
 
 

 

Academiejaar 2011-2012 

Eerste examenperiode 

 

 

 

 

 

Ongewenst, Intrusief Gedrag bij Ex-koppels: doen Intra- en 

Interpersoonlijke Effecten van de Emotioneel-cognitieve Verwerking van de 

Relatiebreuk ertoe? 

Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de Psychologie, 

afstudeerrichting Klinische Psychologie  

door  

Noortje De Boose 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Prof. dr. Ann Buysse 

Begeleiding: Lic. Olivia De Smet 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 
 

Ondergetekende, 

Noortje De Boose 

geeft toelating tot het raadplegen van de masterproef door derden. 



 
 

Dankwoord  

 

Graag wil ik de 92 personen bedanken die deelnamen aan het onderzoek en tijd 

vrijmaakten om stil te staan bij hun voormalige relatie. Dit vergde ongetwijfeld een 

grote inzet. Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Dank u wel! 

 

Ook wil ik prof. Buysse bedanken voor het opnemen van het promotorschap van deze 

thesis. Haar leerrijke lessen wekten mijn interesse in relaties tussen partners en dus 

ook mijn belangstelling in het onderwerp van deze thesis. Bedankt! 

Daarnaast wil ik mevr. De Smet bedanken voor haar inzet en professionele 

ondersteuning tijdens het schrijven van deze thesis. Zij was steeds bereikbaar voor 

mijn vragen en onzekerheden. Bedankt! 

 

Als laatste wil ik mijn ouders, broer, familie, en vrienden bedanken die gedurende de 

voorbije vijf jaar steeds in mij bleven geloven. Zij betekenden een enorme steun voor 

mij. Dank u wel allemaal! 



 
 

Inhoudsopgave 

 

Abstract ................................................................................................................... 1 

Inleiding ................................................................................................................... 2 

 Definiëring van Stalking en Ongewenst, Intrusief Gedrag ...................................... 3 

  Definitie van stalking ....................................................................................... 3 

  Definitie van ongewenst, intrusief gedrag ........................................................ 4 

  Overeenkomsten en verschillen tussen stalking en ongewenst, intrusief gedrag6 

 Het Voorkomen van Stalking en Ongewenst, Intrusief Gedrag .............................. 8 

  Prevalentie van stalking ................................................................................... 8 

  Prevalentie van ongewenst, intrusief gedrag .................................................. 10 

  Het voorkomen bij daders versus slachtoffers ................................................ 11 

  Het voorkomen bij mannen versus vrouwen .................................................. 12 

 Gevolgen van Stalking en Ongewenst, Intrusief Gedrag ...................................... 14 

 Risicofactoren .................................................................................................... 16 

  Relational goal pursuit theory (RGP) .............................................................. 16 

  De cognitieve verwerking van de relatiebreuk ................................................ 17 

  De emotionele verwerking van de relatiebreuk .............................................. 18 

 Huidig Onderzoek .............................................................................................. 20 

  Het actor-partner interdependence model (APIM) ......................................... 20 

  Onderzoeksvragen en hypothesen ................................................................. 22 

Methode ................................................................................................................ 23 

 Steekproef ......................................................................................................... 23 

 Materiaal ........................................................................................................... 25 

  Relational pursuit – pursuer short form (RP-PSF) ............................................ 25 

  Relationship preoccupation scale (RPS) .......................................................... 26 

  Emotionele verwerking van de relatiebreuk (EVR) .......................................... 26 

  Marlowe-Crowne social desirability scale (SDS) .............................................. 27 

 Procedure .......................................................................................................... 27 

Resultaten .............................................................................................................. 29 



 
 

 Beschrijvende Statistieken ................................................................................. 29 

 Verklarende Statistieken .................................................................................... 38 

  Ruminatie en ongewenst, intrusief gedrag ..................................................... 38 

  Negatief affect en ongewenst intrusief gedrag ............................................... 39 

Discussie ................................................................................................................ 44 

 Interpretatie van de Resultaten en Vergelijking met Ander Onderzoek ............... 44 

 Sterktes en Beperkingen van het Onderzoek ...................................................... 48 

 Suggesties voor Toekomstig Onderzoek en Implicaties voor de Praktijk .............. 50 

 Samenvatting ..................................................................................................... 51 

Referenties ............................................................................................................. 53 

Bijlagen .................................................................................................................. 61 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Abstract 

 

Ongewenst, intrusief gedrag is nauw aan stalking gerelateerd en wordt vaak 

vastgesteld binnen ex-partnerrelaties. Uit de literatuur blijkt dat een moeilijke 

verwerking van de scheiding op zowel emotioneel als cognitief vlak risicofactoren zijn 

voor het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. Het doel van deze scriptie was om de 

associatie tussen de ervaring van negatief affect en rumineren met betrekking tot de 

relatiebreuk enerzijds, en het stellen van ongewenst, intrusief gedrag anderzijds verder 

uit te diepen. Vernieuwend aan dit onderzoek was dat we een ecologisch valide 

steekproef van 46 volwassen ex-koppels rekruteerden die zich in een 

echtscheidingsprocedure bevonden. Door de rekrutering van ex-koppels konden we 

naast intrapersoonlijke actoreffecten (i.e., de eigen mate van ruminatie en emotionele 

distress is gerelateerd aan het eigen gestelde ongewenst, intrusief gedrag) ook 

interpersoonlijke partnereffecten (i.e., de mate van ruminatie en emotionele distress 

ervaren door de ene ex-partner is gerelateerd aan het ongewenst, intrusief gedrag 

gesteld door de andere ex-partner) van deze risicofactoren bestuderen. Daarbij werd 

gelet op de modererende rol van geslacht. De intrapersoonlijke actoreffecten van 

zowel ruminatie en negatief affect, alsook een aantal scheidingsspecifieke emoties 

(kwaad, gefrustreerd, jaloers, gekwetst, en ongelukkig), bleken positief samen te 

hangen met het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. Voor negatief affect, alsook 

de specifieke emoties kwaadheid en verdriet, vonden we dat het actoreffect op het 

stellen van ongewenst, intrusief gedrag gemodereerd werd door geslacht. Er werd 

geen evidentie gevonden voor interpersoonlijke partnereffecten. Implicaties van de 

onderzoeksresultaten worden besproken en richtlijnen voor toekomstig onderzoek 

worden aangereikt. 
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Inleiding 

 

In deze scriptie beogen we ongewenst, intrusief gedrag te bestuderen. De 

huidige studie betreft een studie naar ongewenst, intrusief gedrag, dat nauw aan 

stalking gerelateerd is. Voorgaand onderzoek toonde aan dat beide vooral voorkomen 

bij ex-partners (Cupach & Spitzberg, 2004; Spitzberg & Cupach, 2007; Tjaden & 

Thoennes, 1998). Dit heeft te maken met het feit dat hoewel het aangaan en 

beëindigen van relaties normale gebeurtenissen zijn, veelvoorkomende reacties op 

scheiding het trachten te behouden of het herstellen van een relatie betreffen. Deze 

reacties kunnen variëren van relatief goedaardig gedrag (e.g., een cadeau geven aan 

de ex-partner), tot vervelend (e.g., ongewenste telefoontjes plegen naar de ex-

partner), bedreigend (e.g., het stelen en beschadigen van de bezittingen van de ex-

partner), en zelfs gevaarlijk gedrag (e.g., fysieke agressie ten opzichte van de ex-

partner) (Cupach & Spitzberg, 1998). De focus ligt in onderzoek vooral op stalking. Er is 

algemeen dan ook minder geweten over de mildere vormen van ongewenst, intrusief 

gedrag. Echter, kennis over deze vormen van gedrag is toch van belang omdat het 

beëindigen van een relatie – wat steeds  meer een maatschappelijke realiteit is – 

geassocieerd is met een verhoogd risico op dergelijk ongewenst, intrusief gedrag en 

omdat deze mildere ongewenst, intrusieve gedragingen vaak aan stalking vooraf gaan 

(Cupach & Spitzberg, 2004). 

Het doel van deze scriptie was dan ook om ongewenst, intrusief gedrag bij ex-

partners die in een scheidingsprocedure zaten onder de loep te nemen en na te gaan 

welke rol scheidingsgerelateerde emoties en cognities hierin speelden. Tot nu toe 

gebeurde het meeste onderzoek bij individuele ex-partners, terwijl in deze scriptie een 

steekproef van ex-koppels werd gebruikt om naast de intrapersoonlijke rol van 

emoties en cognities (i.e., de eigen mate van ruminatie en emotionele distress is 

gerelateerd aan het eigen gestelde ongewenst, intrusief gedrag) in het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag na de scheiding ook de mogelijke interpersoonlijke rol 

(i.e., de mate van ruminatie en emotionele distress ervaren door de ene ex-partner is 
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gerelateerd aan het ongewenst, intrusief gedrag gesteld door de andere ex-partner) 

ervan te exploreren.  

 

Definiëring van Stalking en Ongewenst, Intrusief Gedrag 

 

Definitie van stalking. Stalking wordt in de literatuur vaak omschreven als een 

crime of the nineties (Goode, 1995). De eerste antistalkingswet werd ingevoerd in 1990 

te Californië, naar aanleiding van de moord op de actrice Rebecca Lucile Schaeffer 

(Melton, 2000), en luidt als volgt: “Any person who willfully, maliciously, and 

repeatedly follows or harasses another person and who makes a credible threat with 

the intent to place that person in reasonable fear of death or great bodily harm” 

(California Penal Code, 1990). Hierna volgden alle andere Amerikaanse staten, Canada 

en Australië met het invoeren van antistalkingswetten (Perez, 1993). Eind de jaren ‘90 

werd stalking ook strafbaar in Europa, met een specifieke wetgeving voor Nederland 

en België (Dittrich, 1999). In sommige Europese landen wordt het begrip stalking nog 

steeds niet expliciet vermeld in de wetgeving. Hieronder vallen Engeland, Schotland en 

Ierland, Denemarken, Zweden, Frankrijk, en Duitsland (Groenen, 2006). 

De Belgische wetgeving omtrent belaging, ingevoerd op 30 oktober 1998, luidt 

als volgt: 

Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten 

dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou 

verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot 

twee jaar en met geldboete van vijftig frank tot driehonderd frank of 

met een van die straffen alleen. Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf 

kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van de persoon die 

beweert te worden belaagd (Belgisch Strafwetboek, artikel 442bis). 

In de Belgische belagingswet wordt belaging beschouwd als een klachtmisdrijf. 

Dat betekent dat enkel vervolging kan worden ingesteld als het betreffende slachtoffer 

een klacht indient bij officiële instanties. Typerend aan de Belgische wet is dat een 

eenmalige rustverstoring al vervolgd kan worden, terwijl andere antistalkingswetten 
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expliciet de klemtoon leggen op de aanwezigheid van zich herhalend gedrag. De 

aanwezigheid van zich herhalend gedrag kan in de Belgische wetgeving wel tot 

strafverzwaring leiden, net alsook gedrag dat om discriminerende motieven wordt 

gesteld (e.g., omwille van de seksuele geaardheid, nationaliteit, of geslacht van het 

slachtoffer). 

Bovenop de verschillende juridische definities, bestaat er echter nog geen 

universeel aanvaarde definitie voor stalking. In de meeste juridische definities komen 

wel steeds dezelfde volgende vier kernelementen terug als voorwaarden om van 

stalking te kunnen spreken: stalking betreft namelijk “(1) een intentioneel patroon van 

(2) herhaalde gedragingen, gericht tegen een specifieke persoon of personen, (3) die 

ongewenst zijn en (4) resulteren in angst of die een redelijke persoon (of jury) zou zien 

als beangstigend of bedreigend” (Spitzberg & Cupach, 2007, p. 66). 

Met het eerste kernelement, intentionaliteit, wordt de ongewilde aandacht van 

de dader naar het slachtoffer toe bedoeld. In het geval van mentaal gestoorde of 

psychotische individuen wordt deze intentionaliteit van de pleger echter minder 

duidelijk (Meloy, 2001; Pakes & Winstone, 2007; Spitzberg & Cupach, 2007). Het 

tweede kenmerk geeft aan dat eenmalig gedrag niet voldoende is om over stalking te 

kunnen spreken, maar dat er een patroon van gedragingen aanwezig dient te zijn over 

de tijd. Hierbij zijn minimum twee gedragingen vereist. Het derde element betreft het 

ongewenste karakter van stalking, wat als vanzelfsprekend wordt beschouwd, maar 

soms wordt er gedrag gesteld door het slachtoffer dat de stalker er verder toe aanzet 

om te blijven persisteren (Pakes & Winstone, 2007; Spitzberg & Cupach, 2007). Het 

vierde en laatste criterium stelt tenslotte dat niet enkel de intenties en het gedrag van 

de dader van belang zijn, maar ook de percepties van de slachtoffers in verband met 

de gestelde gedragingen. Zo dient intimidatie gesteld door de dader, angst of 

bedreiging met zich mee te brengen bij het slachtoffer (Meloy, 2001; Mullen, Pathé, 

Purcell, & Stuart, 1999; Sheridan, Davies, & Boon, 2001; Spitzberg & Cupach, 2007). 

 

Definitie van ongewenst, intrusief gedrag. In de literatuur werden twee 

begrippen ontwikkeld waarmee naar ongewenst, intrusief gedrag wordt verwezen. 
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Enerzijds spreken Cupach en Spitzberg (1998) over obsessive relational intrusion (ORI), 

dat gedefinieerd wordt als “repeated and unwanted pursuit and invasion of one’s 

sense of physical or symbolic privacy by another person, either stranger of 

acquaintance, who desires and/or presumes an intimate relationship” (pp. 234-235). 

Anderzijds gebruiken Langhinrichsen-Rohling, Palarea, Cohen, en Rohling (2000) de 

term unwanted pursuit behavior (UPB), dat breed gedefinieerd wordt als “activities 

that constitute ongoing and unwanted pursuit of a romantic relationship between 

individuals who are not currently involved in a consensual romantic relationship with 

each other” (p. 73). Deze begrippen verschillen conceptueel niet veel van elkaar. Wij 

verwijzen naar deze begrippen met de term ‘ongewenst, intrusief gedrag’.  

Er zijn verschillende belangrijke componenten verbonden aan de definiëring 

van ongewenst, intrusief gedrag. Ten eerste is de relatie tussen de dader en het 

slachtoffer niet wederzijds: de dader zoekt steeds meer toenadering tot het slachtoffer 

terwijl het slachtoffer juist meer afstand wil nemen van de dader. Ten tweede heeft 

ongewenst, intrusief gedrag niet betrekking op één enkele gebeurtenis, maar gaat het 

over een herhaling van gedrag in verschillende situaties. Ondanks de geboden 

weerstand door het slachtoffer, zal het ongewenst, intrusief gedrag van de dader 

aanhoudend zijn. Bovendien heeft dit ongewenst, intrusief gedrag meestal de neiging 

om te escaleren met de tijd, omdat de dader steeds meer de aandacht van het 

slachtoffer poogt te trekken. Ten derde kan het ongewenst, intrusief gedrag zowel 

fysiek, psychologisch, als symbolisch van aard zijn. Bedreigingen en het beschadigen 

van de eigendom van het slachtoffer zijn duidelijk waarneembare fysieke vormen van 

ongewenst, intrusief gedrag, en zijn een directe uiting naar het slachtoffer toe. Het 

binnendringen van de psychologische en symbolische ruimte van het slachtoffer zijn 

minder direct waarneembaar, maar kan eveneens ernstige gevolgen hebben voor het 

slachtoffer. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het binnendringen in de privacy van het 

slachtoffer of ervoor zorgen dat het slachtoffer zich belemmerd voelt in zijn of haar 

doen en laten (Cupach & Spitzberg, 1998). 

Langhinrichsen-Rohling et al. (2000) voegen aan bovenstaande componenten 

nog toe dat ongewenst, intrusief gedrag zich op twee momenten kan voordoen: vóór 
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het aangaan van een romantische relatie of na de beëindiging ervan. In het eerste 

geval kan het gedrag zowel door vreemden als door kennissen gesteld worden, terwijl 

ongewenst, intrusief gedrag na de beëindiging van een romantische relatie per 

definitie enkel gesteld wordt door individuen die een romantische relatie met het 

slachtoffer hadden. De auteurs bespreken ook dat ongewenst, intrusief gedrag kan 

verschillen in ernst, frequentie en impact. Bij sommige van deze gedragingen kan de 

impact zelfs positief zijn. Zo kunnen deze gedragingen als voorlopers fungeren van een 

latere romantische relatie, kunnen ze een stukgelopen romantische relatie terug 

herstellen, of kunnen ze een voorgaande romantische relatie terugbrengen naar een 

puur platonische relatie. De impact van het gedrag is echter doorgaans negatief voor 

het slachtoffer. Meerbepaald gaat het om gedragingen die op een continuüm te 

situeren zijn dat varieert van louter vervelend gedrag tot beangstigend gedrag (e.g., 

ongewenste cadeaus geven, ongewenst bellen of mailen, achtervolgen, bedreigen, 

dwingend seksueel gedrag,…). De meeste ongewenste gedragingen worden als 

vervelend ervaren, maar niet als bedreigend (Cupach & Spitzberg, 1998; Dutton & 

Winstead, 2006; Langhinrichsen-Rohling et al., 2000). De meer extreme vormen van 

ongewenst, intrusief gedrag kunnen echter als stalking worden beschouwd volgens 

bovenstaande definities (Cupach & Spitzberg, 1998, 2004). Andere termen die vaak 

gebruikt worden in de literatuur om gedragingen mee aan te duiden die niet de 

drempel van stalking bereiken, zijn ‘obsessional harassment’ (Harmon, Rosner, & 

Owens, 1995) en ‘prestalking’ (Emerson, Ferris, & Gardner, 1998).  

 

Overeenkomsten en verschillen tussen stalking en ongewenst, intrusief 

gedrag. Cupach en Spitzberg (2004) bespreken enkele treffende gelijkenissen tussen 

stalking en ongewenst, intrusief gedrag. Ten eerste komen ongewenst, intrusief gedrag 

en stalking voort uit structurele, disjunctieve relaties, waarbij beide partijen doelen 

hebben die incompatibel zijn. Ten tweede bestaat zowel ongewenst, intrusief gedrag 

als stalking uit een proces van interactie en communicatie over de tijd heen, dat 

gedurende een lange periode kan aanhouden (soms zelfs verscheidene jaren). Ten 

derde kunnen zowel ongewenst, intrusief gedrag als stalking voortvloeien uit 
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relationele motieven met als doel het installeren of terug proberen herstellen van de 

relatie. De meeste stalkingsgedragingen zijn dus een vorm van ongewenst, intrusief 

gedrag, en vaak leidt ongewenst, intrusief gedrag tot stalking. Ondanks de grote 

gelijkenissen, omvatten beide elkaar niet volledig en vertonen ze ook een aantal 

belangrijke verschillen. 

Stalking en ongewenst, intrusief gedrag verschillen op twee belangrijke punten 

van elkaar: de impact en de motivatie van de gedragingen. Bij ongewenst, intrusief 

gedrag kan de impact variëren van louter vervelend tot bedreigend of beangstigend 

gedrag, terwijl bij stalking de gedragingen per definitie angst of dreiging moeten 

uitlokken bij het slachtoffer. In die zin is ongewenst, intrusief gedrag dus een ruimer 

begrip dan stalking. Wat betreft de motivatie is ongewenst, intrusief gedrag een enger 

begrip dan stalking. Ongewenst, intrusief gedrag vloeit per definitie voort uit 

intimiteitsgerelateerde motieven, namelijk het nastreven van een relatie of intimiteit 

met het slachtoffer (Cupach & Spitzberg, 1998; Langhinrichsen-Rohling et al., 2000). 

Stalking, echter, kan ook uit andere motieven voortvloeien, zoals wraak nemen of 

willen intimideren (Cupach & Spitzberg, 1998, 2004; Dennison & Stewart, 2006; 

Spitzberg & Cupach, 2007). Cupach & Spitzberg (2004) deelden de motieven van 

stalking meerbepaald op in expressieve (e.g., stalking als uiting van jaloersheid, 

boosheid, en intimiteit), instrumentele (e.g., stalking omwille van het uitoefenen van 

controle, macht, en wraak), persoonlijke (e.g., stalking omwille van drugs, 

afhankelijkheid, mentale stoornis, en incompetentie), en contextuele motieven (e.g., 

stalking als gevolg van de relatiebreuk).   

Concluderend kunnen we stellen dat ongewenst, intrusief gedrag dus een 

bredere range van gedragingen omvat die een meer uiteenlopende impact kunnen 

hebben, terwijl stalking enkel uit ernstig gedrag bestaat dat een gevoel van angst of 

dreiging bij het slachtoffer uitlokt. Verder is ongewenst, intrusief gedrag een enger 

begrip, in die zin dat het enkel om gedrag gaat dat voortvloeit uit relationele motieven, 

terwijl stalking ook uit andere motieven kan resulteren. 
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Het Voorkomen van Stalking en Ongewenst, Intrusief Gedrag 

 

Aangezien verschillende studies vaak verschillende criteria (e.g., betreffende de 

impact, het minimum aantal gedragingen, en de minimum duur van het gedrag) 

hanteren om te spreken van stalking en ongewenst, intrusief gedrag, neigen 

prevalentiecijfers te variëren van studie tot studie. Bovendien varieert  de prevalentie 

naargelang de onderzochte populatie. Sommige studies zijn uitgevoerd bij de 

algemene populatie, andere bij studentenpopulaties, en nog andere bij klinische of 

forensische populaties. Tenslotte is ook het begrip prevalentie niet eenduidig: zo 

bestudeert men soms levensloopprevalentie, soms jaarprevalentie, of soms de 

puntprevalentie op het moment van de bevraging (Groenen, 2006; Sheridan, Blaauw, 

& Davies, 2003). 

 

Prevalentie van stalking. Er zijn tot op heden drie belangrijke Angelsaksische 

prevalentiestudies omtrent stalking uitgevoerd in de Verenigde Staten (Spitzberg & 

Cupach, 2007; Tjaden & Thoennes, 1998) en in Australië (Purcell, Pathé, & Mullen, 

2002). In het literatuuroverzicht van Spitzberg en Cupach (2007) dat 175 studies 

opnam, bedroeg de gemiddelde levensloopprevalentie van slachtofferschap 25% en de 

gemiddelde duur van stalking 22 maanden. Deze prevalentiecijfers waren beduidend 

hoger bij klinische of forensische populaties, in vergelijking met steekproeven 

getrokken uit de algemene populatie of studentenpopulatie. Over de studies heen, 

waren in 80 tot 95% van de gevallen mannen vooral daders, en in 60 tot 80% van de 

gevallen waren vrouwen slachtoffers. Deze discrepantie was het meest uitgesproken 

bij klinische of forensische populaties.  Een groot aandeel van stalkingsgedrag kwam 

voor in geval van ex-partnerschap: in 79% van de gevallen kenden dader en slachtoffer 

elkaar en 49% van alle stalking ving aan na de beëindiging van een romantische relatie.  

Een andere grote prevalentiestudie is de “national violence against women 

survey” van Tjaden en Thoennes (1998). In deze studie werden 8000 mannen en 8000 

vrouwen in de V.S. bevraagd naar slachtofferschap omtrent stalking. De 

levensloopprevalentie op basis van een strikte stalkingsdefinitie bedroeg 8% bij 
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vrouwen en 2% bij mannen. Hiervan werd 90% van de slachtoffers slechts door één 

persoon gestalkt. Wanneer een bredere definitie van stalking gehanteerd werd, was de 

levensloopprevalentie 12% bij vrouwen en 4% bij mannen. De jaarprevalentie bedroeg 

1% bij vrouwen en 0.4% bij mannen, wat relatief hoog was in vergelijking met de 

levensloopprevalentie. De reden hiervoor was dat slachtoffers tussen 18 en 39 jaar, die 

bijna de helft van de volwassen populatie bedroegen, het grootste risico liepen om 

gestalkt te worden (74%). In deze studie waren vrouwen vaker slachtoffers (78% 

versus 22% mannen) en mannen vooral daders (87% versus 13% vrouwen). 

Voornamelijk vrouwen (59% versus 30% mannen) werden gestalkt door een huidige of 

vroegere intieme partner. Hierbij gaven de vrouwelijke slachtoffers aan dat 

stalkingsgedrag zich in 21% van de gevallen voordeed tijdens de relatie, 43% na de 

relatiebreuk, en 36% zowel tijdens als na de relatie.  

In een Australische studie met 3700 participanten werden hogere 

prevalentiecijfers gevonden (Purcell et al., 2002). Meerbepaald kwam 23.4% ooit in 

aanraking met stalking en 2.9% kreeg te maken met stalking gedurende het afgelopen 

jaar. Vijfenzeventig procent van de vrouwen waren slachtoffers en 84% van de daders 

waren mannen. De meerderheid (57%) van de daders en slachtoffers kenden elkaar, 

en 13% had vooraf een intieme relatie. Bij de helft van de gevallen (54.5%) duurden de 

stalkingsgedragingen maximum één jaar. 

Ook in Europa zijn er gegevens omtrent de prevalentie van stalking bekend, ook 

al zijn Europese studies in de minderheid.  In een Duitse studie bij 679 participanten in 

Mannheim (Dressing, Kuehner, & Gass, 2005), bedroeg de levensloopprevalentie 12%. 

De puntprevalentie op het moment van de bevraging bedroeg 1.6%. Vrouwen waren in 

87% van de gevallen slachtoffers, terwijl 86% van de mannen daders waren. In 76% 

van de gevallen was de dader een bekende en ook hier was de prevalentie het hoogst 

in geval van ex-partnerschap (32%). Deze studie werd gerepliceerd bij 401 inwoners in 

Oost-Oostenrijk (Stieger, Burger, & Schild, 2008) en resulteerde in nagenoeg identieke 

cijfers. Tenslotte voerden Björklund, Häkkänen-Nyholm, Sheridan en Roberts in 2010 

een studie uit bij 615 Finse universiteitsstudenten. Tweeëntwintig procent werd ooit 

slachtoffer van stalking. Ook hier waren vrouwen vaker slachtoffers dan mannen 
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(54.4% versus 23.2%) en betrof de overgrote meerderheid mannelijke daders (91.8%). 

In meer dan de helft van de gevallen (55%) waren de daders bekenden voor het 

slachtoffer en 25% waren ex-partners. In België zijn er tot op heden geen dergelijke 

studies opgezet, en is er dan ook weinig bekend omtrent prevalentiecijfers. Volgens de 

politiële criminaliteitsstatistieken werden er in 2010 in België 23291 gevallen van 

stalking geregistreerd. Over de volledige periode van 2000 tot 2010 werd een stijging 

van stalking met  43.7% vastgesteld. Een gedetailleerde registratie is daarvan echter 

niet voorhanden (Federale Politie, 2010). 

 

Prevalentie van ongewenst, intrusief gedrag. Daar ongewenst, intrusief gedrag 

een bredere range van gedragingen omvat dan stalking, valt te verwachten dat de 

prevalentiecijfers van ongewenst, intrusief gedrag dan ook hoger liggen. In 

tegenstelling tot de prevalentiestudies bij stalking, zijn prevalentiestudies bij 

ongewenst, intrusief gedrag vooral gebaseerd op dader- en slachtofferreportages bij 

kleinere steekproeven universiteitsstudenten. In verschillende studies werd gevonden 

dat de meerderheid van studenten na de breuk ten minste één keer ongewenst, 

intrusief gedrag stelde tegenover de ex-partner.  

Zo vonden Davis, Ace, en Andra (2000) dat 40% van de gescheiden studenten 

minstens één ongewenst, intrusieve gedraging stelden. In de studie van Dutton en 

Winstead (2006) was dit 79% bij een specifieke groep studenten die moeite hadden 

met het loslaten van de relatie. In de studie van Langhinrichsen-Rohling et al. (2000) 

steeg de prevalentie zelfs tot 99.2% bij studenten waarvan de ex-partner de breuk 

initieerde. Bijgevolg lag ook de mate van slachtofferschap in deze studies beduidend 

hoger dan bij stalking: 88.9% (Langhinrichsen-Rohling et al., 2000) tot 96% (Dutton & 

Winstead, 2006) van de studenten ervoeren minstens één keer ongewenst, intrusief 

gedrag gesteld door hun ex-partner na de relatiebreuk. Wanneer het criterium 

verhoogd werd naar meerdere ongewenste gedragingen, lag dit percentage beduidend 

lager. Het percentage van 40% dat minstens één ongewenst gedrag stelde, daalde naar 

10.7% en 7.6% indien als criterium het stellen van zes of meer ongewenste 

gedragingen werd gehanteerd (Davis et al., 2000). In tegenstelling tot onderzoek naar 
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stalking, is er in België wel reeds onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 

ongewenst, intrusief gedrag bij ex-partners. In die studie, uitgevoerd bij 194 ex-

partners in Vlaanderen, bleek dat 65% ooit minstens één keer ongewenst, intrusief 

gedrag stelde tegenover de ex-partner en dat 17% van de ex-partners gedrag stelde in 

de laatste twee weken. In lijn met de vorige studie, stelde slechts een minderheid van 

de participanten meerdere ongewenst, intrusieve gedragingen (De Smet, Buysse, & 

Brondeel, 2011). 

 

Het voorkomen bij daders versus slachtoffers. Prevalentiecijfers bekomen op 

basis van daderrapportage verschillen van de prevalentiecijfers bekomen op basis van 

slachtofferbevraging, waarbij cijfers bekomen op basis van slachtofferbevraging de 

trend hebben doorgaans hoger te liggen . Dit verschil is doorgaans geen subjectief 

verschil in termen van het aantal gedragingen dat effectief werd gesteld, maar eerder 

weerspiegelingen van verschillen in de subjectieve perceptie van het gedrag langs de 

kant van de daders versus slachtoffers (Cupach & Spitzberg, 2004; Dutton & Winstead, 

2006; Sinclair & Frieze, 2005). Onderzoek toonde aan dat daders hun eigen gedrag 

doorgaans niet als intrusief beschouwen ten opzichte van de andere persoon en de 

intentie ervan niet als negatief zien. Daders percipiëren de intentie van het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag eerder als positief, met als bedoeling het terug proberen 

herstellen van de relatie. Ook nemen zij meer positieve reacties op hun gedrag bij 

slachtoffers waar, die hoop zouden genereren om de relatie te herstellen. Deze 

percepties motiveren daders dan ook om te blijven persisteren in hun gedrag. 

Slachtoffers daarentegen, percipiëren het gedrag van de daders significant vaker als 

negatief en vinden van zichzelf dat zij significant minder positieve reacties uitzenden, 

dan het aantal positieve reacties die daders menen te zien (Davis et al., 2000; Tjaden, 

Thoennes, & Allison, 2000). Er zou bij daders dus sprake zijn van “negative blindness” 

(Malamuth & Brown, 1994), waarbij de daders ongevoelig blijken te zijn voor afwijzing 

en zo blijven persisteren. Het is ook mogelijk dat daders de afwijzing wel horen, maar 

deze niet geloven of gewoon negeren (Sinclair & Frieze, 2005).  
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Het voorkomen bij mannen versus vrouwen. In de literatuur worden zowel 

geslachtsverschillen gerapporteerd met betrekking tot de percepties van ongewenst, 

intrusief gedrag, de gepercipieerde reacties van slachtoffers, en de gevolgen  alsook 

het soort ongewenst, intrusief gedrag dat gesteld wordt.  

Ten eerste worden in de literatuur geslachtsverschillen gerapporteerd met 

betrekking tot de percepties van ongewenst, intrusief gedrag. Op basis van 

zelfidentificatie in stalkingsonderzoek, bleken mannen eerder daders te zijn en 

vrouwen eerder slachtoffers (e.g., Cupach & Spitzberg, 2004; Purcell et al., 2002; 

Spitzberg & Cupach, 2007; Tjaden & Thoennes, 1998). Wanneer men echter de 

gestelde en ervaren ongewenste, intrusieve gedragingen objectief meet en vergelijkt 

tussen mannen en vrouwen, bleken mannen en vrouwen evenveel ongewenst, 

intrusieve gedragingen te stellen en te ervaren (Dutton & Winstead, 2006; 

Langhinrichsen-Rohling et al., 2000; Sinclair & Frieze, 2000). Gescheiden vrouwen 

bleken in sommige gevallen zelfs meer ongewenst, intrusief gedrag te stellen dan 

gescheiden mannen (De Smet et al., 2011). Een mogelijke verklaring voor dit verschil in 

zelfrapportage en objectieve metingen van ongewenst, intrusief gedrag is dat mannen 

en vrouwen – net zoals daders en slachtoffers  –  verschillen in de manier waarop ze 

het ongewenste, intrusieve gedrag percipiëren (Davis & Frieze, 2000; Dennison & 

Thomson, 2002; Hills & Taplin, 1998; Tjaden et al., 2000). Zo waren vrouwen 

doorgaans sneller geneigd zichzelf als slachtoffer te zien in vergelijking met mannen 

die met hetzelfde gedrag geconfronteerd werden (Tjaden et al., 2000) en waren 

mannen minder geneigd zichzelf als slachtoffer te zien wanneer het om een 

vrouwelijke dader ging (Cupach & Spitzberg, 2004).  Verder zouden vrouwelijke 

slachtoffers eenzelfde gedrag meer ernstig nemen en zich dan ook sneller bedreigd 

voelen, dan wanneer mannen slachtoffer zijn  (Bjerregaard, 2000; Cupach & Spitzberg, 

2004; Tjaden et al., 2000). Vrouwen bleken vooral meer angst te ervaren dan mannen, 

wanneer het over meer ernstige vormen van ongewenst, intrusief gedrag ging (Sinclair 

& Frieze, 2005). Het is ook mogelijk dat het gedrag van mannelijke daders als 

gevaarlijker ingeschat wordt dan het gedrag van vrouwelijke daders. Bovendien 

vermoedt men dat mannen meer beschaamd waren om zichzelf te uiten als 
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slachtoffer, omdat wellicht meer verondersteld wordt dat mannen met dergelijk 

gedrag kunnen omgaan (Cupach & Spitzberg, 2000; Sheridan, Gillett, Davies, Blaauw, & 

Patel, 2003). Deze verschillen in percepties tussen mannen en vrouwen kunnen ertoe 

resulteren dat dezelfde ongewenst, intrusieve gedragingen gesteld door mannen of 

vrouwen meer als stalking gepercipieerd worden indien de dader een man is (Davis & 

Frieze, 2000; Dennison & Thomson, 2002; Hills & Taplin, 1998; Tjaden et al., 2000).  

Ten tweede zijn er geslachtsverschillen in hoe de reacties van het slachtoffer 

worden gepercipieerd. Er werd gevonden  dat mannelijke daders de reacties van 

vrouwelijke slachtoffers positiever inschatten, dan dat vrouwelijke daders dit bij 

mannelijke slachtoffers doen. De auteurs verklaarden dit effect d.m.v. het sociale 

perspectief dat vrouwen het tegenovergestelde zeggen van wat ze bedoelen, 

waardoor mannen de negatieve signalen van vrouwen herinterpreteren (Sinclair & 

Frieze, 2005).  

Tenslotte worden in de literatuur naast geslachtsverschillen in percepties van 

het gedrag en de reacties van het slachtoffer, ook geslachtsverschillen gerapporteerd 

op vlak van het soort gedrag en de gevolgen ervan. Mannen en vrouwen zouden 

verschillen in het soort ongewenst gedrag dat ze stellen. Zo werd gevonden dat 

mannen meer gebruik maken van directe communicatievormen, zoals meer 

persoonlijk contact zoeken (e.g., de ex-partner ongewenst bezoeken en opwachten na 

school), dan vrouwen die meer gebruik maken van indirecte communicatievormen 

(e.g., meer ongewenste sms’en sturen) (Dennison & Stewart, 2006; Langhinrichsen-

Rohling et al., 2000; Sinclair & Frieze, 2005). Een mogelijke verklaring voor het feit dat 

mannen meer directe, ongewenste gedragingen stellen, is omdat ze meer gericht zijn 

op intimidatie en controle. Vrouwen daarentegen zouden meer indirect gedrag stellen, 

om zo beter om te gaan met depressieve gevoelens en verlies (Dutton & Winstead, 

2006). Wat de geslachtsverschillen op vlak van impact van de gedragingen betreft, 

toonde het meeste onderzoek aan dat vrouwen vaker schade ondervinden van stalking 

en ongewenst, intrusief gedrag dan mannen, ook al zou de hoeveelheid mannelijke 

slachtoffers ondergerapporteerd en de bedreiging afkomstig van vrouwelijke stalkers 

onderschat zijn (Cupach & Spitzberg, 2004). 
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Gevolgen van Stalking en Ongewenst, Intrusief Gedrag 

      

Zoals eerder aangegeven zijn er aan stalking en ongewenst, intrusief gedrag 

negatieve gevolgen verbonden, vooral voor vrouwen. Spitzberg en Cupach (2007) 

hebben op basis van een meta-analyse alle gevolgen ingedeeld in acht categorieën: 

algemene gevolgen (zoals veranderingen in het persoonlijk functioneren, daling van de 

levenskwaliteit), veranderingen in het gevoelsleven (zoals boosheid, angst, depressie, 

paranoia, jaloersheid), gevolgen voor het sociale functioneren (zoals de impact van 

stalking op de relatie met vrienden en familie), materiële of financiële gevolgen (zoals 

financiële kosten, ziekteverzuim), veranderingen in het cognitief functioneren (zoals 

gebrekkige concentratie, verlaagde zelfwaarde, wantrouwen), fysieke 

gezondheidsklachten (zoals slaap- en eetstoornissen), gedragsmatig functioneren 

(zoals veranderen van dagelijkse routines, veranderen van werk), en veerkracht. 

Veerkracht wordt erkend als een positieve uitkomst, waarbij het slachtoffer 

verbeteringen in zijn of haar leven waarneemt ten gevolge van het gedrag. Hierbij gaat 

het om positieve ontwikkelingen in het leven van het slachtoffer doordat men kan 

terugvallen op steunfiguren, een hoger empatisch vermogen ontwikkelt, of een 

verhoogd gevoel van eigeneffectiviteit ervaart door het nemen van 

beschermingsmaatregelen.           

Deze gevolgen kunnen zowel van eerste, tweede als derde orde zijn. Gevolgen 

van eerste orde zijn deze die een direct effect hebben op het slachtoffer. Zo kan er 

sprake zijn van psychologische, fysieke, emotionele, of financiële schade, waarop het 

slachtoffer reageert met vermijdingsgedrag of ander copinggedrag om met ongewenst, 

intrusief gedrag te kunnen omgaan. Gevolgen van tweede orde zijn de indirecte 

effecten op sociale en institutionele netwerken waar het slachtoffer bij betrokken is. 

Zo kan het zijn dat vrienden en familie hun eigen activiteiten dienen stop te zetten of 

wijzigen in functie van het slachtoffer. Gevolgen van derde orde zijn ook gevolgen voor 

het netwerk waarin het slachtoffer zich bevindt, maar deze gevolgen hebben nu een 

direct effect op dit netwerk. Zo is het mogelijk dat de dader individuen in de directe 
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omgeving van het slachtoffer gaat stalken, waardoor zij rechtstreeks slachtoffers 

worden (Spitzberg & Cupach, 2007). 

Aangezien stalking vaak traumatisch van aard is, worden er ook typische 

psychologische As-I stoornissen geobserveerd zoals posttraumatische stress, 

depressie, angststoornissen, middelenmisbruik, en een verhoogd gebruik van 

medicatie (Abrams & Robinson, 2002; Davis, Coker, & Sanderson, 2002; Dressing, Gass, 

& Kuehner, 2007; Kuehner, Gass, & Dressing, 2006). Gelijkaardige gevolgen werden 

gevonden voor stalking bij ex-partners. Zo rapporteerden vrouwelijke slachtoffers een 

hogere mate van emotionele labiliteit , gevoelens van angst, schaamte, en verlies. 

Hiermee waren ook meer maladaptieve gedachten geassocieerd, zoals een verminderd 

vertrouwen, een verhoogde mate van vervreemding en isolatie, en zelfbeschuldigende 

attributies (Kamphuis, Emmelkamp, & Bartak, 2003). 

Stieger et al. (2008) onderzochten de frequentie van bovengenoemde 

symptomen in een steekproef van 401 participanten uit Oost-Australië. Bij 61% werd 

agitatie geobserveerd, bij 88% angststoornissen, bij 30% slaapstoornissen, bij 44% 

wantrouwen tegenover anderen, bij 19% maagproblemen, bij 49% agressieve 

gedachten tegenover de dader, bij 26% depressie, en bij 14% ziekteverlof en hoofdpijn. 

Twaalf procent van de deelnemers raadpleegde een arts of psycholoog. Jason, 

Reichler, Easton, Neal, en Wilson (1984) onderzochten de frequentie van symptomen 

specifiek bij ex-partnerstalking. Achtenveertig procent van de gescheiden vrouwen 

bleek geen fysieke of psychologische klachten te ervaren ten gevolge van ongewenst, 

intrusief gedrag, 39% rapporteerde depressie, 18% ervoer fysieke klachten (zoals 

maagpijnen), en 16% rapporteerde cognitieve klachten (zoals het verlies van 

vertrouwen in anderen). 

Wel dient opgemerkt te worden dat het meeste effectiviteitsonderzoek cross-

sectioneel van aard is, en er bijgevolg ook geen conclusies in verband met causaliteit 

kunnen getrokken worden. Hoewel bovengenoemde symptomen gevolgen kunnen zijn 

van stalking en ongewenst, intrusief gedrag, is het eveneens mogelijk dat deze 

symptomen een kwetsbaarheid inhouden voor slachtofferschap (Spitzberg & Cupach, 

2007). 
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Risicofactoren 

 

Scheiden heeft vaak cognitieve en emotionele gevolgen voor de betrokken 

partijen. Als onderdeel van de verwerking van de breuk gaan mensen in mindere of 

meerdere mate rumineren over de breuk of een scala aan negatieve emoties beleven 

(e.g., Cupach & Spitzberg, 2004; Davis et al., 2000; Dennison & Stewart, 2006; Dutton 

& Winstead, 2006). De bedoeling van deze scriptie was om de ervaren mate van 

rumineren en negatieve emoties bij ex-partners te onderzoeken als risicofactoren voor 

het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. De relational goal pursuit theory (RGP) 

biedt een theoretisch kader waarbinnen de associatie tussen rumineren, negatief 

affect, en het stellen van ongewenst, intrusief gedrag begrepen kan worden. 

Bovendien bestaat er empirische evidentie dat die associatie ondersteunt, dewelke 

verderop besproken wordt. 

 

Relational goal pursuit theory (RGP). Aangezien het meeste ongewenst, 

intrusieve gedrag zich voordoet binnen een relationele context, ontwierpen Cupach en 

Spitzberg (2004) de RGP-theory als theoretische verklaring voor het persisterende 

karakter waarmee relaties vaak worden nagestreefd. In het bijzonder besteedt deze 

theorie aandacht aan de invloed van cognities en emoties die betrekking hebben op 

het niet slagen in het aanvaarden van de breuk. De RGP-theorie stelt dat daders die 

ongewenst, intrusief gedrag stellen, het doel om een bepaalde relatie te hebben, 

linken aan hogere orde doelen, zoals geluk en zelfwaardering. Deze goal linking creëert 

bij de daders de noodzaak om hun relationele doel te bereiken. Wanneer het bereiken 

van dit relationele doel gehinderd wordt (e.g., omdat de ander niet instemt in het 

aangaan of herstellen van de relatie), brengt dit bij de dader ruminatie of 

piekergedrag, en allerlei negatieve emoties teweeg, wat er op zijn beurt voor zorgt dat 

de daders nog meer gemotiveerd raken om hun doel te bereiken en zo blijven 

persisteren in het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. Ook andere factoren, zoals 

eigeneffectiviteit (i.e., de overtuiging dat men werkelijk in staat is om dit doel te 

bereiken) en rationalisatieprocessen van de daders sturen het nastreven van het 
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relationeel doel aan. Deze negatieve emoties, verstoorde eigeneffectiviteit, ruminatie, 

en rationalisatie zorgen ervoor dat de dader geen objectieve kijk meer heeft op 

hoeveel ongewenst, intrusief gedrag aanvaardbaar en zinvol is om het relationele doel 

te bereiken (Cupach & Spitzberg, 2004; Spitzberg & Cupach, 2007). Met de tijd wordt 

ruminatie intenser en persisterender van aard tot het relationele doel ofwel bereikt, 

ofwel verworpen wordt. Gezien de hoge mate van belangrijkheid van het relationele 

doel door het te linken aan geluk en zelfwaardering, is het minder waarschijnlijk dat de 

dader het doel gaat verwerpen (Cupach & Spitzberg, 2004).  

De geldigheid van deze theorie werd grotendeels bevestigd (e.g., Cupach, Spitzberg, 

Younghans, & Gibbons, 2006; Dutton-Greene, 2004). 

 

De cognitieve verwerking van de relatiebreuk. In de literatuur wordt een 

onderscheid gemaakt tussen adaptieve (Saffrey & Ehrenberg, 2007) en maladaptieve 

vormen van rumineren (Nolen-Hoeksema, Wisco & Lyubomirsky, 2008). Volgens de 

response styles theory (RST; Nolen-Hoeksema, 1987) bestaat ruminatie zowel uit 

zelfreflectie als het herhaaldelijk en passief focussen op negatieve emoties. Hoewel 

het ervaren van intrusieve gedachten een normaal gegeven is, zijn ruminerende 

gedachten relatief persistent, intens, en blijvend (Rachman, 1997). 

Scheidingsspecifieke ruminatie is een vorm van maladaptieve ruminatie, die kan 

opgedeeld worden in twee componenten: het focussen op gedachten over de 

stukgelopen relatie en het nadenken over hetgeen had kunnen zijn indien de relatie 

niet was stukgelopen. Uit onderzoek bleek dat het piekeren over de stukgelopen 

relatie aanleiding gaf tot een eerder negatieve aanpassing aan de relatiebreuk (Saffrey 

& Ehrenberg, 2007). Hierbij aansluitend toonden Perilloux en Buss (2008) aan dat 

afgewezen ex-partners meer rumineerden over de relatiebreuk in tegenstelling tot ex-

partners die zelf de breuk initieerden, en dit was gelijk voor mannen en vrouwen. 

Bovendien bleken afgewezen ex-partners die zich meer emotioneel verbonden 

voelden met hun ex-partner, een grotere mate van preoccupatie met hun ex-partner 

te ervaren (Davis, Shaver, & Vernon, 2003). Ook ex-partners die de relatiebreuk niet 

begrepen en hun ex-partner verantwoordelijk stelden voor de breuk, rumineerden 



18 
 

meer over de ex-partner en de stukgelopen relatie (Collins & Clark, 1989). Bovendien 

bleken personen die nog gevoelens hadden voor hun ex-partner en de relatiebreuk 

moeilijk konden aanvaarden, meer te rumineren over de relatiebreuk (Sbarra, 2006).  

De rol van rumineren bij het stellen van ongewenst, intrusief gedrag werd 

bevestigd in onderzoek naar de eerder beschreven RGP-theory. Cupach et al. (2006) 

vonden namelijk in hun testing van deze theorie een positief verband tussen ruminatie 

en het stellen van ongewenst, intrusief gedrag, en dit zowel bij afgewezen ex-partners 

als bij ex-partners die de breuk zelf initieerden. Overig onderzoek naar het verband 

tussen ruminatie en het stellen van ongewenst, intrusief gedrag vond, net als deze 

laatste studie, plaats bij universiteitsstudenten. Dutton-Green (2004) vond bij 

studenten een direct positief verband tussen ruminatie en het stellen van ongewenst, 

intrusief gedrag en een indirect verband tussen ruminatie en ongewenst, intrusief 

gedrag, gemedieerd door jaloersheid. Dennison en Stewart (2006) vonden enkel een 

verband tussen ruminatie en meer coverte of verborgen vormen van ongewenst, 

intrusief gedrag. Tot slot, vond onderzoek niet alleen dat meer rumineren tot het 

stellen van meer ongewenst, intrusief gedrag leidde, maar ook dat meer rumineren 

zorgde voor een langduriger stellen van dit gedrag, wat wijst op de bijdrage van 

rumineren in het proces van blijven persisteren in het nastreven van de relatie (Carson 

& Cupach, 2000; Davis et al., 2000). 

 

De emotionele verwerking van de relatiebreuk. Scheiden is een emotioneel 

gebeuren, wat een hele waaier van gevoelens zoals wraak, onverschilligheid, angst, 

medelijden en spijt kan oproepen (Perilloux & Buss, 2008). Bij afgewezen ex-partners 

heerst er vaak het verlangen om de relatie terug te herstellen, wat vaak gepaard gaat 

met meer negatieve emoties van angst, verdriet, depressie, boosheid en algemene 

emotionele distress na de breuk (Perilloux & Buss, 2008; Sprecher, 1994). Degene die 

de relatie beëindigt, ervaart daarentegen meer gemengde en ambivalente gevoelens 

zoals geluk, schuld, en opluchting (Frazier & Cook, 1993; Perilloux & Buss, 2008; 

Sprecher, 1994), en minder emotionele distress dan de verlaten ex-partner. Dit verschil 

in emotionele reacties kan verklaard worden door het feit dat degenen die de relatie 



19 
 

beëindigen meer controle ervaren over hun leven dan de verlaten ex-partner (Dutton 

& Winstead, 2006).  

Onderzoek omtrent geslachtsverschillen bij het ervaren van emoties, leverde 

tegenstrijdige resultaten op. Sommige studies toonden aan dat vrouwen in het 

algemeen meer positieve emoties, en minder negatieve emoties en emotionele 

distress ervaren na de breuk dan mannen (Choo, Levine, & Hatfield, 1996; Hill, Rubin, 

& Peplau, 1976; Mika & Bloom, 1980; Sprecher, 1994; Sprecher, Felmlee, Metts, Fehr, 

& Vanni, 1998). Vrouwen rapporteerden tevens meer persoonlijke groei na de breuk 

(Bevvino & Sharkin, 2003; Mearns, 1991; Tashiro & Frazier, 2003). Perilloux en Buss 

(2008) vonden echter dat deze resultaten sterk beïnvloed werden door wie de breuk 

initieerde; afgewezen vrouwen ervoeren een hogere mate van verdriet, verwardheid 

en angst dan afgewezen mannen, en mannen die de relatie zelf beëindigden, ervoeren 

meer gevoelens  zoals geluk en onverschilligheid dan vrouwen die de relatie zelf 

beëindigden. 

Onderzoek naar de rol van emoties op het stellen van ongewenst, intrusief 

gedrag bij ex-partners, gebeurde opnieuw voornamelijk bij universiteitsstudenten. 

Zowel algemene emotionele ontreddering (Dutton & Winstead 2006) als specifieke, 

negatieve emotionele reacties (zoals kwaadheid en jaloersheid) van de dader op de 

scheiding, dragen volgens onderzoek bij tot het stellen van ongewenst, intrusief gedrag 

(e.g., Davis et al., 2000; Douglas & Dutton, 2001; Dutton-Greene, 2004). Wat de 

negatieve emoties betreft, blijken verdriet, gekwetste gevoelens, eenzaamheid, en 

depressie van de pleger een positief verband te hebben met de mate waarin 

ongewenst, intrusief gedrag gesteld wordt (Dutton & Winstead, 2006). Dennison en 

Stewart (2006) vonden ook een positief verband tussen schaamte, wat ook met 

ruminatie geassocieerd was, en ongewenst, intrusief gedrag.  

Een belangrijke emotie die bij het stellen van ongewenst, intrusief gedrag 

wordt ervaren, is jaloersheid. Jaloersheid kan gedefinieerd worden als “the perception 

of a threat of loss of a valued relationship to a real or imagined rival and it is a 

heterogenous condition ranging from normality to pathology, with different degrees of 

intensity, persistence and insight” (Marazziti et al., 2003, p. 106). Jaloersheid speelt 
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een rol bij de initiatie en de ontwikkeling van ongewenst, intrusief gedrag. Zo vonden 

Langhinrichsen-Rohling et al. (2000) een significant  positief verband tussen jaloersheid 

ervaren ten gevolge van de scheiding en het stellen van ongewenst, intrusief gedrag na 

de relatiebreuk in een steekproef van gescheiden studenten. Andere studies (Davis et 

al., 2000; Dye & Davis, 2003; Wigman, Graham-Kevan, & Archer, 2008) vonden dat 

jaloersheid dikwijls al aanwezig was ten tijde van de relatie vóór de breuk en vooraf 

aan het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. Bovendien waren gevoelens van 

boosheid en jaloersheid groter wanneer de ex-partner de breuk initieerde. Ten slotte 

bleek ook het persisterende karakter van ongewenst, intrusief gedrag bij de afgewezen 

ex-partner geassocieerd te zijn met jaloersheid. Met andere woorden stelden 

afgewezen ex-partners waarbij jaloersheid geobserveerd werd niet enkel meer, maar 

ook langer ongewenst, intrusief gedrag (Dennison & Stewart, 2006). 

 

Huidig Onderzoek 

 

Het actor-partner interdependence model (APIM). Spitzberg & Cupach (2001) 

benadrukten reeds het belang om stalking en ongewenst, intrusief gedrag te zien als 

een dyadische interactie, waar de perspectieven, doelen, en acties van dader en 

slachtoffer interafhankelijk zijn. Echter werden er tot op heden alleen maar 

intrapersoonlijke effecten van risicofactoren onderzocht. Bovendien nam onderzoek 

naar ongewenst, intrusief gedrag bij ex-partners  grotendeels universiteitsstudenten 

op in hun steekproef (e.g., Davis et al., 2000; Denisson & Stewart, 2006; Dutton & 

Winstead, 2006; Langhinrichsen-Rohling et al., 2000; Wigman et al., 2008). Onderzoek 

dat enkel universiteitsstudenten betreft, kan echter niet veralgemeend worden naar 

de algemene populatie van ex-partners. Deze scriptie vormt een aanvulling op 

bestaand empirisch onderzoek door in een steekproef van volwassen ex-koppels die in 

een scheidingsprocedure zaten, naast intrapersoonlijke actoreffecten ook 

interpersoonlijke partnereffecten van onze studievariabelen onder de loep te nemen. 

Gezien de geslachtsverschillen beschreven in de literatuur, hebben we rekening 

gehouden met de mogelijke modererende rol van geslacht in het onderzoek van die 



21 
 

effecten. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het actor-partner interdependence 

model (APIM) van Cook en Kenny (2005) dat deze actor- en partnereffecten definieert. 

Het APIM-model wordt weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1. Het APIM-model. 

Noot: a = actoreffect. p = partnereffect 

 

Actoreffecten houden – toegepast op onze risicofactoren – in dat de eigen 

mate van ruminatie en negatief affect gerelateerd is aan het eigen gestelde 

ongewenst, intrusief gedrag. Met partnereffecten wordt bedoeld dat de mate van 

ruminatie en negatief affect zoals ervaren door de ene ex-partner gerelateerd is aan 

het ongewenst, intrusief gedrag gesteld door de andere ex-partner. Dit model – 

voornamelijk de studie van partnereffecten – gaat uit van interafhankelijkheid binnen 

interpersoonlijke relaties, wat inhoudt dat de emoties, cognities of het gedrag van de 

(ex-)relatiepartners elkaar beïnvloeden en dus niet als onafhankelijk van elkaar gezien 

kunnen worden. In bestaand onderzoek omtrent de rol van ruminatie en emoties bij 

het stellen van ongewenst, intrusief gedrag, werden enkel actoreffecten onderzocht. 

Gezien de interafhankelijkheid binnen de interpersoonlijke relaties van ex-partners en 

de mogelijke bidirectionele invloeden die daar spelen, is het echter zinvol te 

exploreren of het stellen van ongewenst, intrusief gedrag niet alleen beïnvloed wordt 

door de mate van ruminatie en negatief affect van de pleger, maar ook door de mate 

van ruminatie en negatief affect door diens ex-partners.  
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Onderzoeksvragen en hypothesen. Onderzoeksvraag 1: Is er een samenhang 

tussen de mate van scheidingsspecifieke ruminatie en de mate van het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag bij ex-partners?  Conform eerder onderzoek omtrent het 

intrapersoonlijk actoreffect van ruminatie verwachtten we dat het ervaren van een 

hogere mate van ruminatie, leidt tot het stellen van meer ongewenst, intrusieve 

gedragingen naar de ex-partner toe (hypothese 1).  

Onderzoeksvraag 2: Is er een samenhang tussen de mate van ervaren negatief 

affect ten gevolge van de scheiding en de mate van het stellen van ongewenst, intrusief 

gedrag bij ex-partners? Hierbij onderzochten we zowel de mate van ervaren algemeen 

negatief affect alsook de mate van de ervaren scheidingsspecifieke emoties op het 

stellen van ongewenst, intrusief gedrag. Conform eerder onderzoek omtrent het 

intrapersoonlijk actoreffect van algemeen negatief affect verwachtten we dat het 

ervaren van een hogere mate van algemeen negatief affect, leidt tot het stellen van 

meer ongewenst, intrusieve gedragingen naar de ex-partner toe (hypothese 2a). Wat 

de scheidingsspecifieke emoties betreft, konden we op basis van de literatuur tien 

bijkomende hypothesen formuleren omtrent de intrapersoonlijke actoreffecten. We 

verwachtten dat hoe meer angstig (hypothese 2b), kwaad (hypothese 2c), gefrustreerd 

(hypothese 2d), verdrietig (hypothese 2e), jaloers (hypothese 2f), beschaamd 

(hypothese 2g), schuldig (hypothese 2h), gekwetst (hypothese 2i), depressief 

(hypothese 2j), en ongelukkig (hypothese 2k) de ex-partner zich voelde na de 

relatiebreuk, hoe meer ongewenst, intrusieve gedragingen die ex-partner zal stellen.  

Tenslotte gingen we van zowel ruminatie, algemeen negatief affect, alsook de 

specifieke emoties naast de intrapersoonlijke actoreffecten ook exploratief – wegens 

gebrek aan onderzoek hieromtrent – (a) de interpersoonlijke partnereffecten  na. 

Gezien de evidentie gevonden in de literatuur, hielden we rekening met de 

modererende rol van geslacht door (b) de interacties van de intrapersoonlijke 

actoreffecten met geslacht en (c) de interacties van de interpersoonlijke 

partnereffecten met geslacht op te nemen in onze studie. Bovendien wordt het nagaan 

van verschillende effecten voor mannen en vrouwen namelijk aangeraden bij 

onderzoek van heteroseksuele dyades (Kenny, Cashy, & Cook, 2006). We namen, 
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tenslotte,  (d) de interacties van de intrapersoonlijke actoreffecten met de 

interpersoonlijke partnereffecten op aangezien het relevant is om ook de combinatie 

van eigenschappen van beide ex-partners te bekijken in de modeltests.  

 

Methode 

 

Steekproef 

 

Het huidige onderzoek kaderde in een grootschalig scheidingsonderzoek, 

genaamd het interdisciplinair project voor de optimalisatie van scheidingstrajecten 

(IPOS) dat een samenwerking was tussen de universiteiten van Gent en Leuven. In dit 

scheidingsonderzoek werden ex-gehuwden gerekruteerd die in een 

echtscheidingsprocedure zaten via vier rechtbanken van eerste aanleg in Vlaanderen 

(Gent, Kortrijk, Mechelen, en Antwerpen) op het moment dat ze in verband met  hun 

scheiding moesten verschijnen voor de rechter. De rekrutering van ex-koppels werd 

bekomen via echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO), echtscheiding 

onderlinge toestemming (EOT), en familiaal kortgeding. Alle ex-gehuwden die in de 

periode van 17 maart 2007 tot 16 maart 2008 in die rechtbanken verschenen in het 

kader van hun scheiding, werden in de wachtzaal aangesproken met de vraag deel te 

nemen aan het IPOS-onderzoek. Door een dergelijke systematische wijze van 

rekruteren, werd er getracht een zo representatief en heterogeen mogelijke 

steekproef samen te stellen. Het IPOS-onderzoek was voornamelijk bedoeld om 

gegevens van individuele ex-partners te verzamelen en niet zozeer ex-koppels. Er 

werden in totaal 8896 ex-partners aangesproken in de rechtbank, waarvan er 3921 

(44.1%) bereid waren om deel te nemen aan het onderzoek. Hiervan namen er 2146 

(24.1%) effectief deel. Iedere deelnemer diende zowel een basisvragenlijst als 

bijkomend één van de drie subvragenlijsten – die ad random werden toegewezen – in 

te vullen. Op basis van deze ad random toewijzing vulden 447 ex-partners een 

bepaalde vragenlijstenversie in, waarin de studievariabelen van het huidig onderzoek 

gemeten werden. Bovendien bevonden zich onder de 447 ex-partners 39 ex-koppels. 
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Hiervan waren er 33 ex-koppels valide voor de analyse, dit wil zeggen 33 ex-koppels 

waarbij beide ex-partners een valide score hadden op de afhankelijke variabele in dit 

onderzoek.1 

Door de aanwezigheid van slechts een beperkt aantal ex-koppels in de IPOS-

dataset, vond er een extra rekrutering van ex-koppels plaats in de wachtzaal van de 

rechtbank van Gent op het moment dat er EOT-zittingen doorgingen, en dit gebeurde 

in de periode van december 2010 tot maart 2011. Mensen konden nu, in tegenstelling 

tot het IPOS-onderzoek, slechts deelnemen als hun ex-partner ook bereid was deel te 

nemen aan het onderzoek. In totaal werden er 177 ex-koppels aangesproken via de 

aanwezigheid in de wachtzaal, waarvan 72 ex-koppels bereid waren tot een deelname. 

De vragenlijsten werden teruggestuurd door 14 ex-koppels. Daarvan waren gegevens 

van 13 ex-koppels valide.  

De gemiddelde leeftijd van alle 92 deelnemers (46 ex-koppels) was 46 jaar (SD = 

8.13), en kende  een bereik van 30 tot 71 jaar. De gemiddelde leeftijd van de 

mannelijke ex-partners was 47 jaar (SD = 8.30) en de gemiddelde leeftijd van de 

vrouwelijke ex-partners was 45 jaar (SD = 7.88). De meerderheid van de deelnemers 

(38.5%) hadden een opleiding hoger onderwijs genoten: dit was 40% mannen en 37% 

vrouwen. De relaties hielden gemiddeld 20.78 jaar stand (SD = 8.32) en het aantal 

maanden dat ze geen koppel meer waren bedroeg gemiddeld 16.23 maanden (SD = 

18.55). Een derde van de deelnemers hadden reeds een nieuwe partner (33.7%), 

waarmee ze gemiddeld 16.74 maanden (SD = 23.24) een relatie hadden (34.8% 

mannen versus 32.6% vrouwen). De meerderheid van de ex-koppels hadden kinderen 

(67.4%), gemiddeld twee kinderen (SD = .73).  

 De deelname aan het onderzoek was volledig vrijwillig en vertrouwelijk. Alle 

deelnemers gaven eerst via de informed consent hun schriftelijke toestemming ter 

bevestiging van deelname aan het onderzoek. Het onderzoek werd goedgekeurd en 

                                                           
1
 Een valide score in dit onderzoek betekede dat meer dan 75% van de vragenlijstitems voor ongewenst 

intrusief gedrag werden ingevuld. Ook de overige (sub)schaalscores werden als invalide beschouwd 

indien meer dan 25% van de items onbeantwoord bleven. 
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stond onder toezicht de ethische commissie van de Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen en de Privacycommissie.  

 

Materiaal 

 

Relational pursuit – pursuer short form (RP-PSF). De RP-PSF (Cupach & 

Spitzberg, 2004; Spitzberg & Cupach, 1997) is de vragenlijst die gehanteerd werd om te 

peilen naar ongewenst, intrusieve gedragingen die de deelnemers stelden ten opzichte 

van hun ex-partner na de relatiebreuk (zie Bijlage II c.). De vragenlijst bestaat uit een 

lijst van 28 items gemeten op een 5-punt Likert schaal van 0 (= nooit) tot 4 (= meer dan 

5 keer), die verschillende soorten ongewenst, intrusieve gedragingen meet die iemand 

kan stellen met de bedoeling een intieme relatie met iemand anders aan te gaan, 

terwijl deze andere persoon dit niet wou. Deze vragenlijst werd naar het Nederlands 

vertaald door De Smet, Loeys, & Buysse (in press) aan de hand van de gebruikelijke 

procedure van ‘forward’ en ‘backward’ vertaling en evaluatie van ‘backward’ vertaling 

door de auteur van de schaal. In de IPOS-vragenlijst werden de instructies en de items 

van deze schaal aangepast naar de ex-partnersituatie. De instructie luidde als volgt: 

“Nadat jullie geen koppel meer waren, hoe vaak, als het al gebeurde, heb je jouw ex-

partner aanhoudend achternagezeten met als doel een soort van intieme relatie met 

hem/haar te hebben terwijl je ex-partner dit niet wou, door …”. Op deze instructie 

volgden de 28 soorten ongewenst, intrusieve gedragingen, zoals “Ongewenste 

geschenken achterlaten (e.g.,  bloemen, knuffeldieren, foto’s, juwelen,…)”, “Je ex-

partner in de gaten te houden (e.g.,  langs het huis of werk van je ex-partner rijden; je 

ex-partner van op afstand gadeslaan; naar je ex-partner staren op publieke 

plaatsen,…)” en “Binnen te dringen in de persoonlijke bezittingen of in de eigendom  

van je ex-partner (e.g., zijn/haar bezittingen gebruiken; inbreken in zijn/haar huis; 

opdagen aan zijn/haar deur of auto,…)”. Deze vragenlijst werd ontwikkeld op basis van 

een meta-analyse van verschillende ongewenste gedragingen beschreven in de 

literatuur. Door het itemformaat (clusteritems) is deze schaal de meest volledige 

schaal voor het meten van ongewenst, intrusief gedrag. Er is evidentie voor factoriële 
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validiteit, waarbij de items laden op twee onafhankelijke factoren, Aggression en 

Pursuit. De Pursuit factor bevatte ongewenste gedragingen die gewoon irritant zijn 

maar geen schade berokkenen aan het slachtoffer, de  Aggression factor bestond uit 

gedragingen die wel  schade berokkenen aan het slachtoffer. Er werd een zeer goede 

betrouwbaarheid gevonden voor beide schalen, met α = .84 voor Aggression en α = .83 

voor  Pursuit (Dutton & Winstead, 2006). Er kan echter ook één totaalscore berekend 

en geanalyseerd worden (De Smet et al., in press; Kam & Spitzberg, 2005). In huidig 

onderzoek maakten we gebruik van één totaalscore door de antwoorden op de items 

op te tellen. Die totaalscore varieerde van 0 tot 112, waarbij hogere scores wezen op 

meer gesteld ongewenst, intrusief gedrag sinds de breuk. Bij het gebruik van één 

totaalscore werden hoge interne consistenties gevonden in zowel ons onderzoek (α = 

.81), als in ander onderzoek (α = .88, De Smet et al., in press; α = .92, Kam & Spitzberg, 

2005).  

 

Relationship preoccupation scale (RPS). Deze 9-itemschaal meet de mate van 

preoccupatie met of ruminatie over de ex-partner en ex-relatie (zie Bijlage II d.). Deze 

schaal werd ontwikkeld door Davis et al. (2003) en werd ook gebruikt in het artikel van 

Saffrey en Ehrenberg (2007) als maat voor scheidingsspecifieke ruminatie. 

Participanten konden antwoorden op een 7-punt Likert schaal van 1 (= helemaal niet 

akkoord) tot 7 (= helemaal akkoord). Deze schaal werd vertaald aan de hand van 

dezelfde procedure om de RP-PSF te vertalen. Items zoals “Ik denk voortdurend aan 

mijn ex-partner” en “Ik ben niet in staat mij te concentreren vanwege gedachten aan 

mijn ex-partner” behoren tot deze vragenlijst. In het huidig onderzoek werd een zeer 

hoge interne consistentie gevonden waarbij α = .90. Dit ligt in lijn met voorgaand 

onderzoek waarbij de interne consistentie voor een steekproef van gescheiden ex-

partners eveneens zeer goed was met α = .91 (Davis et al., 2003) en α = .94 (Saffrey & 

Ehrenberg, 2007). 

 

Emotionele verwerking van de relatiebreuk (EVR). Op deze vragenlijst konden 

de participanten op een 9-punt Likert schaal van 0 (= helemaal niet) tot 8 (= heel erg) 
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aangeven hoe sterk ze momenteel tien negatieve emoties ervoeren wanneer ze 

terugdachten aan de scheiding op het moment van het invullen van de vragenlijst (zie 

Bijlage II e.). Deze tien negatieve emoties waren angst, kwaadheid, gefrustreerdheid, 

verdriet, schaamte, schuld, gekwetstheid, jaloersheid, depressie, en ongelukkigheid. 

De keuze van emoties was gebaseerd op de emoties beschreven in de RGP-theory van 

Cupach en Spitzberg (2004). Deze emoties zijn ook relevant volgens studies naar 

ongewenst, intrusief gedrag, die verbanden vonden tussen deze emoties en het stellen 

van dergelijk gedrag (e.g., Dutton & Winstead, 2006). Afhankelijk van de hypothesen 

kunnen de tien negatieve emoties opgeteld worden (e.g., α  = .88, in De Smet et al., in 

press) of afzonderlijk worden geanalyseerd. In het huidig onderzoek werd een hoge 

interne consistentie gevonden voor de tien items: α = .89.  

       

Marlowe-Crowne social desirability scale (SDS). De SDS (Crowne & Marlowe, 

1960) bestaat uit 33 items. In het huidige onderzoek werd de 11-item verkorte versie 

gebruikt (zie Bijlage II f.), ontwikkeld door Ballard (1992). Deze schaal heeft tot doel de 

neiging tot sociaal wenselijk antwoorden na te gaan. Op aanraden van Loo en Loewen 

(2004) die de psychometrische kwaliteiten van verschillende korte SDS-versies 

nagingen, zou dit één van de betere verkorte versies van de SDS zijn. Deze vragenlijst 

bevat items als “Soms ervaar ik wrokgevoelens wanneer ik mijn zin niet krijg” en “Als ik 

iets niet weet, vind ik het helemaal niet erg om dat toe te geven”. De participanten 

dienden deze te beantwoorden met juist (= 1) of fout (= 2). Wel dient opgemerkt te 

worden dat de betrouwbaarheid van de korte versies doorgaans laag was, met α = .61 

in de studie van Loo en Loewen (2004) en α = .55 in de studie van De Smet et al. (in 

press). Ook in het huidig onderzoek werd de betrouwbaarheid van de schaal laag 

bevonden met α = .53. Indien mogelijk wordt er beter voor de volledige versie van de 

SDS geopteerd. Dit was echter niet mogelijk gezien de alreeds lijvige IPOS-vragenlijst. 

 

Procedure 
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Zoals eerder aangehaald bij de bespreking van de steekproef, werden ex-

gehuwden, in het kader van het IPOS-project, gerekruteerd in de wachtzalen van vier 

rechtbanken van eerste aanleg in Vlaanderen (Gent, Kortrijk, Mechelen, en 

Antwerpen) op het moment dat ze i.v.m. hun scheiding moesten verschijnen voor de 

rechter via EOO, EOT, en familiaal kortgeding in de periode 17 maart 2007 tot 16 maart 

2008. Alle ex-partners in de wachtzaal werden door getrainde IPOS-medewerkers 

aangesproken in verband met de IPOS-studie. Mensen in de wachtzaal kregen 

meerbepaald een IPOS-folder overhandigd met daarin uitleg over het onderzoek, het 

doel en het verloop van het onderzoek, en de informatie dat deelname aan het 

onderzoek op vrijwillige en vertrouwelijke basis berustte. Mensen konden een 

antwoordkaart invullen nadat ze de folder hadden gelezen. Op deze antwoordkaart 

kon men aangeven of men al dan niet bereid was deel te nemen aan het onderzoek. 

Indien zo, kon men zijn of haar contactgegevens nalaten en aangeven op welke wijze 

men verder gecontacteerd wou worden. Verdere contactname gebeurde via email of 

telefoon (aan de hand van gestandaardiseerde protocollen) volgens de aangegeven 

voorkeur op de antwoordkaart. Ingeval van telefonisch contact, werd gekeken hoe de 

vragenlijst bij voorkeur door de betrokkene werd ingevuld. Indien men de vragenlijst 

wenste in te vullen tijdens een huisbezoek of op een centrale afnameplaats in de buurt 

van de woonplaats van de deelnemer, werd een afspraak gemaakt met de deelnemer. 

Deze afnames gebeurden door getrainde IPOS-medewerkers van UGent en KULeuven. 

Wanneer men de voorkeur gaf aan contact via email op de antwoordkaart of ingeval 

mensen aan de telefoon aangaven dat ze de vragenlijsten online wensten in te vullen, 

werden de links naar de vragenlijst doorgemaild en vulde men zelfstandig de 

vragenlijsten in op de eigen computer. Alle mensen die bereid waren om deel te 

nemen, vulden eenzelfde basisvragenlijst en een bijkomende subvragenlijst (versie A, B 

of C) in. De toewijzing van subvragenlijsten gebeurde ad random, behalve dat ex-

partners van eenzelfde ex-koppel dezelfde subvragenlijst kregen. Een informed 

consent werd telkens getekend vooraf aan het invullen van de computergestuurde 

vragenlijsten. 
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In het kader van de bijkomende rekrutering van ex-koppels, werd de voorzitter 

van de rechtbank in Gent aangeschreven met de vraag om toelating extra mensen te 

rekruteren in de maanden december (2010), januari, en februari (2011) in het kader 

van een IPOS-vervolgonderzoek. Eens toestemming werd verkregen via de voorzitter, 

werd bij de griffie nagegaan wanneer de EOT-zittingen precies plaatsvonden. Alle ex-

koppels in de wachtzaal werden aangesproken via een standaard informatietekst (zie 

Bijlage II a.) waarbij het onderzoek kort werd toegelicht en personen om medewerking 

werden gevraagd. In tegenstelling tot de IPOS-procedure konden ex-partners nu enkel 

deelnemen als ook hun ex-partner zich bereid verklaarde aan het onderzoek mee te 

doen. Wanneer beide ex-partners akkoord waren met een deelname dan kregen ze 

een gecodeerde papieren vragenlijst overhandigd in de wachtzaal, die ze thuis konden 

invullen en nadien konden terugsturen aan de hand van een voorgefrankeerde en -

geadresseerde envelop samen met ondertekende informed consent (zie Bijlage II b.). 

 

Resultaten  

 

Beschrijvende Statistieken 

 

De statistische analyses werden uitgevoerd met behulp van SPSS versie 20. 

Vooraf aan het berekenen van enkele beschrijvende statistieken, gingen we de 

normaalverdeling van onze afhankelijke variabelen na. Volgens verschillende 

indicatoren van normaalverdeling bleek de afhankelijke variabele ongewenst, intrusief 

gedrag niet normaal, meerbepaald rechts scheef, verdeeld te zijn. Bij een 

normaalverdeling is de Kolmogorov-Smirnov test niet significant, is de waarde van de 

kurtosis en de scheefheid rond nul, en is de waarde voor scheefheid niet groter dan 

twee keer de waarde voor de standaardfout (Field, 2005). Hier was de Kolmogorov-

Smirnov test significant [D(92) = .35, p < .01], de kurtosis van 11.22 beduidend groter 

dan nul, en de scheefheid van 3.18 eveneens groter dan nul en groter dan twee keer 

de standaardfout ervan (SD = .25). Deze scheefverdeeldheid wordt hieronder 

weergegeven in een histogram (zie Figuur 2). Door een logaritmische transformatie 
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[log(Xi)] uit te voeren, werd de scheefheid van de afhankelijke variabele gereduceerd. 

Bovendien is dit type transformatie het meest aangewezen bij een rechts scheve 

verdeling (Field, 2005). Na transformatie waren de waarden van kurtosis (.84) en 

scheefheid (1.43, SD = .25) beduidend kleiner. De Kolmogorov-Smirnov test was echter 

nog steeds significant [D(92) = .39, p < .01]. Deze logaritmische getransformeerde 

variabele werd bij de verklarende statistiek verderop gebruikt. 

 

 
Figuur 2. Histogram van het aantal geobserveerde ongewenst, intrusieve gedragingen. 

 

Tabel 1 geeft de descriptieve statistieken van de afhankelijke en onafhankelijke 

variabelen weer. Van alle schalen werd het gemiddelde, de standaarddeviatie, en de 

theoretische range voor mannen en vrouwen weergegeven. Aangezien het hier gaat 

om afhankelijke steekproeven, met name mannen en vrouwen die deel uitmaken van 

eenzelfde ex-koppel, werd er ook per schaal een t-toets voor afhankelijke 
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steekproeven uitgevoerd om na te gaan of er een significant verschil was in de 

gemiddelde scores van mannen en vrouwen.  Voor ongewenst, intrusief gedrag 

vonden we dat mannen gemiddeld één tot twee gedragingen stelden. Vrouwen 

stelden gemiddeld twee tot drie gedragingen. Uit de t-toets voor afhankelijke 

steekproeven bleek dit verschil echter niet statistisch significant, wat betekent dat 

mannen en vrouwen in onze steekproef gemiddeld genomen ongeveer evenveel 

gedragingen stelden na de relatiebreuk. We gingen bijkomend ook de frequentie van 

ongewenst, intrusief gedrag na, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen drie 

categorieën: geen gedrag, mild, en ernstig gedrag. Om dit onderscheid te maken 

baseerden we ons op de studie van Thompson en Dennison (2008), waarbij één tot 

vier gedragingen als mild en vijf of meer gedragingen als ernstig ongewenst, intrusief 

gedrag beschouwd werden. Deze indeling is zinvol aangezien uit hun studie bleek dat 

een gedragspatroon van vijf of meer gedragingen kenmerken van stalking vertoont. In 

onze steekproef stelde 65.2% van de ex-partners geen ongewenst gedrag. De groep 

mild ongewenst, intrusief gedrag bevatte 19.6% van de deelnemers en 15.2% stelde 

ernstig ongewenst, intrusief gedrag. Dit betekent dat ongeveer een derde (34.8%)  van 

de deelnemers minstens één ongewenst, intrusieve gedraging stelde naar hun ex-

partner toe. Deze percentages waren gelijk voor de mannen en vrouwen in onze 

steekproef. 

Tabel 2 geeft de verschillende soorten ongewenst, intrusieve gedragingen 

weer, waarbij opnieuw een onderscheid gemaakt werd tussen mannen en vrouwen. 

De t-toets voor afhankelijke steekproeven gaf aan dat er voor geen enkel type 

ongewenst, intrusief gedrag een verschil was tussen de mannelijke en vrouwelijke ex-

partners. Elk type gedrag werd door beide groepen ongeveer even vaak gesteld. De 

gedragingen die het meest frequent voorkwamen, waren de mildere ongewenst, 

intrusieve gedragingen: het overdreven uiten van liefde, de ex-partner in de gaten 

houden, de persoonlijke ruimte van de ex-partner binnendringen, de ex-partner en/of 

zijn/haar gedrag controleren, stiekem persoonlijke informatie van de ex-partner 

verzamelen, en ermee dreigen zichzelf pijn te doen, waren gedragingen die zowel door 

mannen als vrouwen frequent gesteld werden. De meest ernstige gedragingen, zoals 
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de ex-partner ontvoeren of fysiek gevangen houden en het leven van de ex-partner 

fysiek in gevaar brengen, werden door geen enkele deelnemer gerapporteerd. 

Volgens een t-toets voor afhankelijke steekproeven, vonden we ook voor alle  

onafhankelijke variabelen in deze studie geen verschil tussen de scores van mannen en 

vrouwen. Voor ruminatie en negatief affect scoorden zowel mannen als vrouwen 

benedengemiddeld gezien de range van de schalen. Dit was ook het geval wanneer we 

de specifieke emoties in rekening namen. Gemiddeld genomen scoorden de 

deelnemers op de emoties kwaad, gefrustreerd, verdrietig, en gekwetst het hoogst. Op 

de emotie angstig werd het laagst gescoord. Op basis van de gemiddelden konden we, 

tot slot, zowel bij de mannen als vrouwen in de steekproef een hoge mate van sociaal 

wenselijk antwoorden observeren (zie Tabel 1).  

 

Tabel 1 

Descriptieve Statistieken van de Afhankelijke en Onafhankelijke Variabelen. 

 N Range M(SD)m M(SD)v t-test 

Ongewenst, intrusief 
gedrag  

92 0 - 112 1.57(2.79) 2.80(6.30) -1.18 

Ruminatie  91 0 - 63 19.53(8.35) 20.43(10.75) -.09 

Negatief Affect  90 0 - 80 20.40(17.5) 23.56(19.66) -.55 

Angstig  90 0 – 8 .93(1.64) 1.53(2.23) -1.13 

Kwaad  90 0 – 8 2.31(2.80) 3.51(3.22) -1.73 

Gefrustreerd  90 0 – 8 2.38(2.49) 3.02(3.16) -.85 

Verdrietig  90 0 – 8 2.89(2.90) 3.56(2.94) -.86 

Jaloers  90 0 – 8 1.09(2.08) 1.04(2.32) .41 

Beschaamd  90 0 – 8 1.51(2.06) 1.49(2.28) -.14 

Schuldig  90 0 – 8 2.09(2.49) 1.76(2.30) .68 

Gekwetst  90 0 – 8 3.49(3.17) 3.91(3.18) -.47 

Depressief  90 0 – 8 1.53(2.30) 1.89(2.39) -.43 

Ongelukkig  91 0 – 8 2.18(2.00) 1.98(2.75) .59 

Sociale wenselijkheids-
schaal  

90 0 - 22 18.59(1.95) 18.50(2.16) .28 

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie. m = man. v = vrouw. 
*p < .05. **p < .01.
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Tabel 2 

Het Voorkomen van Verschillende Soorten Ongewenst, Intrusieve Gedragingen sinds de 

Breuk. 

 %m %v M(SD)m M(SD)v t-test 

Ongewenste geschenken achterlaten 6.7 6.5 .07(.25) .09(.36) -.37 

Ongewenste liefdesboodschappen 

achterlaten 

8.8 6.5 .18(.68) .09(.36) .75 

Het overdreven uiten van liefde 11.0 15.2 .22(.74) .35(.98) -.69 

De ex-partner achtervolgen 4.3 0.0 .09(.41) .00(.00) 1.43 

De ex-partner in de gaten houden 17.4 13.0 .28(.72) .39(1.15) -.51 

Ongevraagd binnendringen in de 

interacties van de ex-partner 

2.2 4.4 .04(.30) .11(.61) -.65 

De persoonlijke ruimte van de ex-

partner binnendringen 

6.5 13.0 .11(.43) .24(.74) -1.00 

De ex-partner ongewenst in 

activiteiten betrekken 

0.0 2.2 .00(.00) .02(.15) -1.00 

Binnendringen in de persoonlijke 

bezittingen of in de eigendom van de 

ex-partner 

0.0 4.4 .00(.00) .11(.61) -1.22 

Zich opdringen bij de vrienden, familie 

of collega’s van de ex-partner 

0.0 4.4 .00(.00) .09(.46) -1.27 

De ex-partner en/of zijn/haar gedrag 

controleren 

8.7 13.2 .20(.65) .41(1.09) -1.11 

De ex-partner benaderen of verrassen 

op publieke plaatsen 

0.0 0.0 .00(.00) .00(.00) .00 

Stiekem persoonlijke informatie van de 

ex-partner verzamelen 

10.8 8.7 .22(.73) .13(.50) .70 

Inbreuk maken op de eigendom of de 

bezittingen van de ex-partner 

0.0 2.2 .00(.00) .02(.15) -1.00 

Ongewenste bedreigende 0.0 4.4 .00(.00) .11(.61) -1.22 
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boodschappen achterlaten 

De ex-partner fysiek in bedwang 

houden 

2.2 2.2 .02(.15) .02(.15) .00 

Zich bezig houden met pesterijen die 

gereglementeerd zijn 

0.0 2.2 .00(.00) .04(.30) -1.00 

Waardevolle bezittingen van de ex-

partner stelen of beschadigen 

0.0 0.0 .00(.00) .00(.00) -1.43 

Ermee dreigen zichzelf pijn te doen 10.9 10.8 .11(.32) .17(.53) .00 

Anderen waar de ex-partner om geeft 

bedreigen 

0.0 4.3 .00(.00) .04(.21) -.68 

De ex-partner persoonlijk verbaal 

bedreigen 

2.2 8.7 .04(.30) .13(.50) -1.43 

De ex-partner bedreigende 

voorwerpen sturen of achterlaten 

0.0 0.0 .00(.00) .00(.00) -1.00 

Op een bedreigende manier op 

plaatsen opdagen 

0.0 0.0 .00(.00) .00(.00) .00 

De ex-partner dwingen tot seksueel 

contact 

0.0 2.2 .00(.00) .09(.59) .00 

De ex-partner fysiek bedreigen 0.0 2.2 .00(.00) .02(.15) -1.00 

De ex-partner fysiek pijn doen 0.0 6.6 .00(.00) .13(.54) -1.00 

De ex-partner ontvoeren of fysiek 

gevangen houden 

0.0 0.0 .00(.00) .00(.00) -1.63 

Het leven van de ex-partner fysiek in 

gevaar brengen 

0.0 0.0 .00(.00) .00(.00) .00 

Noot. M = gemiddelde; SD  = standaarddeviatie. m = man; v = vrouw. 
*p < .05. **p < .01. 

 

De correlaties tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen worden voor 

zowel mannen als vrouwen weergegeven in Tabel 3. Op de diagonaal worden de 

correlatiecoëfficiënten tussen de mannelijke en vrouwelijke ex-partners voor de 
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afhankelijke en onafhankelijke variabelen weergegeven, de zogenaamde 

“binnenkoppel correlaties”. Boven en onder de diagonaal worden, respectievelijk, de 

correlaties tussen de studievariabelen apart voor de mannen en de vrouwen 

weergegeven. Voor de onafhankelijke variabelen werden de Pearson correlaties 

berekend. Voor de correlaties met de afhankelijke variabele werd gebruik gemaakt van 

Spearman rangcorrelatiecoëfficiënten, gezien de scheefverdeeldheid van de 

geobserveerde ongewenst, intrusieve gedragingen. Voor de mannelijke ex-partners 

bleken zowel ruminatie als algemeen negatief affect samen te hangen met de 

afhankelijke variabele, ongewenst, intrusief gedrag. Bovendien bleken ook een aantal 

scheidingsspecifieke emoties samen te hangen met onze afhankelijke variabele: 

kwaadheid, gefrustreerdheid, verdriet, jaloersheid, gekwetst, en ongelukkig. In 

tegenstelling hiervan, bleek voor de vrouwelijke ex-partners enkel de specifieke 

emotie jaloersheid samen te hangen met ongewenst, intrusief gedrag. Wat de 

correlaties tussen de onafhankelijke variabelen betreft, bleek ruminatie samen te 

hangen met negatief affect (r = .59), en dit zowel voor mannen als vrouwen. Zoals 

verwacht, hingen de totaalscore voor negatief affect en de scores op de specifieke 

emoties sterk samen, alsook de specifieke emoties onderling en dit zowel bij de 

mannen als vrouwen in onze steekproef. We vonden ook een verband tussen 

ruminatie en een aantal scheidingsspecifieke emoties. Meerbepaald hing ruminatie, 

zowel voor mannen als vrouwen, sterk samen met de emoties gefrustreerd, verdrietig, 

jaloers, gekwetst, depressief, en ongelukkig. Voor de vrouwelijke ex-partners bleek 

ruminatie bovendien ook nog samen te hangen met angst en kwaadheid. Enkel de 

emoties beschaamd en schuldig bleken zowel bij mannen als vrouwen niet samen te 

hangen met ruminatie. De controlevariabele, sociale wenselijkheid, kende voor de 

mannen een samenhang met algemeen negatief affect en de specifieke emoties 

gefrustreerd, schuld, depressief, en ongelukkig. Bij de vrouwen bleek sociale 

wenselijkheid met geen enkele schaal samen te hangen. We vonden geen significante 

correlatie tussen de scores van mannen en vrouwen binnen de koppels op de 

onafhankelijke variabelen. Belangrijker, bleek er geen sprake te zijn van de significante 

intercorrelatie of interafhankelijkheid in de scores van mannen en vrouwen op de 
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afhankelijke variabele. Een correlatie met een p-waarde van kleiner dan .20 is 

indicatief voor interafhankelijkheid volgens Cook en Kenny (2005), wat bij ons echter 

niet het geval was (p = .71). In dat geval raden de APIM-auteurs aan het individu als 

eenheid van de analyse te beschouwen in plaats van de dyade. Dit laat ons toe om bij 

de verklarende statistiek gebruik te maken van ANCOVA’s in plaats van multilevel 

analyses, en heeft als bijkomend voordeel dat de power dubbel zo groot wordt 

aangezien de steekproef dan uit 92 individuen bestaat in plaats van 46 ex-koppels.
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Tabel 3 

Pearson en Spearman Correlaties tussen de Onafhankelijke en Afhankelijke Variabelen. 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1. Ongewenst, 

intrusief gedrag  

.04 .53** .52** .23 .59** .47** .42** .61** .28 -.12 .53** .29 .49** -.01 

2. Ruminatie  .19 -.18 .59** .29 .20 .36* .61** .50** .22 .22 .38** .58** .66** -.21 

3. Negatief affect .09 .59** .07 .47** .63** .83** .89** .61** .62** .48** .78** .70** .84** -.32* 

4. Angstig  .13 .49** .74** -.06 .26 .36* .38* .28 .31* .21 .29* .27 .22 -.05 

5. Kwaad  .10 .45** .88** .68** .11 .73** .45** .49** .31* -.13 .62** .14 .35* -.08 

6. Gefrustreerd   .12 .50** .88** .72** .92** .04 .71** .51** .56** .18 .69** .37* .57** -.32* 

7. Verdrietig  -.08 .56** .86** .58** .71** .66** .11 .49** .52** .39** .63** .65** .78** -.16 

8. Jaloers  .51** .58** .42** .18 .36* .45** .28 -.23 .16 .06 .39** .29* .58** -.20 

9. Beschaamd  -.07 .01 .63** .37* .52** .50** .52** -.08 -.08 .50** .42** .32* .31* -.15 

10. Schuldig  .03 .06 .31* .07 .05 .05 .28 -.02 .45** .04 .15 .56** .44** -.45** 

11. Gekwetst  .14 .54** .83** .50** .76** .71** .76** .43** .36* .06 .02 .39** .58** -.10 

12. Depressief  .17 .57** .84** .71** .65** .67** .65** .28 .47** .29 .61** -.16 .80** -.37* 

13. Ongelukkig  .12 .49** .80** .60** .59** .55** .73** .12 .51** .23 .64** .82** .10 -.34* 

14. Sociale 

wenselijkheid 

-.24 -.04 .08 -.04 .11 .02 .18 .01 -.01 -.18 .21 .07 .05 -.26 

Noot. Correlatiecoëfficiënten boven de diagonaal = mannen; correlatiecoëfficiënten onder de diagonaal =  vrouwen; diagonaal = correlatiecoëfficiënten tussen mannen en vrouwen 
voor de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. 
* p < .05. ** p < .01 
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Verklarende Statistieken 

 

Er werden 12 aparte modellen getoetst, één per onafhankelijke variabele. 

Meerbepaald werd er een model getoetst voor ruminatie, negatief affect, en de tien 

specifieke emoties. Per model werden volgende effecten getest: het actoreffect van de 

onafhankelijke variabele, het partnereffect van de onafhankelijke variabele, geslacht, 

geslacht x actor interactie-effect, geslacht x partner interactie-effect, actoreffect x 

partner interactie-effect, en sociale wenselijkheid (SDS) van de actor als 

controlevariabele. De afhankelijke variabele in elk model betrof, zoals eerder 

aangegeven, de logaritmisch getransformeerde score van ongewenst, intrusief gedrag. 

We kozen ervoor om aparte modellen te toetsen in functie van de power. Wanneer we 

slechts één model zouden toetsen, zouden we namelijk ongeveer evenveel parameters 

in ons model opnemen als we individuen hadden. Het toetsen van de 12 aparte 

modellen leverde ons slechts zeven parameters op, en dus ook een hogere power in 

het licht van de 92 beschikbare deelnemers.  De actor- en partnerscores van de 

onafhankelijke variabelen, evenals de actorscore van sociale wenselijkheid, werden – 

gezien de testing van de interactie-effecten waarbij de interactietermen sterk 

correleren met de hoofdeffecten van de variabelen in de interactieterm – gecentreerd 

om problemen met multicollineariteit te voorkomen (Frazier, Tix, & Barron, 2004). De 

significante effecten bekomen in elk van deze 12 getoetste modellen staan hieronder 

samengevat in Tabel 4. In Bijlage I worden van elk getoetst model zowel de significante 

als niet significante resultaten volledig weergegeven.  

 

Ruminatie en ongewenst, intrusief gedrag. In het model met ruminatie als 

onafhankelijke variabele en de logaritmisch getransformeerde score van ongewenst, 

intrusief gedrag als afhankelijke variabele werd, in lijn met hypothese 1, een significant 

actoreffect van ruminatie gevonden. Het teken van de regressiecoëfficiënt wees op 

een positief verband, wat betekent dat hoe meer de ex-partner piekerde over de 

relatiebreuk, hoe meer ongewenst, intrusief gedrag hij of zij stelde. Er werd geen 

partnereffect gevonden van ruminatie op ongewenst, intrusief gedrag. Het piekeren 
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over de relatiebreuk door de ene ex-partner had geen effect op het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag door de andere ex-partner. Het hoofdeffect van geslacht, 

alsook de exploratief getoetste interactie-effecten bleken niet significant te zijn. 

 

Negatief affect en ongewenst, intrusief gedrag. In lijn met hypothese 2a, werd 

er een significant actoreffect van negatief affect gevonden. Volgens het teken van de 

regressiecoëfficiënt, bleek deze variabele positief samen te hangen met het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag: hoe meer negatief affect ervaren werd door de ex-

partner, hoe meer ongewenst, intrusief gedrag die ex-partner stelde. Verder vonden 

we ook significante actoreffecten van een aantal scheidingsspecifieke emoties, waarbij 

het teken van de regressiecoëfficiënt op een positief verband wees. Hoe meer kwaad 

(hypothese 2c), gefrustreerd (hypothese 2d), jaloers (hypothese 2f), gekwetst 

(hypothese 2i), en ongelukkig (hypothese 2k) de ex-partner zicht voelde na de 

relatiebreuk, hoe meer ongewenst, intrusieve gedragingen die ex-partner stelde. De 

partnereffecten van zowel algemeen negatief affect, alsook de scheidingsspecifieke 

emoties bleken niet significant te zijn. Dit betekent dat de mate van negatief affect 

ervaren door de ene ex-partner, geen invloed had op het stellen van ongewenst, 

intrusief gedrag door de andere ex-partner. Het exploratief getoetste interactie-effect, 

namelijk het actoreffect volgens geslacht, werd wel significant bevonden. 

Meerbepaald was de positieve associatie tussen negatief affect en het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag sterker bij mannelijke ex-partners vergeleken met 

vrouwelijke ex-partners in onze steekproef. Dit actor x geslacht interactie-effect voor 

negatief affect wordt weergegeven in Figuur 3.  



Figuur 3. Actor x geslacht interactie-effect voor negatief affect. 
 

We vonden eveneens een significant actor x geslacht interactie-effect voor 

kwaadheid. Meerbepaald stelden mannen die meer kwaadheid ervoeren na de 

relatiebreuk meer ongewenst, intrusief gedrag. Voor vrouwelijke ex-partners had de 

mate van kwaadheid na de relatiebreuk een minder sterk effect op het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag. Dit actor x geslacht interactie-effect voor kwaadheid 

wordt weergegeven in Figuur 4.  
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Figuur 4. Actor x geslacht interactie-effect voor kwaadheid. 

 

Tenslotte werd ook voor de emotie verdriet een significant actoreffect volgens 

geslacht gevonden: hoe meer de mannelijke ex-partner zich verdrietig voelde na de 

relatiebreuk, hoe meer ongewenst, intrusief gedrag mannen stelden tegenover hun 

vrouwelijke ex-partner. Voor de vrouwelijke ex-partner werd het omgekeerde 

geobserveerd: hoe meer verdrietig vrouwen zich voelden na de relatiebreuk, hoe 

minder ongewenst, intrusief gedrag ze stelden tegenover hun mannelijke ex-partner. 

Dit actor x geslacht interactie-effect voor verdriet wordt weergegeven in Figuur 5.  
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Figuur 5. Actor x geslacht interactie-effect voor verdriet. 
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Tabel 4 

Samenvatting van de Significante Effecten van Ruminatie en Negatief Affect op 

Ongewenst, Intrusief Gedrag gebaseerd op 12 ANCOVA’s 

 β F ηp
2 

Ruminatie 

Actor 

 

.01 

 

7.18* 

 

.08 

Negatief affect 

Actor 

Geslacht x actor 

 

.00 

.01 

 

9.63* 

3.84* 

 

.11 

.05 

Kwaadheid 

Actor 

Geslacht x actor 

 

.02 

.06 

 

13.13* 

4.83* 

 

.14 

.06 

Gefrustreerdheid 

Actor 

 

.02 

 

11.06* 

 

.12 

Verdrietig 

Geslacht x actor 

 

.07 

 

6.61* 

 

.08 

Jaloersheid 

Actor 

 

.09 

 

30.62** 

 

.28 

Gekwetst 

Actor 

 

.01 

 

8.66* 

 

.10 

Ongelukkig 

Actor 

 

.01 

 

4.20* 

 

.05 

* p ≤ .05. ** p < .01 
Noot. Aangezien de modeltest met jaloersheid als specifieke emotie niet convergeerde indien de actor x 
partner interactieterm werd opgenomen in het model, werd deze interactieterm uitzonderlijk uit de 
modeltoets weerhouden. 
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Discussie 

 

Interpretatie van de Resultaten en Vergelijking met Ander Onderzoek 

 

Het doel van deze scriptie was om het voorkomen van ongewenst, intrusief 

gedrag bij ex-partners in kaart te brengen en te verklaren. Het is belangrijk om 

risicofactoren te onderzoeken die dit gedrag kunnen verklaren aangezien ex-partners 

de meest relevante groep plegers van het stellen van ongewenst, intrusief gedrag 

vormen. De steekproef bestond uit ex-koppels die in een echtscheidingsprocedure 

zaten. Deze ex-koppels werden gerekruteerd via vier rechtbanken van eerste aanleg in 

Vlaanderen. Ex-koppels dienden een vragenlijstenbundel in te vullen waarin gepeild 

werd naar de mate waarin ze ongewenst, intrusief gedrag hadden gesteld sinds de 

relatiebreuk en naar de mate van ruminatie en negatief affect.  De deelnemers 

dienden ook een schaal voor sociale wenselijkheid in te vullen, bedoeld om te 

corrigeren voor sociaal wenselijk antwoorden in de analyses. Er werd immers gepeild 

naar normoverschrijdend gedrag, wat sociaal wenselijk antwoorden tot gevolg kan 

hebben. De algemene prevalentie alsook het voorkomen van de verschillende soorten 

ongewenst, intrusief gedrag werd bekeken voor de mannelijke en vrouwelijke ex-

partners in onze steekproef. Verder gingen we in deze scriptie dieper in op de – 

volgens eerder empirisch onderzoek – relevante rol van de ervaren mate van ruminatie 

en negatief affect naar aanleiding van de relatiebreuk op het stellen van ongewenst, 

intrusief gedrag ten aanzien van de ex-partner. Meerbepaald bestudeerden we niet 

alleen de reeds gekende intrapersoonlijke actoreffecten van deze variabelen, maar 

exploreerden we ook mogelijke interpersoonlijke partnereffecten van deze variabelen, 

de interactie tussen beide soorten effecten, en de modererende rol van geslacht in 

deze effecten.  

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat mannen gemiddeld één tot twee 

ongewenst, intrusieve gedragingen stelden, terwijl vrouwen gemiddeld twee tot drie 

gedragingen stelden. Het gegeven dat vrouwen iets meer gedrag stelden na de 

scheiding, werd ook gevonden in eerder onderzoek (De Smet et al., 2011), maar dit 
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verschil bleek in onze steekproef echter niet significant, waaruit we mogen 

concluderen dat mannen en vrouwen gemiddeld ongeveer evenveel ongewenst, 

intrusieve gedragingen stelden. Ongeveer één derde van de steekproef ex-koppels 

stelde minstens één ongewenst, intrusieve gedraging tegenover zijn of haar ex-

partner. Twee derden stelden geen enkele ongewenst, intrusieve gedraging tegenover 

zijn of haar ex-partner. Dit cijfer ligt beduidend lager dan het cijfer in de studies met 

studenten en hier zijn twee mogelijke verklaringen voor: ten eerste ging het in 

voorgaande studies over specifieke groepen van studenten en ten tweede werd er 

aangetoond dat de prevalentie bij studenten sowieso hoger ligt. Een uitzondering wat 

betreft het eerste punt, is de studie van Davis et al. (2000) die geen specifieke groep 

studenten, maar een algemene groep studenten onderzocht en uitkwam bij 40%, dat 

beter vergelijkbaar is met ons cijfer. Een uitzondering op het tweede punt vorm de 

studie van De Smet et al. (2011) die plaatsvond bij een groep volwassen ex-partners 

(niet-studenten) in Vlaanderen. In deze studie werd gevonden dat 17% van de ex-

partners ongewenst, intrusief gedrag stelde in de laatste twee weken. Dat deze 17% 

iets lager ligt dan de 35% in huidige studie, heeft te maken met de referentieperiode 

(twee weken versus sinds de relatiebreuk in huidige studie).  

Wat de prevalentie van het soort gedrag betreft, werden vooral, 

overeenkomstig met voorgaande studies (e.g., Cupach & Spitzberg, 1998, 2000; Dutton 

& Winstead, 2006; Langhinrichsen-Rohling et al., 2000), mildere ongewenste 

gedragingen gerapporteerd. De meest ernstige gedragingen werden door geen enkele 

deelnemer gerapporteerd. Het soort ongewenst, intrusief gedrag dat gesteld werd, 

verschilde bovendien niet voor mannen en vrouwen. De bevindingen in de literatuur 

op dit punt zijn echter inconsistent en konden door onze studie niet worden 

ondersteund. Uit voorgaand onderzoek bleek namelijk dat mannen meer persoonlijk 

contact zochten met de ex-partner, terwijl vrouwen meer indirecte gedragingen 

stelden, zoals ongewenste sms’en sturen (e.g., Dennison & Stewart, 2006; 

Langhinrichsen-Rohling et al., 2000; Sinclair & Frieze, 2005) 

Verder gingen we het verband na tussen de mate van rumineren over de 

scheiding en het stellen van ongewenst, intrusief gedrag tegenover de ex-partner. 
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Voorgaand onderzoek toonde reeds de link tussen ruminatie en het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag aan (e.g., Cupach et al., 2006; Dutton-Greene , 2004). Op 

basis van deze bevindingen verwachtten we in het huidig onderzoek een positief 

actoreffect van ruminatie na de scheiding op het stellen van ongewenst, intrusief 

gedrag, wat bevestigd werd door onze onderzoeksresultaten: meer rumineren over de 

relatiebreuk, zorgde voor een hoger aantal gestelde ongewenst, intrusieve 

gedragingen naar de ex-partner toe (hypothese 1). Noch het exploratief geteste 

partnereffect, noch de exploratief geteste interactie-effecten waren significant. Dit 

wijst erop dat de mate waarin iemand ongewenst, intrusief gedrag stelde na de 

scheiding, niet beïnvloed werd door de ervaren mate van ruminatie door diens ex-

partner, maar enkel door de eigen mate van rumineren. Deze effecten verschilden 

bovendien niet voor mannelijke en vrouwelijke ex-partners.  

Vervolgens gingen we het verband na tussen de mate van ervaren negatief 

affect en het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. De onderzoeksresultaten wezen 

zoals verwacht op een significant positief actoreffect van negatief affect op het stellen 

van ongewenst, intrusief gedrag, wat in lijn ligt met voorgaand onderzoek van Dutton 

en Winstead (2006), en Perilloux en Buss (2008). Hoe meer emotionele ontreddering 

de persoon na de relatiebreuk ervoer, hoe meer ongewenst, intrusief gedrag die 

persoon stelde ten opzichte van de ex-partner (hypothese 2a). Ook hier bleek het 

exploratief geteste partnereffect niet significant, wat erop wijst dat de mate waarin 

iemand ongewenst, intrusief gedrag stelde na de scheiding, niet beïnvloed werd door 

de mate van negatief affect door diens ex-partner. Enkel de eigen mate van ervaren 

negatief affect bleek van belang bij het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. Uit de 

onderzoeksresultaten bleek geslacht het actoreffect op het stellen van ongewenst, 

intrusief gedrag te modereren. Meerbepaald stelden mannelijke ex-partners die meer 

negatief affect ervoeren na de relatiebreuk, meer ongewenst intrusief gedrag naar hun 

ex-partner. Bij vrouwelijke ex-partners was dit verband minder sterk. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat een scheiding een meer negatieve invloed had op het 

psychologisch welbevinden van mannen (Booth & Amato, 1991; Williams, 2003; Zick & 

Smith, 1991) en dat vrouwen in het algemeen minder emotionele distress ervoeren na 
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de breuk dan mannen (e.g., Choo, Levine, & Hatfield, 1996; Hill, Rubin, & Peplau, 1976; 

Mika & Bloom, 1980; Sprecher, 1994; Sprecher, Felmlee, Metts, Fehr, & Vanni, 1998). 

Een andere verklaring heeft mogelijks te maken met het feit dat het effect beïnvloed 

werd door wie de scheiding initieerde (Perilloux & Buss, 2008). Het zou kunnen dat 

vooral de vrouwen initiatoren waren – wat in onderzoek doorgaans gevonden wordt – 

en het verband daardoor zwakker was voor vrouwen. 

Vervolgens gingen we ook het verband van de specifieke emoties na op het 

stellen van ongewenst, intrusief gedrag. In het huidig onderzoek vonden we een 

significant positief actoreffect van kwaadheid (hypothese 2c), gefrustreerdheid 

(hypothese 2d), jaloersheid (hypothese 2f), gekwetst (hypothese 2i), en ongelukkig 

(hypothese 2k) op het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. Hoe meer kwaad, 

gefrustreerd, jaloers, gekwetst, en ongelukkig de persoon zich voelde, hoe meer 

ongewenst, intrusief gedrag die persoon stelde ten opzichte van de ex-partner. Deze 

resultaten liggen in lijn met eerdere onderzoeksbevindingen (e. g., Davis et al., 2000; 

Douglas & Dutton, 2001; Dutton-Greene, 2004; Dutton & Winstead, 2006; 

Langhinrichsen-Rohling et al., 2000), waarbij er een link was tussen deze negatieve 

emoties ervaren door de pleger en het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. De 

actoreffecten van angst (hypothese 2b), verdriet (hypothese 2e), schaamte (hypothese 

2g), schuld (hypothese 2h), en depressie (hypothese 2k) waren niet significant. Een 

mogelijke verklaring voor het feit dat deze emoties niet significant bleken, is dat de 

focus in deze studie specifiek lag op de gevoelens die men ervoer wanneer men aan de 

ex-partner dacht. Zo is het mogelijk dat men deze emoties ervoer in functie van de 

maatschappelijke en sociale gevolgen die gelinkt zijn aan een echtscheiding, maar niet 

voor het verdriet dat men de ex-partner aandoet of voor het verbreken van de belofte 

ten aanzien van de ex-partner.  

Tenslotte, van de exploratief geteste partner- en interactie-effecten in de 

modellen met de specifieke emoties, bleken er twee actoreffecten, met name van de 

emoties kwaadheid en verdriet, gemodereerd te worden door het geslacht van de 

deelnemers. Mannen die meer kwaadheid ervoeren na de relatiebreuk, stelden meer 

ongewenst, intrusief gedrag tegenover hun ex-partner. Voor vrouwen was dit positieve 
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actoreffect minder uitgesproken. Wat de emotie verdriet betreft, vonden we dat hoe 

meer verdriet mannelijke ex-partners ervoeren na de relatiebreuk, hoe meer 

ongewenst, intrusief gedrag ze stelden. Voor vrouwen werd het omgekeerde effect 

gevonden: hoe meer verdriet vrouwen ervoeren na de scheiding, hoe minder 

ongewenst, intrusief gedrag ze stelden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

mate van verdriet voorspeld werd door de mate van onverwachtheid en een gebrek 

aan controle ervaren bij afgewezen mannelijke ex-partners (Siemer, Mauss, & Gross, 

2007).  

 

Sterktes en Beperkingen van het Onderzoek 

 

 Vernieuwend aan de huidige studie was de steekproef. Het onderzoek werd 

verricht bij ex-koppels die in een echtscheidingsprocedure zaten. Eerder onderzoek 

naar ongewenst, intrusief gedrag gebeurde voornamelijk bij individuele ex-partners. 

Bovendien bestonden de steekproeven in voorgaand onderzoek met betrekking tot 

ongewenst, intrusief gedrag  voornamelijk uit studenten (e.g., Davis et al., 2000; 

Denisson & Stewart, 2006; Dutton & Winstead, 2006; Langhinrichsen-Rohling et al., 

2000; Wigman et al., 2008), wat de  veralgemening van bevindingen naar de algemene 

populatie van scheidende volwassen ex-partners inperkt. Onze steekproef bestaande 

uit ex-koppels leidde ertoe dat er evenveel mannen als vrouwen opgenomen werden 

in deze studie. Dit liet ons toe mannen en vrouwen met elkaar te vergelijken met 

betrekking tot het stellen van ongewenst, intrusief gedrag. Ondanks eerdere studies 

die erop wezen dat mannen vooral plegers zijn van stalking (Cupach & Spitzberg, 2004; 

Spitzberg & Cupach, 2007; Tjaden et al., 2000), bleken in onze studie mannen 

gemiddeld evenveel ongewenst, intrusief gedrag te stellen dan vrouwen. Dit ligt in lijn 

met eerder onderzoek dat stelde dat bij objectieve metingen van ongewenst, intrusief 

gedrag mannen en vrouwen evenveel ongewenst, intrusieve gedragingen blijken te 

stellen en te ervaren (Dutton & Winstead, 2006; Langhinrichsen-Rohling et al., 2000; 

Sinclair & Frieze, 2000). Bovendien liet het gebruik van ex-koppels ons toe om naast 

actoreffecten ook partnereffecten te bestuderen, waarvan Spitzberg en Cupach (2001) 
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reeds het belang benadrukten door te stellen dat de perspectieven, doelen, en acties 

van dader en slachtoffer interafhankelijk zijn met betrekking tot het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag. Deze partnereffecten, die nog nooit eerder onderzocht 

zijn, leverden geen significante resultaten op. Een andere meerwaarde geboden aan 

het onderzoek naar de risicofactoren, ruminatie en negatief affect, bij ex-koppels 

betreft de aandacht voor geslachtsinteracties, die nieuwe bevindingen aan het licht 

brachten. Deze interactie-effecten met geslacht, die eveneens nog niet eerder 

onderzocht zijn, leverden wel nieuwe inzichten op. Aangezien er gepeild werd naar 

normoverschrijdend gedrag, is de kans voor sociaal wenselijk antwoorden groot. Dit 

probeerden we op te vangen door een sociale wenselijkheidsschaal in te voeren, wat 

ook een sterkte is. Bovendien bleek uit de resultaten dat sociaal wenselijk antwoorden 

geen invloed had op de rapportage van ongewenst, intrusief gedrag.  

 Het onderzoek heeft echter ook enkele onvolkomenheden die opgemerkt 

dienen te worden. Hoewel de opname van ex-koppels in onze steekproef een 

duidelijke sterkte vormt, zijn er toch beperkingen omtrent de representativiteit. Onze 

steekproef bestond slechts uit 46 ex-koppels, wat relatief klein is en dus de 

mogelijkheid tot generalisatie van de huidige bevindingen belemmert. Het gebruik van 

ANCOVA’s in plaats van multilevel analyses, had echter een dubbel zo grote power tot 

gevolg, wat deze limitatie enigszins kon opvangen. Een tweede beperking van deze 

studie is dat het om een cross-sectioneel design gaat. Dit soort onderzoek maakt het 

onmogelijk om uitspraken te doen over de causaliteit van de gevonden verbanden 

tussen ruminatie en negatief affect enerzijds, en ongewenst, intrusief gedrag 

anderzijds. Een derde beperking is dat er bij dit onderzoek gebruik gemaakt werd van 

vragenlijsten als onderzoeksmethode. Het gebruik van vragenlijsten leidt vaak tot 

problemen met accuraatheid door onbetrouwbaarheid, onvolledigheid, of 

oneerlijkheid van de antwoorden (Marchant, 2006 – 2007). Onbetrouwbaarheid 

ontstaat door onbegrip van de vragen, inaccurate herinnering van gebeurtenissen en 

sociaal wenselijk antwoorden. Om onbegrip van de vragen te voorkomen, werden de 

vragenlijsten gekozen volgens de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijsten 

die we in de literatuur vonden. Onbetrouwbaarheid door inaccurate herinnering van 
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gebeurtenissen bleef echter aanwezig doordat de bevraging retrospectief gebeurde en 

men diende te rapporteren over de hele periode sinds de relatiebreuk. Om 

oneerlijkheid door sociaal wenselijk antwoorden op te vangen, werd sociale 

wenselijkheid in elk model als controlevariabele opgenomen. Onvolledigheid van de 

antwoorden op de vragenlijsten werd opgelost door uitzuivering van deelnemers 

waarbij meer dan 25% van de gegevens ontbraken. Tot slot, merken we ten vierde nog 

een statistische beperking op. De totaalscore van de afhankelijke variabele, 

ongewenst, intrusief gedrag, bleek erg scheef verdeeld te zijn. Om deze scheefheid 

enigszins op te lossen, werd een logaritmische transformatie uitgevoerd. Toch bleek de 

verdeling ook na deze logaritmische transformatie nog vrij scheef te zijn, waardoor de 

analyses nog steeds op een vrij scheve verdeling uitgevoerd werden in plaats van op 

een normaalverdeling. Dit kan bijgevolg leiden tot vertekende onderzoeksresultaten 

(Field, 2005).  

 

Suggesties voor Toekomstig Onderzoek en Implicaties voor de Praktijk 

 

 Op basis van de sterktes en beperkingen van deze studie kunnen we een aantal 

suggesties naar toekomstig onderzoek toe formuleren. Door de beperkte power van de 

huidige steekproef lijkt replicatie bij een grotere steekproef van gescheiden koppels 

noodzakelijk om de huidige bevindingen te repliceren. Algemener gesteld, lijkt ook 

verder onderzoek bij ecologisch valide steekproeven van volwassen ex-partners, en 

meerbepaald ex-koppels, aangewezen omdat dit tot meer generaliseerbare 

bevindingen leidt en toelaat om partnereffecten verder te onderzoeken. We hebben 

geen evidentie gevonden voor mogelijke interpersoonlijke invloeden van rumineren en 

negatief affect. Desalniettemin is het relevant om verder onderzoek te doen naar 

interpersoonlijke effecten bij steekproeven van ex-koppels, maar dan van eventueel 

andere variabelen, die in essentie minder intrapsychisch van aard zijn als rumineren en 

negatief affect. Er zou bijvoorbeeld onderzoek kunnen gedaan worden naar de 

effecten van copingstijlen bij het slachtoffer op het ongewenst, intrusief gedrag van de 

dader. Toekomstig onderzoek dient ook meer rekening te houden met mogelijke 



51 
 

geslachtsverschillen in het onderzoeken naar de achterliggende mechanismen van 

ongewenst, intrusief gedrag. Aangezien de meeste studies, net als de onze cross-

sectioneel van aard zijn, is er ook nood aan longitudinaal onderzoek naar ongewenst, 

intrusief gedrag. Een longitudinaal design laat namelijk toe dat er conclusies kunnen 

getrokken worden over de causaliteit van de gevonden verbanden. Toekomstig 

onderzoek zou ook meer gebruik kunnen maken van andere methoden om data te 

verzamelen zoals interviews om de beperkingen van vragenlijstenonderzoek te 

omzeilen. Tenslotte zou toekomstig onderzoek van meer gesofisticeerde statistische 

technieken gebruik kunnen maken, die toelaten om beter om te gaan met niet-

normaal verdeelde data, gezien de eerder besproken nadelen van onze logaritmische 

transformatie. Zo zijn count models speciaal ontwikkeld om scheefverdeelde 

telvariabelen – zoals de som van het aantal gestelde ongewenst, intrusieve 

gedragingen – te analyseren (De Smet et al., in press). Op die manier kunnen er meer 

betrouwbare interpretaties over de onderzoeksresultaten gemaakt worden.  

 De resultaten bekomen in de huidige studie hebben ook implicaties voor de 

praktijk. Ex-partners vormen een belangrijke risicogroep voor het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag, aangezien één derde van de deelnemers in onze 

steekproef minstens één ongewenst, intrusieve gedraging stelde tegenover hun ex-

partner. Bovendien kan dit gedrag escaleren tot meer ernstig ongewenst, intrusief 

gedrag of stalking (Spitzberg & Cupach, 2007). Daarom is het van belang om oog te 

hebben voor het voorkomen van ongewenst, intrusief gedrag bij ex-partners. Tenslotte 

volgt uit de bevindingen van de huidige studie het belang om aandacht te hebben voor 

de mate van ruminatie en negatief affect na de scheiding bij het inschatten van het 

risico op het ontstaan en de verdere ontwikkeling van ongewenst, intrusief gedrag en 

de behandeling ervan.  

 

Samenvatting 

 

De focus van deze scriptie was om ongewenst, intrusief gedrag ten opzichte van 

de ex-partner en de samenhang met ruminatie en negatief affect nader te 
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beschouwen. Uit deze studie bleek dat een aanzienlijk deel van de ex-partners 

minstens één ongewenst, intrusieve gedraging stelde na de relatiebreuk en dat vooral 

mildere vormen van ongewenst, intrusief gedrag werden gesteld. Personen die meer 

ongewenst, intrusief gedrag stelden, waren meer geneigd om te rumineren over de 

relatiebreuk en ervoeren meer negatief affect. Meer specifiek ervoeren zij vooral meer 

gevoelens van kwaadheid, gefrustreerdheid, jaloersheid, gekwetsheid, en 

ongelukkigheid. Ook bleken mannen – vergeleken met vrouwen – die meer emotionele 

distress ervoeren, meer geneigd te zijn om ongewenst, intrusief gedrag te stellen ten 

opzichte van hun ex-partner. Dit gold zowel voor de algemene mate van emotionele 

distress, alsook voor de specifieke emoties kwaadheid en verdriet. Partnereffecten van 

zowel ruminatie als negatief affect bleken niet samen te hangen met het stellen van 

ongewenst, intrusief gedrag. Rekening houdend met de sterktes en beperkingen in 

deze scriptie, blijkt verder onderzoek naar de rol van scheidingsspecifieke cognities en 

emoties bij  ex-koppels aangewezen. 
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Bijlage II Vragenlijstenbundel: 
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d. Relationship preoccupation scale (RPS) 

e. Emotionele verwerking van de relatiebreuk (EVR) 

f. Marlowe-Crowne social desirability scale (SDS) 

 

 

 

 



Bijlage I 

 

Tabel  5 

ANCOVA voor Ruminatie en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  .01 7.18* .08 

Partnereffect  -.01 .87 .01 

Geslacht  .01 .02 .00 

Geslacht x actoreffect .02 2.57 .03 

Geslacht x partnereffect .00 .04 .00 

Actoreffect x partnereffect .00 .00 .00 

SDS -.03 2.86 .00 

* p < .05. ** p < .01 

 

Tabel  6  

ANCOVA voor Negatief Affect en Ongewenst, Intrusief Gedrag.  

 β F ηp
2 

Actoreffect .00 9.63* .11 

Partnereffect -.00 1.03 .01 

Geslacht .04 .27 .00 

Geslacht x actoreffect .01 3.84* .05 

Geslacht x partnereffect .00 .18 .00 

Actoreffect x partnereffect .00 .01 .00 

SDS -.02 .73 .01 

* p ≤ .05. ** p <.01 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  7 

ANCOVA voor Angstig en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  .02 1.91 .02 

Partnereffect  -.01 .04 .00 

Geslacht  .03 .11 .00 

Geslacht x actoreffect .03 .30 .00 

Geslacht x partnereffect .02 .25 .00 

Actoreffect x partnereffect .01 .38 .01 

SDS -.03 2.05 .03 

* p < .05. ** p < .01 

 

Tabel  8 

ANCOVA voor Kwaadheid en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect .02 13.13* .14 

Partnereffect -.00 .33 .00 

Geslacht .07 .89 .01 

Geslacht x actoreffect .06 4.83* .06 

Geslacht x partnereffect -.01 .17 .00 

Actoreffect x partnereffect -.00 .42 .01 

SDS -.03 2.86 .04 

* p < .05. ** p <.01 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  9 

ANCOVA voor Gefrustreerd en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  .02 11.06* .12 

Partnereffect  -.03 1.86 .02 

Geslacht  .06 .51 .01 

Geslacht x actoreffect .05 3.17 .04 

Geslacht x partnereffect .02 .52 .01 

Actoreffect x partnereffect .00 .01 .00 

SDS -.02 .55 .01 

* p < .05. ** p < .01 

 

Tabel  10 

ANCOVA voor Verdrietig en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  -.01 2.73 .03 

Partnereffect  -.01 1.51 .02 

Geslacht  .04 .23 .00 

Geslacht x actoreffect .07 6.61* .08 

Geslacht x partnereffect -.01 .19 .00 

Actoreffect x partnereffect .00 .05 .00 

SDS -.03 2.04 .03 

* p < .05. ** p < .01 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  11 

ANCOVA voor Jaloers en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  .09 30.62** .28 

Partnereffect  .00 .01 .00 

Geslacht  .00 .00 .00 

Geslacht x actoreffect -.00 .00 .00 

Geslacht x partnereffect -.01 .09 .00 

SDS -.02 1.63 .02 

* p < .05. ** p < .01 

Noot. Aangezien de modeltest met jaloersheid als specifieke emotie niet convergeerde indien de actor x 

partner interactieterm werd opgenomen in het model, werd deze interactieterm uitzonderlijk uit de 

modeltoets weerhouden. 

 
 

Tabel  12 

ANCOVA voor Beschaamd en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  -.01 .83 .01 

Partnereffect  -.02 .29 .00 

Geslacht  .03 .09 .00 

Geslacht x actoreffect .06 2.05 .03 

Geslacht x partnereffect .05 1.80 .02 

Actoreffect x partnereffect -.00 .09 .00 

SDS -.03 2.12 .03 

* p < .05. ** p < .01 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  13 

ANCOVA voor Schuldig en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  .01 .25 .00 

Partnereffect  -.01 .09 .00 

Geslacht  .02 .07 .00 

Geslacht x actoreffect -.04 1.09 .01 

Geslacht x partnereffect .03 .62 .01 

Actoreffect x partnereffect -.01 .66 .01 

SDS -.04 3.45 .04 

* p < .05. ** p < .01 

 

Tabel  14 

ANCOVA voor Gekwetst en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  .01 8.66* .10 

Partnereffect  -.00 .09 .00 

Geslacht  .03 .16 .00 

Geslacht x actoreffect .05 3.43 .04 

Geslacht x partnereffect .00 .00 .00 

Actoreffect x partnereffect -.00 .07 .00 

SDS -.03 2.21 .03 

* p < .05. ** p < .01 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  15 

ANCOVA voor Depressief en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  .01 .46 .01 

Partnereffect  -.01 .00 .00 

Geslacht  .02 .06 .00 

Geslacht x actoreffect .02 .19 .00 

Geslacht x partnereffect .01 .12 .00 

Actoreffect x partnereffect .00 .19 .00 

SDS -.03 1.70 .02 

* p < .05. ** p < .01 

 

Tabel  16 

ANCOVA voor Ongelukkig en Ongewenst, Intrusief Gedrag. 

 β F ηp
2 

Actoreffect  .01 4.20* .05 

Partnereffect  -.02 1.00 .01 

Geslacht  -.01 .02 .00 

Geslacht x actoreffect .04 2.11 .03 

Geslacht x partnereffect .01 .15 .00 

Actoreffect x partnereffect .00 .01 .00 

SDS -.03 2.01 .03 

* p < .05. ** p < .01 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage II Vragenlijstenbundel: 

 

Bijlage II a. 

Informatiebrief 

  
 

Beste mevrouw, mijnheer,  

 

In de rechtbank van Gent bent u met het IPOS project (Interdisciplinair Project voor de 

Optimalisering van Scheidingstrajecten) in contact gekomen. Het IPOS project is een 

grootschalig scheidingsonderzoek in Vlaanderen dat een samenwerking is tussen de 

universiteiten van Gent en Leuven. Wij vroegen de aandacht van u en uw ex-partner 

voor dit onderzoek omdat we momenteel gegevens verzamelen van gescheiden 

koppels. U stemde in om deel te nemen aan het onderzoek en kreeg dit pakket 

overhandigd. Met deze brief willen we u graag eerst wat verder informeren over het 

doel van de studie en over uw deelname vóór u start met het invullen van de 

vragenlijst in deze envelop.  

 

Wat is het doel van de studie?  

Het doel van de studie is na te gaan hoe het scheidingsproces van ex-koppels precies 

verloopt. De huidige studie is een vervolgstudie op een grootschalige bevraging die 

plaatsvond bij ongeveer 2000 mensen die tussen 17 maart 2008 en 16 maart 2009 in 

vier Vlaamse rechtbanken een scheiding aanvroegen. Die studie leverde interessante 

inzichten op die we nu willen uitdiepen door bijkomend gegevens van ex-koppels te 

verzamelen. Uiteindelijk moet deze studie ons toelaten een beter zicht te krijgen in de 

manier waarop het scheidingsproces en de kwaliteit van leven van gescheiden koppels 

in Vlaanderen verbeterd kan worden.  

 

Hoe verloopt jouw deelname? 

Om deel te nemen aan deze studie, dient u eerst de toestemmingsverklaring op de 

achterzijde van dit blad te ondertekenen en dan de vragenlijst in te vullen. U zult 



 
 

merken dat de vragenlijst verschillende soorten vragen bevat; algemene vragen over 

uzelf, uw ex-partner, uw scheiding, uw vroegere en huidige relatie met uw ex-partner, 

uw beleving van de scheiding,… 

Het beantwoorden van de vragen zal, afhankelijk van persoon tot persoon, ongeveer 

een half uur van uw tijd vragen. Gelieve de instructies in de vragenlijst steeds 

aandachtig te lezen, alle vragen zo eerlijk en goed mogelijk te beantwoorden, de 

vragenlijst alleen in te vullen, en geen vragen over te slaan.  

Aan de hand van de envelop in uw pakket (die u niet hoeft te frankeren), kunt u ons de 

documenten terugsturen per post. We zouden u vriendelijk willen vragen ons, uiterlijk 

binnen 3 weken, de ondertekende toestemmingsverklaring en de ingevulde vragenlijst 

terug te bezorgen. 

 

Vrijwillige deelname  

Wij wensen te benadrukken dat de verwerking van de gegevens  gebeurt 

overeenkomstig de Wet op de Verwerking Persoonsgegevens (W. 26.02.2003, B.S 

26.06.2003). Daarnaast werd deze studie goedgekeurd door het Ethisch Comité van de 

universiteiten van Gent  en Leuven. Zowel de WVP als deze comités eisen dat wij van 

elke deelnemer een schriftelijke toestemmingsverklaring tot deelname hebben. Uw 

deelname is volledig op vrijwillige basis. U kunt dus weigeren om deel te nemen aan 

het onderzoek en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit het onderzoek zonder 

dat u hiervoor een reden moet geven en zonder dat dit een invloed zal hebben op uw 

scheidingsprocedure.  

 

Vertrouwelijkheid  

Wij geven absolute garantie van vertrouwelijkheid en anonimiteit bij het verzamelen, 

verwerken, bewaren van en rapporteren over uw antwoorden en gegevens. Uw 

antwoorden zullen verwerkt worden aan de hand van een code die u kan terugvinden 

in de rechterbovenhoek van de vragenlijst. Dit blad, waarbij u op de achterzijde uw 

naam dient in te vullen, zal afzonderlijk worden bewaard. Op die manier zullen uw 

antwoorden op de vragen en uw code nooit gekoppeld kunnen worden aan uw naam. 



 
 

Er worden gegevens verzameld van meerdere ex-koppels, zodat niemand uw 

particuliere situatie kan herkennen en uw privacy maximaal wordt beschermd. Tevens 

garanderen wij u dat uw gegevens enkel worden gebruikt in het kader van lopend 

wetenschappelijk onderzoek, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. Indien u later op de hoogte wilt gebracht worden van de resultaten 

van dit onderzoek, aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons natuurlijk 

ook steeds contacteren mocht u nog vragen of bedenkingen hebben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage II b. 

Schriftelijk geïnformeerde toestemmingsverklaring 

 

Indien u beslist om deel te nemen, vragen wij u vriendelijk voor akkoord te tekenen. 

 

Ik, de deelnemer, verklaar hierbij 

1. dat men mij heeft ingelicht over de achtergrond, doelstelling, inhoud, duur en 

opzet van het onderzoek en dat men mij de mogelijkheid heeft geboden om 

bijkomende informatie te verkrijgen. 

2. dat ik volledig uit vrije wil deelneem aan het onderzoek. 

3. dat ik de toestemming geef aan de onderzoekers om mijn resultaten op 

anonieme wijze te bewaren, te verwerken en erover te rapporteren in het 

kader van lopend wetenschappelijk onderzoek. 

4. dat ik op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname op ieder 

moment stop te zetten. 

5. dat ik ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de 

onderzoeksbevindingen kan krijgen. 

 

Gelezen en goedgekeurd, 

De deelnemer 

Naam:…………………………………………………………………………………………………… 

Datum:…………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening:………………………………………………………………………………………….. 

 

Wij danken u van harte voor uw medewerking!  

Zonder uw medewerking zou deze studie immers onmogelijk zijn! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Prof. dr. Ann Buysse 

Lic. Olivia De Smet 



 
 

Thesisstudenten Noortje De Boose en Sjouke Vandenberghe 

 

Voor alle vragen en/of problemen i.v.m. het onderzoek, kunt u contact opnemen met:  

Olivia De Smet 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  

Vakgroep Experimentele-Klinische en Gezondheidspsychologie  

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent  

E-mail: Olivia.DeSmet@UGent.be - Tel: 09/264.94.16 

 

Algemene informatie vindt u op www.scheidingsonderzoek.be   
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Bijlage II c. 

Relational pursuit – pursuer short form (RP-PSF) 

 

Mensen streven vaak nadat ze geen koppel meer zijn, nog naar een intieme relatie met 

hun ex-partner zonder te beseffen dat hun ex-partner een dergelijke relatie niet wil. 

Men kan dan vriendschap willen, of romantische intimiteit met de ex-partner, of 

misschien gewoon erkenning. Het streven naar een intieme relatie met de ex-partner 

kan gedragingen omvatten die in normale omstandigheden niet als intiem beschouwd 

worden, zoals de privacy schenden van de ex-partner, zich opdringen in het privé-leven 

van de ex-partner, en/of bedreigingen maken (bvb., “als je niet met mij uitgaat, maak 

ik een einde aan mijn leven”), of gewoon weigeren de ex-partner los te laten. Wij 

willen graag te weten komen of je een relatie met je ex-partner hebt nagestreefd 

nadat jullie geen koppel meer waren op manieren dat je ex-partner dit niet wou en 

welk soort handelingen je dan stelde.  

De lijst hieronder is zo een lijst van handelingen die mannen en vrouwen soms stellen 

tegenover hun ex-partner. Sommige handelingen zult u misschien herkennen en 

andere niet. Dat is normaal. Deze vragenlijst is immers bestemd voor een heel aantal 

mensen. Omdat we willen weten hoe vaak deze handelingen voorkomen, leggen we 

deze voor aan iedereen en dus ook aan u. 

 

Hoeveel maanden zijn jullie geen koppel meer? ______________________ 

 

Herinner u nu HEEL die periode (DUS, ook de eerste weken en maanden nadat jullie uit 

elkaar zijn gegaan). 

 

NADAT JULLIE GEEN KOPPEL MEER WAREN, HOE VAAK, ALS HET AL GEBEURDE, HEB JE 

JE EX-PARTNER AANHOUDEND ACHTERNAGEZETEN MET ALS DOEL EEN SOORT VAN 

INTIEME RELATIE MET HEM/HAAR TE HEBBEN TERWIJL JE EX-PARTNER DIT NIET WOU, 

DOOR… 

 



 
 

Omcirkel het gepaste antwoord a.u.b. Gelieve zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Denk 

eraan dat je gegevens volledig anoniem behandeld worden. 

 Nooi

t 

Enke

l één 

keer 

2 tot 

3 

keer 

4 tot 

5 

keer 

Meer dan 

5 keer 

1. ONGEWENSTE GESCHENKEN ACHTER TE 
LATEN (bvb. bloemen, knuffeldieren, 
foto’s, juwelen,…) 

0 1 2 3 4 

2. ONGEWENSTE LIEFDESBOODSCHAPPEN 
ACHTER TE LATEN (bvb. romantisch 
getinte berichtjes, kaartjes, brieven, 
voicemail, e-mail, boodschappen via 
vrienden,…) 

0 1 2 3 4 

3. HET OVERDREVEN UITEN VAN LIEFDE 
(bvb. grote en ongevraagde gunsten voor 
je ex-partner doen; blijven zeggen “ik zie 
je graag”,...) 

0 1 2 3 4 

4. JE EX-PARTNER TE ACHTERVOLGEN (bvb. 
je ex-partner volgen naar of van zijn/haar 
werk, school, huis, sportclub, dagelijkse 
activiteiten,…) 

0 1 2 3 4 

5. JE EX-PARTNER IN DE GATEN TE HOUDEN 
(bvb. langs het huis of werk van je ex-
partner rijden; je ex-partner van op 
afstand gadeslaan; naar je ex-partner 
staren op publieke plaatsen,…) 

0 1 2 3 4 

6. ONGEVRAAGD BINNEN TE DRINGEN IN 
DE INTERACTIES VAN JE EX-PARTNER 
(bvb. “rondhangen” tijdens zijn/haar 
gesprekken met anderen; ongevraagd 
advies geven; een gesprek met je ex-
partner aanknopen terwijl hij/zij duidelijk 
bezig is,…) 

0 1 2 3 4 

7. DE PERSOONLIJKE RUIMTE VAN JE EX-
PARTNER BINNEN TE DRINGEN (bvb. te 
dicht bij je ex-partner komen tijdens een 
gesprek; hem/haar aanraken,…) 

0 1 2 3 4 



 
 

 Nooi

t 

Enke

l één 

keer 

2 tot 

3 

keer 

4 tot 

5 

keer 

Meer dan 

5 keer 

8. JE EX-PARTNER ONGEWENST IN 
ACTIVITEITEN TE BETREKKEN (bvb. je ex-
partner inschrijven in bepaalde 
programma’s; je ex-partner op 
mailinglijsten laten zetten; de naam van 
je ex-partner gebruiken als referentie,…) 

0 1 2 3 4 

9. BINNEN TE DRINGEN IN DE 
PERSOONLIJKE BEZITTINGEN OF IN DE 
EIGENDOM VAN JE EX-PARTNER (bvb. 
zijn/haar bezittingen gebruiken; inbreken 
in zijn/haar huis; opdagen aan zijn/haar 
deur of auto,…) 

0 1 2 3 4 

10. ZICH OP TE DRINGEN BIJ DE VRIENDEN, 
FAMILIE OF COLLEGA’S VAN JE EX-
PARTNER (bvb. proberen zijn/haar 
vrienden, familie of collega’s te helpen; 
proberen uitgenodigd te worden op 
sociale gebeurtenissen; een job zoeken 
op het werk van je ex-partner,…) 

0 1 2 3 4 

11. JOUW EX-PARTNER EN/OF ZIJN/HAAR 
GEDRAG TE CONTROLEREN (bvb. op 
eender welk uur bellen om na te gaan 
waar je ex-partner zich bevindt; naar je 
ex-partner informeren via 
gemeenschappelijke vrienden,…) 

0 1 2 3 4 

12. JE EX-PARTNER TE BENADEREN OF TE 
VERRASSEN OP PUBLIEKE PLAATSEN (bvb. 
opduiken op plaatsen zoals winkels, 
werk, sportclub; je ex-partner staan 
opwachten op de hoek van de straat,…) 

0 1 2 3 4 

13. STIEKEM PERSOONLIJKE INFORMATIE 
VAN JE EX-PARTNER TE VERZAMELEN 
(bvb. naar zijn/haar antwoordapparaat 
luisteren; buiten zijn/haar weten om 
foto’s van hem/haar nemen; zijn/haar 
post stelen of e-mail bekijken,...) 

0 1 2 3 4 



 
 

 Nooi

t 

Enke

l één 

keer 

2 tot 

3 

keer 

4 tot 

5 

keer 

Meer dan 

5 keer 

14. INBREUK TE MAKEN OP DE EIGENDOM 
OF DE BEZITTINGEN VAN JE EX-PARTNER 
(bvb. inbreken in zijn/haar huis, auto, 
bureau, rugzak of aktetas,…) 

0 1 2 3 4 

15. ONGEWENSTE BEDREIGENDE 
BOODSCHAPPEN ACHTER TE LATEN (bvb. 
bellen en ophangen van zodra je ex-
partner de telefoon opneemt; berichtjes, 
kaarten, brieven, voicemail, e-mail, 
boodschappen via vrienden achterlaten 
die kwaad of mogelijk kwaad 
suggereren,…) 

0 1 2 3 4 

16. JE EX-PARTNER FYSIEK IN BEDWANG TE 
HOUDEN (bvb. zijn/haar arm vastgrijpen; 
zijn/haar doorgang blokkeren; zijn/haar 
autodeur vasthouden terwijl hij/zij in de 
wagen zit,…) 

0 1 2 3 4 

17. JE BEZIG TE HOUDEN MET PESTERIJEN 
DIE GEREGLEMENTEERD ZIJN (bvb. 
officiële klachten indienen; valse 
geruchten verspreiden bij beambten 
zoals zijn/haar baas, leraar, enz.; een 
contactverbod tegen je ex-partner 
bekomen,…) 

0 1 2 3 4 

18. WAARDEVOLLE BEZITTINGEN VAN JE EX-
PARTNER TE STELEN OF TE BESCHADIGEN 
(bvb. zijn/haar bezittingen vernielen; 
zaken van je ex-partner zoals eerder 
gekregen geschenken, huisdieren,  enz. 
waar enkel deze persoon toegang tot had 
wegnemen, beschadigen of pijn doen,…) 

0 1 2 3 4 

19. ERMEE TE DREIGEN JEZELF PIJN TE DOEN 
(bvb. vage bedreigingen dat jou iets ergs 
zal overkomen; ermee dreigen zelfmoord 
te plegen,…) 

0 1 2 3 4 



 
 

 Nooi

t 

Enke

l één 

keer 

2 tot 

3 

keer 

4 tot 

5 

keer 

Meer dan 

5 keer 

20. ANDEREN WAAR JE EX-PARTNER OM 
GEEFT TE BEDREIGEN (bvb. ermee 
dreigen de nieuwe partner, de vrienden, 
familie, huisdieren, enz. van je ex-partner 
kwaad te doen of vage waarschuwingen 
uiten met betrekking tot hen,…) 

0 1 2 3 4 

21. JE EX-PARTNER PERSOONLIJK VERBAAL 
TE BEDREIGEN (bvb. bedreigingen of vage 
waarschuwingen dat hem/haar iets 
slecht zal overkomen; je ex-partner 
persoonlijk bedreigen dat je hem/haar zal 
pijn doen,…) 

0 1 2 3 4 

22. JE EX-PARTNER BEDREIGENDE 
VOORWERPEN TE STUREN OF ACHTER TE 
LATEN (bvb. gemarkeerde foto’s; foto’s 
die van hem/haar genomen zijn buiten 
zijn/haar weten om; pornografie; 
wapens,…) 

0 1 2 3 4 

23. OP EEN BEDREIGENDE MANIER OP 
PLAATSEN OP TE DAGEN (bvb. opdagen 
aan zijn/haar leslokaal, bureau of werk, 
vanachter een hoek; van de overkant van 
de straat je ex-partner aanstaren; 
binnenzijn in zijn/haar huis,…) 

0 1 2 3 4 

24. JE EX-PARTNER TE DWINGEN TOT 
SEKSUEEL CONTACT (bvb. met kracht 
geprobeerd of erin geslaagd je ex-partner 
te kussen, aan te raken, of uit te kleden; 
je ontblootte jezelf tegenover jouw ex-
partner; gedwongen seksueel gedrag,…) 

0 1 2 3 4 

25. JE EX-PARTNER FYSIEK TE BEDREIGEN 
(bvb. iets naar hem/haar gooien; doen 
alsof je hem/haar gaat slaan; het gebaar 
maken dat je hem/haar de keel gaat 
oversnijden,…) 

0 1 2 3 4 



 
 

 Nooi

t 

Enke

l één 

keer 

2 tot 

3 

keer 

4 tot 

5 

keer 

Meer dan 

5 keer 

26. JE EX-PARTNER FYSIEK PIJN TE DOEN 
(bvb. je ex-partner duwen; hem/haar een 
klap geven; een vuistslag geven; 
hem/haar slaan met een object,…) 

0 1 2 3 4 

27. JE EX-PARTNER TE ONTVOEREN OF 
FYSIEK GEVANGEN TE HOUDEN (bvb. je 
ex-partner in een kamer of auto 
opgesloten door macht te gebruiken of 
door ermee te dreigen macht te 
gebruiken; hem/haar vastgebonden; 
hem/haar tegen zijn/haar wil 
meegenomen naar bepaalde plaatsen,…) 

0 1 2 3 4 

28. HET LEVEN VAN JE EX-PARTNER FYSIEK IN 
GEVAAR TE BRENGEN (bvb. hem/haar 
gewurgd; geprobeerd hem/haar van de 
straat af te rijden; een wapen getoond; 
een wapen gebruikt om je ex-partner in 
bedwang te houden,…) 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage II d. 

Relationship preoccupation scale (RPS) 

 

Gelieve aan te geven in welke mate je op dit moment akkoord gaat of niet akkoord 

gaat met de volgende stellingen. Gebruik daarvoor de volgende antwoordschaal: 

1 

Helemaal 

niet 

akkoord 

2  

Niet 

akkoord 

3 

Eerder niet 

akkoord 

4 

Wel / niet 

akkoord 

5 

Eerder 

wel 

akkoord 

6 

Akkoord 

7 

Helemaal 

akkoord 

1. Ik denk voortdurend aan mijn 
ex-partner. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Ik droom vaak over mijn ex-
partner. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Ik heb het erg moeilijk om mijn 
ex-partner uit mijn hoofd te 
zetten. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Ik heb er moeite mee om aan 
iets anders dan mijn ex-partner 
te denken. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Ik ben niet in staat om mij te 
concentreren vanwege 
gedachten aan mijn ex-partner 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Ik vind het gemakkelijk om 
hem/haar uit mijn hoofd te 
krijgen. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Alles lijkt me aan mijn ex-
partner te doen denken. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Ik stel vast dat ik teveel over 
hem/haar spreek. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Ik lijk mezelf niet te kunnen 
afleiden van aan mijn ex-
partner te denken. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 



 
 

Bijlage II e. 

Emotionele verwerking van de relatiebreuk (EVR) 

 

Beoordeel de mate waarin je momenteel de volgende gevoelens ervaart wanneer je 

aan jullie relatiebreuk denkt. Als ik aan onze relatiebreuk denk, voel ik me… 

1. Angstig 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

2. Kwaad 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

3. Gefrustreerd 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

4. Verdrietig 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

5. Jaloers 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

 

 

 



 
 

6. Beschaamd 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

7. Schuldig 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

8. Gekwetst 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

9. Depressief 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

10. Ongelukkig 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Helemaal 

niet 

   Matig    Heel erg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bijlage II f. 

Marlowe-Crowne social desirability scale (SDS) 

 

Hieronder staan enkele beweringen die betrekking hebben op jouw persoonlijke 

houding ten opzichte van bepaalde dingen. Lees elke bewering en geef aan of deze op 

je van toepassing is, door het meest passende antwoord te omcirkelen. 

1. Soms ervaar ik wrokgevoelens wanneer ik mijn 
zin niet krijg. 

Juist Onjuist 

2. Het is wel eens voorgekomen dat ik met iets 
stopte omdat ik twijfelde aan mijn capaciteiten. 

Juist Onjuist 

3. Er zijn wel eens momenten geweest dat ik zin 
had om me af te zetten tegen gezaghebbende 
mensen, zelfs als ik wist dat ze gelijk hadden. 

Juist Onjuist 

4. Het maakt niet uit met wie ik praat, ik ben altijd 
een goede luisteraar. 

Juist Onjuist 

5. Ik kan me herinneren dat ik wel eens gedaan 
heb alsof ik ziek was om ergens onderuit te 
komen. 

Juist Onjuist 

6. Ik heb wel eens misbruik van iemand gemaakt. Juist Onjuist 

7. Ik ben altijd bereid mijn fouten toe te geven. Juist Onjuist 

8. Soms probeer ik liever mijn gelijk te halen, dan 
te vergeven en vergeten. 

Juist Onjuist 

9. Als ik iets niet weet, vind ik het helemaal niet 
erg om dat toe te geven. 

Juist Onjuist 

10. Ik voel mij soms geïrriteerd door mensen die mij 
om een gunst vragen. 

Juist Onjuist 

11. Ik heb nog nooit opzettelijk iets gezegd dat 
iemand zou kunnen kwetsen. 

Juist Onjuist 

 

 


