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Abstract 

Binnen dit onderzoek werd gepoogd enerzijds het verband tussen ouderlijke 

controle en de mate van reactantie en internalisatie na te gaan. Anderzijds gingen we na 

welke factoren dit verband kunnen verklaren of beïnvloeden. Uit de literatuur bleek dat 

een controlerende communicatiestijl enerzijds leidt tot een sterkere mate van reactantie 

(Brehm, 1966) en anderzijds tot een verminderde mate van internalisatie (Deci & Ryan, 

2000).  

In eerste instantie werd het verband nagegaan tussen de mate van controle en de 

mate van reactantie en internalisatie. Vervolgens gingen we na of de mate van 

noodbevrediging een mediërende rol speelt in deze verbanden. Tot slot stonden we stil 

bij het mogelijke modererende effect van zowel de intrapsychische factor trekreactantie 

als de interpersoonlijke factor opvoedingsvoorgeschiedenis. 

De hypothesen werden aan de hand van een vernieuwend vignettenonderzoek 

getoetst bij 173 adolescenten tussen 14 en 19 jaar. Uit de resultaten bleek in eerste 

instantie een positief verband tussen de subjectief gepercipieerde controle en de mate 

van situationele reactantie en een negatief verband tussen subjectief gepercipieerde 

controle en de mate van internalisatie. Verder bleek noodbevrediging als mediator op te 

treden tussen de mate van controle en de mate van reactantie en internalisatie. In 

tegenstelling met wat we verwachtten werden naast de aanwezige unieke hoofeffecten 

van trekreactantie en opvoedingsvoorgeschiedenis, geen interacties gevonden. Globaal 

bleek subjectief gepercipieerde controle meer negatieve reacties uit te lokken in 

vergelijking met een objectief controlerende situatie. Tot slot werden de 

onderzoeksresultaten besproken en de implicaties en suggesties voor verder onderzoek 

weergegeven. 
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Inleiding 

 

Om te leren denken heeft men geen regels maar denkstof nodig. 

Johann Paul Friedrich Richter - 1763-1825 

 

Regels zijn belangrijk om orde en structuur te bewaren. Zonder duidelijke 

afspraken zouden mensen leven in een grote chaos. Toch is het opvallend dat regels 

vaak naast zich neergelegd worden. Denk maar aan het negeren van verkeersregels, het 

niet gebruiken van anticonceptiemiddelen, regels omtrent drugs- en drankgebruik of 

aanbevelingen van anderen waarbij personen wel weet hebben van de wetten, maar deze 

soms doelbewust negeren. Er zijn dan ook tal van acties die mensen willen wijzen op de 

risico’s van het onvoldoende naleven van een regel. Voorbeelden als campagnes voor 

het gebruik van anticonceptie, BOB-campagnes, verbod om te roken op café of geen 

alcohol onder de 16 jaar klinken ieder van ons dan ook bekend in de oren. Toch heeft 

onderzoek uitgewezen dat resultaten op lange termijn vaak uitblijven, bijvoorbeeld als 

het gaat om preventieve acties tegen alcohol (Foxcraft, Lister-Sharp & Lowe, 1997; 

Ricciardelli & McCabe, 2008) of roken (Grandpre, Alvaro, Burgoon, Miller & Hall, 

2003; Warner, 1977).  

Binnen deze masterproef gaan we na hoe het komt dat jongeren sommige regels 

aanvaarden, terwijl andere regels naast zich neergelegd worden. Meer bepaald gaan we 

na of bepaalde situaties op meer situationele weerstand botsen in vergelijking met 

andere. Zo wordt verondersteld dat een controlerende boodschap meer conflict zal 

uitlokken in vergelijking met een autonomie-ondersteunende boodschap (Brehm, 1966). 

Maar lokken regels per definitie weerstand uit of zijn het slechts sommige regels? Is het 

zo dat iedereen weerstand vertoont bij een controlerende boodschap? Hiervoor 

onderzoeken we waarom één soort boodschappen wel aanvaard wordt en een andere 

niet. Dit zullen we doen door stil te staan bij enkele onderliggende processen zoals een 

gevoeligheid om weerstand te vertonen en de opvoedingsvoorgeschiedenis van de 

jongeren. 

Om deze vragen en veronderstellingen van een antwoord te voorzien, wordt in 

het eerste onderdeel stilgestaan bij het concept reactantie. De Psychologische 
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Reactantietheorie (Brehm, 1966) zullen we aanwenden als theoretische basis om te 

verklaren hoe mensen terechtkomen in een toestand van weerstand of reactantie. Hierbij 

bespreken we specifieke kenmerken van een boodschap die weerstand oproepen. 

Vervolgens gaan we na welke situatie meer kans heeft om rebellie uit te lokken, waarbij 

we ons specifiek richten op de relatie met de ouders (Barber, 1996; Kakihara, Tilton-

Weaver, Kerr & Stattin, 2009). We zullen ons in deze masterproef voornamelijk richten 

op het onderscheid tussen autonomie-ondersteunende en controlerende situaties. In het 

tweede onderdeel bekijken we de positieve kant van het verhaal waarbij we nagaan 

waarom boodschappen wel gevolgd worden. We zullen hiervoor de Zelf-Determinatie 

Theorie van Deci en Ryan (2000) aanwenden omtrent het internalisatieproces. In een 

derde onderdeel staan we stil bij het verklarend mechanisme, waarbij eveneens het 

theoretisch kader van Deci en Ryan (2000) zal worden aangewend. Hieruit zal moeten 

blijken of het ervaren van vrijheid of druk een belangrijke plaats inneemt in het al dan 

niet verwerpen van regels. Tot slot onderzoeken we mogelijke moderatoren, namelijk de 

trekreactantie of een grotere gevoeligheid om weerstand te vertonen en de invloed van 

de opvoedingsvoorgeschiedenis waar de jongere in opgroeit. 

 

Waarom Regels Verwerpen? 

De periode waarin een houding van uitdagen, vrijheid opeisen of conflicten met 

de ouders het meest expliciet tot uiting komen, is de adolescentie (Arnett, 1999; 

Craeynest, 2007; Hines & Paulson, 2006). Het idee dat de adolescentie een periode is 

van storm en stress werd voor het eerst geïntroduceerd in 1904 door Stanley Hall. Hij en 

diverse andere onderzoekers (Arnett, 1999; Gecas, & Seff, 1990) stelden dat deze 

turbulente periode gepaard gaat met een verstoorde relatie met de ouders, 

stemmingswisselingen en risicovol gedrag. Ook tegenwoordig horen we volwassenen 

nog vaak iets zeggen als: “Wanneer ik jong was, werd ons aangeleerd dat we respectvol 

moesten zijn naar anderen toe, maar de jeugd van tegenwoordig gedraagt zich alsof ze 

zich alles kunnen permitteren!” Opmerkelijk wordt het wanneer bovenstaand citaat 

reeds in de achtste eeuw voor Christus kan worden gesitueerd
1
. Vanwege de continuïteit 

                                                 

1
 Letterlijke quote:“When I was young, we were taught to be discrete and respectful of elders, but the 

present youth are exceedingly wise and impatient of restraint”. Velen attribueren deze uitspraak aan 

Hesiodus (700 VC), maar niemand kan met zekerheid zeggen of dit klopt. 
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van deze zogenaamde ‘jeugd van tegenwoordig’ door de eeuwen heen, kan er dus 

worden aangenomen dat rebelleren tijdens de adolescentie universeel en onvermijdelijk 

is. Het klopt inderdaad dat jongeren gemiddeld gezien emotioneel gevoeliger zijn 

(Hines & Paulson, 2006) en meer risicovol gedrag stellen tijdens deze periode (Moffit, 

1993). Toch stellen we wel vast dat desondanks veel jongeren wel een goede relatie met 

de ouders behouden (Gecas & Seff, 1990) en dus niet altijd in hoge(re) mate weerstand 

vertonen (Arnett, 1999; Larson & Ham, 1993).  

Alvorens we dieper ingaan op het onderliggende proces van de conflicten zullen 

we in eerste instantie het begrip weerstand of reactantie van naderbij bekijken. Om dit te 

conceptualiseren baseren we ons op de Psychologische Reactantietheorie van Brehm 

(1966, 1989) waarin een helder beeld wordt geschetst over wat weerstand of reactantie 

precies is.  

Reactantie. Reactantie is een motivationele staat die optreedt wanneer er een 

bedreiging of beperking aanwezig is op de vrijheid van een persoon. Hierbij worden 

zowel emotionele reacties zoals bv. boosheid, als cognitieve veranderingen, zoals bv. 

een negatieve evaluatie van de boodschap uitgelokt (Brehm, 1966; Dillard & Shen, 

2005; Kelly & Nauta, 1997; Quick & Stephenson, 2007; Smetana & Gaines, 1999). Er 

wordt dus vertrokken vanuit het idee dat een individu zich in staat wil voelen om te 

kunnen kiezen. Wanneer dergelijke vrijheid of vrij gedrag verboden wordt, zal er 

gemiddeld gezien sterkere situationele reactantie ontstaat. Vrij gedrag is te verstaan als 

bewust gedrag dat een persoon daadwerkelijk wil uitvoeren (Brehm, 1966; Moss, 2008, 

Quick & Kim, 2009). Zo kan een jongere verboden worden om op een donderdag uit te 

gaan. Hierbij wordt zijn vrij gedrag, uitgaan op een donderdag, bedreigd waarna de 

jongere een herstellende reactie zal vertonen, zoals wel uitgaan of indirecte weerstand 

zoals thuis zeer laat opblijven (Brehm, 1966). Verder in dit werk zullen we de 

voornaamste reacties concreter beschrijven.  

We stellen dus vast dat reactantie geen op zich staande reactie is, maar er steeds 

een proces aan voorafgaat. Vanuit de Psychologische Reactantietheorie kunnen drie 

prominente componenten onderscheiden worden die aan het eigenlijke herstelgedrag 

voorafgaan, namelijk: de aanwezigheid van een vrijheid, een bedreiging van deze 

vrijheid en een gevoel van reactantie (Booth-Butterfield, 2007-2012; Brehm, 1966; 

Brehm & Brehm, 1981; Dillard & Shen, 2005). De aanwezigheid van een vrijheid 
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impliceert dat men zich ook daadwerkelijk bewust moet zijn van een vrijheid. Indien 

ouders bijvoorbeeld verbieden om met een olifant door Gent te wandelen, zullen 

jongeren misschien eens verwonderde kijken, maar op zich zal dit op weinig 

onmiddellijke weerstand botsen. Een jongere zal zich daarentegen wel meer bedreigd 

voelen indien er een verbod wordt opgelegd om met zijn of haar vrienden op te trekken 

(Dillard & Shen, 2005; Kelly & Nauta, 1997; Quick & Stephenson, 2007; Smetana & 

Gaines, 1999).  

Deze toestand van reactantie zal een persoon motiveren om, zoals eerder 

vermeld, de verloren vrijheid trachten te herstellen. Hierbij zijn er een aantal 

herstelprocessen, die een persoon kan aanwenden (Brehm, 1966; Moss, 2008; Quick & 

Stephenson, 2008). Een eerste en meest belangrijke is het boomerang effect, dat 

optreedt als poging om de vrijheid te herstellen door het tegenovergestelde gedrag te 

vertonen dat werd opgelegd of verboden. Een typisch voorbeeld is dat, wanneer een 

jongere niet de goedkeuring krijgt van zijn ouders om met bepaalde vrienden om te 

gaan, de jongere als reactie net meer zal optrekken met die vrienden. Ten tweede kan er 

ook een gerelateerd-boomerang effect optreden waarbij de jongere met een gelijkaardig, 

zij het niet het verboden gedrag, reageert. Zo kan een jongere zich aansluiten bij een 

andere vriendengroep die een gelijkaardig gedrag stelt. Een laatste hersteleffect is het 

plaatsvervangend-boomerang effect of ook wel indirecte restauratie genoemd. Hier zal 

de jongere zelf geen tegenovergesteld gedrag stellen, maar kan hij zich aansluiten bij 

mensen die wel nog contact hebben met die verboden vriendengroep om zo toch de 

spanning op een indirecte manier van zich af te zetten (Brehm, 1966, 1989).  

Kenmerken van het verbod. Binnen dit reactantieproces spelen een aantal 

factoren een belangrijke rol die bijdragen tot het al dan niet bedreigd voelen van de 

eigen vrijheid (Brehm, 1966, 1989; Grandpre et al., 2003). Allereerst spreekt het voor 

zich dat het belang van de bedreigde vrijheden een grote rol speelt. Indien een persoon 

een bepaalde vrijheid persoonlijk zeer belangrijk acht, zullen inperkingen een sterkere 

reactantie ontlokken.  

Ten tweede zal reactantie in sterkere mate optreden indien er meerdere vrijheden 

worden bedreigd. Zo zal bij een jongere meer rebellie te observeren zijn indien de ouder 

verbiedt om te drinken, te roken, uit te gaan en televisie te kijken, in vergelijking met 

een ouder die enkel verbiedt om uit te gaan (Brehm, 1966; Grandpre et al., 2003). Daar 
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waar de eerste jongere drie beperkingen opgelegd krijgt, is er bij de tweede jongere 

slechts één verbod waardoor deze minder snel weerstand zal vertonen dan de eerste 

jongere. 

Als derde heeft onderzoek uitgewezen dat ook bepaalde taalkenmerken een 

belangrijke plaats innemen bij het ontstaan van reactantie. Allereerst kan er sprake zijn 

van een dogmatisch taalgebruik. Hierbij tracht men via krachtige taal expliciet druk op 

te leggen in de hoop dat de ander zich zal conformeren aan de boodschap (Moss, 2008; 

Quick & Kim, 2009; Quick & Stephenson, 2008). Een voorbeeld: “Ieder normaal 

persoon weet toch dat die vrienden een slechte invloed op je hebben! Voor je het weet 

zit je aan de drugs en beland je in gevechten, je moet echt stoppen om die vrienden te 

zien!” Wanneer deze zin van naderbij wordt bekeken, kunnen een aantal sterke woorden 

en zinnen worden opgemerkt zoals: ‘moeten’ of ‘ieder normaal persoon weet toch…” 

Omwille van het expliciet benadrukken van een gevaar en een expliciet verbod, zal een 

dogmatisch taalgebruik als bedreigender worden ervaren. Een tweede taalkenmerk die 

de kans op reactantie kan verhogen, is het levendig taalgebruik. Deze stijl kenmerkt zich 

door het gebruik van sterk beschrijvende en visueel voorstelbare woorden. Omdat de 

emoties daardoor sterk worden aangesproken en de boodschap dus minder neutraal is, 

neemt de kans toe dat er reactantie zal worden ontlokt (Moss, 2008; Quick & 

Stephenson, 2008). Zo kan een levendige boodschap zijn: “Door je kamer niet netjes op 

te ruimen, zullen er beestjes beginnen te leven, die nestjes gaan maken. Voor je het weet 

is je kamer dus een dierentuin!” 

De motivatie om de eigen vrijheid te beschermen blijkt dus groter dan zich te 

conformeren aan een regel die door een ander wordt opgelegd. Dit alles zien we vaak 

optreden in bijvoorbeeld een opvoedingssituatie waarin een jongere zich de vrijheid 

voelen afgenomen door de ouders (Kakihara et al, 2009). Er zijn echter ook 

boodschappen die niet of minder op weerstand botsen zoals in het volgende voorbeeld: 

“Je bent oud genoeg om te weten met wie je omgaat en we hoeven je ook niet te zeggen 

dat je vrienden geregeld eens teveel drinken. Maar als ouders zitten we daar soms wel 

eens mee in, maar laten de keuze aan jou om om te gaan met dat risico.” Het valt 

onmiddellijk op dat de jongere hier meer keuzemogelijkheden behoudt in vergelijking 

met de dogmatische boodschap en hier minder levendige taal wordt gebruikt (Quick & 

Stephenson, 2008).  
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Autonomie-ondersteunende vs. controlerende communicatiestijl. Binnen de 

Reactantietheorie (Brehm, 1966) geldt dus de assumptie dat wanneer een situatie de 

eigen vrijheid bedreigt, er gemiddeld gezien in sterkere mate reactantie zal worden 

ontlokt. Zoals we daarnet aanhaalden bestaat er een verschil in communiceren. In wat 

volgt willen we  het belang van de algemene communicatiestijl benadrukken die derden 

kunnen toepassen wanneer men bijvoorbeeld in een bepaalde situatie een gebod of 

verbod willen opleggen. Deci en Ryan (2000) plaatsen twee algemene 

communicatiestijlen centraal namelijk enerzijds de autonomie-ondersteunende en 

anderzijds de controlerende communicatiestijl. In wat volgt gaan we na wat de 

belangrijkste verschillen zijn tussen beide. Vervolgens willen we dan ook nagaan wat de 

invloed is van de communicatiestijlen op de mate van situationele reactantie.  

Autonomie-ondersteunende communicatiestijl. Deze autonomie-

ondersteunende communicatiestijl kenmerkt zich door de keuzevrijheid die wordt 

geboden aan de jongere waardoor deze het gevoel heeft zelf aan de basis te liggen van 

zijn of haar leerproces (Deci & Ryan, 2000; Grolnick, 2003; Vansteenkiste, Simons, 

Lens & Soenens, 2004; Vansteenkiste, Soenens, Beyers & Lens, 2008). Een autonomie-

ondersteunende boodschap kenmerkt zich door een drietal componenten, namelijk: 

keuzemogelijkheden aanbieden, het aanbieden van een rationale en empathie (Deci & 

Vansteenkiste, 2004; Soenens & Vansteenkiste, 2010). 

Allereerst is het van belang dat men de jongere een optimaal aantal 

keuzemogelijkheden laat behouden die aansluiten bij de persoonlijke interesses en 

waarden (Black & Deci, 2000; Grolnick, 2003; Soenens & Vansteenkiste, 2010; Van 

Petegem, Beyers, Vansteenkiste & Soenens, 2012). Een ouder kan de keuze aan de 

jongere laten welke studierichting hij wil volgen of naar welke sportclub hij wil gaan. 

Toch dienen er in een gezin regels en grenzen te worden opgesteld om de discipline, 

veiligheid en structuur te bewaren (Grusec & Goodnow, 1994). In dergelijke situaties is 

het belangrijk dat men hierbij steeds bewaakt dat waar mogelijk toch keuzes worden 

aangeboden waarbij de zin voor initiatief en exploratie aangemoedigd blijft worden 

(Grolnick, 2003).  

Hiernaast is het eveneens belangrijk om een rationale aan te bieden (Soenens et 

al., 2007; Vansteenkiste, Soenens, Van Petegem, Wuyts & Duriez, 2012). Deci en 

Vansteenkiste (2004) toonden aan dat wanneer een oninteressante taak ingeleid werd 
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met een autonomie-ondersteunende rationale het inzicht in het belang van de taak en 

engagement het sterkst toenamen. Opdat de uitleg en motivatie maximaal begrepen zou 

worden, is het noodzakelijk dat deze geloofwaardig en aangepast is aan het 

begripsniveau van de jongere en telkens gecommuniceerd wordt op een autonomie-

ondersteunende wijze (Deci & Ryan, 2000; Deci & Vansteenkiste, 2004; Van Petegem, 

Vansteenkiste & Beyers, 2013). 

Als laatste is het eveneens belangrijk dat er een empatische houding wordt 

aangenomen bij het voorleggen van regels. Dit houdt in dat men in situaties waarbij een 

regel wordt opgelegd, men dient rekening te houden met de leefwereld van de jongere 

en er steeds geluisterd dient te worden naar de inbreng de jongeren (Grolnick, 2003; 

Soenens et al., 2007; Vansteenkiste, Sierens, Soenens & Lens, 2007). Zo zal een 

autonomie-ondersteunende ouder in een situatie waarin een regel of verwachting wordt 

voorgelegd, stilstaan bij en aandacht schenken aan bijvoorbeeld de negatieve gevoelens 

of gedachten die dit met zich meebrengt. 

We stellen dus vast dat de drie kenmerken van een autonomie-ondersteunende 

communicatiestijl een gemeenschappelijke component delen, namelijk dat ze de jongere 

ondersteunen om achter zijn keuzes en gedragingen te staan. De jongeren zullen 

hierdoor meer autonomie en vrijheid ervaren. Dit brengt met zich mee dat jongeren een 

situatie, waar een regel op een autonomie-ondersteunende manier wordt voorgelegd,  als 

zinvoller zullen ervaren waardoor er ook meer positievere gedragingen en gevoelens te 

observeren zullen zijn. Bijgevolg zal er door autonomie-ondersteunende communicatie 

bij bijvoorbeeld een taak meer toewijding en engagement vertoond worden 

(Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon & Deci, 2004) alsook een beter leerproces zijn 

(Vansteenkiste, Simons, Lens, Soenens & Matos, 2005).  

Controlerende communicatiestijl. In tegenstelling tot autonomie-ondersteuning 

zal een controlerende communicatiestijl zich kenmerken door het emotioneel en 

psychologisch onder controle krijgen van het gedrag en de gevoelens van de jongere. In 

een controlerende situatie  worden emoties, gedachten en/of ideeën van jongeren onder 

druk gezet via manipulatieve en dwingende strategieën en technieken (Barber & 

Harmon, 2002; Deci & Ryan, 2000; Kakihara & Tilton-Weaver, 2009; Moss, 2008; 

Quick & Stephenson, 2008). In vergelijking met de autonomie-ondersteunende 

communicatie zal men in dergelijke controlerende context het autonome functioneren 
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ondermijnen waardoor de jongere vaker zal handelen uit angst of schuld (Barber, 1996; 

Deci & Ryan, 2000). 

Barber en Harmon (2002; Barber, 1996) onderscheiden een viertal strategieën 

waarop psychologische controle wordt geuit. Ten eerste wordt controlerende 

communicatie gekenmerkt door schuldinductie bij de jongeren in de hoop dat deze zo 

aan de verwachting zullen voldoen. Ten tweede kan men in een situatie ook de liefde 

voor de jongere voorwaardelijk maken. Dit betekent dat men enkel aandacht schenkt 

indien de eisen van de volwassene ingewilligd worden. Ten derde kan de controlerende 

communicatiestijl angst inboezemen waarbij bijvoorbeeld gedreigd wordt met zware 

straffen indien de jongere zich niet aan de regels houdt. En als laatste kan men ook 

opteren voor een schaamte-inducerende strategie waarbij een reactie van een ouder kan 

zijn: “Schaam je je niet voor je punten? Zo zou ik nooit meer onder mijn vrienden 

durven komen hoor!”.  

In eerdere literatuur werd psychologische controle beschreven als intrusief en 

manipulatief. Er kan dus ook verwacht worden dat deze controlecommunicatiestijl moet 

vermeden. Toch zijn duidelijke regels en structuur van cruciaal belang (Schaefer, 1965). 

Grolnick en Pomerantz (2009) gaven in dit opzicht aan dat enerzijds (1) controle, als 

onder druk zetten, en anderzijds (2) controle als het bieden van structuur, vaak als 

identieke begrippen worden gebruikt. Het is echter belangrijk om een duidelijk 

onderscheid te maken tussen beide. Een controlerende communicatiestijl zal, zoals 

daarnet aangehaald, weinig ruimte laten voor het vrijwillige, autonome functioneren. 

Men wil de gedragsmatige en de psychologische leefwereld van de jongere onder 

controle houden. Het aanbieden van structuur daarentegen kan zowel op een autonomie-

ondersteunende als op een controlerende manier geboden worden. Het aanbieden van 

structuur wordt in dat opzicht gedefinieerd als het ondersteunen van de competentie van 

de jongere gekenmerkt door een consistente en duidelijke regelgeving (Grolnick & 

Pomerantz, 2009; Skinner, Johnson & Snyder 2005). Daar waar een controlerende 

communicatiestijl een positief verband vertoont met depressie (Barber, Stolz, & Olsen, 

2005), een lage zelfwaardering bij adolescenten (Soenens, Elliot, Goossens, 

Vansteenkiste, Luyten, & Duriez, 2005), zwakkere schoolprestaties (Vansteenkiste et 

al., 2004) en een verminderde motivatie om een taak te volbrengen (Vansteekiste et al., 

2005), blijkt het aanbieden van structuur daarentegen een positieve relatie te vertonen 
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met onder andere een toename van het competentiegevoel (Grolnick, & Pomerantz, 

2009; Skinner et al, 2005) en inzet bij de jongeren (Farkas & Grolnick, 2010). In deze 

masterproef zal een controlerende communicatiestijl gezien worden in het licht van het 

inperken emotionele en psychologische leefwereld van de jongere. Verder in dit werk 

zal echter de mate van structuur als voorname beschermende factor beschouwd worden 

in de opvoedingsvoorgeschiedenis. 

Relatie tussen autonomie-ondersteuning en psychologische controle. Initieel 

beschouwde men autonomie-ondersteuning en psychologische controle als twee 

uitersten op een continuüm  (Schaefer, 1965). Hierbij kenmerkte psychologische 

controle zich door onder andere dominantie, druk opleggen en agressie. Autonomie-

ondersteuning werd in datzelfde onderzoek gewoon als het tegengestelde van 

psychologische controle beschouwd. De vraag rijst echter of men psychologische 

controle en autonomie-ondersteuning als tegengestelde polen moet beschouwen op een 

continuüm, of dat deze beter kunnen beschouwd kunnen worden als twee afzonderlijke 

dimensies (Grolnick & Pomerantz, 2009). In navolging van  ondermeer Soenens et al. 

(2009) en Silk, Morris, Kanaya, en Steinberg (2003) stellen we vast dat  er een sterk 

negatief verband is tussen een controlerende en een autonomie-ondersteunende 

communicatiestijl. Wanneer psychologische controle hoog is, dan is de perceptie van 

vrijwillig functioneren laag en omgekeerd (Vansteenkiste et al., 2005). Binnen dit werk 

beschouwen we dan ook een autonomie-ondersteunende communicatiestijl als het 

aanmoedigen van vrijwillig functioneren en een controlerende stijl waar weinig tot geen 

plaats gelaten wordt om autonoom te zijn, als tegengestelde concepten (Deci & Ryan, 

2000; Grolnick, 2003). 

Invloed van de communicatiestijl op reactantie. Op basis van de 

Psychologische Reactantietheorie van Brehm (1966) kunnen we stellen dat een 

controlerende opvoedingsstijl gemiddeld gezien op sterkere reactantie zal botsen. Deze 

theorie stelt namelijk dat mensen meer reactantie ervaren wanneer de vrijwillige keuze 

over hun eigen gedrag van buitenaf ontnomen of bedreigd wordt. Eerdere theorie en 

onderzoek vonden hiervoor bevestiging waarbij men aantoonde dat een controlerende, 

intrusieve communicatiestijl de kans vergroot tot het aansluiten bij een deviante 

vriendengroep door hun kind (Soenens et al, 2009; Soenens, Vansteenkiste, Smits, 

Lowet, & Goossens, 2007) en de negatieve cognities en boosheid doen toenemen 
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(Quick & Stephenson, 2007). Hieruit blijkt dus dat psychologische controle, in 

tegenstelling tot een autonomie-ondersteunende communicatiestijl, sterkere reactantie 

zal uitlokken.  

In de literatuur vinden we aanwijzingen dat het verband tussen controle en 

reactantie ook in een ouder-kind relatie aanwezig kan zijn. Toch vonden we slechts één 

empirisch onderzoek terug die het verband heeft nagegaan tussen de mate van controle 

vs. autonomie en de specifieke reactante houding van de jongere ten aanzien van die 

specifieke regel (Vansteenkiste et al., 2012). Men toonde aan dat wanneer een ouder de 

jongere op een controlerende manier benaderde de kans op oppositioneel gedrag gezien 

toenam. Ons onderzoek gaat echter een stap verder en zal trachten na te gaan welk 

verklarend mechanisme een rol speelt in dit verband, wat verder zal worden uitgeklaard. 

Een eerste doelstelling van dit onderzoek is dan ook om het verband tussen de 

mate van controle en de mate van situationele reactantie na te gaan. Concreet zijn we in 

eerste instantie geïnteresseerd in welke mate een objectieve controlerende conditie (vs. 

autonomie-ondersteunend vs. neutraal) zal bijdragen tot meer situationele reactantie. 

Anderzijds zijn we ook geïnteresseerd in het verband tussen de mate van subjectief 

gepercipieerde controle en situationele reactantie. Bij dit laatste verband haalden 

ondermeer Vansteenkiste et al. (2012) aan dat de perceptie van een bedreiging of 

controle in sterkere mate bijdraagt tot een verhoogde kans op deviant gedrag. In 

vergelijking met alle eerdere onderzoeken zullen we in het huidige onderzoek gebruik 

maken van een vernieuwende onderzoekstechniek die zich specifiek richt op de ouder-

kind relatie. We zullen met name gebruik maken van een vignettenonderzoek waar een 

specifieke opvoedingssituatie beschreven werd, gevolgd door een reactie van de 

moeder. Door middel van een zelfrapportage gaven de jongeren dan aan in welke mate 

men reactantie ervoer. 

 

Waarom Regels Wel Opvolgen? 

Zelf-Determinatie Theorie. Uit het voorgaande is dus gebleken dat de 

bedreigde vrijheden de kans verhogen op het uitlokken van situationele reactantie. Het 

kan eveneens interessant zijn om de andere kant van de medaille te bekijken, met name 

waarom jongeren regels wel opvolgen. Dit bekijken we vanuit de Zelf-Determinatie 

Theorie (ZDT; Deci, & Ryan, 2000). De ZDT is een motivatietheorie die gebaseerd is 
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op een organismische-dialectische benadering. Hierbij behelst enerzijds de 

organismische component de aangeboren tendens bij iedere persoon om activiteiten uit 

te voeren die aansluiten bij de persoonlijke waarden en noden (Deci & Ryan, 2000; 

Ryan, & Deci, 2000). Met andere woorden wil ieder individu zo autonoom mogelijk 

functioneren waarbij men wil handelen vanuit de persoonlijke interesses en waarden. 

Anderzijds markeert de dialectische component dat deze psychologische groei altijd 

plaatsvindt in de interactie tussen de persoon en zijn omgeving. Hierbij kan de 

omgeving de persoonlijke waarden en noden ondersteunen of men kan deze 

belemmeren (Beyers et al., 2010; Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000; 

Vansteenkiste, Niemiec, & Soenens, 2010).  

Het empirisch onderzoek omtrent de ZDT is de laatste decennia is gegroeid vanuit 

een aantal onderzoeken die extrinsieke en intrinsieke motieven met elkaar wilden 

vergelijken (bv. Deci, 1971). De focus is echter doorheen de jaren veranderd naar het 

onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motieven om bepaald gedrag te stellen. 

In huidige masterproef richten wij onze aandacht op de invloed die een autonome en 

controlerende situatie uitoefent op de motivatie van de jongere om al dan niet een regel 

op te volgen. Het onderzoek hieromtrent heeft reeds thema’s belicht zoals: sport 

(Goudas, Biddle & Fox, 1994), onderwijs (Grolnick, Ryan, & Deci, 1991), 

gezondheidszorg (Ryan, Patrick, Deci, & Williams, 2008) en arbeidsprestaties (Baard, 

Deci, & Ryan, 2004; Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 

2009). Hiernaast vinden we in de literatuur ook vaak een werkstuk terug dat de ouder-

kind relatie in beeld brengt, maar vaak handelt deze over de reactantie als 

persoonlijkheidstrek, terwijl wij in ons werk het zelf-gedetermineerd functioneren bij de 

jongeren meer willen bekijken vanuit de opvoedingssituatie en meer in het bijzonder de 

moeder-kind relatie in een specifieke situatie. 

Conceptualisering internalisatie. Zoals de ZDT aanhaalt, streeft iedere jongere 

en persoon er inherent naar om activiteiten uit te voeren die aansluiten bij persoonlijke 

voorkeuren, interesses en waarden. Toch leunen regels en activiteiten niet altijd aan bij 

het persoonlijke interesseveld. Zo kan een jongere gevraagd worden om mee te helpen 

in het huishouden of om thuis te zijn om 01u00 na een avondje stappen. Toch zullen 

dergelijke extern gereguleerde regels vaak opgevolgd worden (Deci, & Ryan, 2000; 

Vansteenkiste et al., 2008). Zo kan de jongere uit het eerdere voorbeeld meehelpen in 
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het huishouden omdat hij erna een beloning krijgt of omdat hij het belang van hygiëne 

inziet.  

Het uitvoeren van activiteiten kan dus verschillen in de mate waarin ze autonoom 

of zelfgedetermineerd worden ervaren (Deci & Ryan, 2000). De ontwikkeling of groei 

van een gecontroleerde motivatie naar een meer autonome motivatie benoemt men als 

het internalisatieproces. Dit proces wordt vanuit de ZDT gedefinieerd als een “actief, 

natuurlijk proces waarbij een individu probeert om externe sociale overtuigingen, 

attitudes of gedragsregulaties geleidelijk aan te transformeren in persoonlijke waarden 

of zelfregulaties” (Deci & Ryan, 1985, 2000; Vansteenkiste & Soenens, 2008, p. 51). Zo 

zal een kind initieel een activiteit aanvatten om bijvoorbeeld een straf te vermijden. 

Naarmate het kind ouder wordt, zal hij trachten deze externe eisen eigen te  maken om 

zo meer te functioneren vanuit een persoonlijk belang en interesse. We stellen dus vast 

dat internalisatie geen dichotoom, maar eerder een dynamisch begrip is dat te situeren is 

op een continuüm, het internalisatiecontinuüm (Figuur 1).  

Vier regulatietypes. Omdat de motieven om een activiteit uit te voeren soms 

sterk uit elkaar liggen, onderscheidt de ZDT vier types van extrinsieke motivatie, 

namelijk externe regulatie, geïntrojecteerde regulatie, geïdentificeerde regulatie en 

geïntegreerde regulatie. Deze vier regulatietypes zijn te plaatsen op een continuüm die 

vertrekt bij een extern, gecontroleerde motivatie en gaat tot een geïntegreerde, 

autonome motivatie, wat ook schematisch terug te vinden is in Figuur 1.  

Helemaal links op het continuüm bevindt zich de externe regulatie. Hier staat 

het functioneren volledig in het licht van externe verplichtingen en is de internalisatie 

volledig afwezig. Men voelt zich onder druk gezet om zich aan de regels te 

conformeren. Zo zal een jongere bijvoorbeeld goede punten willen halen op school uit 

schrik dat zijn zakgeld afgenomen wordt. Hier is er dus enkel sprake van een externe 

causaliteitslocus waarbij de jongere zich onder druk gezet voelt om regels uit te voeren 

(Deci, & Ryan, 2000). 

 Een tweede vorm is de geïntrojecteerde regulatie. Hier is de regulatie nog 

steeds gecontroleerd van aard, maar in vergelijking met de externe regulatie zet men 

zichzelf onder druk. Zo voert men een bepaalde handeling uit om het zelfwaardegevoel 

op te krikken of om gevoelens van schuld, schaamte, of angst te vermijden. Het gaat 

hier dus om een partiële internalisatie waarbij de regulaties voor een stuk uit de persoon 
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zelf komen, maar nog geen deel zijn geworden van het zelf en dus nog gepaard gaan 

met een conflict en innerlijke dwang (Beyers et al., 2010). In dit geval kan het zijn dat 

een jongere goede punten behaalt omdat hij zichzelf verplicht voelt om de eerste te zijn 

van de klas. Indien hij dat niet doet, zal hij zichzelf met schuld- of schaamte opzadelen 

(Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste et al., 2008).  

Een derde vorm is de geïdentificeerde regulatie. Hierbij beschouwt de persoon 

de waarde en het belang van het gedrag als persoonlijk belangrijk. Het is dus een meer 

zelfgedetermineerde vorm van gedragsregulatie waarbij de persoon zich identificeert 

met de waarde van het gedrag en het als een deel van zichzelf ervaart (Deci & Ryan, 

2000). In vergelijking met de geïntrojecteerde regulatie zullen persoonlijke waarden aan 

de grond liggen van het gedrag en niet meer schaamte en schuld. Men handelt meer 

vanuit een gevoel van psychologische vrijheid en keuze. Als gevolg van deze autonome 

motivatie wordt deze vorm van gedragsregulatie gekenmerkt door een interne 

causaliteitslocus (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste et al., 2008). Er is hier dus sprake 

van een bijna volledige internalisatie waarbij een jongere bijvoorbeeld meer zal 

studeren omdat hij weet dat dit hem meer kennis zal bijbrengen die hem kan helpen bij 

het oplossen van een aantal problemen.  

Tot slot kan er ook sprake zijn van een geïntegreerde regulatie wat de meest 

complete vorm is van de internalisatie van extrinsieke motivatie. Deze vorm hangt sterk 

samen met geïdentificeerde regulatie, maar hier beperkt het zich niet enkel tot het 

identificeren van bepaalde waarden en normen, maar zal men deze ook integreren in 

andere aspecten van het zelf en andere levensdomeinen (Beyers et al, 2010; Deci & 

Ryan, 2000). We stellen vast dat dit regulatietype integratie veel zelfkennis en inzicht 

Figuur 1. Internalisatiecontinuüm gaande van externe tot geïntegreerde regulatie (gebaseerd op Deci & 

Ryan, 2000). 
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vereist in het eigen functioneren. Mede hierdoor is dit laatste type op het 

internalisatiecontinuüm zeer moeilijk te meten aan de hand van vragenlijsten en zal in 

het huidige werk niet verder besproken worden (Ryan, & Deci, 2000; Vansteenkiste et 

al., 2008).  

Samenvattend kunnen we dus stellen dat personen steeds op zoek zijn om zo 

autonoom mogelijk te functioneren. Er zijn echter geboden en verboden waar weinig 

keuzemogelijkheid gelaten wordt zoals het verplicht naar school gaan tot 18 jaar. Veel 

van deze externe regulaties situeren zich in de kindertijd waar ouders bijna de volledige 

controle trachten te behouden. Het handelen op basis van geïnternaliseerde en autonome 

motieven neemt echter toe naarmate een individu ouder wordt (Sheldon & Kasser, 

2001). Doordat personen dergelijke overgang doormaken naar een autonoom 

functioneren zullen er positieve effecten op de voorgrond treden. Zo gaat het 

geïnternaliseerd functioneren samen met beter presteren, zich goed voelen (Deci & 

Ryan, 2000; Ryan, & Connell, 1989) of een betere integratie van studiemateriaal 

(Grolnick & Ryan, 1987; Vansteenkiste, Simons, Lens, Soenens, & Matos, 2005). 

Tevens zijn deze effecten niet enkel vast te stellen in Westerse landen, maar ook in 

Niet-Westerse landen zoals in China, Brazilië, Rusland of Zuid-Korea (Deci, & Ryan, 

2000; Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste et al. 2008).  

Invloed van de communicatiestijl op internalisatie. Uit voorgaande 

verwachten we tevens dat samen met de inherente neiging om autonoom te 

functioneren, zal ook de communicatiestijl van de omgeving een niet te onderschatten 

rol spelen bij de mate van internalisatie (Grolnick, Ryan, & Deci, 1991; Ryan & Deci, 

2000). Eerder hebben we reeds vastgesteld dat een controlerende situatie de jongere 

onder druk zal zetten om een regel te volgen (Deci, & Ryan, 2000), terwijl een 

autonomie-ondersteunende situatie het zelf-gedetermineerd functioneren aanmoedigt 

(Soenens et al., 2007). Er kan worden verwacht dat de mate van geïdentificeerde 

regulatie toeneemt naarmate men keuzemogelijkheden aanbiedt en een rationele op een 

empatische manier voorziet (Soenens et al., 2009). Een controlerende situatie 

daarentegen die zich kenmerkt door ondermeer schuld- en schaamteinductie of 

voorwaardelijke liefde zal de kans op een externe regulatie doen toenemen (Deci et al., 

1994; Ryan, & Deci, 2000). Zo zal een jongere, die mee mag beslissen over het uur 

waarop hij thuis zal komen na een avondje stappen, het verzoek ook sterker als 
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persoonlijk waardevol ervaren. Hierdoor zal de kans op een meer geidentificeerde 

regulatie toenemen. Omgekeerd zal een controlerende situatie waar een regel wordt 

opgelegd, zonder enige inspraak van de jongere, hoogstwaarschijnlijk meer vanuit een 

externe regulatie opgevolgd worden. In lijn met deze bevindingen hebben ook eerdere 

onderzoeken het negatieve verband tussen de mate van controle en de mate van 

internalisatie op verscheidene gebieden aangetoond, zoals: educatie (Grolnick et al., 

1991), vriendschapsrelaties (Soenens & Vansteenkiste, 2005), eetgewoontes (Lessard, 

Greenberger, & Chen, 2010) en het aanvaarden van ouderlijke waarden en normen 

(Knafo & Assor, 2007).  

Een tweede doelstelling in dit onderzoek is om het verband tussen de mate van 

controle op de mate van internalisatie na te gaan. Concreet zijn we geïnteresseerd in 

welke mate een objectieve controlerende situatie enerzijds en een subjectief 

gepercipieerde controle anderzijds zullen bijdragen tot de mate van internalisatie. Dit 

zal eveneens worden nagegaan aan de hand van een vignettenonderzoek.  

 

Noodbevrediging als Verklarend Mechanisme van Reactantie en Internalisatie 

De twee voorgaande onderdelen toonden reeds aan dat een sterkere reactantie en 

een verminderde internalisatie het gevolg kunnen zijn van situaties waar vrijheden 

beperkt worden. Zo wordt vanuit de literatuur aangegeven dat onder andere een 

controlerende communicatiestijl (Deci & Ryan, 2000) en specifieke taalkenmerken tot 

negatievere outcomes leiden (Brehm, 1966; Moss, 2008; Quick & Kim, 2009; Ryan & 

Deci, 1991; Soenens et al., 2007). Mensen stellen echter voortdurend hun persoonlijke 

interessevelden bij door invloeden van de context. Vanuit de ZDT wordt dan ook 

vooropgesteld dat naast de inherente neiging om zelfgedetermineerd te functioneren er 

ook enkele specifieke elementen noodzakelijk zijn vanuit de omgeving, met name 

bevrediging van de psychologische basisnoden autonomie, competentie en 

verbondenheid (Chen et al., 2012; Deci & Ryan, 1989; Ryan & Deci, 2000). In wat 

volgt gaan we na in welke mate het bevredigen van deze basisnoden kan optreden als 

verklarend mechanisme tussen een controlerende situatie en de mate van situationele 

reactantie en internalisatie. 

Conceptualisering noodbevrediging. Binnen de ZDT krijgen de 

psychologische basisnoden een centrale plaats. Over het algemeen kunnen drie 
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psychologische basisnoden onderscheiden worden: autonomie, competentie, en 

verbondenheid (Deci, Connell, & Ryan, 1989; Ryan & Deci, 2000). Gezien het 

basisnoden zijn, betekent dit dat deze essentieel zijn voor een positief welzijn en 

psychosociale ontwikkeling onafhankelijk van de culturele context (Chen et al., 2012; 

Ryan, Deci, Grolnick, & La Guardia, 2006; Sheldon, Elliot, Kim, & Kasser, 2001; 

Soenens et al., 2007). Noodfrustratie zal dan ook vaker gelinkt zijn aan een defensieve 

houding, verminderd welzijn (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch, & Thøgersen-

Ntoumani, 2011; Deci, & Ryan, 2000). In wat volgt staan we stil bij de inhoud van deze 

drie basisnoden.  

De eerste en voornaamste behoefte in de ZDT is autonomie. Zoals eerder is 

aangehaald, hebben mensen een inherente neiging om te functioneren zonder het gevoel 

te hebben dat ze onder druk staan. Deze toestand van psychologische vrijheid komt tot 

stand wanneer jongeren de kans krijgen om te handelen op basis van wat men 

persoonlijk relevant en belangrijk vindt (Deci & Ryan, 2000; Van den Broeck et al., 

2009). Deze vorm van zelfgedetermineerde autonomie niet mag verward worden met 

autonomie als onafhankelijk functioneren. In de ZDT beslaat autonomie het gevoel van 

persoonlijk achter beslissingen of taken te staan,  waarbij men ook vrijwillig beroep kan 

doen op derden (Ryan & Deci, 2000; Van den Broeck et al., 2009). Autonomie volgens 

de separatie-individuatietheorie, als onafhankelijk functioneren (Blos, 1979) verwijst 

naar de interpersoonlijke afstand die de jongere neemt van derden. Zo kiezen jongeren 

bijvoorbeeld om onafhankelijk, zonder hulp van derden, hun huiswerk te maken, omdat 

ze zich zo autonoom voelen. Op eenzelfde manier kan een jongere beroep doen op 

anderen (afhankelijkheid) omdat hij dit voor zichzelf de beste manier vindt om leerstof 

te leren, en zich dus eveneens autonoom voelt (Brehm, 1966; Deci, & Ryan, 2000; 

Vansteenkiste et al., 2010). Het streven naar onafhankelijkheid kan dus volgens de ZDT 

plaatsvinden vanuit vrije wil of vanuit een interne/externe druk. In dit werk zullen we 

autonomie in het licht van zelf-gedetermineerd functioneren beschouwen. 

De behoefte aan relationele verbondenheid beslaat de wens om positieve relaties 

op te bouwen met anderen, zich geliefd en verzorgd te voelen en zelf voor anderen te 

kunnen zorgen (Deci & Ryan, 2000). Baumeister en Leary (1995) belichtten de sterke 

samenhang tussen de mate van verbondenheid en de emoties en cognities van een 

individu. Zo zal een gebrekkige verbondenheid vaker leiden tot psychologische en 
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fysieke gezondheidsproblemen (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000). Het is 

dus duidelijk dat individuen beschikken over een inherente motivatie en nood om 

interpersoonlijke relaties op te bouwen en te onderhouden. Deze vaststelling neemt in 

het huidige onderzoek een belangrijke plaats in omdat ook de verbondenheid tussen 

ouders en jongeren een duidelijke invloed heeft op de motivatie van de jongeren.  

Tot slot is er ook sprake van een inherente nood aan competentie. White (1959) 

begreep de nood aan competentie als een inherente neiging om een bijdrage te kunnen 

leveren in de omgeving en hierbij taken te vervullen die gewaardeerd worden. Dit 

betekent dat mensen zullen streven naar een gevoel waarbij men zich bekwaam voelt 

om taken succesvol af te werken en de vooropgestelde doelen te bereiken. Wanneer men 

echter gevoelens ervaart in de trend van falen of onbekwaamheid zal behoeftefrustratie 

ontstaan (Deci, & Ryan, 2000; Vansteenkiste et al., 2010).  

Noodbevrediging als verklarend mechanisme voor situationele reactantie. 

Bij de voorspelling van situationele reactantie, lijkt het ons interessant om na te gaan 

welk onderliggend proces hier meespeelt. Zoals eerder is gebleken, is er een duidelijk 

verband tussen de mate van controle en de mate van reactantie. Zo zal een controlerende 

situatie die weinig vrije keuzes toelaat tot een sterkere situationele reactantie leiden 

(Brehm, 1966). Om na te gaan in welke mate noodbevrediging (vs. noodfrustratie) een 

mediërend effect vertoont in dit verband zullen we (1) nagaan in welke mate een 

controlerende situatie een verband vertoont met de mate van noodbevrediging en (2) het 

verband tussen de noodbevrediging en de mate van situationele reactantie nagaan in de 

literatuur.  

In eerste instantie wordt de assumptie dat een sterkere mate van controle de mate 

van noodbevrediging zal ondermijnen, ondersteunt door de ZDT. Deze stelt voorop dat 

ieder organisme een aangeboren neiging vertoont om zijn noden te bevredigen (Deci & 

Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Iedere persoon is echter voortdurend in interactie met 

de omgeving waardoor beiden niet los van elkaar kunnen worden gezien. In dit licht gaf 

onder andere het onderzoek van Ryan en collega’s (2006) duidelijk aan dat een 

controlerende situatie, gekenmerkt door een dwingend taalgebruik, een negatief verband 

vertoont met de mate van noodbevrediging, terwijl een autonomie-ondersteunende 

situatie de noodbevrediging faciliteert (Vansteenkiste & Ryan, in press).  
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Vervolgens zijn er een aantal onderzoeken die de rol van noodbevrediging 

hebben onderzocht bij het ontlokken van oppositioneel gedrag en andere 

probleemgedragingen. Zo haalden Deci en Ryan (2000) aan dat het ondersteunen van 

deze psychologische noden positief bijdraagt tot de groei en ontwikkeling van de 

jongeren. Omgekeerd kon ook gesteld worden dat wanneer deze vrijheden worden 

beperkt door anderen, de kans op een defensieve reactie zichtbaar toeneemt. Meer 

concreet konden ondermeer Fitzsimons en Lehman (2004) empirisch aantonen dat 

wanneer een aanbeveling aan de consument inging tegen diens persoonlijke noden, er 

een sterkere reactieve houding wordt ontlokt waardoor er minder werd aangekocht. Een 

controlerende omgeving die ingaat tegen de persoonlijke basisnoden blijkt dus in 

sterkere mate reactantie uit te lokken (Vansteenkiste, Soenens, Van Petegem, & Duriez, 

2013). Zo wezen Vansteenkiste en Ryan (in press) erop dat de mate van oppositioneel 

gedrag niet het rechtstreekse effect is van een controlerende omgeving, maar eerder 

ontstaat door het gevoel dat de jongeren hebben dat hun noden niet worden 

ondersteund. Ondanks de groeiende literatuur over het belang van noodbevrediging als 

mediërende factor in het verband tussen opvoeding en  probleemgedragingen, stellen we 

vast dat er slechts weinig onderzoek is verricht naar het mediërende effect van 

noodbevrediging op situationele reactantie in een ouder-kindrelatie. In dit onderzoek 

willen we dan ook een blik werpen op de invloed van de nood om autonoom te 

functioneren op de mate van reactantie. 

Noodbevrediging als verklarend mechanisme voor internalisatie. Ook bij de 

voorspelling van internalisatie, lijkt het interessant om na te gaan welk onderliggend 

proces hier kan meespelen, aangezien hier nog niet veel onderzoek naar gebeurd is. Ook 

hier is eerder gebleken dat er in eerste instantie een duidelijk verband terug te vinden 

tussen de mate van controle en de mate van internalisatie. Hierbij stelde men vast dat 

een controlerende situatie die zich kenmerkt door dwingend en/of schuldinducerend 

taalgebruik die weinig vrije keuzes toelaat tot een verminderde mate van internalisatie 

zal leiden (Deci & Ryan, 2000). Zoals eerder is gebleken uit de ZDT stellen jongeren 

hun interesses voortdurend bij en veranderen bijgevolg ook de noden voortdurend. Het 

kan dus zijn dat deze basisnoden de brug vormen tussen een controlerende conditie en 

de mate van internalisatie (Ryan, & Deci, 2000). Een controlerende conditie waarin de 
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vrijheid wordt beperkt, zou tot noodfrustratie kunnen leiden die bijgevolg tot een 

verminderde mate van internalisatie leidt.  

Het verband tussen noodbevrediging en de mate van internalisatie werd 

aangetoond in het onderzoek van Deci, Eghrari, Patrick en Leone (1994). Men toonde 

aan dat wanneer twee of drie van de psychologische basisnoden werden ondersteund, de 

internalisatie in sterkere mate toenam, terwijl de geïntegreerde regulatie sterk afnam 

indien er slecht één of geen basisnoden werden ondersteund. Ryan, Stiller en Lynch 

(1994) benadrukken in hun onderzoek het belang van de verbondenheid met ouders en 

leerkrachten in verband met de motivatie bij het schoolse functioneren. Ook verder 

onderzoek (bv. Vansteenkiste et al., 2008; Van den Broeck et al., 2009) toonde aan dat 

de noodbevrediging naast de mate van internalisatie ook het algemeen welzijn en 

psychologisch functioneren positief beïnvloed. Dit algemeen welzijn en motivatie 

benadrukten Markland en Tobin (2010) ook in hun onderzoek. Zij haalden aan dat 

wanneer personen oefeningen dienen uit te voeren, het belangrijk is om zoveel mogelijk 

aanspraak te maken op de competentie en autonomie van de mensen om de motivatie en 

aldus een meer geïdentificeerd functioneren aan te moedigen. 

Er zijn dus ook hier duidelijke aanwijzingen terug te vinden dat er een mogelijk 

mediërend verband bestaat van noodbevrediging tussen de mate van controle en de mate 

van internalisatie. Zo duidden eerdere onderzoeken op het feit dat het niet de conditie an 

sich is die de mate van internalisatie zal aanmoedigen, maar eerder de mate van 

autonomie-, competentie-, en verbondenheidsbevrediging die het geïntegreerd 

functioneren zal promoten (Vansteenkiste & Ryan, in press). Toch blijkt ook hier dat er 

slechts beperkt onderzoek is uitgevoerd naar de mediërende rol van noodbevrediging in 

de specifieke ouder-kind relatie. 

  

Moderatie  

Op basis van het voorgaande kunnen we dus verwachten dat jongeren enerzijds 

een sterkere mate van reactantie en een verminderde internalisatie zullen vertonen in 

een controlerende conditie en dat anderzijds de noodbevrediging een verklaring kan 

bieden waarom een jongere dergelijke reacties vertoont. Tot op dit moment zijn we er 

echter van uitgegaan dat alle jongeren hetzelfde zullen reageren op een bedreigende 

situatie. Toch vinden we het in dit onderzoek ook belangrijk om ons af te vragen of de 
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ene jongere niet sterker zal reageren in vergelijking met de andere jongere op een 

controlerende situatie. Hierbij zullen we in dit werk zowel een intra- als een 

interpersoonlijke factor onderzoeken die de mate van situationele reactantie, 

internalisatie en noodbevrediging als gevolg van een controlerende opvoeding kan 

versterken of verzwakken, namelijk de mate van trekreactantie en de 

opvoedingsvoorgeschiedenis. 

Trekreactantie. Tot hiertoe hebben we reactantie beschreven als een 

motivationele en situationele toestand waarbij een jongere een bedreigde of verloren 

vrijheid tracht te herstellen (Brehm, 1966). Hierbij ging het voornamelijk om 

situationele bedreigingen die reactantie uitlokken. Onderzoekers stelden echter vast dat 

er grote interpersoonlijke verschillen terug te vinden zijn in de gevoeligheid voor en de 

sterkte van de reactantie die ontlokt wordt (Brehm & Brehm, 1981; Seibel & Dowd, 

2001). Er kan dus gesteld worden dat er naast de situationele reactantie ook sprake kan 

zijn van trekreactantie.  

Trekreactantie is een individuele gevoeligheid die de kans vergroot op het 

vertonen van psychologische situationele reactantie (Dillard & Shen, 2005; Hong & 

Faedda, 1996). Zo is doorheen de literatuur vast te stellen dat een hogere trekreactantie 

zich kenmerkt door onder andere meer agressie, dominantie, onafhankelijkheid, een 

defensieve houding, een gebrek aan tolerantie, ontkenning (Dowd & Wallbrown, 1993; 

Pavey & Sparks, 2009; Seibel & Dowd, 2001), een wens voor ongestructureerde 

supervisie (Dowd, Milne & Wiese, 1991), minder positieve attitudes en zwakkere 

intenties om boodschappen te volgen (Rains & Turner, 2007). Allereerst kunnen we dus 

verwachten dat personen die gemiddeld een hogere mate van trekreactantie rapporteren 

zich sneller bedreigd zullen voelen in een regel, deze regel naast zich neer zullen leggen 

of de boodschap minder snel zullen internaliseren.  

Vervolgens kunnen we ons afvragen of jongeren met een hogere trekreactantie 

sterker zullen reageren op een controlerende boodschap of wanneer met controle 

percipieert. Dillard en Shen (2005) gaven hierrond aan dat er een interactie bestaat 

tussen de mate van gepercipieerde bedreiging van het drankgebruik en de mate van 

gerapporteerde trekreactantie. Men gaf aan dat de situationele reactantie het sterkst was 

wanneer zowel de bedreiging als de trekreactantie hoog werden gescoord.  Analoog aan 

dit onderzoek constateerden Quick en collega’s (2008) dat jongeren in een 
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controlerende situatie meer negatieve gevoelens zullen ontwikkelen ten aanzien van de 

bedreigende reclameboodschap indien men gevoeliger is om reactantie te vertonen. Er 

kan dus worden verwacht dat er een interactie zal gevonden worden tussen de mate van 

controle en trekreactantie. Omwille dat dit effect in vorige onderzoeken zich 

voornamelijk toespitste op bijvoorbeeld preventiecampagnes (bv. Dillard & Shen, 

2005), willen wij in dit huidige onderzoek de invloed van trekreactantie bekijken in een 

specifieke ouder-kind situatie.  

Opvoedingsvoorgeschiedenis. De opvoedingsvoorgeschiedenis van de jongeren 

wordt gedefinieerd als het algemene en emotioneel-affectieve klimaat van de ouders ten 

aanzien van het kind. In de laatste 20 jaar worden hoofdzakelijk twee dimensies 

aangewend om de opvoedingsgeschiedenis in kaart te brengen, namelijk: (1) 

responsiviteit versus afwijzing en (2) een autonomie-ondersteunende versus een 

controlerende opvoeding (Baumrind, 1967). Hiernaast kan eveneens een derde dimensie 

worden onderscheiden, zijnde (3) het aanbieden van structuur versus chaos. Een 

opvoedingsgeschiedenis die zich kenmerkt door zowel responsiviteit, autonomie-

ondersteuning als een duidelijke structuur draagt bij tot een positieve psychosociale 

ontwikkeling, welzijn en motivatie van de jongeren (Grolnick, Ryan, & Deci, 1991; 

Skinner et al., 2005).  

Allereerst wordt responsiviteit vs afwijzing als één van de voornaamste dimensies 

beschouwd tijdens de opvoeding. Ouders geven blijk van responsiviteit door duidelijk te 

tonen dat ze hun kind graag zien en door zich emotioneel beschikbaar stellen wanneer 

de jongere hulp of steun zoekt (Skinner et al., 2005). Het aanbieden van warmte en 

beschikbaarheid hangt dan ook nauw samen met positieve uitkomsten zoals emotionele 

veiligheid, de sociale, verbale en intellectuele ontwikkeling (Bornstein, Tamis-

LeMonda, Hahn, & Haynes, 2008) en de motivatie van de jongeren (Skinner et al., 

2005).  

Ten tweede is ook de mate van autonomie-ondersteuning vs. psychologische 

controle een belangrijke dimensie. Evenals voorgaande autonomie-ondersteunende 

communicatie zal ook een autonomie-ondersteunende opvoeding, gekenmerkt door het 

bieden van keuzemogelijkheden, empathie en een rationale, het proces van autonoom of 

zelf-gedetermineerd functioneren promoten. Naarmate een jongere ouder wordt zal zijn 

of haar gedrag namelijk meer gelinkt zijn aan persoonlijk relevante interesses. Grolnick 
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en Ryan (1989) wezen op het feit dat een autonomie-ondersteunende opvoeding positief 

gelinkt is aan onder andere meer internalisatie en zelfregulatie. Wanneer ouders echter 

gebruik maken van psychologische controle, dan zullen jongeren zich meer onder druk 

gezet voelen te handelen naar de wensen van de ouders (Deci & Ryan, 2000; Grolnick, 

2003).  

Een derde en laatste dimensie in de opvoedingsvoorgeschiedenis, is de mete van 

structuur die aanwezig is tijdens de opvoeding. Toen deze dimensie voor het eerst 

expliciet werd beschreven stond het voorzien van duidelijke verwachtingen centraal die 

gepaard gaan met consistente en gepaste begrenzing (Schaefer, 1965). Deze 

beschrijving werd in verder onderzoek (Baumrind, 1971; Grolnick & Pomerantz, 2009; 

Grolnick & Ryan, 1989) verruimd naar de mate waarin de omgeving het individu van 

informatie, steun en begeleiding voorziet teneinde het gewenste gedrag te bereiken. Dit 

impliceert dat er niet enkel gefocust wordt op het consistent begrenzen, maar er ook 

duidelijke toekomstige doelen opgesteld worden en dat de competentie van de jongere 

ondersteund wordt (Grolnick, & Ryan, 1989; Skinner et al., 2005). Onderzoek heeft dan 

ook reeds uitgewezen dat wanneer er duidelijke, consistente grenzen en doelen 

geformuleerd worden, de motivatie en het gevoel van competentie bij de jongeren 

sterker toenemen ten aanzien van bijvoorbeeld schoolse prestaties (Farkas & Grolnick, 

2010). Omgekeerd kan dan ook worden gesteld dat wanneer de opvoeding weinig 

structuur voorziet, dit een negatieve invloed zal hebben op het competentiegevoel van 

de jongere (Connell, & Wellborn, 1991; Koestner, Ryan, Bernieri, & Holt, 1984). 

Een opvoedingsstijl die zich kenmerkt door autonomie-ondersteuning, 

responsiviteit en structuur, wordt in de literatuur vaak benoemd als een autoritieve 

opvoedingsstijl. Dit begrip werd voor het eerst aangehaald door Baumrind (1967, 1978).  

De conceptualisatie en gevolgen van dergelijke opvoedingsstijl werd de jaren erna 

uitgebreid onderzocht en men vond in de afgelopen 25 jaar steeds gelijkende resultaten 

over de invloed van de opvoedingsvoorgeschiedenis, namelijk: een positieve 

opvoedingsvoorgeschiedenis vertoont steeds een positief verband met een positieve 

psychosociale ontwikkeling bij de jongere. Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts en 

Fraleigh (1987) toonden hierbij aan dat een positieve opvoedingsvoorgeschiedenis tot 

betere schoolprestaties en inzet leiden. Steinberg en collega’s (Darling & Steinberg, 

1993; Steinberg, Lamborn, Dornbush & Darling 1992) stelden hierbij expliciet dat de 
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opvoedingsstijl van ouders het verband tussen de ouderlijke communicatie en het 

concrete opvoedingsgedrag modereert. Dit geeft evidentie de mate van bijvoorbeeld 

situationele reactantie bij jongeren op een ouderlijke boodschap versterkt wordt door de 

opvoedingsvoorgeschiedenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook vanuit de ZDT (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000) kan verwacht 

worden dat een beperking van de persoonlijke vrijheden in de mate van situationele 

reactantie sterker zullen zijn indien ook de opvoedingsvoorgeschiedenis zich kenmerkt 

door controle, weinig responsiviteit en weinig structuur. In het licht van de ZDT 

bekijken Skinner en collega’s (Skinner & Edge, 2002; Skinner & Wellborn, 1994; 

Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007) de reactie op een bedreigende situatie vanuit het 

concept coping. Dit is de bewuste poging die een jongere zal toepassen om persoonlijke 

en interpersoonlijke problemen op te lossen (Ray, Lindop & Gibson, 1982). In deze 

masterproef kan dit beschouwd worden als de mate waarin een jongere reactantie of 

internalisatie zal vertonen. Specifiek zal volgens Skinner et al. (1994, 2002, 2007) een 

bedreigende situatie aanzetten tot een specifieke copingstrategie (Figuur 2). Deze 

copingstrategie zal echter mede bepaald worden door enerzijds intrapersoonlijke 

factoren, maar eveneens door de sociale context of de opvoedingsvoorgeschiedenis. Zo 

Figuur 2. Proces van coping volgens Skinner en collega’s (1994, 2002, 2007) 
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stelt men dat wanneer een jongere opgroeit in een sociale context die zich kenmerkt 

door autonomie, responsiviteit en structuur, een adaptievere copingstrategie zal 

aanwenden in vergelijking met jongeren die opgroeien in een niet-ondersteunende 

context (Skinner & Edge, 2002). In Figuur 2 wordt dit proces schematisch voorgesteld. 

We kunnen op deze figuur eveneens vaststellen dat er ook een belangrijke rol is 

weggelegd voor intrapsychische factoren, wat evidentie levert voor de voorgaande 

moderatie van trekreactantie. Opvoedingsvoorgeschiedenis kan dus beschouwd worden 

als een mogelijke factor die het verband tussen de controle en de mate van situationele 

reactantie en internalisatie kan beïnvloeden. 

 

Onderzoeksvragen en Hypothesen 

Onderzoeksvraag 1 en hypothesen. Allereerst onderzoeken we de directe 

verbanden. Zo vragen we ons af of wat het rechtstreekse effect is van de objectief 

controlerende situatie (vs. autonomie-ondersteunend vs. neutraal) op de mate van 

situationele reactantie en internalisatie enerzijds (Hypothese 1a en 2a). Anderzijds gaan 

we het effect van de subjectief gepercipieerde controle na op de drie uitkomsten 

(Hypothese 1b en 2b). Deze subjectief gepercipieerde controle is het persoonlijke 

gevoel die een conditie oproept bij een jongere.   

 

 

 

Hypothese 1. Op basis van de Reactantietheorie van Brehm (1966) verwachten 

we allereerst dat een objectief controlerende situatie meer situationele reactantie zal 

veroorzaken bij de jongeren (Hypothese 1a). Hiernaast stellen we ook dat het effect van 

het subjectieve gevoel van controle meer reactantie zal teweegbrengen (Hypothese 1b) 

vanwege een beperking van de persoonlijke vrijheden (Vansteenkiste, et al., in press).  

Figuur 3. Schematische voorstelling van eerste onderzoeksvraag. 
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Hypothese 2. Vanuit de Zelf-Determinatie Theorie (Deci & Ryan, 2000) kunnen 

we verwachten dat zowel een objectief controlerende situatie (Hypothese 2a) als een 

subjectief ervaren gevoel van controle (Hypothese 2b) een negatief effect zullen hebben 

op de mate van internalisatie.  

 

Onderzoeksvraag 2 en hypothesen. Daar waar we in de eerste 

onderzoeksvraag het rechtstreekse effect nagaan op reactantie en internalisatie, willen 

we in de tweede onderzoeksvraag nagaan of er sprake is van een mediërende factor die 

het verband tussen communicatiestijl enerzijds en reactantie en internalisatie anderzijds 

kan verklaren. In ons onderzoek focussen we hierbij op de mate van psychologische 

noodbevrediging.  

 

 

 

 

Hypothese 3. Vanuit de ZDT verwachten we dat de noodbevrediging een 

mediator is tussen de objectieve controle (Hypothese 3a) of het subjectieve gevoel van 

controle (Hypothese 3b) en de mate van reactantie.  

Hypothese 4. Vanuit de ZDT verwachten we een mediërend effect van 

noodbevredigingssatisfactie tussen de objectieve controle (Hypothese 4a) of subjectieve 

gevoel van controle (Hypothese 4b) en de mate van internalisatie. 

 

Onderzoeksvraag 3 en hypothesen. Bij de volgende onderzoeksvraag willen 

we nagaan wat de rol is van trekreactantie. Zo zijn we allereerst geïnteresseerd in het 

hoofdeffect van trekreactantie waarbij we testen of jongeren met een hoge trekreactantie 

in sterkere mate situationele reactantie zullen vertonen, minder snel een regel zullen 

internaliseren en dat minder snel hun behoeften worden bevredigd in vergelijking met 

jongeren met een lage trekreactantie. Vanuit onderzoek van Dillard en Shen (2005) 

werd reeds duidelijk dat trekreactantie meer situationele reactantie ontlokt.  

Figuur 4. Schematische voorstelling van tweede onderzoeksvraag. 
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Naast deze hoofdeffecten willen we eveneens het interactie-effect onderzoeken 

waarbij we testen of jongeren met een hogere trekreactantie in een controlerende situatie 

(1) in sterkere mate situationele reactantie zullen vertonen, (2) minder zullen 

internaliseren en (3) er minder snel noodfrustratie zal optreden in vergelijking met een 

neutrale en autonomie-ondersteunende conditie.  

 

 

 

Hypothese 5. Jongeren met een hoge trekreactantie zullen gemiddeld genomen 

sterkere reactantie vertonen (Hypothese 5a), minder snel een regel internaliseren 

(Hypothese 5b) en minder snel hun noden bevredigd zien (Hypothese 5c). 

Hypothese 6. We verwachten dat er een interactie-effect zal zijn van 

trekreactantie waarbij een controlerende situatie vooral bij een hogere mate van 

trekreactantie een sterkere mate van situationele reactantie zal ontlokken. 

 

Onderzoeksvraag 4 en hypothesen. Als laatste willen we ook het effect nagaan 

van de algemene opvoedingsvoorgeschiedenis op reactantie, internalisatie en 

noodbevrediging. Hierbij zullen we allereerst de hoofdeffecten van de 

opvoedingsgeschiedeniscomponenten nagaan op de drie eerder vernoemde afhankelijke 

variabelen. Naast deze hoofdeffecten willen we ook de interactie-effecten waarbij we 

nagaan of een controlerende situatie vooral bij een hogere psychologische controle, 

verminderde responsiviteit en verminderde structuur meer maladaptieve reacties zal 

uitlokken. De onderzoeksvraag luidt dat ook als volgt: Zal een controlerende conditie 

vooral bij meer psychologische controle, minder responsiviteit en minder structuur een 

(a) sterkere mate van reactantie, (b) een verminderde internalisatie en (c) een minder 

sterke noodbevrediging uitlokken. 

 

Figuur 5. Schematische voorstelling van derde onderzoeksvraag 
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Hypothese 7. Een opvoedingsvoorgeschiedenis die zich kenmerkt door 

autonomie-ondersteuning, responsiviteit en structuur zal gemiddeld minder situationele 

reactantie uitlokken bij jongeren (Hypothese 7a), een sterkere internalisatie teweeg 

brengen (Hypothese 7b) en een sterkere noodbevrediging ontlokken (Hypothese 7c). 

Hypothese 8. We verwachten dat er een interactie-effect zal zijn van de aspecten 

van de opvoedingsvoorgeschiedenis waarbij een controlerende situatie vooral 

psychologische controle, minder responsiviteit en minder structuur een sterkere mate 

van situationele reactantie, een verminderde internalisatie en minder noodbevrediging 

zal ontlokken. 

  

Figuur 6. Schematische voorstelling vierde onderzoeksvraag 
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Methode 

Steekproef 

De participanten waren 173 adolescenten (59.5% meisjes en 40.5% jongens) 

tussen de 14 en 19 jaar met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar en 11 maanden (SD = 1 

jaar en 7 maanden). Alle deelnemers volgden een opleiding in het Algemeen Secundair 

Onderwijs. Van de participanten kwam 82.1% van de jongeren uit een intact twee-

oudergezin, 13.9% van de jongeren hadden ouders die gescheiden leefden, bij 2.9% was 

één ouder overleden en tot slot gaf 1.2% aan een andere gezinsstructuur te hebben. 

Bijna alle jongeren (98.8%) hadden de Belgische nationaliteit. De adolescenten 

rapporteerden dat 77.8% van de moeders hoger of universitair onderwijs hebben 

gevolgd. Hiernaast beëindigde 17.5% van de moeders de tweede cyclus en 4.1% de 

eerste cyclus van het secundair onderwijs en behaalde 0.6% van de moeders geen 

diploma of enkel dat van het lager onderwijs.  

Alvorens de analyses werden uitgevoerd, werd nagegaan of de ontbrekende data 

random ontbrekend zijn via een Little’s (1988) MCAR test. Deze analyse wees uit dat er 

geen significant verschil is tussen de data van jongeren die alle items hebben ingevuld 

en jongeren waarvan een aantal gegevens ontbraken [χ²(28) = 26.75, ns]. Bijgevolg 

werden de ontbrekende data geschat via de EM-procedure zoals beschikbaar in SPSS 

19.0, waardoor N = 173 voor alle analyses.  

Procedure 

Het onderzoek bestond uit twee delen. In eerste instantie werden de jongeren 

gevraagd om een algemene vragenlijst in te vullen (Bijlage 1). Hierin werd gepeild naar 

de achtergrondgegevens van de jongeren en werden globale constructen zoals 

trekreactantie en opvoedingsgeschiedenis bevraagd. Vervolgens werden de jongeren 

gevraagd een situationele vragenlijst in te vullen waarbij specifiek gebruik werd 

gemaakt van vignetten. In Bijlage 2 kan één van de drie vignetten als voorbeeld worden 

teruggevonden Meer bepaald werden jongeren bij het begin van deze vragenlijst 

gevraagd zich in te beelden in een situatie waarbij de jongere met de moeder had 

afgesproken op een bepaald moment thuis te komen, maar door omstandigheden te laat 

thuiskwam (zie Tabel 1). Hierna werd een autonomie-ondersteunende, een 
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controlerende of een neutrale reactie van de moeder voorgelegd aan de participanten die 

eveneens terug te vinden zijn in Tabel 1.  

 

 

Tabel 1 

Overzicht van de Situatie en de Drie Condities in de Vorm van Situationele Vignetten 

Beeld je volgende situatie in: Je hebt met je moeder afgesproken dat je op een bepaald 

moment thuis zou zijn (bv. Na een uitstapje met vrienden, na een fuif,…), en je hebt haar 

verzekerd dat je zeker op tijd thuis zou zijn. Maar, door omstandigheden ben je toch wat later 

thuis dan wat er was afgesproken. Wanneer je thuiskomt, reageert je moeder op de volgende 

manier: 

CONTROLERENDE 

CONDITIE 

“Ik zie dat je te laat thuis bent. Je stelt me nu toch wel teleur hoor, 

ik had er echt op gerekend dat je op tijd thuis zou zijn. Je wist dat 

dit voor mij belangrijk was en we waren dit ook zo afgesproken, 

of niet soms? Ik had niet verwacht dat je te laat ging zijn, ik pik 

dit dan ook niet. Zo moeilijk is dat toch niet om op tijd thuis te 

komen? 

Kijk, wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit soort situaties niet 

voor herhaling vatbaar zijn. Ik sta er op dat je de volgende keer op 

tijd bent. Wat er ook gebeurt, een afspraak is een afspraak. Je 

moet er dus voor zorgen dat je in het vervolg op tijd bent.” 

AUTONOMIE-

ONDERSTEUNENDE 

CONDITIE 

“Hoe was het? Ik zie dat je wat te laat bent. Hoe komt het dat je te 

laat bent, is er iets gebeurd of tussen gekomen? Dat kan natuurlijk 

altijd wel eens gebeuren. Om eerlijk te zijn was ik wel wat 

ongerust omdat je later was dan we hadden afgesproken. Wat 

denk je er zelf van? 

Maar goed, in het vervolg kan je misschien toch proberen op tijd 

te zijn. Want dan is het voor mij wel gemakkelijker om rekening 

te kunnen houden met een aantal dingen, als ik weet wanneer je 

thuiskomt.” 

NEUTRALE 

CONDITIE 

“Ik zie dat je te laat bent. Laat ons afspreken dat je in het vervolg 

wel op tijd komt.” 
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Algemeen omvatte de reactie een verzoek dat de jongere zich de volgende keer 

aan de afspraak zou houden. Bij het beschrijven van dit verlangen werd bij de 

controlerende conditie schuldinducerend en dwingend taalgebruik aangewend, zoals “Je 

stelt me wel teleur hoor!” of “Ik sta er op dat je de volgende keer op tijd bent!” (Harmon 

& Barber, 2002; Soenens & Vansteenkiste, 2010). De autonomie-ondersteunende 

conditie daarentegen kenmerkte zich door uitnodigende taal, empathie en een rationale 

(Grolnick, 2003; Soenens et al., 2007; Soenens & Vansteenkiste, 2010). De 

participanten werden random aan één van de condities toegewezen, waarbij in het 

huidige onderzoek 32.6% de autonomie-ondersteunende, 33.1% de controlerende en 

34.3% de neutrale conditie toegedeeld kregen.  

De afname van de vragenlijsten nam maximum een lesuur van 50 minuten in 

beslag. Vooraleer men van start ging, werd er expliciet vermeld dat de deelname 

volledig vrijwillig was en dat, indien men de vragenlijsten invulde, er absolute 

anonimiteit gegarandeerd werd. Om het mogelijk te maken om het algemene vragendeel 

te kunnen koppelen aan het situationele vragendeel werd iedere participant een unieke 

code toegewezen die voor beide delen identiek was. Hierdoor garandeerden we tevens 

de anonimiteit van iedere jongere.  

  

Opzet en Materiaal 

Vanwege de vaststelling dat er reeds algemeen onderzoek is uitgevoerd naar 

reactantie, opteerden we er voor om het situationele karakter ervan in beeld te brengen 

aan de hand van vignetten. In ons huidig onderzoek maakten we gebruik van een aantal 

Nederlandstalige vragenlijsten die gescoord werden op een 5-punten Likertschaal 

gaande van 1 (“Helemaal niet waar”) tot 5 (“Helemaal waar”). Nadat de participanten 

de vragenlijst hadden ingevuld, werd gevraagd om de situatie alsook de reactie van de 

moeder te evalueren. In vergelijking met de eerdere items werd gescoord op een 7-

puntenschaal. Dit wordt verder besproken bij de validiteitscheck. Zoals eerder vermeld 

werd er zowel een algemene als een situationeel vragendeel ingevuld door de jongeren. 

In wat volgt zullen we in eerste instantie de aangewende vragenlijsten uit het 

situationele vragendeel bespreken. Vervolgens bespreken we de vragenlijsten die op 

algemeen niveau zijn gemeten, namelijk: trekreactantie en opvoedingsvoorgeschiedenis.  
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Situationele reactantie. Om de situationele reactantie te meten, werd gebruik 

gemaakt van een recent ontworpen schaal door Vansteenkiste en collega’s (2012). De 

vragenlijst bevat vier items die het oppositioneel deviant gedrag meten die ontstaat als 

reactie op een bedreigde situatie (bv. “Ik zou rebelleren tegen deze regel” of “Ik zou het 

verzoek vierkant naast mij leggen”). Het construct oppositioneel deviant gedrag is een 

concept dat sterke overeenkomsten vertoont met psychologische reactantie (Brehm, 

1966; Dillard & Shen, 2005). Zo zal men bij beiden de autoriteit verwerpen en hierna 

een reactie vertonen waarbij men hier tegenin wil gaan. Uit voorgaand onderzoek (Van 

Petegem, Vansteenkiste & Beyers, 2013) is dan ook gebleken dat de betrouwbaarheid 

van deze schaal goed was (α = .85). De betrouwbaarheid van de situationele reactantie 

in het huidig onderzoek bedroeg α = .84.  

Internalisatie. Om na te gaan waarom jongeren het specifieke verzoek van de 

ouders al dan niet zouden volgen, werd de Self-Regulation Questionnaire aangewend 

(SRQ; Ryan & Connell, 1989). Deze vragenlijst omvatte achttien items die de drie 

mogelijke types van regulatie schetste. Zo werd na de vraag: “Als mijn moeder op deze 

manier zou reageren, zou ik dit verzoek volgen omdat…” zowel (1) de mate van externe 

regulatie (bv. “…ik anders gestraft word” en “… ik mijn moeder zou teleurstellen als ik 

het niet zou doen”); (2) de mate van introjectie (bv. “…ik vind dat ik dit aan mezelf 

verplicht ben” en “…ik me anders slecht zou voelen over mezelf”); als (3) de mate van 

identificatie (bv. “…ik mij volledig achter dit verzoek kan stellen” en “…dit een 

uitdrukking is van mijn persoonlijke waarden”) nagegaan. De betrouwbaarheid voor de 

externe regulatie was α = .67, voor introjectie α = .81 en identificatie α = .87. Deze 

betrouwbaarheden liggen in de lijn van het onderzoek van Soenens en collega’s (2009) 

waar men zeer goede betrouwbaarheden vond voor externe regulatie, introjectie en 

identificatie.  

Gebaseerd op het onderzoek van Ryan en Connell (1989) verwachten we dat de 

drie gedragsregulaties een simplex-patroon zullen vormen (Soenens, Vansteenkiste & 

Niemiec, 2009). Hierbij wordt er verwacht dat constructen die op het onderliggende 

internalisatiecontinuüm dicht bij elkaar liggen sterk positief correleren en dat 

constructen minder sterk of zelfs negatief correleren wanneer deze zich verder van 

elkaar op het continuüm bevinden. De resultaten uit huidig onderzoek wezen dan ook 

uit dat de externe regulatie positief correleert met introjectie (r = .29, p < .001) en geen 



32 

 

verband heeft met identificatie (r = .05, p = .53). Hiernaast stellen we ook vast dat de 

factor introjectie positief correleert met identificatie (r = .63, p < .001). Dit alles toont 

aan dat introjectie zich tussen de externe regulatie en identificatie bevindt, wat de 

validiteit van de schaal bevestigt.  

Op basis van de drie regulatietypes is geopteerd om een algemene 

internalisatiescore te ontwikkelen, namelijk: de Relatieve Internalisatie Index (RII; 

Soenens et al., 2009). Het gebruik van deze samengestelde score kan worden 

gerechtvaardigd vanwege de toepassing ervan in eerdere onderzoeken (Kocayörük, 

2012; Soenens et al., 2009). Om de RII te bekomen, werd een specifiek gewicht 

toegekend aan iedere factor op het internalisatiecontinuüm waarbij de geïdentificeerde 

regulatie met +3 wordt vermenigvuldigd, de scores van geïntrojecteerde regulatie met -1 

en tot slot worden de items van de externe regulatie met -2 vermenigvuldigd (Soenens 

et al., 2009). De formule ziet er dan als volgt uit:  

RII = (3 * Identificatie) + (-1 * Introjectie) + (-2 * Externe regulatie)  

Deze maat geeft de mate aan van Internalisatie waarbij een hogere score op de 

RII wijst op een hogere mate van internalisatie. Concreet zal wanneer de jongere hoger 

scoort op de RII meer de regels opvolgen omwille van persoonlijke keuzes en waarden.  

Gepercipieerde controle. Om de gepercipieerde controle na te gaan werd 

beroep gedaan op een zelf ontworpen schaal. Deze bestond uit acht items die ingeleid 

werden met de stam: “Als mijn moeder zo zou reageren, zou ik het gevoel hebben 

dat…”. Hierna wilden we enerzijds via vier items de gepercipieerde controle, gebaseerd 

op de theorie van Barber (1996), nagaan (bv. “…ze niet echt gevoelig is voor wat ik 

belangrijk vind.” en “…ze erop staat om alles op haar manier te doen.”). Anderzijds 

gingen de vier andere items de mate van gepercipieerde autonomie-ondersteuning na, 

gebaseerd op de theorie van Grolnick en collega’s (1991; bv. “…ze bereid is om te 

luisteren hoe ik over dingen denk.” en “…ze me toelaat om dingen voor mezelf te 

beslissen.”). Om tot een algemene score van gepercipieerde controle te komen, werden 

de scores van de gepercipieerde autonomie-ondersteuning omgekeerd gescoord. De 

betrouwbaarheid van deze samengestelde score bedroeg α = .83. 

Noodbevrediging. Om de bevrediging van de drie noden na te gaan, werd 

gebruik gemaakt van de recent ontwikkelde vragenlijst volgens Chen en collega’s 
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(2012). Deze vragenlijst bevatte 24 items met de stam “Als mijn moeder zo zou 

reageren, zou ik…”, die drie psychologische noodbevredigingsdimensies nagingen. 

Hiervan waren er acht items die (1) de mate van autonomiebevrediging (bv. “…een 

gevoel van keuze en vrijheid hebben.” en “…het gevoel hebben dat ik kan doen wat me 

oprecht interesseert.”); (2) de mate van competentiebevrediging (bv. “…het gevoel 

hebben dat het me zal lukken.” en “…het gevoel hebben dat ik in staat ben om aan het 

verzoek tegemoet te komen.”) en (3) de mate van relationele verbondenheid (bv. “…een 

warm gevoel hebben.” en “…me afgewezen voelen door haar.” nagingen.  

Van de acht items per dimensie waren er telkens vier items, die de noodfrustratie 

maten (bv. “…me verplicht voelen om bepaalde dingen te doen…”; “…het gevoel 

hebben dat ik faal t.o.v. mijn moeder.” en “…me een mislukkeling voelen.”), die 

omgekeerd gescoord werden. Nadat de items allen de noodbevrediging (vs. 

noodfrustratie) nagingen, werd er geopteerd om hiervan een samengestelde score te 

creëren door de scores op te tellen bij elkaar. De betrouwbaarheid voor algemene 

noodbevredigingsscore bedroeg α = .80. Dit is in overeenstemming met het onderzoek 

van Chen et al. (2012) waar een betrouwbaarheid werd rond α = .77 

Trekreactantie. Om de trekreactantie bij de jongeren na te gaan werd de Hong 

Psychological Reactance Scale aangewend (HPRS; Hong, 1992; Hong & Faedda, 1996; 

Hong, & Page, 1989). Deze vragenlijst bestond uit 14 items en peilde naar de algemene 

gevoeligheid bij jongeren om reactantie te vertonen. Voorbeeldvragen zijn: “Regels van 

mijn ouders lokken bij mij een gevoel van weerstand uit” en “Ik word kwaad als mijn 

ouders mijn keuzevrijheid beperken”. Eerder onderzoek wees uit dat deze vragenlijst 

een valide en betrouwbaar meetinstrument is om de trekreactantie te meten (Shen & 

Dillard, 2005). De betrouwbaarheid lag in dezelfde lijn met vorig onderzoek en bedroeg 

in de huidige masterproef α = .86 

Opvoedingsvoorgeschiedenis. Om de opvoedingsvoorgeschiedenis van de 

jongere te meten, werd er beroep op drie vragenlijsten die de drie 

opvoedingsvoorgeschiedeniscomponenten meten, namelijk: psychologische controle 

(vs. autonomie-ondersteuning), responsiviteit (vs. afwijzing) en structuur (vs. chaos) 

(Skinner et al., 2005) .  

We gebruikten Psychological Control Scale - Youth Self-Report (PCS-YSR; 

Barber, 1996; Rohner & Khaleque, 2003) om de psychologische controle na te gaan. 
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Deze schaal bestaat uit acht item waaronder: “Mijn moeder probeert steeds de manier 

waarop ik de dingen zie te veranderen” en “Mijn moeder onderbreekt me vaak”. Indien 

de jongere hoog scoort op deze items wijst dit er op dat de ouders meer psychologische 

controle uitoefenen. De interne consistentie van de vragenlijst bleek uit voorgaand 

onderzoek voldoende hoog, gaande van .72 tot .85 (Barber, 1996; Soenens et al., 2007; 

Soenens, Vansteenkiste, Luyckx & Goossens, 2006). Hiernaast werd ook de mate van 

de ouderlijke aanmoediging voor autonoom functioneren nagegaan aan de hand van de 

subschaal ‘Autonomy Support’ van de Perceptions of Parents Scale (POPS; Grolnick, 

Ryan, & Deci, 1991). De subschaal omvat zeven items waaronder: “Mijn moeder is 

meestal bereid om te luisteren hoe ik over de dingen denk” en “Mijn moeder laat me toe 

om dingen voor mezelf te beslissen”. De interne consistentie werd ook hier in 

verschillende studies als voldoende hoog bevonden (Ryan, La Guardia, Solky-Butzel, 

Chirkov, & Kim, 2005; Soenens et al., 2007).  

In dit werk werd er geopteerd om een samengestelde score te berekenen. Dit 

deden we door de gemiddelde scores van de autonomie-ondersteunende items af te 

trekken van de controle-items. Hierdoor werd een algemene score van psychologische 

controle (vs. autonomie-ondersteuning) gecreëerd. Deze algemene factor bereikte een 

Cronbach’s betrouwbaarheid van α = .85, wat in de lijn ligt met eerder onderzoek van 

Soenens, Vansteenkiste en Niemiec (2009).  

Om de mate van responsiviteit te meten, werd gebruik gemaakt van de Child 

Report of Parenting Behavior Inventory van Schaefer (CRPBI, 1965; Margolies & 

Weintraub, 1977). Soenens et al., 2006). Hierbij werden zeven items voorgelegd zoals: 

“Mijn moeder vindt het belangrijk om me te tonen dat ze van me houdt” en “Mijn 

moeder doet graag dingen samen met mij”. De betrouwbaarheid in ons huidig onderzoel 

lag in de lijn met het onderzoek van Soenens en collega’s (2006) en bedroeg α = 89.  

Als laatste werd ook de mate van structuur in de opvoeding nagegaan aan de 

hand een zelf ontworpen vragenlijst op basis van een nog niet-gepubliceerde schaal van 

Grolnick. Deze vragenlijst bestaat uit vijftien items die ondermeer nagaan in welke mate 

ouders consequent zijn en de mate waarin er duidelijke afspraken gemaakt worden in 

het gezien (bv. “Als het erop aankomt, zijn het mijn ouders die de baas zijn thuis.”) 

waarbij er ook negen items omgekeerd gescoord werden (bv. “Bij ons veranderen de 

regels vaak.”). De betrouwbaarheid bedroeg in het huidige onderzoek α = .72  
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Resultaten 

Preliminaire Analyses 

Validiteitscheck. Om na te gaan of de vignetten realistisch en betrouwbaar 

waren, werden zes items gescoord. Zo werd er gevraagd om zowel de situatie als de 

reactie van de moeder te beoordelen op een 7-puntenschaal, gaande van 1 (“Helemaal 

niet akkoord”) tot 7 (“Helemaal akkoord”). De beoordeling van de situatie bevroeg de 

relevantie, geloofwaardigheid, en frequentie waarin dergelijke hypothetische situatie 

zich voordoet. De de reactie van de moeder werd eveneens beoordeeld aan de hand van 

drie vragen die peilden naar het realisme van de reactie, de geloofwaardigheid en de 

frequentie waarin dergelijke reactie zich voordoet.  

 

Tabel 2  

Validiteitsinformatie met de Gemiddelden en Standaarddeviaties bij de Verschillende Condities 

 Conditie 

 Autonomie-

ondersteunend 
Neutraal  Controlerend 

Evaluatie van de situatie    

Relevantie 4.80 (1.37) 5.05 (1.15) 5.16 (1.15) 

Geloofwaardig 5.46 (1.31) 5.54 (1.22) 5.62 (1.10) 

Frequentie 5.96 (1.04) 6.02 (0.92) 6.15 (0.85) 

Evaluatie van de reactie    

Realistisch 4.57 (1.78) 4.93 (1.67) 5.15 (1.51) 

Geloofwaardig 4.48 (1.77) 5.00 (1.56) 5.11 (1.47) 

Frequentie 3.93a (1.59) 4.48ab (1.85) 5.09b (1.49) 

Noot. De gemiddelden met een verschillend subscript verschillen significant (p < .05). 

 

Op basis van Tabel 2 kon in eerste instantie op basis van de gemiddelden 

worden vastgesteld dat zowel de situaties als de reacties voor de jongeren gemiddeld 

relevant en geloofwaardig waren, en ook vrij frequent voorkwamen. Meer concreet 
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gaven de gemiddelden aan dat er bij de geschetste situatie geen gemiddelde verschillen 

werden gerapporteerd over de drie condities heen. Dit betekent dat de jongeren, los van 

de conditie die hen werd toegewezen, de inhoud van de geschetste situatie als relevant 

en  geloofwaardig beoordeelden en dat over de condities heen deze situatie zich even 

frequent voordeed. Anderzijds werd ook de reactie van de moeder over de drie condities 

heen zowel als realistisch als geloofwaardig beoordeeld. Toch stelden we vast dat de 

jongeren in de controlerende situatie aangaven dat dergelijke controlerende reactie 

vaker voorkomt in vergelijking met jongeren in de autonomie-ondersteunende conditie . 

Dit betekent dat de autonomie-ondersteunende reactie even realistisch en geloofwaardig 

is als de neutrale en controlerende reactie, maar dat een autonomie-ondersteunende 

reactie minder vaak voorkomt in vergelijking met een controlerende reactie.  

Effecten achtergrondvariabelen. Vervolgens gingen we na of er een 

significante invloed is van de achtergrondvariabelen leeftijd, geslacht en gezinsstructuur 

op de variabelen in dit onderzoek. Hiervoor werd een MANCOVA uitgevoerd, met de 

achtergrondvariabelen en hun interacties als onafhankelijke variabelen, en de 

subschalen van de metingen van situationele reactantie, internalisatie, noodbevrediging, 

gepercipieerde controle, trekreactantie en de drie aspecten van de 

opvoedingsvoorgeschiedenis: psychologische controle (vs. autonomie-ondersteuning), 

responsiviteit (vs. afwijzing), en structuur (vs. chaos) als afhankelijke variabelen. 

Hieruit bleek in eerste instantie dat er geen enkele interactie significant was. 

Vervolgens werd een model getoetst met enkel de hoofdeffecten van de 

achtergrondvariabelen als onafhankelijke variabelen. Uit de Wilks’ Lambda bleek dat er 

geen significante effecten waren van zowel leeftijd [F(8,161) = 1.62, ns], geslacht 

[F(8,161) < 1, ns], en gezinsstructuur [F(8,161) = 1.42, ns]. Op basis van deze niet-

significante resultaten besloten we in dit onderzoek om geen controlevariabelen aan te 

wenden.  

Effecten van conditie op gepercipieerde controle. Een laatste preliminaire 

analyse ging na in welke mate er een verschil is tussen de drie objectieve condities en de 

subjectief gepercipieerde controle. Hiervoor werd een ANOVA uitgevoerd waarbij de 

drie condities, namelijk controlerend, autonomie-ondersteunend en neutraal als 

onafhankelijke variabele en de gepercipieerde controle als afhankelijke variabele. Uit de 

toets bleek er een significant verband te bestaan tussen de conditie en gepercipieerde 
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controle [F(2,169) = 7.05, p < .001, η² = .08]. Uit een Tukey’s post hoc-test werd 

afgeleid dat de jongeren in de controlerende conditie (M = 2.88) gemiddeld gezien 

significant meer gepercipieerde controle rapporteerden in vergelijking met de 

autonomie-ondersteunende conditie (M = 2.42, p < .01) en de neutrale conditie (M = 

2.50, p < .05). De gemiddelde waarden van deze twee laatste condities vertoonden 

onderling geen significante verschillen.  

 

Verband Tussen Controle en Reactantie én Internalisatie  

Verband tussen controle en reactantie. Allereerst werd een ANOVA 

uitgevoerd waar de gemiddelde verschillen tussen de drie condities werden gemeten. Uit 

deze toets bleek dat er de verschillende  condities evenveel reactantie ontlokten 

[F(2,169) < 1, ns]. Uit de correlaties (Tabel 3) bleek dat de perceptie van controle wel 

een univariaat significant verband vertoonde met reactantie [F(1,171) = 6.11, p < .05]. 

Meer perceptie van controle bleek dus samen te hangen met een meer situationele 

reactantie.  

Verband tussen controle en internalisatie. Om het verband tussen een 

controlerende situatie en de mate van internalisatie na te gaan werd ook hier gekeken 

naar zowel naar de gemiddelde verschillen tussen de drie objectieve condities, als naar 

het effect van de subjectieve perceptie van deze condities. Allereerst wees de ANOVA-

analyse uit dat er geen significante verschillen waren tussen de drie verschillende 

condities op de mate van internalisatie [F(2, 169) = 1.20, ns]. Uit de correlaties (Tabel 

3) bleek dat de perceptie van controle wel een univariaat significant verband vertoonde 

met internalisatie [F(1,171) = 30.83, p < .001]. Meer perceptie van controle bleek dus 

samen te hangen met een sterkere internalisatie. Zoals werd verwacht zullen jongeren 

een regel sterker eigen maken indien men hun vrijheid minder bedreigd voelt. 
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Tabel 3  

Intercorrelaties Tussen de Onderzoeksvariabelen met Bijhorende Gemiddelden en Standaarddeviaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. * p < .05, ** p < .01  

 

 
M (SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Situationele reactantie 1.75 (0.63) 1 -.32
** -.35

** .19
* .39

** .23
** -.17

* -.28
** 

2. Internalisatie 1.84 (2.27)  1 .59
** -.39

** -.32
** -.35

** .26
** .26

** 

3. Noodbevrediging 3.60 (0.55)   1 -.72
** -.28

** -.45
** .33

** .26
** 

4. Perceptie van controle 2.60 (0.72)    1 .11 .25
** -.17

* -.15 

5. Trekreactantie 2.54 (0.56)     1 .49
** -.43

** -.30
** 

6. Psychologische controle -1.59 (1.13)      1 -.64
** .45

** 

7. Responsiviteit 3.92 (0.72)       1 .49
** 

8. Structuur 3.80 (0.43)        1 
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De Mediërende Rol van Noodbevrediging  

Bijgevolg willen we in het huidige onderzoek nagegaan in welke mate het 

verband tussen controle enerzijds en internalisatie en reactantie anderzijds gemedieerd 

wordt door noodbevrediging. Om een variabele te beschouwen als mediator dient er aan 

een viertal voorwaarden te worden voldaan (Baron & Kenny, 1986). Allereerst dient het 

directe verband tussen de onafhankelijke variabele en afhankelijke variabele te worden 

nagegaan (Stap 1). In het huidige onderzoek hebben we dit reeds in het kader van 

voorgaande onafhankelijke variabelen bekeken. Stap 2 gaat het verband na tussen de 

onafhankelijke variabele en de mediator. Wanneer ook deze stap een significant 

resultaat oplevert kan worden overgegaan naar Stap 3, waar er wordt nagegaan in welke 

mate de mediator significant bijdraagt in de voorspelling van de afhankelijke variabele, 

na controle voor de onafhankelijke variabele. Als laatste stap dienen we ook na te gaan 

of het oorspronkelijke effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke 

variabele verminderd of verdwijnt na controle voor de mediator. Pas nadat de vierde 

stap een significant resultaat aangeeft, kan er gesproken worden van een mediërend 

effect. 

Mediatie van noodbevrediging op reactantie. Uit de analyses in het kader van 

Onderzoeksvraag 1 blijkt dat de gemiddelde verschillen tussen de drie objectieve 

condities niet significant verschillen op de mate van het vertonen van situationele 

reactantie. Op basis hiervan kon ook het mediatie-effect niet verder worden nagegaan. 

Niettegenstaande werd een bijkomend exploratief onderzoek uitgevoerd. Uit een 

ANOVA bleek er een significant verband te bestaan tussen de drie objectieve condities 

en de mediator noodbevrediging [F(2,169) = 3.73, p < .05]. Meer specifiek wees de 

Tukey’s post hoc-test uit dat jongeren in de controlerende conditie (M = 3.44, p < .05) 

gemiddeld genomen significant minder noodbevrediging rapporteerden in vergelijking 

de neutrale conditie (M = 3.68). De autonomie-ondersteunende conditie (M = 3.67) 

vertoonde noch met de controlerende noch met de neutrale conditie een significant 

gemiddeld verschil.  

In tweede instantie bleek de mate van subjectief gepercipieerde controle analoog 

aan de eerste onderzoeksvraag samen te hangen met de mate van reactantie (Stap 1). De 

tweede stap toonde een significant negatief verband tussen de onafhankelijke variabele 

gepercipieerde controle en de mediator noodbevrediging [F(1,171) = 180.39, p < .001; b 
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= -.72]. Hoe meer subjectief gepercipieerde controle, hoe minder noodbevrediging er 

werd gerapporteerd. Uit Stap 3 bleek dat de mediator noodbevrediging een significante 

verandering teweeg bracht [ΔF(1,171) = 18.70, p < .001, ΔR² = .10] in de 

uitkomstvariabelen, na controle voor de onafhankelijke variabele. Zo bleek 

noodbevrediging een positieve voorspeller te zijn van situationele reactantie (b = -.44, p 

< .001), terwijl de relatie tussen de gepercipieerde controle en situationele reactantie 

verdween (Stap 4; b = -.13, ns). Tot slot werd ter controle de Sobel-test uitgevoerd 

(Sobel, 1982) om na te gaan of het indirecte effect van de onafhankelijke variabele 

gepercipieerde controle op de afhankelijke variabele situationele reactantie, via  de mate 

van noodbevrediging, significant was. De resultaten wezen uit dat de eerder gevonden 

daling van het effect van de onafhankelijke variabele inderdaad een significant niveau 

bereikt (z = -4.14, p < .001). Dit alles wees dus op een volledige mediatie van de 

mediator noodbevrediging.  

 

 

 

Mediatie van noodbevrediging op internalisatie. Vervolgens onderzochten we 

op een analoge manier ook het mediërend effect van noodbevrediging tussen de mate 

van controle en internalisatie. Analoog aan voorgaande mediatie-analyse kan ook hier 

geen mediërend effect worden nagegaan van noodbevrediging tussen de objectieve 

controlerende situatie en de mate van internalisatie. De exploratieve analyse was 

bijgevolg identiek aan voorgaande hypothese. 

De mate van gepercipieerde controle bleek daarentegen, zoals reeds is gebleken 

bij het testen van Hypothese 2, wel samen te hangen met de mate van internalisatie 

(Stap 1). Stap 2 was dezelfde analyse als hierboven en was dus significant. Bij Stap 3 

vertoonde de mediator noodbevrediging een positief verband met mate van internalisatie 

na controle voor de onafhankelijke variabele [ΔF(1,170) = 53.31, p < .001, ΔR² = .20, b 

Figuur 7. Mediatie noodbevrediging tussen subjectief gepercipieerde controle en situationele reactantie 
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= .65), terwijl het effect van de gepercipieerde controle op de mate van internalisatie 

verdween (Stap 4; b = .07, ns). Tot slot gaf ook hier de Sobel-test aan dat het indirecte 

effect significant was (z = -6.39 , p < .01). Dit alles wijst er dus op dat de eerder 

gevonden relatie tussen gepercipieerde controle en internalisatie kan verklaard worden 

door de mediator noodbevrediging. Dit wees eveneens op een volledige mediatie van de 

mediator noodbevrediging. 

 

 

Rol van Trekreactantie 

Effect van trekreactantie bij een objectieve controlesituatie. De volgende 

hypothese ging de interactie na tussen de objectieve controleconditie en de mate van 

trekreactantie in de voorspelling van situationele reactantie, internalisatie en 

noodbevrediging. Om dit te toetsen is gebruik gemaakt van een ANCOVA-analyse. Zo 

werden in eerste instantie de variabelen gestandaardiseerd waarna de analyse werd 

uitgevoerd met de conditie als fixed factor, de trekreactantie als covariaat en met een 

interactie tussen beiden, als voorspellers van situationele reactantie, internalisatie en 

noodbevrediging.  

In eerste instantie werden de effecten getoetst op situationele reactantie. Uit de 

hoofdeffecten bleek trekreactantie een significante voorspeller te zijn van situationele 

reactantie [F(1,166) = 27.09, p < .001, b = .46, η² = .14]. Net als in de eerdere analyse 

had ook hier de conditie op zich geen effect [F(1,166) < 1, ns]. De interactie-analyse 

tussen de objectieve controleconditie en trekreactantie bleek evenmin significant te zijn 

[F(2,166) < 1, ns]. Trekreactantie op zich wel een predictor is van reactantie in de 

specifieke situatie, maar het effect van de situaties/condities wordt niet gemodereerd 

door trekreactantie. Dus zelfs bij hoog trekreactante jongeren leidt de controle-conditie 

Figuur 8. Mediatie noodbevrediging tussen subjectief gepercipieerde controle en internalisatie 
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niet tot meer situationele reactantie dan de autonomie-ondersteunende conditie en dat de 

sterkte van het effect blijkt hetzelfde te zijn in de verschillende situaties.  

Ten tweede toetsten werden de effecten getoetst op de mate van internalisatie. 

De ANCOVA rapporteerde een significant hoofdeffect van trekreactantie op de mate 

van internalisatie [F(1,166) = 21.69, p < .001, b = -.34, η² = .12]. Net als in de eerdere 

analyse had ook hier de conditie op zich geen effect [F(1,166) = 2.28, ns]. Dit betekent 

dat wanneer een jongere gemiddeld genomen meer trekreactantie rapporteert, hij of zij 

minder snel een regel internaliseert. Het interactie-effect daarentegen bleek geen 

significante invloed te hebben op het verband [F(2,166) < 1, ns]. Dit betekent dat het 

effect van de conditie niet varieert naar gelang de trekreactantie. 

Tot slot toetsten we de effecten op noodbevrediging. Na het uitvoeren van de 

ANCOVA konden positieve significant hoofdeffecten van zowel de trekreactantie 

[F(1,166) = 18.66, p < .001, η² = .10] als van de specifieke conditie op de mate van 

noodbevrediging genoteerd worden [F(1,166) = 5.87, p < .01, η² = .07]. De resultaten 

toonden aan dat wanneer een jongere meer trekreactantie rapporteerde er gemiddeld 

minder sprake van noodbevrediging was (b = -.34). Het hoofdeffect van de conditie was 

eveneens significant. Dit effect toonde aan dat wanneer een jongere zich in een 

controlerende conditie bevond, in vergelijking met een autonomie-ondersteunende en 

neutrale conditie, er gemiddeld gezien minder noodbevrediging was (b = -.58). 

Bovendien bleek het interactie-effect tussen de trekreactantie en de objectieve 

controleconditie niet significant te zijn [F(2,166) < 1, ns]. Dit betekent eveneens dat het 

effect van de conditie niet varieert naar gelang de trekreactantie. 

Effect van trekreactantie bij een subjectief gepercipieerde controle. 

Vervolgens toetsten we of er sprake was van een interactie tussen de subjectief 

gepercipieerde mate van controle en trekreactantie in de voorspelling van situationele 

reactantie, internalisatie en noodbevrediging. Om dit te toetsen werd de methode van 

Baron en Kenny (1986). Hierbij werden de variabelen gestandaardiseerd en werd de 

interactieterm tussen de subjectief gepercipieerde controle en trekreactantie berekend. 

Vervolgens werd een hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd waarbij we in de eerste 

stap de hoofdeffecten van trekreactantie en subjectief gepercipieerde controle toetsten. 

In een tweede stap werd de interactieterm toegevoegd. Ook hier zal pas kunnen 

gesproken worden van een interactie indien deze laatste stap significant is.  
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In eerste instantie werden de effecten op situationele reactantie getoetst. De 

eerst stap wees uit dat trekreactantie een significante voorspeller was van situationele 

reactantie [F(2,170) = 17.51, p < .001, b = .37]. Hiernaast is er eveneens een significant 

effect van de mate van gepercipieerde controle op de mate van situationele reactantie (b 

= -.15, p < .05). Het toevoegen van de interactieterm bleek geen significant toegevoegde 

waarde te hebben in de voorspelling van situationele reactantie [ΔF(1,169) < 1, ns]. Dit 

niet-significante interactie-effect betekent dat een hoge mate van gepercipieerde 

controle wel meer situationele reactantie ontlokt, maar dit staat los van de mate waarin 

men trekreactantie rapporteert. 

Ten tweede werden de effecten getoetst op de mate van internalisatie. Uit de 

eerste stap bleek het hoofdeffect van trekreactantie significant te zijn [F(2,170) = 25.79, 

p < .001]. De resultaten wezen hierbij uit dat wanneer een jongere meer trekreactantie 

rapporteert, hij gemiddeld genomen het verzoek minder internaliseerde (b = -.29, p < 

.001). Hiernaast was er een significant effect van de mate van gepercipieerde controle 

op internalisatie (b = -.29, p < .001). Wanneer vervolgens de interactieterm tussen 

gepercipieerde controle en trekreactantie werd toegevoegd, vonden we geen significant 

interactie-effect op internalisatie [ΔF(1,169) < 1, ns]. Dit niet-significante interactie-

effect betekent dat een hoge mate van gepercipieerde controle eveneens minder 

internalisatie ontlokt, maar dat dit los staat van de mate waarin men trekreactantie 

rapporteert. 

Tot slot werden de effecten eveneens op noodbevrediging getoetst. Allereerst 

werd een significant hoofdeffect gevonden voor de trekreactantie [F(2,170) = 105.54, p 

< .001]. Meer specifiek wees het effect er op dat men bij een hogere trekreactantie 

minder sterke noodbevrediging rapporteerde (b = -.20, p < .001). Hiernaast was er 

eveneens een sterk negatief significant effect van de mate van gepercipieerde controle 

op noodbevrediging (b = -.70, p < .001). In de tweede stap bleek er bij de toevoeging 

van de interactieterm tussen gepercipieerde controle en trekreactantie geen significante 

verandering  te zijn [ΔF(1,169) = 1.03, ns]. Een hoge mate van gepercipieerde controle 

zal dus wel minder noodbevrediging ontlokken, maar dit staat los van de mate waarin 

men trekreactantie rapporteert. 
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Rol van De Opvoedingsvoorgeschiedenis 

Effect van Opvoedingsvoorgeschiedenis bij een Objectieve Controleconditie. 

Een volgende hypothese heeft betrekking op de vraag of er sprake is van een interactie 

tussen de objectieve controlecondities en de drie aspecten van de 

opvoedingsvoorgeschiedenis met name: controlerende vs autonomie-ondersteunende 

opvoeding, responsiviteit vs. afwijzing en structuur vs. chaos, in de voorspelling van 

reactantie, internalisatie en noodbevrediging. Er werd opnieuw gebruik gemaakt van 

ANOVA-analyses om deze verbanden te toetsen. Hierbij weerden de effecten van elke 

opvoedingsdimensie afzonderlijk getoetst, om problemen met multicollineariteit te 

vermijden. In totaal werden negen analyses uitgevoerd (3 opvoedingsdimensies x 3 

uitkomstvariabelen).  

In eerste instantie toetsten we de effecten op situationele reactantie. Hiervoor 

werden drie afzonderlijke ANOVA-analyses uitgevoerd, namelijk: een eerste met als 

moderator psychologische controle, een tweede met de moderator responsiviteit en een 

derde met de moderator structuur. Uit de eerste analyse bleken er significante 

hoofdeffecten te zijn [F(1,166) = 8.66, p < .01]. Meer bepaald was het psychologische 

controle die een sterkere mate situationele reactantie ontlokte (b = .24, p < .01). Net als 

in de eerdere analyse had ook hier de objectieve conditie op zich geen effect [F(2,166) 

< 1, ns]. De interactie-analyse tussen de objectieve controleconditie en trekreactantie 

bleek niet-significant te zijn [F(2,166) < 1, ns]. Uit de tweede analyse bleek het 

hoofdeffect van responsiviteit eveneens significant te zijn op de mate van situationele 

reactantie (b = -.17, p < .05). De objectieve conditie had echter ook hier geen 

significante invloed op de situationele reactantie [F(2,166) < 1, ns]. De interactie-

analyse tussen de objectieve controleconditie en de mate van responsiviteit leverde 

eveneens een niet-significant resultaat op [F(2,166) < 1, ns]. Een laatste analyse met de 

mate van reactantie als onafhankelijke variabele wees op een significant effect van 

structuur. Dit effect wees er op dat naarmate er meer structuur aanwezig was in de 

opvoedingsvoorgeschiedenis, er ook in mindere mate situationele reactantie optrad (b = 

-.27, p < .001). Net als voorgaande analyses leverde ook hier het interactie-effect tussen 

de objectieve controleconditie en trekreactantie een niet-significant resultaat op 

[F(2,166) < 1, ns]. Psychologische controle, minder responsiviteit en minder structuur 

in de opvoedingsvoorgeschiedenis waren op zich wel predictoren van een toename van 
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situationele reactantie, maar het effect van de objectieve condities varieerde niet 

naargelang deze moderatoren aanwezig waren. 

In de tweede instantie toetsten we de effecten op de mate van internalisatie. De 

drie afzonderlijke ANOVA-analyses werden op dezelfde wijze uitgevoerd. Uit de drie 

analyses vonden we dat de hoofdeffecten van de drie moderatoren, namelijk een 

psychologische controle [F(1,166) = 26.75, p < .001, b = -.36, η² = .14], responsiviteit 

[F(1,166) = 17.33, p < .001, b = .28, η² = .10] als structuur [F(1,166) = 11.90, p < .001, 

b = .27, η² = 0.07) een significant verband vertoonden. Net als de vorige analyse hadden 

de hoofdeffecten van de objectieve condities geen enkele significant invloed op de mate 

van internalisatie [F(2,166) < 1, ns]. De drie afzonderlijke interactie-analyses tussen de 

objectieve controlesituatie en psychologische controle [F(2,166) < 1, ns], responsiviteit 

[F(2,166) < 1, ns] als structuur in het gezin [F(2,166) < 1, ns], bleken allen niet 

significant te zijn. Psychologische controle, minder responsiviteit en minder structuur in 

de opvoedingsvoorgeschiedenis waren dus op zich wel predictoren van een minder 

sterke internalisatie, maar het effect van de objectieve condities op internalisatie 

varieerde eveneens niet naargelang deze aspecten van de opvoedingsvoorgeschiedenis 

als moderator aanwezig waren. 

Vervolgens gingen we opnieuw met drie ANOVA-analyses na wat de effecten 

van de opvoedingsvoorgeschiedenis zijn noodbevrediging. Uit de eerste analyse bleek 

het hoofdeffect van psychologische controle significant te zijn [F(1,166) = 55.22, p < 

.001, b = -.48, η² = .25]. In tegenstelling tot de vorige analyses vertoonde de conditie 

hier wel een significant effect [F(2,166) = 7.64, p < .001]. In een controlerende conditie 

bleek, ten opzichte van de neutrale conditie, significant minder noodbevrediging 

gerapporteerd te worden (b = -.57, p < .001), terwijl er geen significant verschil werd 

genoteerd tussen een neutrale en autonomie-ondersteunende conditie. (b = -.04, ns). De 

interactie-analyse tussen de objectieve controleconditie en psychologische controle 

leverde een niet-significant effect op [F(2,166) < 1, ns]. Uit de tweede analyse bleek het 

hoofdeffect van responsiviteit een positief effect te hebben op de mate van 

noodbevrediging [F(1,166) = 27.57, p < .001, b = .38, η² = .14). Het hoofdeffect van de 

conditie bleek hier eveneens significant te zijn [F(2,166) = 7.22, p < .001]. Net als de 

vorige analyse bleek in een controlerende conditie (b = -.61, p < .001) ten opzichte van 

de neutrale conditie, significant minder noodbevrediging gerapporteerd te worden, 
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terwijl er geen significant verschil werd genoteerd tussen een neutrale en autonomie-

ondersteunende conditie (b = -.04, ns). De interactie-analyse tussen de objectieve 

controleconditie en psychologische controle bleek niet-significant te zijn [F(2,166) < 1, 

ns]. De derde analyse wees eveneens op een positief significante invloed van structuur 

[F(1,166) = 13.06, p < .001, b = .27, η² = .07) en van de objectieve conditie [F(2,166) = 

4.37, p < .05] op de mate van noodbevrediging. Net als de vorige analyse bleek in een 

controlerende conditie (b = -.47, p < .05) ten opzichte van de neutrale conditie, 

significant minder noodbevrediging gerapporteerd te worden, terwijl er geen significant 

verschil werd genoteerd tussen een neutrale en autonomie-ondersteunende conditie (b = 

-.02, ns). De interactie-analyse tussen de objectieve controleconditie en psychologische 

controle bleek eveneens niet-significant te zijn [F(2,166) < 1, ns]. Psychologische 

controle, minder responsiviteit en minder structuur in de opvoedingsvoorgeschiedenis 

alsook de objectieve conditie waren dus op zich wel predictoren van een mindere 

noodbevrediging, maar het effect van de objectieve condities op internalisatie varieerde 

eveneens niet naargelang deze drie moderatoren aanwezig waren. 

Effect van opvoedingsvoorgeschiedenis bij gepercipieerde controle. De 

laatste hypothese toetste of er sprake was van een interactie tussen de subjectief 

gepercipieerde controle en de opvoedingsvoorgeschiedenis in de voorspelling van 

situationele reactantie, internalisatie en noodbevrediging. Om deze vraag te toetsen 

werd opnieuw gebruik gemaakt van de regressiebenadering zoals beschreven door 

Baron en Kenny (1986). Bij deze onderzoeksvraag werden opnieuw negen analyses 

uitgevoerd (3 opvoedingsvoorgeschiedeniscomponenten x 3 uitkomstvariabelen).  

In eerste instantie toetsten we de effecten op situationele reactantie. (1) Bij de 

eerste analyse wees de eerste stap op één of meerdere significant hoofdeffecten 

[F(2,170) = 6.59, p < .001]. Psychologische controle bleek als significante predictor van 

situationele reactantie te fungeren (b = .20, p < .01). De mate van gepercipieerde 

controle had geen significant effect (b = .13, ns). De tweede stap wees op een niet-

significante interactie tussen de subjectief gepercipieerde controle en de mate van 

psychologische controle op de mate van situationele reactantie [ΔF(1,169) = 1.18, ns].  

(2) Bij een volgende analyse met als moderator responsiviteit wees de eerste stap 

op een significant hoofdeffect [F(2,170) = 107.24, p < .001] van de mate van 

gepercipieerde controle (b = .16, p < .05), maar niet van de moderator zelf (b = -.14, ns). 
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Wanneer in de tweede stap de interactieterm werd toegevoegd, bleek het geen 

significant toegevoegde waarde te hebben in de voorspelling van situationele reactantie 

[ΔF(1,169) < 1, ns]. Dit betekent mindere mate van responsiviteit in de opvoeding op 

zich niet bijdraagt tot een sterkere situationele reactantie. Ook bij de interactie blijkt dat 

een mogelijk effect van responsiviteit los staat van de mate waarin men controle 

percipieert.  

(3) Bij de laatste analyse met als moderator structuur werden een significante 

hoofdeffecten [F(2,170) = 9.22, p < .001] van zowel de mate van structuur (b = .26, p < 

.001) als de mate van gepercipieerde controle (b = .15, p < .05) gerapporteerd. Wanneer 

in de tweede stap de interactieterm werd toegevoegd, bleek ook deze geen significant 

toegevoegde waarde te hebben in de voorspelling van situationele reactantie [ΔF(1,169) 

< 1, ns]. Over de drie analyses heen waren psychologische controle en minder structuur 

in de opvoedingsvoorgeschiedenis op zich predictoren van situationele reactantie, maar 

de significante effecten van de subjectief gepercipieerde controle op de situationele 

reactantie varieerden niet naargelang deze drie moderatoren aanwezig waren. 

Vervolgens toetsten we de effecten op de mate van internalisatie. De drie 

afzonderlijke hiërarchische regressieanalyses werden op dezelfde wijze uitgevoerd als 

voorheen. (1) De eerste stap bij de eerste hiërarchische regressieanalyse toonde 

eveneens significante hoofdeffecten [F(2,170) = 23.72, p < .001] aan van zowel 

psychologische controle (b = .27, p < .001) als de subjectief gepercipieerde controle (b 

= -.32, p < .001). De tweede stap wees uit dat de interactie tussen de subjectief 

gepercipieerde controle en de mate van psychologische controle in de opvoeding geen 

significant toegevoegde waarde had in de voorspelling van de mate van internalisatie 

[ΔF(1,169) < 1, ns].  

(2) Bij een volgende analyse met als moderator responsiviteit wees de eerste stap 

eveneens op significante hoofdeffecten [F(2,170) = 20.08, p < .001] van zowel de 

moderator zelf (b = .20, p < .01) als van de mate van gepercipieerde controle (b = -.36, p 

< .001). De tweede stap vertoonde analoog aan vorige analyses geen significant 

interactie-effect tussen de subjectief gepercipieerde controle en responsiviteit in de 

voorspelling internalisatie [ΔF(1,169) = 1.30, ns].  

(3) De volgende  analyse werd uitgevoerd met de moderator structuur. De eerste 

stap wees op significante hoofdeffecten [F(2,170) = 20.64, p < .001] van zowel de 
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structuur in de opvoedingsvoorgeschiedenis (b = .21, p < .01) als van de mate van 

gepercipieerde controle (b = -.36, p < .001). De tweede stap toonde net als de vorige 

analyses een niet-significant interactie-effect tussen de subjectief gepercipieerde 

controle en responsiviteit in de voorspelling van situationele reactantie [ΔF(1,169) < 1, 

ns]. Over de drie analyses heen waren psychologische controle, minder responsiviteit en 

minder structuur in de opvoedingsvoorgeschiedenis op zich predictoren van een minder 

sterke internalisatie, maar de significante effecten van de subjectief gepercipieerde 

controle op de situationele reactantie varieerden niet naargelang deze moderatoren 

aanwezig waren. 

Tot slot toetsten we drie hiërarchische regressieanalyses waar de effecten op de 

mate van noodbevrediging nagegaan werden. (1) De eerste regressieanalyse gaf 

significante hoofdeffecten aan [Stap 1; F(2,170) = 23.72, p < .001] van zowel 

psychologische controle (b = .29, p < .001) als de subjectief gepercipieerde controle (b 

= -.64, p < .001). De tweede stap wees op een niet-significante interactie tussen de 

subjectief gepercipieerde controle en de mate van psychologische controle in de 

voorspelling van internalisatie [ΔF(1,169) = 2.84, ns]. 

(2) De volgende regressieanalyse met als moderator responsiviteit wees 

eveneens op significante hoofdeffecten [Stap 1; F(2,170) = 107.24, p < .001] van zowel 

de moderator zelf (b = .22, p < .01) als van de mate van gepercipieerde controle (b = -

.68, p < .001). Het niet-significant interactie-effect {Stap 2; [ΔF(1,169) = 1.30, ns]} 

wees er op dat een hoge mate van gepercipieerde controle minder noodbevrediging 

ontlokte, maar dat dit los stond van de mate van gerapporteerde responsiviteit.  

(3) Tot slot beschouwden we de moderator structuur. De eerste stap wees 

eveneens op significante hoofdeffecten [F(2,170) = 98.70, p < .001] van zowel de 

structuur in de opvoedingsvoorgeschiedenis (b = .16, p < .01) als van de mate van 

gepercipieerde controle (b = -.69, p < .001). De tweede stap toonde eveneens een niet-

significant interactie-effect tussen de subjectief gepercipieerde controle en responsiviteit 

in de voorspelling van situationele reactantie [ΔF(1,169) = 1.30, ns]. Over de drie 

analyses heen waren psychologische controle, minder responsiviteit en minder structuur 

in de opvoedingsvoorgeschiedenis op zich predictoren van een minder sterke 

internalisatie, maar de significante effecten van de subjectief gepercipieerde controle op 

de situationele reactantie varieerden niet naargelang deze moderatoren aanwezig waren.  
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Bespreking en Conclusie 

Reactantie is een concept dat reeds binnen heel wat domeinen aan onderzoek 

werd onderworpen, zoals in onderzoek naar de effecten van reclameboodschappen of 

voorlichtingscampagnes (Grandpre et al., 2003; Warner, 1977). Vanuit de 

literatuurstudie is echter gebleken dat reactantie in een specifieke ouder-kind relatie nog 

maar in weinig onderzoek werd aangehaald. Binnen deze masterproef wilden we hier 

dan de aandacht vestigen. Door middel van vignetten werd er in eerste instantie getoetst 

of een controlerende conditie en de subjectief gepercipieerde controle tot sterkere 

reactantie (Brehm, 1966) en tot minder internalisatie (Deci & Ryan, 2000) zouden 

leiden. Daaropvolgend werd getoetst of de mate van noodbevrediging deze voorgaande 

verbanden medieert. Als laatste wilden we nagaan of specifieke intra- en 

interpersoonlijke factoren een rol spelen in de mate waarin er verschillen zijn tussen 

jongeren in de mate waarin situationele reactantie, internalisatie en noodbevrediging 

ervaren. Zo onderzochten we respectievelijk de modererende effecten van trekreactantie 

en opvoedingsvoorgeschiedenis. 

 

Bespreking Onderzoeksresultaten 

Verband tussen controle, situationele reactantie en internalisatie. Een eerste 

hypothese die we toetsten, was of de mate van controle meer situationele reactantie 

enerzijds en minder internalisatie zou ontlokken anderzijds. In het huidige onderzoek 

blijken jongeren in een objectief controlerende conditie niet meer situationele reactantie 

of minder internalisatie te vertonen in vergelijking met een autonomie-ondersteunende 

of neutrale conditie. Jongeren die daarentegen meer subjectieve controle percipiëren 

blijken echter wel meer reactantie en minder internalisatie te vertonen.  

Deze bevindingen uit het huidige onderzoek blijken dus slechts deels in de lijn te 

liggen van de verwachtingen. Op basis van theorie en voorgaand onderzoek werd 

namelijk verwacht dat een objectief controlerende communicatiestijl in sterkere mate 

reactantie en in mindere mate internalisatie met zich mee zou brengen. In tegenstelling 

met wat verwacht kan worden op basis van de Psychologische Reactantietheorie van 

Brehm (1966) blijkt een controlerende conditie in het huidige onderzoek niet meer 

reactantie uit te lokken, in vergelijking met een autonomie-ondersteunende en neutrale 
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conditie. Deze onverwachte bevindingen liggen veeleer in de lijn van Deci en Ryan 

(1987). Zij gaven aan dat gedrag niet zozeer wordt ontlokt door de objectieve 

controlesituatie op zich, maar wel door de ‘functional significance’ of de 

psychologische betekenis die aan de situatie woord toegekend door het individu. Dit 

betekent dat  eenzelfde objectieve situatie voor verschillende mensen een verschillende 

betekenis kan hebben. Deze betekenis of interpretatie van de situatie zal op zijn beurt 

eerder het specifieke gedrag voorspellen. In dezelfde lijn benadrukten ondermeer 

Skinner en collega’s (2002, 2007) het belang van de “appraisal” of de inschatting van 

de situatie bij het ontlokken van een maladaptieve reactie, zoals reactantie. Een 

controlerende boodschap kan bij de ene persoon als uitdaging gezien of geïnterpreteerd 

worden, terwijl deze voor een ander als bedreiging wordt geëvalueerd. Dit toont aan dat 

de gevolgen van een bepaalde objectieve situatie sterk afhankelijk zijn van de 

inschatting die de jongere maakt. 

Parallel aan deze bedenking wees ook deze masterproef op het belang van het 

subjectieve gevoel van controle in de voorspelling van situationele reactantie en 

internalisatie (Deci en Ryan, 1987, 2000). Zo zal de mate waarin jongere de situatie als 

controlerend ervaren en interpreteren voornamelijk afhangen van de functional 

significance en de appraisal. Ook ondermeer Vansteenkiste en collega’s (2012) toonden 

aan dat de mate van gepercipieerde controle bij adolescenten een sterkere voorspeller is 

voor het vertonen van reactantie en een verminderde internalisatie. Deze bevindingen 

sluiten eveneens allen sterk aan bij de eerdere literatuur omtrent de ZDT van Deci en 

Ryan (2000; Ryan & Deci, 2000). Hier haalt men ook aan het dat het in eerste instantie 

de subjectieve ervaring van de persoonlijke vrijheid is, die verklaart waarom jongeren 

internalisatie dan wel reactantie zullen vertonen.  

Noodbevrediging als verklarend mechanisme. In de tweede onderzoeksvraag 

gingen we na of de mate van noodbevrediging als verklarend mechanisme optreedt in de 

eerdere verbanden. Uit de exploratieve analyse blijkt er een negatief verband te zijn 

tussen een objectief controlerende conditie en de mate van noodbevrediging. Anders 

gezegd zal een jongere minder autonomie, competentie en verbondenheid ervaren 

indien de ouders hem of haar benaderen met een controlerende communicatie, in 

vergelijking met een autonomie-ondersteunende of neutrale conditie. Verder vinden we 

wel telkens een volledige mediatie van noodbevrediging bij het verband tussen 
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subjectief gepercipieerde controle en de mate van situationele reactantie en 

internalisatie. Uit de resultaten merken we op dat jongeren als gevolg van een subjectief 

ervaren controle minder noodbevrediging zullen ervaren, wat op zijn beurt  een sterkere 

mate van situationele reactantie en een mindere internalisatie zal ontlokken. 

Deze bevindingen liggen deels in de lijn van de verwachtingen. In eerste 

instantie geven de resultaten net als voorgaande onderzoeksvraag aan dat het 

voornamelijk de subjectieve inschatting is van de situatie die bijdraagt tot maladaptieve 

reacties (Deci & Ryan, 1987; Skinner & Wellborn, 1994). Connell en Wellborn (1991) 

benadrukken in het licht van deze hypothese dat psychologische noden en interesses 

steeds sterker deel uitmaken van het ‘zelf’. Aangezien gepercipieerde controle een 

subjectieve beoordeling is, is de kans groter dat deze meer aanleunt bij de persoonlijke 

noden. Vansteenkiste en Ryan (in press) vonden eveneens theoretische evidentie dat 

noodbevrediging als voornaamste voorspeller fungeert bij oppositioneel gedrag en ander 

gerelateerd probleemgedrag. In het licht van internalisatie toonde het onderzoek van 

Deci, Eghrari, Patrick en Leone (1994) aan dat wanneer twee of drie van de 

psychologische basisnoden werden ondersteund, de internalisatie in sterkere mate 

toenam, terwijl deze sterk afnam indien er slecht één of geen basisnoden werden 

ondersteund. Indien deze psychologische noden dus niet worden ondersteund, zal een 

jongere minder geneigd zijn om een regel op te volgen (Markland & Tobin, 2010). 

Trekreactantie en opvoedingsvoorgeschiedenis als moderatoren. Verder 

bleek het verband tussen de mate van controle en situationele 

reactantie/internalisatie/noodbevrediging nergens gemodereerd te worden, noch door de 

mate van trekreactantie noch door de opvoedingsvoorgeschiedenis. Jongeren met een 

hoge trekreactantie of een negatieve opvoedingsvoorgeschiedenis gemiddeld gezien niet 

meer situationele reactantie of een verminderde internalisatie en noodbevrediging 

vertonen in een objectief controlerende situatie in vergelijking met jongeren met een 

lage trekreactantie of positieve opvoedingsvoorgeschiedenis. We zien echter wel dat er 

hoofdeffecten zijn waarbij jongeren met een hoge trekreactantie of negatieve 

opvoedingsvoorgeschiedenis meer maladaptieve reacties vertonen. Hiernaast stellen we 

net als ik voorgaande onderzoeksvragen vast dat subjectief gepercipieerde controle bij 

jongeren leidt tot meer situationele reactantie en minder internalisatie, in tegenstelling 

tot de objectieve controleconditie. 
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Deze bevindingen liggen ten dele in de lijn van de verwachtingen. In eerste 

instantie stellen we vast dat trekreactantie en opvoedingsgeschiedenis op zich wel de 

mate van situationele reactantie en een verminderde internalisatie en noodbevrediging 

kunnen verklaren bij de jongeren. Dit ligt in de lijn van het onderzoek van ondermeer 

Brehm en Brehm (1981) die benadrukten dat personen met een hogere trekreactantie 

zich sneller zullen afzetten tegen een situatie die als bedreigend wordt beschouwd. Meer 

concreet benadrukten Quick en Stephenson (2008) dat bij een boodschap omtrent het 

gebruik van zonnecrème of het aanzetten tot meer sport meer situationele reactantie zal 

ontlokken indien de persoon een hogere trekreactantie heeft. Ook in de context van 

alcoholconsumptie (Allen, Sprenkel, & Vitale, 1994; Foxcraft, Lister-Sharp & Lowe, 

1997; Ricciardelli & McCabe, 2008), tabakgebruik (Grandpre et al., 2003; Miller, 

Burgoon, Grandpre, & Alvaro, 2006) of de weerstand tegen het advies van de arts 

(Graybar, Antonuccio, Boutilier, & Varble, 1989) werd telkens aangehaald dat een 

hogere trekreactantie de kans significant verhoogd dat personen in sterkere mate de 

aanbeveling naast zich neer leggen. In hetzelfde licht kan in de literatuur ook evidentie 

aangehaald worden voor het gevonden directe verband tussen de 

opvoedingsvoorgeschiedenis en het al dan niet opvolgen van een regel. Ondermeer Deci 

en Ryan (1985; 2000) geven in hun onderzoek aan dat wanneer ouders communiceren 

op een duidelijke, respectvolle manier, de jongeren zich meer zullen inzetten en 

gemotiveerd zullen zijn om een regel op te volgen. Ook Connell en Wellborn (1991) 

halen aan dat wanneer jongeren een positieve opvoedingscontext hebben, ze zich meer 

verbonden zullen voelen met de leerkrachten en ze een sterkere inzet en betere 

schoolprestaties zullen hebben. Een verklaring hiervoor is eveneens in dit onderzoek te 

situeren. Jongeren die in een positieve opvoedingscontext opgroeien, zullen zich meer 

autonoom, competent en verbonden voelen in relatie met anderen. Door dit positief 

zelfwaardegevoel vertonen deze jongeren een adaptievere emotionele, cognitieve en 

gedragsmatige reacties. Deze vaststelling is eveneens te linken aan de ZDT (Deci & 

Ryan, 2000) waar de noden van de jongeren centraal staan. Zo stelt men dat het 

ondersteunen van deze psychologische noden positief bijdraagt tot de groei en 

ontwikkeling van de jongeren.  

In tweede instantie werd er op basis van eerdere theorie en voorgaand onderzoek 

verwacht dat jongeren met een hogere trekreactantie of een negatievere 



53 

 

opvoedingsvoorgeschiedenis een sterkere mate van situationele reactantie  en een 

mindere internalisatie en noodbevrediging zouden vertonen indien men zich in een 

controlerende situatie bevindt. In tegenstelling tot wat verwacht kan worden op basis 

van het onderzoek van ondermeer Dillard en Shen (2005), lijkt het effect van 

trekreactantie in het huidige onderzoek geen invloed uit te oefenen op het verband 

tussen controle en situationele reactantie en internalisatie in huidige studie. Het is wel 

zo dat de mate van subjectief gepercipieerde controle bij jongeren het sterkst 

samenhangt met meer negatieve uitkomsten maar dat deze niet beïnvloed wordt door de 

mate van trekreactantie. Een mogelijke verklaring van het uitblijven van deze interactie-

effecten kan gelinkt worden aan de mate van coping die de jongeren aanwenden 

(Skinner & Edge, 2002; Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). Beiden gaan gepaard met 

cognitieve processen die voorafgaan op de overte reactie. Jongeren die bijvoorbeeld 

opgroeien in een warm opvoedingsklimaat zullen vaker adaptievere copingstrategieën 

aanwenden die gericht zijn op probleemoplossing en zich minder richten op de angst 

(Segrin, Woszidlo, Givertz & Montgomery, 2013). Het kan dus zijn dat de jongeren in 

het onderzoek meer adequate copingstrategiëen hanteren waardoor de interactie-effecten 

niet aanwezig zijn. Hiernaast kunnen we eveneens weer verwijzen naar de functional 

significance of appraisal die de jongeren  toekennen aan een bepaalde situatie (Deci en 

Ryan, 1987; Skinner, 2002). Het feit dat we geen interactie-effecten vonden, kan wijzen 

op het feit dat de subjectief gepercipieerde controle de sterkste invloed uitoefent op de 

mate van situationele reactantie en internalisatie. Het blijkt dus zo te zijn dat jongeren 

even sterk zullen reageren op een aanbeveling of regel indien men subjectieve controle 

percipieert vanwege dan betekenis die men verleent aan de situatie. Hierbij zal de mate 

van trekreactantie of de opvoedingsvoorgeschiedenis de reactie niet versterken. 

 

Sterktes en Beperkingen van het Onderzoek  

De huidige studie kent een aantal sterktes. De eerste sterkte heeft betrekking op 

het feit dat er gebruik is gemaakt van een vignettenonderzoek. Aan de hand van 

dergelijke hypothetische situaties kan de jongere zich meer inleven de specifieke 

situatie, waardoor de kans op onderrapportage, in vergelijking met gewone 

vragenlijsten, daalt  (Kakihara & Tilton-Weaver, 2009). De jongeren beschouwden de 

situaties en reacties van de moeder als geloofwaardig en realistisch wat ook in deze 
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masterproef het gebruik van vignetten legitimeert. Hierbij levert het vignettenonderzoek 

in huidige masterproef het voordeel dat heeft gepoogd om te verbanden binnen te 

brengen in een specifieke ouder-kind interactie, waar vorig onderzoek zich 

voornamelijk toespitste op schoolse- en werkprestaties, reclameboodschappen en 

sensibiliseringscampagnes (Quick et al., 2008). 

Een volgende sterkte is dat er binnen dit onderzoek ook gezocht werd naar 

onderliggende en verklarende processen, die het verband tussen de mate van controle en 

situationele reactantie en internalisatie mogelijks konden verklaren. Door ondermeer 

noodbevrediging aan te brengen werd reactantie niet enkel beschouwd als een 

intrapersoonlijke reactie, maar ook als interpersoonlijke reactie Vansteenkiste & Ryan, 

2013; Vansteenkiste, Soenens, Van Petegem, & Duriez, 2013). Het feit dat een objectief 

controlerende situatie niet, maar gepercipieerde controle wel voorspellend is voor de 

mate van noodbevrediging en situationele reactantie kan de vraag doen rijzen naar 

eventuele moderatoren tussen de objectieve situatie en de mate van subjectief 

gepercipieerde controle. Zo stellen we in dit onderzoek wel gemiddeld een nulverband 

vast, maar het kan goed zijn dat sommige jongeren toch een negatievere reactie 

vertonen. Verder onderzoek kan bijvoorbeeld nagaan of trekreactantie of andere 

persoonlijkheidskenmerken het verband tussen een controlerende conditie en de 

subjectief gepercipieerde controle modereren.  

Naast deze eerder genoemde sterktes, kent deze masterproef ook een aantal 

beperkingen. Een eerste beperking van dit onderzoek is dat het louter gebaseerd is op 

zelfrapportage, wat mogelijks een invloed heeft op sterkte van sommige verbanden, 

bijvoorbeeld door gedeelde variantie. Verder is het ook zo dat voorde metingen enkel de 

visie van de adolescenten bevroegen. Het zou een verbetering voor de studie zijn indien 

de vragenlijsten ook werden ingevuld vanuit het standpunt van de ouders ook hun eigen 

opvoedingsstijl dienen te beoordelen. Bovendien werden de vragenlijsten enkel 

bevraagd ten aanzien van de jongere hun moeder en niet naar beide ouders. Dit zou 

toelaten om differentiële effecten na te gaan van onder andere de gepercipieerde 

opvoedingsstijl van moeders en vaders. Het gebruik van vragenlijsten brengt ook met 

zich mee dat er slechts een aantal reacties kunnen worden nagegaan. Zo zijn er 

ongetwijfeld meerdere manieren om om te gaan met een bedreigende situatie zoals 

bijvoorbeeld negotiatie waarbij de jongere in overleg zal treden met de ouders. Verder 
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onderzoek kan zich dus eventueel toespitsen op meerdere gedragingen die de jongere 

kan stellen in een bedreigende situatie. 

Een volgende beperking van deze studie is de cross-sectionele opzet waardoor 

de verbanden zijn gebaseerd op correlaties. Op basis van deze data kunnen we dus geen 

sluitende conclusies trekken betreffende de richting van de verbanden. Zo is het 

mogelijk dat noodbevrediging niet de bron is voor situationele reactantie of 

internalisatie, maar  dat de causaliteit eerder omgekeerd is (Deci & Ryan, 2000). 

Longitudinaal onderzoek is dus zeker aangewezen om de richting van de verbanden na 

te kunnen gaan. Op die manier kan de invloed van verandering over tijd nagegaan 

worden. De ontwikkeling van interesses en specifieke noden krijgen gedurende de 

adolescentie namelijk volop vorm.  Het kans interessant zijn om verder longitudinaal 

onderzoek te voeren in welke mate de psychologische noden belangrijk geacht worden 

over de tijd heen. Jongeren hebben op jonge leeftijd meer nood aan warmte of 

responsiviteit van de ouders. Naarmate men ouder wordt kan het zijn dat de nood om 

autonoom te functioneren meer centraal staat. Om deze redenen lijkt een longitudinaal 

design zeker aangewezen. 

Een laatste beperking betreft de homogeniteit van de steekproef. De 

vragenlijsten werden namelijk enkel in het Algemeen Secundair Onderwijs afgenomen 

waardoor andere onderwijsvormen niet in dit onderzoek werden opgenomen. Vanwege 

de soms minder sterke effecten op reactantie kan dit blijk geven dan deze jongeren uit 

het ASO een cognitieve strategie hanteren om om te gaan met een bedreiging. Het kan 

dus enerzijds interessant zijn om ook in andere onderwijsnetten de verbanden na te 

gaan. Bovendien kan toekomstig onderzoek ook gebruik maken van klinische 

populaties. Binnen deze klinische context kom je immers meer extremen tegen, zoals 

jongeren die een hogere mate van trekreactantie bezitten (Seibel & Dowd, 2001). In 

verder onderzoek zou het dus interessant zijn na te gaan of de gevonden verbanden 

gelijkaardig zijn in een klinische populatie. 

Slotconclusie en Implicaties 

Het feit waarom jongeren soms niet opvolgen wat hen wordt voorgelegd, blijkt 

dus een gegeven te zijn waarvoor men zowel intra- als interpersoonlijke factoren een 

verklaring kan vinden. De centrale bevinding binnen deze masterproef is dat de 



56 

 

perceptie van controle de sterkste predictor is van het al dan niet opvolgen van een regel 

is, in vergelijking met een objectieve controlerende situatie. Dit is een belangrijk 

klinisch gegeven. Wanneer een ouder op een autonomie-ondersteunende wijze een 

aanbeveling doet en dus het beste voor heeft met de jongere, kan het gesprek alsnog met 

een slaande deur eindigen als de jongere deze boodschap als dwingend of controlerend 

ervaart. Wanneer een jongere situationele reactantie vertoont, kan het aangeraden zijn 

om na te gaan welke specifieke noden werden bedreigd. Zo kan de jongere bij een 

bepaalde boodschap het gevoel krijgen niet verbonden te zijn of niet competent of 

autonoom geacht wordt. Wanneer een ouder dergelijke reactie opmerkt, kan men 

uitgebreider stilstaan bij de jongere zijn noden. Dit alles zal eveneens belangrijk zijn bij 

het internaliseren van een regel waardoor een jongere deze als persoonlijk relevant zal 

beschouwen en vanuit een eigen overtuiging zal navolgen.  

 Bij het ontlokken van een reactante houding kunnen dus eveneens intra- en 

interpersoonlijke factoren een rol spelen. In deze masterproef beschouwden we als 

intrapersoonlijke factor de mate van trekreactantie en als interpersoonlijke factor de 

opvoedingsvoorgeschiedenis. In eerste instantie kan worden aangenomen dat jongeren 

in sterkere mate situationele reactantie zullen vertonen indien een jongere een hogere 

mate van trekreactantie heeft. Toch zal noch een objectieve, nog subjectieve 

controlerende situatie in combinatie met meer trekreactantie in sterkere mate 

situationele reactantie of een verminderde internalisatie uitlokken bij de jongeren. Een 

laatste belangrijke bevinding lag in de lijn met eerdere niet-significante interactie-

effecten. Een opvoedingsvoorgeschiedenis die zich kenmerkt door weinig autonomie, 

responsiviteit en structuur zal op zich een sterkere mate van situationele reactantie en in 

mindere mate internalisatie uitlokken. De objectieve controleconditie leidt, ongeacht de 

opvoedingsvoorgeschiedenis, niet tot meer situationele reactantie of internalisatie in 

vergelijking met de autonomie-ondersteunende conditie. 

De kans dat jongeren zich zullen afzetten tegen regels wordt dus vaak uitgelokt 

door de communicatiestijl in de opvoeding. Toch wijst deze masterproef uit dat het niet 

de objectieve controleconditie, maar wel voornamelijk de mate van subjectief 

gepercipieerde controle is die bijdraagt tot minder internalisatie of een reactie als: “Ik 

doe toch mijn eigen goesting!”   
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Bijlagen 

Bijlage 1. Algemene vragenlijst. 

Bijlage 2. Situationele vragenlijst/vignetten. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Hallo, 

 

 

Wij doen aan de Universiteit Gent al een tijdje onderzoek over jongeren. Deze vragenlijst gaat 

over de relaties die jongeren hebben met hun moeder en over wat jongeren denken over zichzelf. 

We zouden je graag willen vragen of je zou willen meewerken aan ons onderzoek.  

 

 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Eerst zouden we je willen vragen om deze bundel in 

te vullen, dewelke meer algemene zaken bevraagt over de relatie met je ouders, hoe je jezelf ziet, 

enz. Eenmaal je dit hebt ingevuld, mag je aan de begeleider naar het tweede deel vragen. In deze 

tweede vragenlijst wordt je gevraagd je een specifieke situatie voor te stellen. Het is dan ook de 

bedoeling dat je deze tweede bundel volledig los van de eerste vragenlijst invult. 

 

 

De vragen worden niet altijd op dezelfde manier beantwoord. Lees dus goed de instructies bij 

elk onderdeel en bovenaan elke bladzijde. De meeste stellingen worden beantwoord door een 

cijfer te omcirkelen, dat aangeeft in welke mate de stelling waar is. 

   

 

We zouden je willen vragen om de stellingen eerlijk te beantwoorden. Je antwoorden zijn enkel 

bruikbaar als ze jou goed beschrijven. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Als je 

twijfelt, volg dan gewoon je eerste idee of gevoel. 

 

 

Het invullen van deze vragenlijst verloopt dan ook volledig anoniem. Daarom zouden we je wel 

willen vragen om je code (zie rechter bovenhoek) op je tweede vragenbundel te herhalen. 

 

 

Alvast heel erg bedankt voor je medewerking! 

 

Maarten Delabie 

Stijn Van Petegem 

Prof. Wim Beyers 

 

DEEL 1 

CODE:…… 

 

Bijlage 1. Algemene 

vragenlijst 



 

 

ACHTERGRONDGEGEVENS 

 

DATUM VAN VANDAAG: Dag…………Maand…………Jaar………… 

GEBOORTEDATUM: Dag…………Maand…………Jaar………… 

 

1. Leeftijd: ……… jaar 

 

2. Geslacht:      1  Jongen 

       2  Meisje 

 

3. Afkomst:      1  Belg 

       2  Andere, namelijk………………………… 

 

4. Gezin: 1 Mijn ouders wonen samen. 

 2 Mijn ouders zijn gescheiden. 

 3 Eén van mijn ouders is overleden. 

 4 Andere, namelijk………………………… 

 

5. Mijn moeder  is voor mij: 1 mijn echte moeder. 

    2 mijn stiefmoeder. 

 3 mijn pleegmoeder. 

 4 andere, namelijk………………………… 

 

6. Mijn vader is voor mij: 1 mijn echte vader. 

 2 mijn stiefvader. 

 3 mijn pleegvader. 

 4 andere, namelijk………………………… 

 

7. Opleiding: 1 Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 

 2 Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 

 3 Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) 

 4 Kunst Secundair Onderwijs (KSO) 

 5 andere, namelijk………………………… 

 

8. Opleiding van mijn moeder:      1 Geen diploma of lager onderwijs 

 2 Eerste cyclus van het secundair onderwijs 

 3 Tweede cyclus van het secundair onderwijs 

 4 Eén of twee jaar specialisatie of hoger onderwijs zonder diploma 

 5 Hoger niet-universitair onderwijs 

 6 Hoger universitair onderwijs 

 7 Andere, namelijk………………………… 

 



 

 

MIJN MOEDER EN IK 

 

 

Hieronder volgen enkele stellingen in verband met de relatie met je moeder. Lees de stellingen aandachtig, en 

omcirkel vervolgens steeds het cijfer dat het beste bij jou past, volgens de instructies. 

 

Deze uitspraak is … 

1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet waar 
Eerder niet waar 

Soms wel en soms 

niet waar 
Eerder wel waar Helemaal waar 

 

Mijn moeder… 

1. …maakt dat ik me beter voel, nadat ik mijn problemen met haar heb besproken. 1 2 3 4 5 

2. …probeert steeds de manier waarop ik de dingen zie te veranderen. 1 2 3 4 5 

3. …laat me mijn eigen plannen maken voor de dingen die ik doe. 1 2 3 4 5 

4. …verwacht dat ik de regels in ons gezin volg. 1 2 3 4 5 

5. …glimlacht vaak naar mij. 1 2 3 4 5 

6. …verandert van gespreksonderwerp telkens wanneer ik iets te vertellen heb. 1 2 3 4 5 

7. …is meestal bereid om te luisteren hoe ik over dingen denk. 1 2 3 4 5 

8. ...probeert ervoor te zorgen dat ik begrijp waarom bepaalde regels in ons gezin 

belangrijk zijn. 

1 2 3 4 5 

9. …kan ervoor zorgen dat ik me beter voel als ik van streek ben. 1 2 3 4 5 

10. …onderbreekt me vaak. 1 2 3 4 5 

11. …is niet echt gevoelig voor wat ik belangrijk vind. 1 2 3 4 5 

12. …legt de redenen voor bepaalde regels in ons gezin uit. 1 2 3 4 5 

13. …doet graag dingen samen met mij. 1 2 3 4 5 

14. …geeft me de schuld van de problemen van andere gezinsleden. 1 2 3 4 5 

15. …laat mij kiezen wat ik doe, telkens als dat mogelijk is. 1 2 3 4 5 

16. …laat me wegkomen met dingen die ik niet zou mogen doen. 1 2 3 4 5 

17. …vrolijkt me op als ik droevig ben. 1 2 3 4 5 

18. …begint altijd opnieuw over fouten die ik vroeger heb gemaakt. 1 2 3 4 5 

19. …laat me toe om dingen voor mezelf te beslissen. 1 2 3 4 5 

20. …wordt boos op me zonder waarschuwing. 1 2 3 4 5 

21. …geeft mij veel zorg en aandacht. 1 2 3 4 5 

22. …is minder vriendelijk tegen me wanneer ik niet hetzelfde denk als haar. 1 2 3 4 5 

23. …staat erop om alles op haar manier te doen. 1 2 3 4 5 

24. …maakt duidelijk wat ze van mij verwacht. 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet waar 
Eerder niet waar 

Soms wel en soms 

niet waar 
Eerder wel waar Helemaal waar 

Mijn moeder… 

25. …vindt het belangrijk om me te tonen dat ze van me houdt. 1 2 3 4 5 

26. …kijkt me niet meer aan wanneer ik haar heb teleurgesteld. 1 2 3 4 5 

27. …laat me toe om de dingen te doen die ik wil. 1 2 3 4 5 

28. …legt niet uit waarom we thuis bepaalde regels hebben. 1 2 3 4 5 

29. …praat niet meer met me als ik haar gevoelens gekwetst heb. 1 2 3 4 5 

30. Als het erop aankomt, zijn het mijn ouders die de baas zijn thuis. 1 2 3 4 5 

31. Vaak weet ik niet wat mijn moeder wil dat ik doe. 1 2 3 4 5 

32. Bij mij thuis veranderen de regels vaak. 1 2 3 4 5 

33. Als ik in de problemen kom, weet ik nooit hoe mijn moeder zal reageren. 1 2 3 4 5 

34. Bij mij thuis is niemand echt de baas. 1 2 3 4 5 

35. Als mijn moeder zegt dat ze iets zal doen, doet ze het vaak niet echt. 1 2 3 4 5 

36. Bij mij thuis zijn het meestal mijn ouders die het laatste woord hebben. 1 2 3 4 5 

37. Niemand leidt ons huishouden. 1 2 3 4 5 

HOE ZIE IK MEZELF 

 

Hieronder volgen een aantal uitspraken over jou. Lees ze aandachtig, en geef vervolgens aan in welke 

mate de uitspraak van toepassing is op jou, door een cijfer te omcirkelen. 
 

1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet waar 
Eerder niet waar 

Soms wel en soms 

niet waar 
Eerder wel waar Helemaal waar 

 

1. Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf. 1 2 3 4 5 

2. Ik ben niet tevreden over de manier waarop ik leef. 1 2 3 4 5 

3. Ik ben best tevreden met mezelf. 1 2 3 4 5 

4. Ik zou vaak liever iemand anders zijn. 1 2 3 4 5 

 5. Ik ben best tevreden met hoe ik ben. 1 2 3 4 5 

6. Ik houd me meestal aan de regels. 1 2 3 4 5 

7. Ik doe vaak dingen die me in de problemen brengen. 1 2 3 4 5 

8. Ik ben meestal tevreden over hoe ik mij gedraag. 1 2 3 4 5 

9. Ik doe dingen waarvan ik weet dat ik ze niet zou moeten doen. 1 2 3 4 5 

10. Ik gedraag me meestal zoals van mij verwacht wordt. 1 2 3 4 5 



 

 

REGELS VAN MIJN OUDERS 

 

Hieronder volgen nog enkele stellingen in verband met de relatie met je ouders. Lees de stellingen 

aandachtig, en omcirkel vervolgens steeds het cijfer dat het beste bij jou past, volgens de instructies. 

 

Deze uitspraak is … 

1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet waar 
Eerder niet waar 

Soms wel en soms 

niet waar 
Eerder wel waar Helemaal waar 

1. Regels van mijn ouders lokken bij mij een gevoel van weerstand uit. 1 2 3 4 5 

2. Ik vind het opwindend om mijn ouders tegen te spreken. 1 2 3 4 5 

3. Als mijn ouders iets verbieden, denk ik meestal “Dat is nu precies wat ik 

ga doen”. 
1 2 3 4 5 

4. Het idee alleen al om afhankelijk te zijn van mijn ouders maakt me 

boos. 
1 2 3 4 5 

5. Ik vind advies van mijn ouders een beperking van mijn privacy. 1 2 3 4 5 

6. Ik raak gefrustreerd wanneer ik niet in staat ben om vrij en 

onafhankelijk van mijn ouders beslissingen te nemen. 
1 2 3 4 5 

7. Het stoort me wanneer mijn ouders dingen aan mij uitleggen die 

overduidelijk zijn. 
1 2 3 4 5 

8. Ik word kwaad als mijn ouders mijn keuzevrijheid beperken. 1 2 3 4 5 

9. Raad van mijn ouders zet mij meestal aan juist het omgekeerde te doen. 1 2 3 4 5 

10. Ik ben enkel tevreden als ik volledig uit vrije wil kan handelen. 1 2 3 4 5 

11. Ik verzet mij als mijn ouders me proberen te beïnvloeden. 1 2 3 4 5 

12. Het maakt me kwaad als mijn ouders zich opstellen als een rolmodel 

voor mij. 
1 2 3 4 5 

13. Als mijn ouders me dwingen om iets te doen, wil ik gewoon het 

tegenovergestelde doen. 
1 2 3 4 5 

14. Het stelt me teleur als ik anderen zie toegeven aan de regels en 

verwachtingen van hun ouders. 
1 2 3 4 5 

15. Ik denk soms dat mijn ouders niet mijn echte ouders zijn, maar wel 

acteurs. 
1 2 3 4 5 

16. Ik vind het belangrijk dat mensen op tijd komen. 1 2 3 4 5 



 

 

MIJN GEDRAG EN GEVOELENS 

Hieronder kan je een reeks stellingen vinden over je gedrag en je gevoelens. Deze vragen gaan over hoe 

je nu bent of in de afgelopen 6 maanden bent geweest. Gelieve deze stellingen te beantwoorden aan de 

hand van de volgende schaal: 

0 1 2 

Helemaal niet Een beetje of soms Duidelijk of vaak 

 

1. Ik doe te jong voor mijn leeftijd 0         1          2 

2. Ik drink alcohol zonder dat mijn ouders dat goed vinden 0         1          2 

3. Ik maak veel ruzie 0         1          2 

4. Ik maak dingen waar ik aan begin niet af 0         1          2 

5. Er is heel weinig wat ik leuk vind 0         1          2 

8. Ik vind het moeilijk om me te concentreren 0         1          2 

10. Ik heb moeite met stilzitten 0         1          2 

13. Ik voel me in de war 0         1          2 

14. Ik huil veel 0         1          2 

16. Ik ben gemeen tegen anderen 0         1          2 

17. Ik zit vaak overdag te dromen 0         1          2 

19. Ik probeer veel aandacht te krijgen 0         1          2 

20. Ik verniel mijn eigen spullen 0         1          2 

21. Ik verniel de spullen van anderen 0         1          2 

22. Ik gehoorzaam mijn ouders niet 0         1          2 

23. Ik ben ongehoorzaam op school 0         1          2 

26. Ik voel mij niet schuldig als ik iets gedaan heb wat ik niet had moeten doen 0         1          2 

28. Ik hou me niet aan de regels thuis, op school, of ergens anders 0         1          2 

29. Ik ben bang voor bepaalde dieren, situaties, of plaatsen anders dan school 0         1          2 

30. Ik ben bang om naar school te gaan 0         1          2 

31. Ik ben bang dat ik iets slechts zou kunnen doen of denken 0         1          2 

32. Ik heb het gevoel dat ik perfect moet zijn 0         1          2 

33. Ik heb het gevoel dat niemand van mij houdt 0         1          2 

35. Ik voel me waardeloos of minderwaardig 0         1          2 

37. Ik vecht veel 0         1          2 

39. Ik ga om met jongens en meisjes die in moeilijkheden geraken 0         1          2 

41. Ik doe dingen zonder erbij na te denken 0         1          2 

42. Ik ben liever alleen dan met anderen 0         1          2 

43. Ik lieg of bedrieg 0         1          2 



 

 

0 1 2 

Helemaal niet Een beetje of soms Duidelijk of vaak 
 

45. Ik ben nerveus, zenuwachtig, of gespannen 0         1          2 

47. Ik heb nachtmerries 0         1          2 

50. Ik ben te angstig of bang 0         1          2 

51. Ik voel me duizelig of licht in mijn hoofd 0         1          2 

52. Ik voel me erg schuldig 0         1          2 

54. Ik voel me erg moe zonder dat ik weet waarom 0         1          2 

56a. Ik heb last van pijnen (geen buikpijn of hoofdpijn) 0         1          2 

56b. Ik heb last van hoofdpijn 0         1          2 

56c. Ik voel me misselijk 0         1          2 

56d. Ik heb oogproblemen 0         1          2 

56e. Ik heb huiduitslag of andere huidproblemen 0         1          2 

56f. Ik heb last van buikpijn 0         1          2 

56g. Ik moet overgeven 0         1          2 

56h. Ik heb last van andere lichamelijke problemen, namelijk ……………………… 0         1          2 

57. Ik val mensen lichamelijk aan 0         1          2 

61. Mijn schoolwerk is slecht 0         1          2 

63. Ik ga liefst om met oudere jongens of meisjes  0         1          2 

65. Ik weiger om te praten 0         1          2 

67. Ik loop van huis weg 0         1          2 

68. Ik schreeuw veel 0         1          2 

69. Ik ben gesloten of hou dingen voor mezelf 0         1          2 

71. Ik schaam me gauw of voel me niet op mijn gemak 0         1          2 

72. Ik sticht brandjes 0         1          2 

75. Ik ben te verlegen 0         1          2 

78. Ik let niet goed op of ben snel afgeleid 0         1          2 

81. Ik steel thuis 0         1          2 

82. Ik steel buitenshuis 0         1          2 

86. Ik ben koppig 0         1          2 

87. Mijn stemming of gevoelens veranderen plotseling 0         1          2 

89. Ik ben achterdochtig 0         1          2 

90. Ik vloek of gebruik vieze woorden 0         1          2 

91. Ik denk erover om mijzelf te doden 0         1          2 

94. Ik pest anderen veel 0         1          2 



 

 

95. Ik ben snel driftig 0         1          2 

96. Ik denk te veel aan seks 0         1          2 

97. Ik dreig mensen om hen pijn te doen 0         1          2 

99. Ik rook sigaretten 0         1          2 

101. Ik sla lessen over of spijbel op school 0         1          2 

102. Ik heb niet veel energie 0         1          2 

103. Ik ben ongelukkig, verdrietig of depressief 0         1          2 

104. Ik ben luidruchtiger dan andere jongens of meisjes 0         1          2 

105. Ik gebruik drugs 0         1          2 

111. Ik probeer met anderen weinig te maken te hebben 0         1          2 

112. Ik maak me vaak zorgen 0         1          2 

 

HOE ZIE IK MEZELF? 

In de nu volgende lijst ziet u 30 woorden over algemene persoonlijkheidskenmerken. Wij vragen u aan te 

geven in welke mate u denkt dat deze eigenschappen bij u aanwezig zijn. Hoe ziet u zichzelf op dit moment 

in vergelijking met andere mensen?  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Klopt 

helemaal niet 

Klopt niet Klopt meer 

niet dan wel 

Klopt deels 

niet, deels wel 

Klopt meer 

wel dan niet 

Klopt wel Klopt 

helemaal wel 

 

1. prettig 1 2 3 4 5 6 7  16. nauwkeurig 1 2 3 4 5 6 7 

2. fantasierijk 1 2 3 4 5 6 7  17. spraakzaam 1 2 3 4 5 6 7 

3. prikkelbaar 1 2 3 4 5 6 7  18. vernieuwend 1 2 3 4 5 6 7 

4. slordig 1 2 3 4 5 6 7  19. behulpzaam 1 2 3 4 5 6 7 

5. terughoudend 1 2 3 4 5 6 7  20. ongerust 1 2 3 4 5 6 7 

6. onderzoekend 1 2 3 4 5 6 7  21. schuchter 1 2 3 4 5 6 7 

7. zenuwachtig 1 2 3 4 5 6 7  22. aangenaam 1 2 3 4 5 6 7 

8. zorgvuldig 1 2 3 4 5 6 7  23. artistiek 1 2 3 4 5 6 7 

9. stil 1 2 3 4 5 6 7  24. angstig 1 2 3 4 5 6 7 

10. hulpvaardig 1 2 3 4 5 6 7  25. netjes 1 2 3 4 5 6 7 

11. snel geraakt 1 2 3 4 5 6 7  26. teruggetrokken 1 2 3 4 5 6 7 

12. ordelijk 1 2 3 4 5 6 7  27. systematisch 1 2 3 4 5 6 7 

13. gesloten 1 2 3 4 5 6 7  28. sympathiek 1 2 3 4 5 6 7 

14. veelzijdig 1 2 3 4 5 6 7  29. nerveus 1 2 3 4 5 6 7 

15. vriendelijk 1 2 3 4 5 6 7  30. creatief 1 2 3 4 5 6 7 

 

DIT WAS DEEL 1! NU MAG JE AAN DE BEGELEIDER DEEL 2 VRAGEN.



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dit is deel 2 van het onderzoek. Start eerst met het opschrijven van je code (zie vorige 

vragenlijst) in de rechterbovenhoek.  

 

Hieronder krijg je een scenario van een situatie te lezen. De bedoeling is dat je bij het invullen 

van de komende vragenlijst je zo veel mogelijk probeert in te leven in deze situatie, hoe je dan 

zou reageren, enz. De komende vragen staan dus helemaal los van de vorige vragenlijstenbundel. 

 

Beeld je volgende situatie in:  je hebt met je moeder afgesproken dat je op een bepaald 

moment thuis zou zijn (bv. na een uitstapje met vrienden, na een fuif,…), en je hebt haar 

verzekerd dat je zeker op tijd thuis zou zijn. Maar, door omstandigheden ben je toch wat 

later thuis dan wat was afgesproken. Wanneer je thuiskomt, reageert je moeder op de 

volgende manier: 

“Ik zie dat je te laat bent. Je stelt me nu toch wel teleur hoor, ik had er echt op gerekend dat je op 

tijd thuis zou zijn. Je wist dat dit voor mij belangrijk was en we waren dit ook zo afgesproken, of 

niet soms? Ik had niet verwacht dat je te laat ging zijn, ik pik dit dan ook niet. Zo moeilijk is dat 

toch niet om op tijd thuis te komen? 

Kijk, wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit soort situaties niet voor herhaling vatbaar zijn. Ik 

sta er op dat je de volgende keer op tijd bent. Wat er ook gebeurt, een afspraak is een afspraak. Je 

moet er dus voor zorgen  dat je in het vervolg op tijd bent.” 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Nooit Bijna 

nooit 

Heel af en toe Af en toe Regelmatig Heel regelmatig Altijd 

 

1. Hoe vaak reageert je moeder op zo’n manier? 1 2 3 4 5 6 7 

DEEL 2 (C) 

CODE: …… 

 

Bijlage 2. Voorbeeld           

situationele vragenlijst 



 

 

 

1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet akkoord 

Eerder niet 

akkoord 

Een beetje akkoord, een 

beetje niet akkoord 

Eerder wel 

akkoord 

Helemaal 

akkoord 
 

 

2. Een volgende keer zou ik me aan de afspraak houden. 1 2 3 4 5 

3. Mijn moeder maakt me duidelijk dat ik onze afspraak niet was nagekomen. 1 2 3 4 5 

4. Mijn moeder geeft een duidelijke grens aan. 1 2 3 4 5 

5. Mijn moeder geeft duidelijk aan wat ze verwacht dat ik in de toekomst doe. 1 2 3 4 5 

 

Als mijn moeder zo zou reageren, zou ik het gevoel hebben dat… 
3. … ze mijn eigen plannen laat maken voor de dingen die ik doe. 1 2 3 4 5 

4. … ze bereid is om te luisteren hoe ik over dingen denk. 1 2 3 4 5 

5. … ze me laat kiezen wat ik doe, voor zover dit mogelijk is. 1 2 3 4 5 

6. … ze me toelaat om dingen voor mezelf te beslissen. 1 2 3 4 5 

7. … ze niet echt gevoelig is voor wat ik belangrijk vind. 1 2 3 4 5 

8. … ze probeert te veranderen hoe ik dingen zie. 1 2 3 4 5 

9. … ze teleurgesteld is in mij. 1 2 3 4 5 

10. … ze erop staat om alles op haar manier te doen. 1 2 3 4 5 

 

 

Als mijn moeder zo zou reageren, zou ze dat doen omdat … 

 

11. … ze het beste wil voor mij. 1 2 3 4 5 

12. … ze me iets wil bijbrengen. 1 2 3 4 5 

13. … ze goede bedoelingen met mij heeft. 1 2 3 4 5 

14. … ze het altijd op mij gemunt heeft. 1 2 3 4 5 

15. … ze me graag de les leest. 1 2 3 4 5 

16. … ze niet wil dat ik gelukkig ben. 1 2 3 4 5 

17. … ze altijd zo is. 1 2 3 4 5 

18. … ze nu eens een slechte bui heeft. 1 2 3 4 5 

19. … er altijd wel iets is waardoor ze zo reageert. 1 2 3 4 5 

20. … ze door omstandigheden nu toevallig zo reageert. 1 2 3 4 5 

21. … ik nu eens te laat ben. 1 2 3 4 5 

22. … ik altijd dingen verkeerd doe. 1 2 3 4 5 

  



 

 

1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet waar 
Eerder niet waar 

Een beetje waar, een 

beetje niet waar 
Eerder wel waar Helemaal waar 

 

Als mijn moeder zo zou reageren, zou ik… 

1. … een gevoel van keuze en vrijheid hebben. 1 2 3 4 5 

2. … het gevoel hebben te kunnen doen wat ik echt wil. 1 2 3 4 5 

3. … me verplicht voelen om bepaalde dingen te doen. 1 2 3 4 5 

4. … me gedwongen voelen om dingen te doen waar ik zelf niet voor zou kiezen. 1 2 3 4 5 

5. … het gevoel hebben dat mijn moeder om mij geeft. 1 2 3 4 5 

6. … me verbonden voelen met mijn moeder. 1 2 3 4 5 

7. … me uitgesloten voelen. 1 2 3 4 5 

8. … de indruk hebben dat mijn moeder een hekel aan me heeft. 1 2 3 4 5 

9. … het gevoel hebben dat ik in staat ben om aan het verzoek tegemoet te komen. 1 2 3 4 5 

10. … het gevoel hebben dat mijn moeder me niet vertrouwt in wat ik kan. 1 2 3 4 5 

11. … me onzeker voelen over hoe ik goed kan doen voor mijn moeder. 1 2 3 4 5 

12. … het gevoel hebben dat ik faal t.o.v. mijn moeder. 1 2 3 4 5 

13. … het gevoel hebben dat ik kan doen wat me oprecht interesseert. 1 2 3 4 5 

14. … het gevoel hebben dat ik kan zijn wie ik echt ben. 1 2 3 4 5 

15. … dit ervaren als een zoveelste verplichting. 1 2 3 4 5 

16. … me verplicht voelen om veel dingen te doen. 1 2 3 4 5 

17. … vertrouwen voelen. 1 2 3 4 5 

18. … een warm gevoel voelen. 1 2 3 4 5 

19. … het gevoel hebben dat de relatie slechts oppervlakkig is. 1 2 3 4 5 

20. … me afgewezen voelen door haar. 1 2 3 4 5 

21. … me in staat voelen om me aan de afspraak te houden. 1 2 3 4 5 

22. … het gevoel hebben dat het me zal lukken. 1 2 3 4 5 

23. … het gevoel hebben niets goed te kunnen doen. 1 2 3 4 5 

24. … me een mislukkeling voelen. 1 2 3 4 5 



 

 

Gelieve de reactie van je moeder nog eens opnieuw te lezen, en deze goed in gedachten te 

houden: 

 

“Ik zie dat je te laat bent. Je stelt me nu toch wel teleur hoor, ik had er echt op gerekend dat je op 

tijd thuis zou zijn. Je wist dat dit voor mij belangrijk was en we waren dit ook zo afgesproken, of 

niet soms? Ik had niet verwacht dat je te laat ging zijn, ik pik dit dan ook niet. Zo moeilijk is dat 

toch niet om op tijd thuis te komen? 

Kijk, wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit soort situaties niet voor herhaling vatbaar zijn. Ik 

sta er op dat je de volgende keer op tijd bent. Wat er ook gebeurt, een afspraak is een afspraak. Je 

moet er dus voor zorgen  dat je in het vervolg op tijd bent.” 

 

1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet waar 
Eerder niet waar 

Een beetje waar, een 

beetje niet waar 
Eerder wel waar Helemaal waar 

 

     Als mijn moeder zo zou reageren, zou ik… 

1. … stil blijven en volgen, zelfs als ik het gevoel heb dat ze me onfair behandelt. 
1 2 3 4 5 

2. … doen wat van me verwacht wordt, zelfs als wat ze zegt geen betekenis heeft 

voor me. 
1 2 3 4 5 

3. … het verzoek van mijn moeder niet in twijfel durven trekken, zelfs niet als ik 

het gevoel heb dat ze fout is. 
1 2 3 4 5 

4. … toegeven en haar gehoorzamen, zelfs als ik niet akkoord ga met haar. 
1 2 3 4 5 

5.  … juist het omgekeerde doen van wat verwacht wordt. 
1 2 3 4 5 

6.  … het verzoek vierkant naast mij neerleggen. 
1 2 3 4 5 

7.  … rebelleren tegen deze regel. 
1 2 3 4 5 

8.  … geen boodschap hebben aan het verzoek en mijn eigen goesting doen. 
1 2 3 4 5 

9.  … uitleggen waarom ik hier wel of niet mee akkoord ga. 
1 2 3 4 5 

10.  … hierover babbelen met mijn moeder. 
1 2 3 4 5 

11.  … proberen tot een goede overeenkomst te komen met mijn moeder. 
1 2 3 4 5 

12.  … aan mijn moeder proberen uitleggen hoe ik erover denk. 
1 2 3 4 5 

13.  … opkomen voor mijn mening hieromtrent. 
1 2 3 4 5 

14. Ik zou het OK vinden dat mijn moeder deze regel zou invoeren. 
1 2 3 4 5 

15. Ik zou vinden dat mijn moeder het recht heeft om deze regel in te voeren. 
1 2 3 4 5 

16. Ik zou vinden dat mijn moeder niet het recht heeft om dit te vragen. 
1 2 3 4 5 



 

 

 

1 2 3 4 5 

Helemaal 

niet waar 
Eerder niet waar 

Een beetje waar, een 

beetje niet waar 
Eerder wel waar Helemaal waar 

 

Als mijn moeder op deze manier zou reageren, zou ik dit verzoek volgen omdat… 

1. … ik me dan pas trots kan voelen over mezelf. 1 2 3 4 5 

2. … ik het gevoel heb dat mijn moeder dit van me verwacht. 1 2 3 4 5 

3. … ik het persoonlijk zinvol vind om me aan de afspraak te houden. 1 2 3 4 5 

4. … ik anders gestraft word. 1 2 3 4 5 

5. … ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen. 1 2 3 4 5 

6. … dit een afspraak is waar ik me in kan vinden. 1 2 3 4 5 

7. … ik begrijp waarom dit belangrijk zijn. 1 2 3 4 5 

8. … ik me onder druk gezet voel om dit te doen. 1 2 3 4 5 

9. … ik anders de privileges die mijn moeder me geeft dreig te verliezen. 1 2 3 4 5 

10. … ik vind dat ik dit aan mezelf verplicht ben. 1 2 3 4 5 

11. … ik mij volledig achter dit verzoek kan stellen. 1 2 3 4 5 

12. … ik me zou schamen als ik het niet zou doen. 1 2 3 4 5 

13. … dit verzoek goed aansluit bij mijn waarden. 1 2 3 4 5 

14. … ik me hiertoe gedwongen voel. 1 2 3 4 5 

15. … ik me dan pas beter voel over mezelf. 1 2 3 4 5 

16. … dit een uitdrukking is van mijn persoonlijke waarden. 1 2 3 4 5 

17. … ik me anders slecht zou voelen over mezelf. 1 2 3 4 5 

18. … ik anders bekritiseerd word. 1 2 3 4 5 

19. … ik mijn moeder zou teleurstellen als ik het niet zou doen. 1 2 3 4 5 

 

 



 

 

In wat volgt zouden we je willen vragen om je mening te geven over het scenario zelf. We 

starten eerst met de situatie op zich, dus zonder de daaropvolgende reactie van de moeder. 

Lees daarom nog even de situatiebeschrijving opnieuw: 

 

Je hebt met je moeder afgesproken dat je op een bepaald moment thuis zou zijn (bv. na een 

uitstapje met vrienden, na een fuif,…), en je hebt haar verzekerd dat je zeker op tijd thuis zou 

zijn. Maar, door omstandigheden ben je toch wat later thuis dan wat was afgesproken.  

 

1 2 3 4 5 6 7 
helemaal 

niet 

akkoord 

niet 

akkoord 
eerder niet 

akkoord 
wel/niet 

akkoord 
eerder wel 

akkoord 
akkoord helemaal 

akkoord 

 

1. Ik vind de situatie op zich (zonder de reactie van de moeder) relevant. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Ik vind de situatie op zich geloofwaardig. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Ik denk dat jongeren van mijn leeftijd vaak in zo’n situatie komen. 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Lees nu de reactie van de moeder nog eens opnieuw: 
 

“Ik zie dat je te laat bent. Je stelt me nu toch wel teleur hoor, ik had er echt op gerekend dat je op 

tijd thuis zou zijn. Je wist dat dit voor mij belangrijk was en we waren dit ook zo afgesproken, of 

niet soms? Ik had niet verwacht dat je te laat ging zijn, ik pik dit dan ook niet. Zo moeilijk is dat 

toch niet om op tijd thuis te komen? 

wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit soort situaties niet voor herhaling vatbaar zijn. Ik sta er 

op dat je de volgende keer op tijd bent. Wat er ook gebeurt, een afspraak is een afspraak. Je moet 

er dus voor zorgen  dat je in het vervolg op tijd bent.” 

 

1. Ik vind de reactie realistisch. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Ik vind de reactie geloofwaardig. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Ik denk dat jongeren van mijn leeftijd vaak zo’n reactie meemaken. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Ik zou het OK vinden als mijn moeder zo zou reageren. 1 2 3 4 5 6 7 

 

 


