 

 

Prevalentie. Volgens een review van Egger (Egger, Kondo & Angold, 2006) zijn de 

prevalentiecijfers bij kleuters gelijklopend met de cijfers voor de basisschoolleeftijd. De 

prevalentie van de verschillende types van ADHD bij kinderen van 2 tot 6 jaar loopt van 2.0% 
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tot 18.3%. De gemiddelde prevalentie van ADHD bij kleuters bedraagt 4.2%. Bij de oudere 

kleuters (4 - 5 jaar) stelt men een hogere prevalentie van ADHD vast dan bij peuters (2 - 3 

jaar), alsook vertonen meer jongens de symptomen van ADHD dan meisjes. Het 

gecombineerde subtype en het hyperactief-impulsieve subtype komen bovendien meer voor 

dan het inattentieve type (Egger, Kondo & Angold, 2006), dit in tegenstelling tot de lage 

prevalentie van ADHD-HI bij kinderen uit de lagere school (Baeyens et al., 2006). 

Gelijkaardig aan het onderzoek van Egger et al. (2006) werd in het kader van deze studie naar 

gedragsstoornissen bij kleuters een zoekactie uitgevoerd op het Web of Science om artikels te 

vinden die rapporteren over de prevalentie van ADHD bij kleuters. Volgende zoektermen 

werden daarbij gebruikt: “preschool”, “ADHD”, “toddler”, “attention deficit hyperactivity 

disorder”. Bovendien werden ook relevante studies gebruikt die voorkwamen in de 

bibliografieën van daarbij gevonden artikels. Tabel 1 geeft de prevalentie van ADHD bij 

kleuters weer, gevonden in niet-klinische en klinische steekproeven. De prevalentie van 

ADHD overheen de verschillende types varieert van 5.7% tot 18.3% in niet-klinische 

steekproeven. In de drie studies met een klinische steekproef wordt een beduidend hogere 

prevalentie gerapporteerd, van 13.0% tot 59.5%. 

 

Sekse. De sekseverschillen in de prevalentie van ADHD bij kleuters zijn zeer 

gelijklopend met de prevalentieverschillen bij kinderen uit de lagere school. Waar de DSM-

IV TR (APA, 2000) melding maakt van een jongens-meisjes ratio van 4:1 tot 9:1, bekomt 

Hartung et al. (2002) bij kleuters (4-6 jaar) zonder een comorbide diagnose van ODD of CD 

een ratio van 3:1. De ratio bij kleuters met een comorbide diagnose van ODD of CD ligt veel 

hoger en bedraagt 7:1, wat er volgens Hartung op wijst dat het minder waarschijnlijk is dat 

meisjes voldoen aan een comorbide diagnose van een externaliserende gedragsstoornis. 

Gadow et al. (2001) bekomt kleinere sekseverschillen, met in een klinische steekproef een 

ratio van 1.2:1 en in een niet-klinische steekproef een ratio van 2.1:1. 
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Tabel 1. Prevalentie van ADHD bij kleuters. 

Studie (jaar) N 
Leeftijd 

jaren 
Sekseverdeling 
jongens-meisjes 

Diagnostische 
criteria 

Diagnostisch 
Instrument/informant 

Alle types 
ADHD-I 

type 
ADHD-HI 

type 
ADHD-C 

type 

Studies met een niet-klinische steekproef      

Keenan et al. 
(1997) 

104 5 56.2% - 43.8% DSM-III-R CBCL/ ouders 5.7% NR NR NR 

Pineda et al 
(1999) 

181 4-5 
50.4% - 49.6% 

(in totale steekproef) 
DSM-IV 

checklist gebaseerd 
op DSM-symptomen/ 

ouders 
18.2% 1.7% 13.8% 2.8% 

Pavuluri 
(1999) 

272 21/2-5 57.4% - 42.6% DSM-III-R 
ADH-scale, 

Behavior Checklist (BCL)/ 
ouders 

10.7% NR NR NR 

Gomez et al 
(1999) 

1276 5-11 47.6% - 52.4% DSM-IV 
DSM-IV AD/HD Rating scale, 

ACRS/Ouders 
9.9% 4.2% 2.7% 2.9% 

     leerkrachten 8.8% 5.8% 0.9% 2.1% 
Gimpel en Kuhn 

(2000) 
253 2-6 54.0% - 46.0% DSM-IV 

ADHD rating scale-IV/ 
ouders 

9.5% 2.0% 3.6% 4.0% 

Nolan et al. 
(2001) 

413 3-5 57.0% - 43.0% DSM-IV ECI-4/ leerkrachten 18.2% 3.9% 6.5% 7.7% 

Gadow et al. 
(2001) 

531 3-5 51.0% - 49.0% DSM-IV ECI-4/ Ouders 6.0% 1.0% 3.6% 1.5% 

 398    leerkrachten 18.3% 3.8% 6.8% 7.8% 
Amador - Campos 

(2006) 
151 4-6 

42.6% - 57.4% 
(in totale steekproef) 

DSM-IV 
Spaans-Catalaanse vragenlijst/ 

Ouders 
15.9% 1.3% 13.9% 0.7% 

     leerkrachten 14.7% 6.0% 6.0% 2.7% 
Studies met een klinische steekproef 

Thomas et al. 
(1998) 

64 1-3 72.0% - 28.0% 
DC: 0-3/ 
DSM-IV 

CBCL 2-3/ouders 13.0% NR NR NR 

Keenan & Wakschlag 
(2000) 

79 3-5 77.2% - 22.8% DSM-IV 
K-SADS, CBCL/ 

ouders 
59.5% NR NR NR 

Gadow et al 
(2001) 

221 3-6 76.5% - 23.5% DSM-IV ECI-4/ouders 51.1% 14.9% 10.9% 25.8% 

 189    leerkrachten 51.9% 18.5% 12.7% 20.6% 
ADHD = aandachtstekokortstoornis met hyperactiviteit; I = Innattentieve; HI = hyperactief-impulsieve; C = gecombineerde; DSM-III-R = Diagnostic and statistical manual 
of mental disorders, 3rd edition revised; CBCL = Child behavior checklist; DSM-IV = diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition; ACRS = Abbreviated 
Conners Rating Scale; ECI-4 = Early Childhood Inventory-4; K-SADS = Schedule for Affective Disorders for School-Age Children; NR = niet gerapporteerd 
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Ontstaansleeftijd. Uit een retrospectieve studie van Applegate (1997) blijkt dat bij 

kinderen die voldeden aan de criteria van 1 van de subtypes van ADHD, de eerste symptomen 

zich gemiddeld reeds voordeden op de leeftijd van 1 jaar. Beperking ten gevolge van deze 

symptomen werd slechts later ervaren, namelijk gemiddeld rond de leeftijd van 3.5 jaar. 

Keenan & Wakschlag (2000) stellen in een onderzoek met een klinische steekproef een 

ontstaansleeftijd van gemiddeld 2.2 jaar vast, net als Biederman (1996). In een onderzoek met 

een niet-klinische steekproef van tweelingen tussen 7 en 18 jaar wordt een ontstaansleeftijd 

van 3.5 jaar vastgesteld, onafhankelijk van het subtype (Neuman et al, 2005). Wanneer 

subtypes afzonderlijk werden behandeld stelde men in het onderzoek van Applegate (1997) 

vast dat beperking ten gevolge van ADHD van het inattentieve subtype gemiddeld ontstaat bij 

de leeftijd van 6.13 jaar, significant later dan het gecombineerde type, namelijk gemiddeld op 

4.88 jaar en het hyperactief-impulsieve type, gemiddeld 4.21 jaar. Opvallend hierbij is dat 

ouders van kinderen met ADHD in deze studie aangaven dat het eerste symptoom van ADHD 

zich 2.5 jaar eerder voordoet dan de beperking ten gevolge van deze symptomen. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat beperking ten gevolge van symptomen zich mogelijk pas 

voordoet eens meerdere symptomen aanwezig zijn, of pas vanaf wanneer kinderen in een 

klassituatie terecht komen waarbij de ADHD symptomen interfereren met de sociale en 

academische verwachtingen die gesteld worden (Applegate et al., 1997). Aangezien 

symptomen reeds op jonge leeftijd tot uiting komen kan het van belang zijn om bij de 

screening van ADHD bij kleuters normen te gebruiken die aan de leeftijd aangepast zijn, 

zodat deze stoornis reeds kan gediagnosticeerd worden vooraleer kinderen naar de lagere 

school gaan. 

 

Verloop. Een studie van Lahey (2005) ging na in hoeverre de subtypes van de DSM-

IV TR (APA, 2000) van ADHD stabiel blijven naarmate kleuters ouder worden, meer bepaald 

tot de lagere school. Opvallend was dat minder kinderen die de diagnose ADHD van het 

hyperactieve type kregen, bleven voldoen aan de criteria voor eender welk type van ADHD, 

dan kinderen met de diagnose ADHD van het gecombineerde type. Dit kan mogelijk 

verklaard worden door het feit dat kleuters van nature erg actief zijn (APA, 2000). Bovendien 

worden van deze jonge kinderen vaak nog geen of veel minder sterk aandachtseisende taken 

verwacht (APA, 2000). Een aantal van de kinderen die wel blijven voldoen aan de criteria 

voor één van de subtypes van ADHD, verschuiven van het hyperactieve naar het 

gecombineerde subtype (Lahey et al., 2005). Bovendien werd aangetoond dat tot 80.0% van 

oudere kleuters met ADHD of ODD en zo goed als 50.0% van jongere kleuters met 
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gedragsstoornissen klinisch significante gedragsstoornissen blijven vertonen wanneer ze naar 

de lagere school gaan (Harvey et al., 2007). Ook Barkley (2003) stelt vast dat ADHD een 

eerder stabiele en langdurige stoornis is die gevolgen kan hebben tot in de adolescentie of 

volwassenheid. Bovendien verhogen gedragsstoornissen bij kleuters het risico op vroege 

schoolproblemen, die op hun beurt een negatieve invloed kunnen hebben op de socialisatie en 

academische vaardigheden van kinderen (Barkley 2003). 

 

Ontwikkelingsprofielen. Verschillende auteurs maken gewag van het bestaan van 

verschillende ontwikkelingsprofielen of –paden. Sonuga-Barke (2005) bekomt, als één 

mogelijke opsplitsing, 4 paden. Het eerste pad wordt getypeerd door vroege subklinische 

symptomen van hyperactiviteit die geen risico vormen op ADHD maar wel op latere 

oppositionele gedragsproblemen, door toedoen van een negatieve opvoedingsstijl. Het tweede 

type (late aanvang) kent tijdens de kleutertijd subklinische symptomen van hyperactiviteit, die 

in de lagere school erger worden doordat regulatieve kenmerken van het kind worden 

uitgedaagd door de verwachtingen in de klas. Het derde type (beperkt tot de kleutertijd) kent 

significante symptomen van hyperactiviteit tijdens de kleutertijd, maar deze vervagen door 

positieve kenmerken in de omgeving van het kind (thuis en op school). Tenslotte wordt het 

vierde type, met het meest negatieve perspectief, gekenmerkt door een vroege aanvang van 

ernstige hyperactiviteit met een explosief karakter. Dit leidt tot een chronische vorm van 

ADHD, in combinatie met oppositionaliteit. Deze ontwikkelingspaden zouden afhankelijk 

zijn van zowel eigenschappen van het kind als van de omgeving (Sonuga-Barke et al., 2005). 

Ook van Lier (2007) deed aan de hand van 5 opeenvolgende metingen onderzoek naar het 

bestaan van verschillende trajecten binnen ADHD. Hij vond 4 significante paden, namelijk 

het bijna-nul traject, het lage, het gemiddelde en het hoge traject. 40.0% van de deelnemende 

kinderen volgden het lage ADHD traject. Dit traject wordt gekenmerkt door lage scores die 

doorheen de tijd nog afnemen. Slechts 5.0% van de kinderen volgden het hoge ADHD traject, 

dat toenemende scores kent tegen het einde van de kindertijd, die daarna weer afnemen. 

Omwille van het bestaan van deze verschillende trajecten, waarvan er enkele een negatief 

perspectief bieden, hebben kinderen er dus alle belang bij dat ADHD tijdig kan worden 

vastgesteld om deze negatieve gevolgen te kunnen voorkomen of in te perken. Het is duidelijk 

dat het in kaart brengen van omgevingsfactoren en kindkenmerken hierbij essentieel is. 
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Oppositioneel Opstandige Stoornis 

 

Definiëring. Oppositioneel opstandige stoornis wordt gekenmerkt door een patroon 

van negativistisch, opstandig, openlijk ongehoorzaam en vijandig gedrag, dat zich voordoet 

gedurende minstens 6 maanden. Deze stoornis kent 8 symptomen, waarvan er zich minstens 4 

regelmatig moeten voordoen. Dit moet bovendien frequenter zijn dan bij personen van een 

zelfde leeftijd en ontwikkelingsniveau, en ze moeten leiden tot een beperking in het sociale, 

academische of beroepsfunctioneren (criterium B). De diagnose wordt niet gesteld wanneer 

dit gedrag zich enkel voordoet tijdens een psychotische of andere stemmingsstoornis 

(criterium C) of wanneer voldaan wordt aan de criteria van conduct disorder of antisociale 

persoonlijkheidsstoornis (criterium D) (DSM-IV TR; APA, 2000).  

 

Prevalentie. Volgens de DSM-IV TR (APA, 2000) varieert de prevalentie van de 

oppositioneel opstandige stoornis bij kinderen uit de lagere school van 2.0% tot 16.0%, 

afhankelijk van de steekproef en de gebruikte methoden voor assessment. Keenan & 

Wakschlag (2004) rapporteren een prevalentie van 2.0% bij een niet-klinische steekproef en 

59.5% bij een klinische steekproef. In een retrospectief onderzoek met een niet-klinische 

steekproef werd een prevalentie van 10.2% vastgesteld, zonder een significant sekseverschil 

(Nock et al., 2007). In een grote niet-klinische steekproef (N= 10,438) vonden Maughan et al. 

(2004) een prevalentie van 2.3%.  

In het kader van deze studie naar externaliserende gedragsstoornissen bij kleuters werd op het 

Web of Science een zoekactie verricht naar studies die rapporteren over de prevalentie van 

ODD bij kleuters. De zoektermen die hierbij werden gebruikt, zijn “behavior problems”, 

“toddlers” en “ODD”. Tabel 2 geeft de prevalentie van ODD bij kleuters weer, gevonden in 3 

studies met een niet-klinische steekproef en 3 studies met een klinische steekproef. De 

prevalentie in de niet-klinische steekproeven varieert van 6.4% tot 11.1%. Opvallend is dat 

leerkrachten een hogere prevalentie rapporteren dan ouders (Gadow et al., 2001). In de 

klinische steekproeven wordt, net als bij ADHD, een hogere prevalentie gevonden, namelijk 

28.0%-59.5%. De studie met een klinische steekproef met kinderen van 0 tot 3 jaar bekomt 

een veel lagere prevalentie van 14.0%.  

 

Sekse. Maughan et al. (2004) rapporteerden significant meer jongens dan meisjes met 

ODD, met respectievelijke prevalenties van 3.2% en 1.4%. Dit significante sekseverschil 

werd enkel bij de rapportage door leerkrachten vastgesteld. Ook volgens de DSM-IV TR 
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(APA, 2000) is ODD voor de puberteit meer aanwezig bij jongens dan bij meisjes. Na de 

puberteit vervagen deze verschillen min of meer. 

 

Etiologie. Net als bij ADHD is er bij ODD sprake van een verwevenheid van 

verschillende risicofactoren. Zowel biologische, sociaal-cognitieve als contextuele factoren 

staan in verband met opstandig en antisociaal gedrag. Deze zijn niet afzonderlijk te 

beschouwen, maar beïnvloeden elkaar in zekere mate (Burke et al., 2002; van Goozen et al., 

2007). De aangetoonde genetische overdracht is een belangrijke biologische factor. Ook het 

verband van de neuro-anatomie (verlaagde activiteit in de frontale kwab en beperkingen in de 

werking van de amygdala) en de neurochemie (verlaagd serotonine en cortisol metabolisme 

en verhoogde hoeveelheden testosterone) met disruptieve gedragsstoornissen werd reeds 

uitgebreid onderzocht en aangetoond (Baving et al., 2000; Davidson et al., 2000; Golden et 

al., 1996; Volkow et al., 1995). Ook werd bij kinderen met disruptief gedrag een 

onderprikkeling van het autonome zenuwstelsel vastgesteld. Dit kwam onder andere tot uiting 

door een verlaagde hartslag en huidgeleiding. De belangrijkste sociaal-cognitieve 

risicofactoren zijn een vroeg en moeilijk temperament en beperkte sociale vaardigheden met 

gebrek aan perspectiefname (Gjone & Stevenson, 1997; Pliszka, 1999; Sanson &  Prior, 

1999). Ouderlijk gedrag en psychopathologie bij ouders zijn twee zeer belangrijke elementen 

in de context. Een negatieve en ruwe opvoedingsstijl met harde straffen staat in verband met 

disruptieve gedragingen bij kinderen. Deze hebben bovendien een dynamische en 

wederkerige invloed op elkaar (Frick et al., 1992; Haapasalo & Tremblay, 1994; Lytton, 

1990). Net als bij ADHD spelen ook pre- en perinatale factoren een rol, zoals maternaal roken 

en drugmisbruik (Frick et al., 1992; Wakschlag et al., 1997). Ten slotte hebben de peers, de 

woonomgeving en socio-economische factoren een invloed op het gedrag van kinderen. Men 

stelde vast dat kinderen in sociale huisvesting een verhoogd risico op disruptief gedrag 

vertonen, net als kinderen in een woonomgeving gekenmerkt door criminaliteit, aanwezigheid 

van drugs, armoede, agressie en werkloosheid (Coie & Miller-Johnson, 2001; Fergusson et 

al., 1995; Loeber et al., 1995). 

 
Ontstaansleeftijd en Verloop. De oppositioneel opstandige stoornis ontstaat volgens de 

DSM-IV TR (APA, 2000) vaak voor de leeftijd van 8 jaar of in de vroege adolescentie. Het 

gebeurt dat symptomen zich reeds manifesteren bij kinderen van 5 à 6 jaar. Biederman (1996) 

stelt een ontstaansleeftijd van 5.4 jaar vast. Een ontstaan tijdens de kindertijd betekent vaak 

een slechtere prognose voor de toekomst. Bovendien is er dan een verhoogde kans op een 
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antisociale persoonlijkheidsstoornis of druggerelateerde stoornissen op volwassen leeftijd 

(DSM-IV TR; APA, 2000).  

Hoewel de DSM-IV TR (APA, 2000) voor een diagnose van ADHD vereist dat er sprake is 

van cross-situationele beperkingen ten gevolge van de stoornis stelt Lahey (2004) vast dat 

34.0% percent van de kinderen die op 4-jarige leeftijd niet voldoen aan deze vereiste, in de 

komende drie jaar wel minstens 2 maal voldoen aan alle criteria voor de diagnose van ADHD. 

Dit wijst er volgens hem op dat een aanzienlijke minderheid van de kleuters die initieel geen 

cross-situationele beperkingen ondervinden, op latere leeftijd toch voldoen aan alle criteria 

voor een diagnose van ADHD (Lahey et al., 2004).  

Omdat opstandig gedrag eigen is aan kleuter- en adolescentenleeftijd moet men voorzichtig 

zijn bij het stellen van deze diagnose in die specifieke perioden. Om deze reden wordt de 

suggestie gedaan om de criteria aan te passen voor kleuters. Een onafhankelijke werkgroep 

formuleerde diagnostische criteria die compatibel zijn aan de DSM benadering (Research 

Diagnostic Criteria – Preschool Age, RDC–PA; Zero to three, 2005). Keenan & Wakschlag 

(2002) stellen dan ook dat de pervasiviteit en intensiteit van de symptomen doorslaggevend 

zal zijn bij het stellen van een diagnose van ODD bij kleuters. Wanneer symptomen namelijk 

gaan interfereren met normaal ontwikkelings-gebonden gedrag, kunnen ze als klinisch 

significant worden beschouwd (Keenan & Wakschlag, 2002). 

 

Antisociale Gedragsstoornis 

 
Definiëring. De antisociale gedragsstoornis (Conduct Disorder; DSM-IV TR, APA, 

2000) is een disruptieve gedragsstoornis die tot uiting komt als een zich herhalend en 

persistent patroon van gedrag waarbij de basisrechten van anderen of de sociale normen en 

regels van een bepaalde leeftijdsgroep geschonden worden. Dit is dan ook het hoofdcriterium 

van deze stoornis (APA, 2000). Om dit criterium te evalueren werden symptomen of 

eigenschappen opgelijst in de DSM-IV TR (APA, 2000). Zij worden onderverdeeld in 4 

categorieën: agressie naar mensen of dieren, beschadigen van eigendom, liegen en diefstal en, 

tot slot, ernstige overtreding van regels. In totaal zijn het 15 eigenschappen, waarvan minstens 

3 aanwezig dienen te zijn in de afgelopen 12 maanden en waarvan ten minste 1 eigenschap 

aanwezig was in de laatste 6 maanden.  

De antisociale gedragsstoornis zorgt voor een significante beperking in het sociale, schoolse 

of beroepsfunctioneren (criterium B). Ze kan bij personen ouder dan 18 jaar enkel worden 

vastgesteld indien er geen diagnose van antisociale persoonlijkheidsstoornis werd gesteld 
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(criterium C). Om tot een diagnose te komen is het vaak noodzakelijk extra informanten te 

raadplegen, aangezien de persoon met de stoornis de neiging kan hebben de problemen te 

minimaliseren (DSM-IV TR; APA, 2000).  

 

Prevalentie . Deze stoornis kent twee subtypes die bepaald worden aan de hand van de 

leeftijd van ontstaan. Wanneer ten minste één eigenschap van conduct disorder aanwezig is 

voor de leeftijd van 10 jaar spreekt men van het childhood-onset type. Wanneer voor de 

leeftijd van 10 jaar geen eigenschappen van deze stoornis werden vastgesteld bij de persoon, 

spreekt men van het adolescent-onset type. Deze subtypes kennen 3 ernstvormen. Men 

spreekt van de milde vorm wanneer weinig of geen eigenschappen van de conduct disorder 

aanwezig zijn en deze bovendien relatief weinig schade toebrengen aan anderen. De 

gemiddelde vorm wordt vastgesteld wanneer het aantal eigenschappen, alsook de schade 

hierdoor berokkend, gemiddeld zijn. De ernstige vorm, tenslotte, wordt gekenmerkt door de 

aanwezigheid van veel eigenschappen en/of het toebrengen van ernstige schade aan anderen 

(bijv. fysiek geweld, wapengebruik, inbraak,…) (DSM-IV TR; APA, 2000). Biederman et al. 

(1996) rapporteren 8.9 jaar als de gemiddelde ontstaansleeftijd van de antisociale 

gedragsstoornis. 

 

De prevalentie van een antisociale gedragsstoornis lijkt de laatste jaren te zijn gestegen. 

Afhankelijk van de steekproef en de gebruikte methode worden voor kinderen van 6 tot 18 

jaar cijfers gevonden tussen 2.0% en 16.0% (American Psychiatric Association, 2000; 

Maughan, 2004; Nock et al., 2006).  

Voor deze studie naar externaliserende stoornissen bij kleuters werden op het Web of Science 

artikels gezocht die rapporteren over de prevalentie van CD bij kleuters. De resultaten hiervan 

worden weergegeven in tabel 2. In studies met een niet-klinische steekproef worden voor 

kleuters prevalenties van 1.9% tot 9.5% gerapporteerd. Deze cijfers liggen, in analogie met 

andere onderzoeken, lager dan prevalentiecijfers bij kinderen in de lagere school (Maughan et 

al., 2004). De prevalentie in klinische steekproeven varieert van 12.2% tot 41.8%.  

Kleuters hebben reeds een besef van regels en weten vaak ook wanneer ze die overtreden. Dit 

maakt dat zij wel de mogelijkheid hebben om hun eigen gedrag te controleren, aangezien ze 

er reeds de consequenties van kennen (Keenan & Wakschlag, 2002). Men kan de vraag stellen 

of een diagnose van een antisociale gedragsstoornis bij kleuters mogelijk is, aangezien 

agressie en het overtreden van regels tot hun leeftijdsgebonden gedrag behoren. Bovendien 

zijn verschillende van de eigenschappen van de antisociale gedragsstoornis niet van 
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toepassing op kleuters (zoals spijbelen, inbreken, een wapen gebruiken,…) en is de 

gemiddelde ontstaansleeftijd van deze stoornis 8.9 jaar (Biederman et al., 1996).  

 

Sekse. Bij meisjes stelt men een lagere prevalentie van CD vast dan bij jongens, 

namelijk 2.0%-9.0% tegenover 6.0%-16.0% (American Psychiatric Association, 2000). 

Maughan (2004) rapporteert een levensprevalentie van 1.5% in een niet-klinische steekproef 

met significant meer jongens met een diagnose van CD dan meisjes. Ook in een 

retrospectieve studie van Nock et al. (2006) met een niet-klinische steekproef, wordt de 

prevalentie bij jongens beduidend hoger geschat dan bij meisjes, namelijk 12.0% tegenover 

7.1%. Er wordt bij jongens een lineaire stijging in prevalentie vastgesteld tot de leeftijd van 

15 jaar. Bij meisjes is de prevalentie eerder laag en stabiel in de kinderjaren en kent een 

stijging vanaf de tienerjaren (Maughan et al., 2004). Kim-Cohen et al. (2005) stelt in een niet-

klinische steekproef van kleuters een lagere prevalentie voor meisjes dan jongens vast, 

respectievelijk 3.5% en 9.9%. Het sekseverschil dat op lagere schoolleeftijd wordt vastgesteld 

is dus reeds aanwezig tijdens de kleutertijd.  

 

Etiologie. Kleuters (5 jaar) die voldeden aan de criteria voor een diagnose van CD 

komen vaker uit omgevingen gekenmerkt door een lagere sociale klasse, éénoudergezinnen, 

echtscheidingen en parentale psychopathologie. In gezinnen waarin deze kinderen opgroeien 

is er ook vaker dan gewoonlijk sprake van een harde opvoedingsstijl en fysiek geweld (Kim-

Cohen et al., 2005).  

 

Ontwikkelingsprofielen. Ook bij CD werd er door verschillende auteurs onderzoek 

gedaan naar het bestaan van verschillende, te onderscheiden, ontwikkelingsprofielen. 

Maughan et al. (2004) vindt 3 types: het agressieve type, het niet-agressieve type en het 

regelovertredende type. Er werd bovendien vastgesteld dat deze types een verschillend 

verloop kennen: aggressieve symptomen nemen af tussen de kinder- en tienerjaren. Niet-

agressieve symptomen kennen dan weer een stijging met de leeftijd. Tenslotte lijken 

overtredingen van regels vooral toe te nemen in de adolescentie (Maughan et al., 2004). Deze 

profielen worden vooral bij jongens onderscheiden. 

Van Lier (2007) stelde - in een onderzoek naar verschillende mogelijke trajecten van de 

antisociale gedragsstoornis - vast dat er voor CD drie significante trajecten zijn, namelijk het 

traject met een piek in de adolescentie, een gemiddeld traject en een laag traject. Het 

adolescentie-piek-traject wordt gekenmerkt door zeer lage niveaus van CD in de kindertijd. 



 

15 

Zij gingen bovendien het verband tussen trajecten van ADHD, ODD en CD na en bekwamen 

als resultaat dat 71.0% van de kinderen die het hoge ODD traject volgden, ook het adolescent-

piek-traject van CD volgden. Ook 35.0% van de kinderen in het lage ADHD traject bleken het 

adolescentie-piek-traject van CD te volgen. Hierbij werd het predictieve verband tussen ODD 

en ADHD, en CD nagegaan en men vond dat bij jongens alleen ODD een voorspeller voor 

CD is, terwijl het bij meisjes zowel ADHD als ODD is (van Lier et al., 2007).  

Ook Nock et al. (2006) gingen na of er subtypes kunnen worden vastgesteld. Zij vinden 

hierbij 5 te onderscheiden types: de regels overtredende groep, de bedrog en diefstal groep, de 

agressieve groep, de ernstig heimelijke groep en de pervasieve CD groep. Deze eerste drie 

types komen overeen met de types die door Maughan (2004) onderscheiden worden. De 

laatste twee types zijn meer algemeen, maar ook ernstiger (Nock et al., 2006). 

 

Co-morbiditeit ADHD, ODD en CD 

 

Een groot deel van de kinderen met ADHD die doorverwezen worden naar de hulpverlening 

voldoen ook aan de criteria voor ODD of CD. In de literatuur is sprake van een comorbiditeit 

tussen ADHD en ODD of CD van 50%-70% (Barkley, 2006; Keenan en Wakschlag, 2000). 

De comorbiditeit met CD in een ODD populatie loopt van 56.0% tot 96.4%. De overlap met 

ODD in een CD populatie is opmerkelijk lager, namelijk 8.0%-12.0% (Biederman et al, 1996; 

Maughan et al., 2004). In een studie met een klinische steekproef werd een overlap van 26.6% 

gevonden tussen de drie gedragsstoornissen samen (Keenan & Wakschlag, 2000).  

Er worden door Biederman et al. (1996) twee types van ODD - verbonden aan ADHD - 

gevonden, namelijk het type dat een voorloper is op de antisociale gedragsstoornis en een 

type dat subsyndromaal is aan de antisociale gedragsstoornis, maar dat er waarschijnlijk niet 

naar evolueert. De antisociale gedragsstoornis die voorafgegaan wordt door de oppositioneel 

opstandige stoornis wordt bovendien gekenmerkt door meer ernstige symptomen (Biederman 

et al., 1996). Kinderen hebben er dus baat bij dat er tijdig een diagnose kan gesteld worden, 

zodat op die manier op een negatief verloop kan geanticipeerd worden. 

 

Overeenstemming ouder(s) en leerkracht 

 

Het pervasiviteitscriterium, opgelegd door de DSM-IV TR (APA, 2000), zegt dat de 

symptomen van de gedragsstoornis dienen voor te komen in minstens 2 verschillende settings. 

In het geval van kleuters is het bijgevolg voor de hand liggend dat symptomen thuis en op 
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school worden nagegaan. Om deze pervasiviteit vast te stellen dienen dus zowel de ouder(s) 

als de leerkracht betrokken te worden bij de vaststelling van een gedragsstoornis. 

 

Doorheen de literatuur over overeenkomst tussen informanten betreffende ADHD in niet-

klinische steekproeven, worden correlaties gevonden van r = .37 tot r = .52 (Grietens et al., 

2004; Hartman, Rhee, Willcutt & Pennington, 2007). In studies met klinische steekproeven is 

er sprake van een correlatie van r = .30 tot r = .40 (Mitsis, McKay, Schulz, Newcorn & 

Halperin, 2000; Sprafkin et al., 2002). Onderzoek van Antrop, Roeyers, Oosterlaan, & Van 

Oost (2002) met een klinische groep leverde echter een lage, niet significante overeenkomst 

op tussen de beoordelingen op schaalniveau van ouders en leerkrachten van ADHD. De lage 

overeenkomst in laatstgenoemd onderzoek wordt door Antrop et al. (2002) verklaard doordat 

ongeveer de helft van de kinderen uit de gebruikte steekproef een medicamenteuze 

behandeling volgden voor de symptomen van ADHD. Deze geneesmiddelen worden dikwijls 

vooral tijdens de schooluren gebruikt. Tenslotte verschilt het gedrag van een kind vaak tussen 

verschillende settings, waarin verschillende verwachtingen en regels gelden. Uit de studie van 

Mitsis et al. (2000) blijkt dan ook dat er een grote stijging in ADHD van het gecombineerde 

type vast te stellen is wanneer zowel de informatie van de ouders als van de leerkracht in acht 

wordt genomen. Dit wijst er dus inderdaad op dat kinderen in de verschillende settings 

verschillende symptomen vertonen. 

Wat de overeenkomst tussen informanten over ODD en CD betreft, bekomen Oosterlaan, 

Scheres, Antrop, Roeyers, & Sergeant (2000) in een studie met een niet-klinische steekproef, 

een middelgrote tot grote mate van overeenstemming op de vier schalen van externaliserende 

stoornissen (ADHD-I, ADHD-HI, ODD en CD), namelijk r = .48 tot r = .61. Grietens et al. 

(2004) stellen, ook in een niet-klinische steekproef, een correlatie  van r = .68 vast. 

In een studie met een klinische steekproef bekomen Sprafkin et al. (2002) voor zowel ODD 

en CD een lagere correlatie dan voor (de subtypes van) ADHD, namelijk r = .27. Dit in 

tegenstelling tot de uitkomst van een onderzoek van Antrop et al. (2002) waarbij een positieve 

en significante correlatie wordt vastgesteld van respectievelijk r = .56 en r = .36. Bij de 

categorische informant agreement (overeenstemming over de aan- of afwezigheid van de 

stoornis) werd enkel voor ODD een gemiddelde overeenkomst gevonden (χ²=11.62, κ = .44). 

De grote overeenkomst voor de schalen ODD en CD wordt verklaard door het meer concreet 

zijn van deze symptomen, t.o.v. de symptomen van ADHD (Antrop, Roeyers, Oosterlaan & 

Van Oost, 2002).  
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Tabel 2. Prevalentie van ODD en CD bij kleuters. 

Studie (jaar) N 
Leeftijd 

jaren 
Sekseverdeling 
jongens-meisjes 

Diagnostische 
criteria 

Diagnostisch 
Instrument/informant 

ODD CD 

Studies met een niet-klinische steekproef     

Keenan et al. 
(1997) 

104 5 56.2% - 43.8% DSM-III-R CBCL/ ouders 8.0% 4.6% 

Gadow et al. 
(2001) 

531 3-5 51.0% - 49.0% DSM-IV ECI-4/Ouders 6.4% 1.9% 

 398    leerkrachten 11.1% 9.5% 
Nolan et al. 

(2001) 
413 3-5 57.0% - 43.0% DSM-IV ECI-4/ leerkrachten 11.1% 9.2% 

Kim-Cohen 
(2005) 

2232 41/2-5 NR DSM-IV 
Interview en vragenlijst gebaseerd  

op DSM symptomen/Moeders en leerkrachten 
NR 6.6% 

Studies met een klinische steekproef      

Thomas et Clark 
(1998) 

64 1-3 72.0% - 28.0% 
DC: 0-3/ 
DSM-IV 

CBCL 2-3/ouders 14% NR 

Keenan & Wakschlag 
(2000) 

79 3-5 77.2% - 22.8% DSM-IV 
K-SADS, CBCL/ 

ouders 
59.5% 41.8% 

Gadow et al 
(2001) 

221 3-6 76.5% - 23.5% DSM-IV ECI-4/ouders 37.6% 17.2% 

 189    leerkrachten 28.0% 12.2% 
ODD = oppositioneel opstandige stoornis; CD = antisociale gedragsstoornis; DSM-III-R = Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd edition revised; CBCL = 
Child behavior checklist; DSM-IV = diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition; ACRS = Abbreviated Conners Rating Scale; ECI-4 = Early Childhood 
Inventory-4; K-SADS = Schedule for Affective Disorders for School-Age Children; NR = niet gerapporteerd
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Factorstructuur 

 
Aan de basis van de taxonomie van externaliserende gedragsstoornissen in de DSM-IV TR 

(APA, 2000) ligt een 4-factorenmodel. Het gaat hierbij om volgende factoren: inattentiviteit 

(I), hyperactiviteit-impulsiviteit (H-I), ODD en CD. ADHD wordt dus opgesplitst in 2 

afzonderlijke factoren (Figuur 1). ODD en CD maken elk 1 factor uit. In een studie van 

Zuddas et al. (2006) wordt de validiteit van deze structuur door middel van een 

confirmatorische factor analyse geëvalueerd, voor de naar het Italiaans vertaalde Disruptive 

Behavior Disorders (DBD) rating scale (Pelham, Gnagy, Greenslade, & Milich, 1992; 

Marzocchi & Cornoldi, 2000). Dit 4-factorenmodel (I, H-I, ODD en CD; model 3) wordt 

bovendien vergeleken met 2 andere modellen, nl. een 1-factormodel (model 1) en een 2-

factorenmodel (model 2). De passingmaten werden berekend, en men kwam tot de conclusie 

dat zowel voor ouder- als leerkrachtinformanten het 4-factorenmodel een betere passing 

opleverde dan het 2-factorenmodel, dat op zijn beurt een betere passing toonde dan het 1-

factorenmodel (Zuddas et al., 2006). Burns et al. (1997) voerden een gelijkaardig onderzoek 

uit met een 1-, 3- en 4-factorenmodel, waarbij het 3-factorenmodel uit volgende factoren 

bestaat: inattentiviteit, hyperactiviteit-impulsiviteit en ODD/CD. De bevindingen hiervan 

sluiten volledig aan bij die van Zuddas (2006). 

In de Diagnostische Classificatie van Psychische en Ontwikkelingsstoornissen bij Infants 

(DC: 0-3; Zero To Three, 2005) worden gedragsproblemen niet als afzonderlijke categorie 

opgenomen. Gedragsproblemen beginnen, volgens dit diagnostisch classificatiesysteem, op 

jonge leeftijd in een kern. Het is dus mogelijk dat ook voor kleuters, net als voor kinderen tot 

3 jaar, de classificatie van gedragsproblemen in de DSM-IV TR (APA, 2000) niet de meest 

geschikte is. Op latere leeftijd echter waaiert deze kern uit en ontstaan verschillende types en 

soorten van problemen. Dit komt tot uiting in de classificatie voor kinderen van 6 tot 12 jaar, 

die terug te vinden is in de DSM-IV TR (APA, 2000). Ook in de DC: 0-3 (Zero To Three, 

2005) stelt men dat matige en ernstige regulatieproblemen, waaronder het motorisch 

gedesorganiseerd-impulsief type, vastgesteld voor het eerste levensjaar een duidelijk verband 

vertonen met uiteenlopende problemen op 4-jarige leeftijd. Op welke leeftijd de kern van 

problemen uitwaaiert naar meer diverse gedragsproblemen is dus nog onduidelijk. 
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Dimensionele versus categorische diagnostiek  

 

Het gebruik van een categorische aanpak voor de diagnosestelling van ADHD bij kinderen 

wordt sterk in vraag gesteld (Hudziak et al., 2007). ADHD als categorie impliceert immers 

dat deze stoornis wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van bepaalde symptomen, die 

worden voorgeschreven door classificatiesystemen zoals de DSM-IV TR (APA, 2000). 

Gezien de uiting van een stoornis bij kinderen echter varieert in ernst en karakteristieken 

gedurende de ontwikkeling, is dit niet noodzakelijk de meest valide benadering van een 

stoornis bij kinderen. Een dimensionale benadering beschouwt gedrag als een continuüm, 

waarbij gedragsstoornissen zich in een extreme positie bevinden. Significante dimensies 

worden hierbij bepaald door statistisch onderbouwde cutoff scores. Hudziak et al (2007) 

stellen, vanwege de tekorten van een categorisch systeem, dat een classificatiesysteem van 

stoornissen rekening dient te houden met vooreerst de variatie in typisch en atypisch gedrag 

over verschillende leeftijden, ten tweede de verschillen tussen sekse wat betreft de uiting van 

een stoornis, ten derde de verschillen tussen informanten en bronnen en ten slotte de 

mogelijkheid dat kinderen verschillende soorten problemen kunnen hebben. De auteurs 

pleiten daarom bijvoorbeeld voor het bepalen van sekse en leeftijdgevoelige cutoff scores 

(Hudziak et al., 2007). 

 
Onderzoeksvragen 

 

Voorzichtigheid is geboden bij het stellen van een diagnose van gedragsproblemen bij 

kleuters, onder andere omwille van leeftijdsgebonden kenmerken als (hyper)actief en 

opstandig gedrag. De eerste onderzoeksvraag in dit onderzoek gaat na of gedragsproblemen 

bij kleuters volgens dezelfde normen kunnen worden vastgesteld als bij kinderen van 6 tot 12 

jaar. Om dit na te gaan worden de percentielscores bepaald voor kleuters. Vervolgens wordt 

gewerkt met de cut-off scores van het 90ste en 95ste percentiel op de ruwe score om 

respectievelijk subklinische en klinische scores te bepalen. Aangezien het moeilijk is om 

normaal leeftijdsgebonden gedrag bij kleuters te onderscheiden van symptomen van ADHD, 

verwachten we dat kleuters vooral wat betreft de hyperactief-impulsieve schaal aangepaste 

normen nodig hebben. 
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Figuur 1. Een 1-factor, 2-factoren en 4-factorenmodel voor gedragsstoornissen (ADHD, ODD en CD) bij kleuters 
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Jongens van 6 tot 12 jaar vertonen vaker symptomen van gedragsproblemen dan meisjes. In 

dit onderzoek stellen we als tweede onderzoeksvraag of deze vaststelling kan worden 

doorgetrokken naar kleuters. Er zal dus onderzocht worden of sekse een invloed heeft op de 

score van kleuters op de verschillende schalen van de Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij 

Kinderen (VvGK, Oosterlaan et al., 2000). We verwachten dat er een sekseverschil zal zijn 

waarbij meer jongens dan meisjes zullen gecategoriseerd worden in de (sub)klinische groep. 

Bovendien wordt hetzelfde nagegaan voor leeftijd (leerjaar) en socio-economische status. 

Verschillende onderzoeken toonden reeds aan dat socio-economische status een invloed heeft 

op de prevalentie van gedragsproblemen bij kinderen (Coie & Miller-Johnson, 2001; 

Fergusson et al., 1995; Kim-Cohen et al., 2005; Langley et al., 2007; Loeber et al., 1995). We 

kunnen verwachten dat kinderen uit de hoogste Hollingshead categorieën (laagste socio-

economische klassen) een hogere score behalen op de verschillende VvGK-schalen.  

 

Ouders en leerkrachten blijken slechts een matige overeenkomst te vertonen wat betreft de 

beoordeling van ADHD bij kinderen van 6 tot 12 jaar. De correlaties tussen de scores van 

ouders en leerkrachten op de ODD- en CD-schaal zijn hoger. De derde onderzoeksvraag in 

deze studie zal de informant agreement nagaan tussen ouders en leerkrachten voor zowel 

ADHD, ODD als CD bij kleuters. Verwacht wordt dat er voor ADHD een matige correlatie is 

tussen ouders en leerkrachten en dat deze informant agreement voor ODD en CD gunstiger is. 

 

Als vierde en laatste onderzoeksvraag wordt nagegaan welk factorenmodel de beste passing 

vertoont voor gedragsproblemen bij kleuters. Hierbij worden een 1-, 2- en 4-factorenmodel 

met elkaar vergeleken. Het 4-factorenmodel dat aan de basis ligt van de classificatie van 

gedragsproblemen in de DSM-IV TR (APA, 2000) vertoont volgens de literatuur een betere 

fit met de VvGK (Oosterlaan et al., 2000)  dan een 1- of 2-factorenmodel (Zuddas et al., 

2006). Daarentegen stelt de DC: 0-3 (Zero To Three, 2005) dat gedragsproblemen op jonge 

leeftijd sterk op elkaar gelijken. We verwachten dus dat een 1- of 2-factorenmodel een betere 

passing zal opleveren met gedragsproblemen bij kleuters dan een 4-factorenmodel. 
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Methode 

 
Subjecten 

 

Omwille van het pervasiviteitscriterium, één van de hoofdcriteria voor een diagnose van 

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit uit de DSM (DSM-IV TR; APA, 2000), werd 

gewerkt met informantenparen. Zowel de leerkracht als de ouder(s) werden gevraagd een 

vragenlijst in te vullen over hetzelfde kind, namelijk een kleuter uit de 2de of 3de kleuterklas, 

en vormden zo een informantenpaar. Er werd gezorgd voor representativiteit van de sample 

door de distributie over de provincies gelijk te stellen aan de data geleverd door het Ministerie 

van Onderwijs (Departement Onderwijs en Vorming, 2006). Er werden vragenlijsten 

bekomen van in totaal 206 ouders, van 103 kinderen uit de 2de kleuterklas en 103 kinderen uit 

de 3de kleuterklas. Een sekseverdeling per provincie is weergegeven in Tabel 3. 

Ook leerkrachten, die de kinderen reeds 6 maanden kenden, werden bevraagd over dezelfde 

kleuters. In deze groep respondenten werden slechts 185 vragenlijsten terug gestuurd, minder 

dus dan door de ouders. De groep waarover leerkrachten rapporteerden, bedroeg 94 kinderen 

uit de 2de kleuterklas en 91 kinderen uit de 3de kleuterklas. 

In totaal namen 23 scholen deel, verspreid over de 5 Vlaamse provincies. Hieronder 3 scholen 

in de provincie Oost-Vlaanderen, 4 in de provincie West-Vlaanderen, 7 in de provincie 

Antwerpen, 7 in de provincie Vlaams-Brabant en tenslotte 2 scholen in de provincie Limburg. 

Ouders werden volgens hun socio-economische status ingedeeld in categorieën 

(Hollingshead, 1975). Deze 5 categorieën (Index of Social Position) worden bepaald a.d.h.v. 

een combinatie van het opleidings- en beroepsniveau. De laagste beroeps- en 

opleidingsniveaus krijgen de hoogste score toebedeeld. De categorie wordt tenslotte berekend 

a.d.h.v. volgende formule: (Beroepsscore x 7) + (Opleidingsscore x 7). Hoe lager opleidings- 

en beroepsniveau zijn, hoe hoger dus de Hollingshead categorie. Categorieën I en II werden 

voor dit onderzoek samengevoegd. Op deze wijze werden er 30 ouders ingedeeld in categorie 

II, 90 in categorie III, 37 in categorie IV en 19 in categorie V. 
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Tabel 3. Aantal participanten in de 5 Vlaamse provincies. 

Provincie 2de kleuterklas 3de kleuterklas 

 jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

Antwerpen 13 16 29 13(2) 8(6) 21(8) 

Limburg 7 6 13 6 7 13 

Oost-Vlaanderen 14 10 24 11 13 24 

Vlaams-Brabant 8(2) 7(1) 15(3) 8(1) 7(2) 15(3) 

West-Vlaanderen 7(3) 7(3) 14(6) 7(2) 11 18(2) 

Totaal 49(5) 46(4) 95(9) 45(5) 46(8) 91(13) 

Het aantal informantenparen (het aantal kinderen waarover slechts 1 informant rapporteerde) 

 

Materiaal 

 
Er werden twee vragenlijsten gebruikt voor ouders, namelijk een vragenlijst die peilt naar 

algemene informatie en de Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK; 

Oosterlaan et al., 2000). Deze laatste werd ook door leerkrachten ingevuld. 

 
Vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen. De VvGK (Oosterlaan et al, 2000) is 

de Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Disruptive Behavior Disorders (DBD) rating 

scale (Pelham, Gnagy, Greenslade, & Milich, 1992). Deze vragenlijst wordt gebruikt in de 

informatieverzamelingfase bij het stellen van een diagnose ADHD, ODD en CD. Enkel de 

resultaten van deze vragenlijst zijn echter niet voldoende om tot een degelijke diagnose over 

deze stoornissen te komen. Met deze vragenlijst wordt enkel nagegaan of en in welke mate 

symptomen van deze gedragsstoornissen aanwezig zijn.  

De VvGK, gebaseerd op de DSM-IV (APA, 1994) werd genormeerd voor Vlaamse en 

Nederlandse kinderen tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar. Voor beide landen werden 

verschillende normen vastgelegd, alsook voor de verschillende leeftijden en informanten 

(Oosterlaan et al., 2000). Deze vragenlijst wordt indien mogelijk, steeds afgenomen van een 

informantenpaar, dus zowel van de ouder(s) als van de leerkracht. De vragenlijst bestaat uit 

42 items die gescoord worden op een 4-punten Likertschaal (Bijlage 1). De 

antwoordmogelijkheden, van laag naar hoog, zijn: ‘helemaal niet’, ‘een beetje’, ‘tamelijk 

veel’ en ‘heel veel’. De 42 items zijn verdeeld over 4 schalen, namelijk de inattentiviteit-

schaal (9 items), de hyperactiviteit/impulsiviteitschaal (9 items), de ODD-schaal (8 items) en 

de CD-schaal (16 items) (Oosterlaan et al., 2000). 

De betrouwbaarheid van deze vragenlijst wordt onder andere bepaald door de homogeniteit. 

Hierbij wordt nagegaan in hoeverre de items uit een bepaalde schaal hetzelfde construct 
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meten. Deze homogeniteit is goed voor de schalen inattentiviteit, hyperactiviteit/impulsiviteit 

en ODD.  Dit zorgt er voor dat deze schalen geschikt zijn voor zowel onderzoeksdoeleinden 

als individuele diagnostiek. Voor de CD-schaal is de homogeniteit lager, omwille van de lage 

variantie in de scores op vrijwel alle items. Daardoor is deze laatste schaal minder bruikbaar 

voor individuele diagnostiek. De standaardmeetfout, de nauwkeurigheidsmarge, toont aan dat 

bij de interpretatie van de schaalscores bij jongens een iets grotere marge dient gerespecteerd 

te worden, dan bij meisjes. Ook bij door ouders ingevulde vragenlijsten is de marge iets 

ruimer dan bij door leerkrachten ingevulde vragenlijsten. Dit wil zeggen dat deze gevonden 

schaalscores verder van de ware schaalscore kunnen liggen. De correlaties tussen de 

verschillende schalen van de VvGK tonen aan dat er een matige tot grote samenhang is tussen 

de verschillende schaalscores (Oosterlaan et al., 2000).  

De VvGK vertoont een goede validiteit. De convergente validiteit, die nagaat of de VvGK 

dezelfde resultaten oplevert als een gelijkaardig instrument, in dit geval schalen die 

externaliserend gedrag meten, bedraagt gemiddeld r = .47. De divergente validiteit, de 

correlatie tussen schaalscores van de VvGK en schalen die internaliserend gedrag meten, 

bedraagt gemiddeld r = -.43. 

De COTAN (de Commissie Testaangelegenheden Nederland; Evers, 2002) ging in 2001 de 

kwaliteit van de VvGK na. De normen en betrouwbaarheid worden als voldoende beoordeeld, 

de begripsvaliditeit als goed. Aangezien dit instrument volgens de beoordelaars niet bedoeld 

is voor voorspellend gebruik werd de criteriumvaliditeit niet onderzocht. Bovendien worden 

de kwaliteit van het testmateriaal en de handleiding als goed bevonden. 

 

Algemene informatie. De VvGK werd aangevuld met een korte vragenlijst voor ouders 

m.b.t. algemene informatie over het kind en diens gezin. Deze vragenlijst bestond uit 3 

onderdelen: een gedeelte betreffende contactinformatie (adres en telefoonnummer), een deel 

met betrekking tot informatie over het kind (geslacht, studierichting, leerjaar, land van 

herkomst, lichamelijke en medische conditie, mogelijke problemen op school, mogelijke 

behandeling en begeleiding in verleden en heden) en als laatste een onderdeel over het gezin 

(land van herkomst van vader en moeder, taal die thuis gesproken wordt, aantal kinderen en 

diens leeftijd, stoornissen of gedragsproblemen bij broers en zussen, beroep en opleiding van 

vader en moeder en de echtelijke status van de ouders). Deze algemene informatie werd 

verzameld om een beschrijving van de steekproef te maken, alsook om te kunnen nagaan of 
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deze persoons- en gezinskenmerken een invloed uitoefenen op de rapportage over symptomen 

van gedragsproblemen, meer bepaald ADHD, ODD en CD. 

 

Procedure 

 
Aan de hand van de gegevens van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

(Departement Onderwijs en Vorming, 2006) werd berekend hoeveel jongens en meisjes 

dienden gezocht te worden per provincie. Er werd uitgegaan van 15 leerlingen per klas, om op 

die manier te berekenen hoeveel klassen nodig waren. De scholen werden at random gezocht 

via de website van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming 

(http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/).  

De directies van de gekozen scholen werden door middel van een brief op de hoogte gesteld 

van dit onderzoek en gevraagd om deel te nemen. Ten vroegste een week na het versturen van 

deze brieven werden de directies telefonisch gecontacteerd om eventueel bijkomende 

informatie te verschaffen en na te gaan of ze al dan niet hun akkoord gaven om deel te nemen. 

Indien werd toegezegd voor deelname werd bevraagd hoeveel 2de en 3de kleuterklassen de 

school telt en werden praktische afspraken gemaakt i.v.m. het brengen en verdelen van de 

vragenlijsten. Wanneer bleek dat er onvoldoende vragenlijsten werden geretourneerd werden 

nieuwe scholen gecontacteerd. De vragenlijsten werden door een onderzoeksmedewerker 

afgeleverd. De scholen die enkel per telefoon werden op de hoogte gesteld van het onderzoek 

kregen hun vragenlijsten per post opgestuurd. 

Bij de vragenlijstpakketten voor ouders en leerkrachten werd een begeleidende brief gevoegd 

voor de leerkracht, met verdere praktische richtlijnen i.v.m. het verdelen, ophalen en invullen 

van de vragenlijsten. Leerkrachten dienden de bijgevoegde vragenlijsten uit te delen aan de 

ouders van de, volgens het alfabet, eerste 15 kinderen van de klas. Ook bij de vragenlijst voor 

de ouders zat een brief om hen op de hoogte te stellen en ter verduidelijking van het opzet van 

het onderzoek. De participanten gaven hun geïnformeerde toestemming door middel van een 

handtekening, alvorens de vragenlijst in te vullen. Hierbij werden zij ingelicht over de 

achtergronden, opzet en uitvoering van het onderzoek en de anonieme verwerking van de 

verzamelde gegevens. 

Om leerkrachten niet te veel te belasten werd van hen verwacht dat ze over maximaal 3 

kleuters een vragenlijst invulden. Om hierbij de willekeurigheid te verzekeren werd aan de 

leerkrachten gevraagd vragenlijsten in te vullen voor de, volgens het alfabet, eerste 3 kinderen 

waarvan een ingevulde vragenlijst werd geretourneerd.  



 

 26

De vragenlijsten die ingevuld werden, werden terug opgehaald en gesorteerd per 

informantenpaar (ouder en leerkracht). 

 

Statistische analyse 

 

Kleuternormen. Om na te gaan of specifieke normen voor kleuters nodig zijn, of 

kleuternormen dus significant afwijken van normen voor basisschoolkinderen, werd het aantal 

kleuters berekend per percentiel. Dit werd voor beide seksen afzonderlijk gedaan, voor zowel 

ouder- als leerkrachtinformanten. Vervolgens werden beide frequentietabellen (jongens – 

meisjes) vergeleken met de frequentietabellen voor basisschoolleeftijd, a.d.h.v. kruistabellen 

en een χ2-toets. Scores boven het 90ste percentiel werden beschouwd als een aanwijzing voor 

de aanwezigheid van de stoornis. De keuze voor deze indeling van percentielscores werd 

gebaseerd op statistische gronden: een schaalscore ≥ 95ste percentiel wordt beschouwd als een 

klinische score, een score ≥90ste- <95ste percentiel is een subklinische score en een schaalscore 

<90ste percentiel is een niet afwijkende score.  

 

Sekse, leeftijd en SES. Er werd een multivariate variantie analyse (MANOVA) 

uitgevoerd op de somscores van ouder- en leerkrachtvragenlijsten d.m.v. Wilks’ Lambda, om 

na te gaan of sekse, leeftijd en socio-economische status (SES) een significante invloed 

hebben op de rapportage over gedragsproblemen bij kleuters. Bovendien werd per variabele 

(sekse, leeftijd en SES) een univariate variantietoets (ANOVA; F- en P-waarden) uitgevoerd 

en werden gemiddelden berekend om een mogelijk significant verschil of significante trend 

met diens richting na te gaan. Dit werd afzonderlijk voor zowel ouder- als 

leerkrachtrapportage uitgevoerd, op de 4 verschillende schalen.  

 

Overeenstemming tussen informanten - Dimensioneel. De Pearson correlatie tussen 

ouder- en leerkracht-schaalscores werd berekend om na te gaan in hoeverre ouders en 

leerkrachten overeenstemmen in hun rangordening van kinderen op de vier schalen.  

 

Overeenstemming tussen informanten - Categorisch. Om de categorische informant 

agreement te berekenen, t.t.z. na te gaan in hoeverre ouders en leerkrachten overeenkomen in 

het categoriseren van kinderen in een (sub)klinische of niet-klinische categorie a.d.h.v. 

schaalscores, werden 2x2 (ouder niet-klinisch, ouders (sub)klinisch x leerkracht niet-klinisch, 
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leerkracht (sub)klinisch) kruistabellen gemaakt waarop een χ
2-toets werd uitgevoerd. De 

subklinische en klinische categorie werden bij deze analyse samengevoegd. Deze voornoemde 

analyses werden allen uitgevoerd met SPSS (SPSS 12.0; SPSS Inc., 2003). 

 

Factorstructuur. Tenslotte werd een confirmatorische factoranalyse (CFA) uitgevoerd 

om de fit van het 4-factorenmodel van de DSM (DSM-IV TR, APA, 2000) m.b.t. 

gedragsproblemen na te gaan bij de VvGK. Hierbij werd ook de fit voor een 1- en 2-

factorenmodel berekend om vervolgens te kunnen nagaan welk model het beste past. Model 1 

omvat 1 factor van gedragsstoornissen. Model 2 bestaat uit een factor ADHD en een factor 

ODD/CD. Bovendien werd voor de verschillende schalen van het 4-factorenmodel de 

verklaarde variantie berekend. Deze analyse gebeurde telkens op 2 afzonderlijke modellen, 

een voor ouder- en een voor leerkrachtinformanten, d.m.v. het statistische programma AMOS 

(Amos 5.0; Amos Development Corporation). 

 

Resultaten 

Normen 

 

De ruwe scores die werden bekomen op de 4 VvGK schalen werden voor interpretatie 

omgezet in percentielscores. Om de grenzen tussen (sub)klinische en niet klinische scores 

voor kleuters te bepalen werden dezelfde cut-off scores gebruikt als voor kinderen uit de 

lagere school (6-12 jaar), zowel voor ouder- als leerkrachtvragenlijsten (Tabel 4). Percentiel 

0-89 vormt de normale range, pc 90-94 de subklinische en pc 95-100 de klinische range. 

  

Door middel van kruistabellen wordt nagegaan hoeveel kleuters in de niet-klinische of 

(sub)klinische categorie worden geplaatst aan de hand van de kleuter- en basisschoolnormen, 

respectievelijk voor de rapportage door ouders en leerkrachten (Tabel 5). 

De verschillen tussen de normen voor kleuters en kinderen uit de lagere school op de 

verschillende schalen, bekomen op basis van de cut-off scores, worden op basis van de Chi-

kwadraat toets significant bevonden. 
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Tabel 4. Cut-off scores per VvGK subschaal voor het 90ste percentiel voor ouder- en leerkrachtinformant 

op basis van data verzameld in een kleuter- en basisschoolpopulatie. 

 Ouders Leerkracht 

 Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

Kleuternormen     

Inattentiviteit 9 9 13 8 

Hyperactiviteit 13 12 13 9 

ODD 6 7 6 6 

CD 2 2 2 1 

Basisschoolnormen     

Inattentiviteit 15 10 15 11 

Hyperactiviteit 13 10 13 8 

ODD 10 7 9 5 

CD 3 2 3 1 

ODD = oppositioneel opstandige stoornis; CD = antisociale gedragsstoornis 

 

Voor de inattentiviteitsschaal stellen we vast dat op basis van de kleuternormen meer kleuters 

binnen de (sub)klinische range vallen dan met de basisschoolnormen. Dit geldt zowel voor 

ouder- als leerkrachtrapportage, met een significantie van p < .001 van respectievelijk 

χ²1=108.07 en χ²1=107.22. 

 

Bij de hyperactiviteitschaal zien we een omgekeerd verschil, namelijk minder kleuters in de 

(sub)klinische range volgens de kleuternormen. Voor de ouders wordt χ²1=164.88 bekomen en 

voor de leerkracht χ²1=147.74 met telkens p < .001. De ouderrapportage op de ODD-schaal 

toont een opmerkelijk hoger aantal kleuters die (sub)klinisch worden gecategoriseerd volgens 

de kleuternormen dan volgens de basisschoolnormen, met χ²1=99.58 en p < .001. Dit verschil 

is ook significant aanwezig bij de rapportage door leerkrachten (p < .001 en χ²1=69.55). 

Hetzelfde verschil, namelijk meer (sub)klinische scores volgens kleuternormen, stellen we 

vast bij de CD-schaal met voor ouders en leerkrachten respectievelijk χ²1=140.51 en 

χ²1=141.09 en p < .001. 

Door middel van een test of between-subjects effects werd nagegaan of leeftijd, sekse en 

socio-economische status (SES) bij kleuters een significant direct effect hebben op de ruwe 

scores op de verschillende schalen van de VvGK; dit zowel voor ouder- als 

leerkrachtrapportage en op alle schalen van de VvGK. De p-waarden tonen aan dat deze 

verschillende categorieën niet significant verschillend scoren op de 4 VvGK schalen wat 

betreft de ouderrapportage (Tabel 6). 
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Tabel 5. aantal (percentage) (sub)klinisch gescoorde kleuters op basis van de kleuter- en basisschoolnormen, per informant, per schaal. 

Ouders   

IA HI ODD CD Kleuternormen 
Basisschoolnormen Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Ja 11(5.3) 9(4.4)       
IA 

Nee 0(0) 186(90.3)       
Ja   19(9.3) 0(.0)     

HI 
Nee   4(2.0) 181(88.7)     

Ja     14(6.8) 13(6.3)   
ODD 

Nee     0(.0) 179(86.9)   
Ja       17(8.3) 7(3.4) 

CD 
Nee       0(.0) 182(88.3) 

Leerkrachten   
IA HI ODD CD Kleuternormen 

Basisschoolnormen Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 
Ja 9(4.9) 6(3.2)       

IA 
Nee 0(0) 170(91.9)       

Ja   18(9.7) 0(.0)     
HI 

Nee   4(2.2) 163(88.1)     
Ja     10(5.4) 6(3.2)   

ODD 
Nee     5(2.7) 164(88.6)   

Ja       24(13.0) 5(2.7) 
CD 

Nee       1(.5) 155(83.8) 
IA = inattentief type; HI = hyperactief-impulsief type; ODD = oppositioneel opstandige stoornis; CD = antisociale gedragsstoornis 
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We stellen bij de rapportage door ouders wel een trend vast voor de variabelen geslacht (op de 

HI-schaal) en Hollingshead categorie (op de CD schaal). Jongens (M=6.02, Sd=.59) scoren op 

de HI-schaal hoger dan meisjes (M=4.50, Sd=.62). Op de CD-schaal scoren kinderen uit 

Hollingshead categorie 3 (M=.34, Sd=.12) lager dan kinderen uit cat. 2 (M=.83, Sd=.21), cat. 

4 (M=.83, Sd=.19) en cat. 5 (M=.71, Sd=.27). Voor leerkrachten wordt er wel een significant 

direct effect gevonden voor geslacht en Hollingshead categorie. Gemiddelde en standaard 

deviatie worden gerapporteerd in Bijlage 2. Geslacht heeft een significante invloed op zowel 

de IA- als de HI-schaal. Op de IA-schaal scoren jongens hoger dan meisjes, alsook op de HI-

schaal. Ook Hollingshead categorie blijkt een significant direct effect te vertonen op IA en 

ODD bij de leerkrachtrapportage. Kleuters uit categorie 3 scoren significant lager op de IA-

schaal dan kinderen uit categorie 4. Op de schaal van ODD scoren kinderen uit categorie 3 

eveneens lager dan kinderen uit categorie 2, 4 en 5. 

 

Tabel 6. Direct effect van jaar, geslacht en Hollingshead categorie op de verschillende VvGK-schalen, per 

informant. 

 leerjaar geslacht Hollingshead categorie 

 F(1, 160) p F(1, 160) p F(3, 160) p 

Ouders       

IA 1.13 .29 1.53 .22 .94 .44 

HI .46  .50 3.16 .08 .88 .45 

ODD .23 .64 1.00 .32 .85 .47 

CD 1.04 .31 .98 .32 2.44 .07 

 F(1,144) p F(1,144) p F(3,144) p 

Leerkrachten       

IA 1.93 .17 9.12 <.01 3.29 .02 

HI .57 .45 4.03 .05 2.18 .09 

ODD .47 .50 .03 .87 3.79 .01 

CD .73 .40 .12 .73 1.18 .32 

Het verschil in vrijheidsgraden bij ouders en leerkrachten is het gevolg van een lager aantal respondenten bij de 
leerkrachten 
 

Informant Agreement 

 

De overeenkomst in rapportage bij ouders en leerkrachten werd nagegaan op 2 manieren, nl. 

categorisch en dimensioneel. 
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Categorisch. Door middel van kruistabellen met chi-kwadraat toets werd er nagegaan 

in hoeverre de categorisatie van kinderen door ouders en leerkrachten in de categorieën wél of 

niet ADHD, ODD of CD overeenkomen (Tabel 7). Hiervoor werd gebruik gemaakt van de 

cut-off scores van het 90ste percentiel - volgens de kleuternormen - uit Tabel 1. Voor de 

hanteerbaarheid van de data werden de categorieën subklinisch en klinisch samengevoegd. 

Voor de schalen inattentiviteit en hyperactiviteit is het verschil in categorisatie door ouders en 

leerkrachten significant. Ouders rapporteren meer kinderen met een inattentieve stoornis, 

terwijl leerkrachten meer kinderen met een hyperactieve stoornis aanduiden. De schalen ODD 

en CD leveren geen significant verschil op. 

 

Dimensioneel. De Pearson correlatie coëfficiënt werd berekend voor de 4 schalen van 

de VvGK, om de overeenkomst te meten tussen de scores die ouders en leerkrachten geven. 

Overeenkomstig de criteria van Cohen (1988) gebruiken we r = .10, r = .30 en r = .50 als 

ondergrenzen voor kleine, matige en grote correlaties. We vinden een significante correlatie 

(p ≤ .02) tussen de vragenlijsten van ouders en leerkrachten die, volgens de criteria van Cohen 

(1988), matig is voor de IA-schaal (r = .48) en goed voor de HI-schaal (r = .50). De correlatie 

tussen de vragenlijsten van de verschillende informanten voor ODD (r = .27) en CD (r = .17) 

is klein. De verklaarde variantie voor de schalen inattentiviteit, hyperactiviteit, ODD en CD 

bedraagt respectievelijk 23%, 25%, 7% en 3%. 

 

Tabel 7. Aantal kinderen (percentage) gecategoriseerd door ouders en leerkracht binnen de categorieën 

niet klinisch – klinisch, voor de verschillende schalen, op basis van de cut-off scores voor kleuters. 

 klinisch ouders/  

klinisch 

leerkracht 

klinisch ouders/ 

niet klinisch 

leerkracht 

Niet klinisch ouders/ 

klinisch leerkracht 

Niet klinisch ouders/ 

niet klinisch 

leerkracht 

χ²1 p 

IA 7 (3.8) 11 (5.9) 8 (4.3) 159 (85.9) 25.36 < .001 

HI 8 (4.3) 9 (4.9) 10 (5.4) 158 (85.4) 29.70 < .001 

ODD 4 (2.2) 20 (10.8) 12 (6.5) 149 (80.5) 2.24 .13 

CD 5 (2.7) 13 (7.0) 24 (13.0) 143 (77.3) 2.21 .14 

 

CFA 

 

Voor het analyseren van deze data werden enkele items verwijderd omdat deze geen variatie 

vertonen. Voor de oudervragenlijsten betreft het de items 2, 10, 28, 35, 37, 38, 40 en 42. Voor 
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de leerkrachtvragenlijsten werd bovendien ook item 33 verwijderd. Tabel 8 geeft de 

passingmaten weer van de verschillende onderzochte modellen voor zowel ouders als 

leerkrachten. Aangezien de vergeleken modellen, van de verschillende informanten, niet 

helemaal dezelfde items omvatten wordt voor de vergelijkbaarheid ook de AIC gerapporteerd. 

Zowel bij de vragenlijsten van ouders als bij die van leerkrachten leverde het 4-factorenmodel 

een betere fit op dan het 2-factorenmodel, volgens de criteria van Hu & Bentler (1999). Het 2-

factorenmodel vertoonde op zijn beurt betere fit indices dan het 1-factorenmodel. Tabel 9 

bevat de verschillen in Chi-kwadraat tussen de verschillende modellen. Het 4-factorenmodel 

vertoont aldus de beste passing. Echter voldoen de fitmaten van geen van deze modellen aan 

de criteria die nodig zijn voor een goede fit. 

 

Modellen 

 

Figuren 3 en 4 geven de 4-factorenmodellen weer, respectievelijk voor ouder en 

leerkrachtrapportage, met de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten. Dit model bevat de 4  

schalen die gebruikt worden in de VvGK: inattentiviteit, hyperactiviteit, ODD en CD. Wat 

betreft het model voor ouders tonen de factorladingen dat de verschillende items goede 

indicatoren zijn voor de respectievelijke schalen inattentiviteit, hyperactiviteit en ODD 

(R>.42). Voor de schaal CD vertonen item 8 en item 33 een lage factorlading (R<.18).  

De schaal inattentiviteit verklaart het hoogste percentage van de variantie in item 26 (‘heeft 

vaak moeite de aandacht vol te houden bij taken of spel’), namelijk 66%. Voor de schaal 

hyperactiviteit is dit item 32 (‘rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit 

ongepast is’) met 61%, voor ODD item 21 (‘is vaak boos en verontwaardigd’) met 55% en 

tenslotte voor de schaal CD het item 29 (‘terroriseert, bedreigt of intimideert vaak anderen’) 

met 37%. 

Bij het model voor leerkracht zien we dat de items goede indicatoren zijn voor de schalen 

inattentiviteit, hyperactiviteit en ODD. Bij de CD-schaal, vertoont item 6 (‘heeft voorwerpen 

van niet onbeduidende waarde gestolen zonder direct contact met het slachtoffer’) een lage 

gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt. 
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Tabel 8. Fit maten van de confirmatorische factoranalyse uitgevoerd op de verschillende modellen. 

Informanten χ²(df) p RMSEA AGFI GFI PCLOSE AIC 

Ouders        

Één-factormodel χ²(527)=1844.95 < .001 .11 .52 .58 .00 1980.95 

Twee-factorenmodel χ²(526)=1481.98 < .001 .09 .64 .68 .00 1619.98 

Vier-factorenmodel χ ²(521)=1372.69 < .001 .09 .67 .71 .00 1520.69 

Leerkrachten        

Één-factormodel χ ²(495)=2744.90 < .001 .16 .36 .44 .00 2876.90 

Twee-factorenmodel χ ²(494)=2236.79 < .001 .14 .49 .55 .00 2370.79 

Vier-factorenmodel χ ²(489)=1788.53 < .001 .12 .59 .65 .00 1932.53 

 

Tabel 9. Vergelijking van chi-kwadraten tussen alternatieve modellen. 

Vergeleken modellen χ ²(df) p 

Ouders   

4-factor vs. 2-factor 109.29(5) < .001 

4-factor vs. 1-factor 472.26(6) < .001 

2-factor vs. 1-factor 362.97(1) < .001 

Leerkrachten   

4-factor vs. 2-factor 448.26(5) < .001 

4-factor vs. 1-factor 956.37(6) < .001 

2-factor vs. 1-factor 508.11(1) < .001 
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Figuur 2. 4-factorenmodel voor ouderrapportage met gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
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Figuur 3. 4-factorenmodel voor leerkrachtrapportage met gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
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Discussie 

 

Hoewel gedragsproblemen onderwerp zijn van heel wat wetenschappelijk onderzoek bestaan 

er in de literatuur hiaten wat betreft kleuters. Het meest gehanteerde classificatiesysteem, de 

DSM-IV TR (APA, 2000), dat aan de basis ligt van veel diagnostische instrumenten, richt 

zich wat betreft gedragsproblemen bij kinderen primair tot 6- tot 12-jarigen. Een alternatief 

classificatiesysteem, de DC: 0-3 (Zero To Three, 2005), brengt een andere classificatie 

betreffende gedragsproblemen bij kleuters: gedragsproblemen vormen hierbij geen aparte 

categorie en zitten onder andere vervat in de regulatiestoornissen. Men kan dus de vraag 

stellen of gedragsproblemen bij kleuters op dezelfde manier geclassificeerd kunnen worden 

als bij kinderen van 6 tot 12 jaar. Onderzoek wijst tevens uit dat kleuters van nature meer 

hyperactief gedrag gaan stellen, waardoor de normen van bestaande diagnostische 

instrumenten mogelijk niet zonder extra onderzoek te gebruiken zijn voor kleuters. In 

Vlaanderen is er bovendien nog geen diagnostisch instrument voor gedragsproblemen dat 

genormeerd werd voor kleuters.  

Dit onderzoek werd opgesteld naar aanleiding van bovengenoemde tekortkomingen in 

bestaande wetenschappelijke literatuur. Het is er op gericht deze hiaten te verhelpen door na 

te gaan wat de kenmerken zijn van gedragsproblemen bij kleuters en de nood aan aangepaste 

normen te onderzoeken. 

 

Voor de eerste onderzoeksvraag werd nagegaan of er kleuterspecifieke normen nodig zijn 

voor de VvGK (Oosterlaan et al., 2000). Hierbij werd onderzocht of kleuters significant 

verschillend gecategoriseerd worden, in de categorieën niet-klinisch of (sub)klinisch, volgens 

de kleuternormen en de basisschoolnormen. Om de kleuternormen te bepalen werd een 

percentielverdeling gemaakt, aan de hand van de ruwe scores. Dit werd voor beide seksen 

afzonderlijk gedaan en voor zowel ouder- als leerkrachtinformanten. Scores boven het 90ste 

percentiel werden beschouwd als subklinisch en scores boven het 95ste percentiel als klinisch. 

De resultaten tonen aan dat de categorisatie van kleuters in een niet-klinische of 

(sub)klinische groep voor de verschillende VvGK-schalen significant verschilt volgens de 

verschillende normen. Op de HI-schaal worden er aan de hand van de kleuternormen minder 

kleuters in de (sub)klinische range geplaatst. Deze vaststelling kan mogelijk verklaard worden 

doordat kleuters zich van nature meer hyperactief gedragen (Harvey et al., 2007). Dit maakt 

dat de gemiddelde score op de HI-schaal bij kleuters hoger zal liggen dan bij kinderen van 6 
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tot 12 jaar, waardoor minder kleuters klinisch of subklinisch scoren volgens de 

kleuternormen. Op de IA-schaal, alsook op de schaal van ODD en CD daarentegen, scoren 

meer kleuters een (sub)klinische score volgens de kleuternormen. Een verklaring betreffende 

de IA-schaal zou kunnen zijn dat kinderen tussen 6 en 12 jaar gemiddeld hoger scoren op de 

IA-schaal (Biederman et al., 2005), mogelijk vanwege de aandachteisende, schoolse 

omgeving. Hierdoor ligt de norm voor inattentiviteit voor basisschoolkinderen hoger, 

waardoor minder kleuters een (sub)klinische score behalen op deze schaal, wanneer 

basisschoolnormen worden gebruikt. 

Een gelijkaardige verklaring kan gevonden worden voor de hogere prevalentie van ODD en 

CD bij kleuters volgens de kleuternormen. Verschillende van de symptomen van ODD en CD 

doen zich niet of in veel mindere mate voor bij kleuters; de subklinische scores bij kleuters 

liggen bijgevolg lager dan in de basisschool. Hierdoor zullen kleuters sneller subklinisch 

scoren volgens de kleuternormen da volgens de basisschoolnormen. Deze resultaten 

impliceren dat kleuterspecifieke normen voor diagnostiek van gedragsproblemen 

noodzakelijk zijn. 

 

De tweede onderzoeksvraag behandelde de invloed van leerjaar, geslacht en SES 

(Hollingshead categorie) op de scores van kleuters op de verschillende VvGK-schalen. De 

hypothese dat meer jongens (sub)klinisch zouden scoren op de verschillende schalen werd 

deels bevestigd in dit onderzoek. In het geval van de rapportage door ouders stellen we slechts 

een trend vast wat betreft de invloed van geslacht. Jongens scoren op de IA-schaal hoger dan 

meisjes, maar dit verschil is niet significant. Wat betreft de rapportage door leerkrachten is er 

wel een significant effect vast te stellen van geslacht. Jongens scoren significant hoger dan 

meisjes op beide ADHD-schalen. Dat jongens op deze schalen gemiddeld hoger scoren sluit 

aan bij de resultaten van eerder onderzoek (Gadow et al., 2001; Hartung et al., 2002). Ook 

voor de Hollingshead categorie bij ouderrapportage is er een trend vast te stellen op de CD-

schaal. Categorie 3 scoort hierbij lager dan de andere categorieën. Wat betreft de rapportage 

door leerkrachten zien we een significante invloed van Hollingshead categorie op de scores 

van kleuters op de schalen van IA en ODD. Op beide schalen behalen kleuters uit 

Hollingshead categorie 3 een lagere score dan kleuters uit Hollingshead categorie 4. We 

kunnen stellen dat kleuters uit de extreme Hollingshead categorieën hoger scoren dan de 

gemiddelde categorieën. Onze resultaten bevestigen deels dat lagere socio-economische 

klassen – of hoge Hollingshead categorieën – hoger scoren op de verschillende schalen van de 

VvGK (Oosterlaan et al., 2000). We stellen echter vast dat de hogere socio-economische 



 

 38

klassen - Hollingshead categorieën 1 en 2 - eveneens hoger scoren dan de gemiddelde socio-

economische klassen. Voor leerjaar, of leeftijd, werd geen significant effect vastgesteld. 

 

De derde onderzoeksvraag ging in op de categorische en dimensionale overeenkomst tussen 

informanten, zijnde ouders en leerkrachten, betreffende de rapportage over ADHD, ODD en 

CD bij kleuters. Er werd gekozen voor zowel een dimensionale als een categorische aanpak 

omwille van diverse redenen. Gedragsproblemen als categorieën sluiten het best aan bij de 

classificatie van gedragsproblemen volgens de DSM-IV TR (APA, 2000). Bovendien is de 

VvGK (Oosterlaan et al., 2000) gebaseerd op dit classificatiesysteem. Om deze reden werd in 

dit onderzoek enerzijds gebruik gemaakt van de categorische overeenkomst. Hudziak et al 

(2007) stellen deze categorische wijze van diagnose echter in vraag, omwille van de 

complexiteit van een gedragsstoornis. De ernst en karakteristieken van gedrag van kinderen 

varieert immers gedurende de ontwikkeling en een categorische aanpak zou hieraan voorbij 

gaan. Daarom werd naast een categorische overeenkomst tussen informanten ook een 

dimensionale overeenkomst onderzocht. De hypothese dat een matige dimensionale 

overeenkomst zou worden gevonden tussen ouders en leerkrachten wat betreft de rapportage 

over ADHD bij kleuters, wordt deels bevestigd. Voor de IA-schaal werd - volgens de criteria 

van Cohen (1988) - een matige correlatie (r = .48) bekomen tussen de scores van ouders en 

leerkrachten. De HI-schaal leverde een goede correlatie (r = .50) op. Zowel voor ODD als CD 

werd een kleine overeenkomst vastgesteld, van respectievelijk r = .27 en r = .17. Een eerste 

mogelijke verklaring voor deze matige of kleine overeenkomst tussen informanten bestaat er 

uit dat ouders en leerkrachten mogelijk verschillende verwachtingen stellen aan een kleuter in 

de verschillende settings (thuis en op school), waardoor zij gedrag anders gaan beoordelen. 

Tevens verschilt het gedrag van een kleuter in een klas van het gedrag dat de kleuter thuis 

stelt. Wat betreft de categorische overeenkomst tussen informanten zien we een significant 

verschil tussen de rapportage door ouders en leerkrachten voor ADHD. Er worden meer 

kinderen met een inattentiviteitsstoornis gerapporteerd door ouders dan door leerkrachten. 

Omgekeerd worden er door leerkrachten meer kinderen met een hyperactieve stoornis 

gerapporteerd. Dit verschil werd niet vastgesteld voor ODD en CD, in tegenstelling tot eerder 

onderzoek van Gadow et al. (2001). Antrop et al. (2002) verklaarde deze overeenkomst 

betreffende ODD en CD eerder door te stellen dat de symptomen van deze stoornissen meer 

concreet zijn, waardoor er niet veel ruimte tot interpretatie is. Een mogelijke verklaring voor 

de verschillen scores betreffende hyperactiviteit is dat ouders meer geconfronteerd worden 

met hyperactief gedrag van een kleuter dan leerkrachten. Hierdoor gaan zij minder geneigd 
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zijn dit als afwijkend te scoren. De lagere score van inattentiviteit, gegeven door leerkrachten, 

kan op dezelfde manier verklaard worden: de klas als omgeving vraagt veel meer aandacht 

van een kleuter dan de thuisomgeving. Leerkrachten worden hierdoor vaker geconfronteerd 

met inattentiviteit, waardoor zij dit minder snel als afwijkend zullen beoordelen. Leerkrachten 

hebben bovendien misschien een beter referentiepunt waaraan ze kinderen kunnen vergelijken 

vanwege hun ervaring met het gedrag van vele kinderen. 

Tabel 8 toonde ons dat er slechts weinig kinderen zijn die door beide informanten 

(sub)klinisch gescoord worden. Daarentegen krijgen veel kleuters door één van beide 

informanten een (sub)klinische score. Wanneer deze laatste kinderen in een klinische setting 

zouden worden gediagnosticeerd, krijgen zij geen diagnose van ADHD, omwille van het 

pervasiviteitscriterium dat zegt dat de stoornis in meerdere settings aanwezig dient te zijn. 

Hierdoor bestaat de kans dat zij niet de behandeling kunnen ontvangen die zij mogelijk wel 

nodig hebben. Dit zorgt er voor dat veel kinderen en ouders in de kou blijven staan wat betreft 

het ontvangen van gepaste hulp. Wanneer kinderen met gedragsproblemen echter niet tijdig 

de hulp krijgen die ze nodig hebben kunnen deze problemen escaleren in de loop van de 

kinder- en pubertijd (Biederman, 1996; APA, 2000). Bovendien stelt Lahey (2004) dat een 

aanzienlijke minderheid kleuters die aanvankelijk geen cross-situationele symptomen 

vertonen deze wel ontwikkelen op latere leeftijd. 

 

Voor de vierde en laatste onderzoeksvraag werd nagegaan welk factorenmodel de beste 

passing vertoont voor gedragsproblemen bij kleuters: een 1-factormodel waarbij alle 

gedragsproblemen samen 1 factor vormen, een 2-factorenmodel waarbij ADHD een aparte 

factor vormt net als ODD en CD samen of een 4-factorenmodel waarbij inattentiviteit, 

hyperactiviteit-impulsiviteit, ODD en CD 4 aparte factoren vormen. De hypothese dat, 

aansluitend bij de indeling van gedragsproblemen bij kleuters volgens de DC: 0-3 (Zero To 

Three, 2005), een 1- of 2 factorenmodel de beste passing zouden vertonen werd in dit 

onderzoek niet bevestigd. Het 4-factorenmodel leverde de beste passingmaten, gevolgd door 

het 2-factorenmodel. Er moet echter gezegd dat geen van de drie vergeleken modellen een 

adequate passing vertonen. Hoewel ook het 4-factorenmodel geen goede passing vertoont met 

gedragsproblemen bij kleuters kunnen we toch voorzichtig stellen dat gedragsproblemen zich 

tegen de leeftijd van 4 à 5 jaar meer gaan uitsplitsen, in tegenstelling tot gedragsproblemen bij 

kinderen tot 3 jaar (Zero to Three, 2005). Dit bevestigt eerder onderzoek van Burns et al. 

(1997) en Zuddas et al. (2006). Mogelijk kan deze uitsplitsing verklaard worden doordat 

kleuters tijdens hun eerste schooljaren geconfronteerd worden met een nieuwe, schoolse, 
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uitdagende omgeving met andere verwachtingen en nieuwe indrukken, waar kinderen aan de 

hand van hun gedrag verschillend op reageren. 

We merken dat vooral enkele items van de CD-schaal (8, 6 en 33) lage factorladingen 

vertonen. Tevens werden er voor dit onderzoek 8 CD-items verwijderd omdat ze geen variatie 

vertoonden.  

Eventueel zou een aanpassing betreffende deze schaal in het model de passing met 

gedragsproblemen bij kleuters verbeteren. Zoals Zuddas et al (2006) stelt kan het 4-

factorenmodel mogelijk geoptimaliseerd worden door ook CD – net als ADHD – op te 

splitsen in dimensies of categorieën. Een indeling die hiervoor gebruikt kan worden is die van 

Maughan et al. (2004), waarin drie types worden onderscheiden, namelijk het agressieve type, 

het niet-agressieve type en het regelovertredende type. De lage factorladingen en het gebrek 

aan variatie sluit echter aan bij eerdere bedenkingen omtrent CD bij kleuters. Biederman et al. 

(1996) stelden voor CD namelijk een ontstaansleeftijd van 8.9 vast. De vraag kan dus gesteld 

worden of CD bij kleuters wel aan de orde is. 

 

Dit onderzoek naar gedragsproblemen bij kleuters kent verschillende sterktes. Ten eerste werd 

gebruik gemaakt van een niet-klinische steekproef die werd verzameld in de 5 verschillende 

Vlaamse provincies. Dit komt de generaliseerbaarheid van de resultaten naar de populatie ten 

goede. De subjecten, zijnde kinderen uit de tweede en derde kleuterklas, werden gezocht in 

kleuterscholen van verschillende onderwijsnetten (gemeenschapsonderwijs, gesubsidieerd 

officieel onderwijs en gesubsidieerd vrij onderwijs). Er werd tevens gezorgd voor een 

gelijkmatige verdeling van jongens en meisjes in de steekproef. 

De grootte van de steekproef maakt bovendien dat deze representatief is voor de populatie. Er 

werden namelijk data verzameld van 186 informantenparen en voor 22 kinderen werd van 

slechts 1 informant gegevens ontvangen. 

Het instrument, de VvGK (Oosterlaan et al., 2000), dat werd gebruikt tijdens dit onderzoek, is 

gebaseerd op de DSM-IV (APA, 1994) en werd door de COTAN (Evers, 2002) als 

betrouwbaar en valide beoordeeld. Bovendien werd deze vragenlijst genormeerd voor zowel 

Vlaamse ouders als leerkrachten en voor verschillende leeftijden. Er werd dus gebruik 

gemaakt van een kwalitatief instrument dat zeer geschikt is voor dergelijk onderzoek. 

De betrouwbaarheid van onze resultaten werd positief beïnvloed door het gebruik van 

informantenparen: zowel de moeder als de leerkracht werden bevraagd over het gedrag van de 

kleuter. 
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In deze laatste sterkte schuilt echter ook een zwakte. Wanneer in dit onderzoek wordt 

gesproken over ouders gaat het in werkelijkheid slechts over de moeder. Van bij de start van 

het onderzoek werden namelijk slechts enkel de moeders gevraagd om de gebruikte 

vragenlijsten in te vullen. Het niet bevragen van vaders kan mogelijk een invloed gehad 

hebben op de verzamelde data, aangezien zij misschien een andere kijk hebben op het gedrag 

van hun kind. Vaders interpreteren het gedrag van hun kind misschien anders waardoor zij het 

mogelijk meer of minder gaan relativeren. Om deze tekortkoming op te vangen dienen - voor 

de volledigheid en betrouwbaarheid van de data - in toekomstig onderzoek ook vaders 

bevraagd te worden.  

 

Een tweede tekort in dit onderzoek is het gebrek aan verschillende soorten methoden om data 

te verzamelen en om een kwalitatieve diagnose van gedragsproblemen te stellen. Er werd 

namelijk enkel gebruik gemaakt van vragenlijsten die werden ingevuld door de informanten 

zelf. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind is het echter belangrijk om het 

ook te observeren in de klas en thuis. Tevens kunnen interviews met ouders en leerkrachten 

een vollediger beeld van het kind schetsen. Wegens de beperkte tijd en middelen beschikbaar 

voor dit onderzoek waren zowel interviews als observaties echter niet mogelijk. 

Hoewel de steekproef een goede verdeling kent van jongens en meisjes en getrokken werd 

overheen alle Vlaamse provincies, situeren de bevraagde scholen zich meestal in één of 

enkele grote steden. Enkel in Oost-Vlaanderen werden kleuterklassen van zowel landelijke als 

meer verstedelijkte regio’s bevraagd. Het gebrek aan een goeie spreiding van de informanten 

maakt dat de steekproef minder representatief is voor alle Vlaamse kleuters. 

 

Toekomstig onderzoek 

 

Voor toekomstig onderzoek zijn enkele aanbevelingen mogelijk. Betreffende de steekproef is 

het aangewezen de subjecten minder gecentraliseerd te verzamelen. Het komt de 

representativiteit van de steekproef ten goede wanneer informanten gezocht worden in 

verschillende steden en dorpen, met een gradatie in de mate van verstedelijking. Ook vaders 

zijn in dit soort onderzoek waardevol en dienen hierbij als informanten betrokken te worden. 

Aangezien geen van de onderzochte factorenmodellen (1-, 2-, en 4-factorenmodel) een 

adequate passing vertoonden, dient verder onderzoek gedaan te worden naar een model dat 

aansluit bij gedragsproblemen bij kleuters. Hierbij dient vooral aandacht besteed te worden 

aan CD, aangezien deze schaal de laagste factorladingen vertoonde en uit eerder onderzoek 
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(Biederman et al., 1996) bovendien ook blijkt dat deze stoornis pas ontstaat rond de leeftijd 

van 9 jaar. Extra onderzoek naar de mogelijkheid om een diagnose van CD te stellen bij 

kleuters, dringt zich dus op. 

 

Implicaties 

 

Dit onderzoek levert enkele belangrijke theoretische en klinische implicaties op. Op 

theoretisch vlak lijkt het aangewezen de structuur van de DSM-IV TR (APA, 2000) wat 

betreft gedragsproblemen verder te onderzoeken en aan te passen aan het gedrag van kleuters. 

Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat, hoewel het 4-factorenmodel - onderliggend aan de 

DSM-IV TR (APA, 2000) - de beste passing oplevert, deze toch niet voldoende is om van een 

adequate passing te spreken. Bijgevolg mag men er niet van uitgaan dat de classificatie van 

gedragsproblemen bij kinderen van 6 tot 12 jaar ook bruikbaar is voor kleuters.  

Voor de klinische praktijk dient het pervasiviteitscriterium in vraag te worden gesteld. 

Wanneer er namelijk slechts sprake is van pervasiviteit wanneer beide informanten op basis 

van hun rapportage het kind in de (sub)klinische categorie plaatsen, komen slechts weinig 

kinderen uit deze studie in aanmerking voor een diagnose van een gedragsstoornis. Er zijn 

echter veel meer kinderen die door 1 van beide informanten als (sub)klinisch werden 

beoordeeld. Mogelijk hebben ook deze laatste kinderen nood aan aangepaste hulp, maar 

vallen zij door de afwezigheid van voldoende cross-situationele symptomen uit de boot. Men 

dient dus te overwegen wat de criteria voor pervasiviteit zijn en of hierbij per definitie nood is 

aan een (sub)klinische score door beide informanten. Een alternatief hiervoor bestaat er in dat 

1 van beide informanten het kind als (sub)klinisch scoort en de andere informant een 

minimum aantal symptomen rapporteert – minder dan nodig is voor een (sub)klinische score. 

Een dimensionale benadering kan eveneens een optie zijn. Bij het in vraag stellen van het 

pervasiviteitscriterium is echter wel voorzichtigheid geboden. Niet alle kinderen die 

(sub)klinisch scoren op de VvGK (Oosterlaan et al., 2000) in 1 setting hebben een 

gedragsstoornis. Gedragsproblemen op school of thuis kunnen verschillende oorzaken hebben 

en zijn niet steeds toe te schrijven aan een gedragsstoornis. Deze problemen kunnen eveneens 

van tijdelijke aard zijn, wegens het niet goed voelen op school of bijvoorbeeld een 

verandering in de gezinssituatie. Bovendien kan een diagnose niet gesteld worden op basis 

van enkel de VvGK (Oosterlaan et al., 2000). 

Het significante verschil in categorisatie volgens kleuter- en basisschoolnormen toont 

aan dat er nood is aan specifieke normen voor kleuters. Uit de resultaten blijkt namelijk dat 
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wanneer de basisschoolnormen voor kleuters worden gehanteerd men een overdiagnose zal 

doen van kinderen met hyperactiviteit en een onderdiagnose van kinderen met inattentiviteit, 

ODD en CD. In beide gevallen kan dit negatieve gevolgen hebben voor het kind en diens 

omgeving. Zo krijgt een kind mogelijk onnodig een diagnose, en label, en wordt hierdoor 

medicatie voorgeschreven zonder dat dit noodzakelijk is. Anderzijds krijgen bepaalde 

kinderen misschien onterecht geen diagnose terwijl ze mogelijk wel baat zouden hebben bij 

aangepaste ondersteuning. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat voorzichtigheid dient geboden te worden wanneer bestaande 

classificatiesystemen en diagnostische instrumenten gebruikt worden voor groepen waarvoor 

ze niet ontworpen of genormeerd werden. Het gedrag van kleuters is van nature verschillend 

van dat van kinderen uit de lagere school en wordt gekenmerkt door meer hyperactief gedrag. 

De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat de VvGK (Oosterlaan et al., 2000) niet 

zonder meer mag gebruikt worden voor de diagnose van gedragsproblemen bij kleuters. 

Kleuterspecifieke normen zijn nodig om overdiagnose van hyperactiviteit en onderdiagnose 

van aandachtstekort-impulsiviteit, oppositioneel opstandige stoornis en antisociale 

gedragsstoornis bij kleuters te voorkomen. De overeenkomst in rapportage tussen ouders en 

leerkrachten over gedragsproblemen bij kleuters is algemeen eerder laag. De overeenkomst 

voor ADHD bij kleuters tussen ouders en leerkrachten is matig tot goed voor respectievelijk 

aandachtstekort en hyperactiviteit. De overeenkomst in rapportage over ODD en CD is echter 

klein. Dit heeft, omwille van het pervasiviteitscriterium, belangrijke implicaties voor de 

diagnose van deze gedragsproblemen bij kleuters. Verder onderzoek over gedragsproblemen 

bij kleuters is aangewezen, zeker wat betreft ODD en CD en het factorenmodel onderliggend 

aan gedragsproblemen bij kleuters in het algemeen. 
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Bijlage 1 

 
 
Items van de Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (Oosterlaan, J., Scheres, A., Antrop, 
I., Roeyers, H., & Sergeant, J.A. (2000) 
 

Inattentiviteit  

 
Item 9:  Wordt gemakkelijk afgeleid door prikkels van buitenaf 
Item 16:  Lijkt niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt 
Item 20:  Schenkt onvoldoende aandacht aan details of maakt slordigheidsfouten in het 

schoolwerk, in het werk, of tijdens andere activiteiten 
Item 24:  Geeft vaak geen gehoor aan aanwijzingen en slaagt er vaak niet in schoolwerk, 

karweitjes, of verplichtingen op het werk af te maken (niet als gevolg van 
tegendraads gedrag of het niet begrijpen van aanwijzingen) 

Item 26:  Heeft vaak moeite de aandacht vol te houden bij taken of spel 
Item 31:  Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of activiteiten 
Item 34:  Vermijdt vaak, heeft een hekel aan, of is onwillig zich bezig te houden met 

taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals school- of 
huiswerk) 

Item 39: Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten 
Item 41:  Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden 
 
Hyperactiviteit 

 
Item 1:  Valt anderen in de rede of dringt zich vaak op 
Item 7:  Praat aan één stuk door 
Item 11:  Beweegt onrustig met handen of voeten, of zit op de stoel te draaien 
Item 17:  Flapt het antwoord er al uit nog voordat de vraag goed en wel gesteld is 
Item 19:  Heeft er moeite mee om rustig te spelen of zichzelf tijdens vrije tijd rustig te 

vermaken 
Item 22:  Gaat vaak van zijn/haar stoel af in de klas of in andere situaties waar verwacht 

wordt dat men blijft zitten. 
Item 27:  Heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten 
Item 30:  Is vaak in de weer of draaft maar door 
Item 32:  Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is 
 
ODD 

 
Item 3:  Maakt ruzie met volwassenen 
Item 12:  Is hatelijk of wraakzuchtig 
Item 13:  Geeft anderen de schuld van eigen fouten of wangedrag 
Item 15:  Verzit zich tegen of weigert zich te voegen naar verzoeken of regels van 

volwassenen 
Item 21:  Is vaak boos en verontwaardigd 
Item 23:  Is vaak prikkelbaar of ergert zich gemakkelijk aan anderen 
Item 25:  Wordt vaak boos 
Item 36:  Heeft vaak moeite de aandacht vol te houden bij taken of spel 
 



 

 

CD 

 
Item 2: Is tenminste tweemaal van huis weggelopen en ’s nachts weggebleven terwijl 

hij/zij thuis of in een gezinsvervangend huis woonde (of eenmaal gedurende 
een langere periode zonder terug te komen) 

Item 4:  Liegt om goederen of gunsten te krijgen of om verplichtingen uit de weg te 
gaan 

Item 5:  Begint vechtpartijen met huisgenoten 
Item 6:  Mishandelt mensen lichamelijk 
Item 8:  Heeft voorwerpen van niet onbeduidende waarde gestolen zonder direct contact 

met het slachtoffer 
Item 10: Spijbelt en doet dit al vóór zijn/haar dertiende 
Item 14:  Heeft opzettelijk eigendommen van anderen vernield (hieronder valt niet 

brandstichting) 
Item 18:  Begint vechtpartijen met anderen die niet bij hem/haar in huis wonen 
Item 28: Heeft iemand tot seksuele activiteiten gedwongen 
Item 29:  Terroriseert, bedreigt of intimideert vaak anderen 
Item 33:  Heeft dieren mishandeld 
Item 35: Blijft vaak, ondanks verbod van de ouders, ’s nachts van huis weg, beginnend 

vóór het dertiende jaar 
Item 37: Heeft iemand bestolen (bv: iemand overvallen en beroven, tasjesroof, 

afpersing, gewapende overval) 
Item 38: Heeft opzettelijk brand gesticht met de bedoeling ernstige schade aan te richten 
Item 40: Heeft ingebroken in andermans huis, gebouw of auto 
Item 42: Heeft een wapen gebruikt dat anderen ernstig lichamelijk letsel kan toebrengen 

(bv: een knuppel, steen, gebroken fles, mes, vuurwapen) 



 

 

Bijlage 2 

 

 

Tabel 10. Gemiddeldes en standaard deviaties voor jongens en meisjes en voor de verschillende 

Hollingshead categorieën op de verschillende VvGK-schalen, volgens leerkrachtrapportage  

 Geslacht  Hollingshead categorie 

 jongens  meisjes  Cat. 2  Cat. 3  Cat. 4  Cat. 5 

 M Sd  M Sd  M Sd  M Sd  M Sd  M Sd 

IA 4.62 .57  2.03 .64  2.63 .88  1.87 .50  4.43 .77  4.38 1.15 

HI 4.35 .54  2.72 .61  2.95 .84  2.42 .47  4.37 .73  4.40 1.09 

ODD 1.98 .36  2.06 .40  2.19 .56  .84 .31  2.27 .49  2.77 .73 

CD .58 .18  .67 .20  .60 .27  .39 .15  .92 .24  .60 .36 

IA = inattentief type; HI = hyperactief-impulsief type; ODD = oppositioneel opstandige stoornis; CD = 
antisociale gedragsstoornis 
 
 
 


