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Abstract 

De Self Determination Theory (SDT) stelt de behoeften aan autonomie, competentie en 

verbondenheid voorop. In deze masterproef werd zowel de bevrediging als de frustratie van 

deze behoeften in het verband met individueel en relationeel functioneren in beschouwing 

genomen. Hierbij werd eveneens de unieke bijdrage van elke behoefte onderzocht in het 

verklaren van de individuele en relationele uitkomsten. De rol die hechting speelde in het 

verband tussen behoeftebevrediging/behoeftefrustratie enerzijds en welzijn anderzijds werd 

eveneens in dit onderzoek nagegaan. Het onderzoek werd uitgevoerd in een steekproef die 

bestond uit 408 personen die varieerden in leeftijd van 17 tot 77 jaar. Uit de resultaten bleek 

een positieve samenhang tussen behoeftebevrediging en zowel individueel als relationeel 

welzijn en een negatieve samenhang van behoeftefrustratie met individueel en relationeel 

welzijn. Competentie bleek de belangrijkste behoefte te zijn in de samenhang met individueel 

welzijn, terwijl verbondenheid het meeste bijdroeg tot relationeel welzijn.  Tot slot bleek 

angstige hechting een mediator te zijn in het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en welzijn en bleek vermijdende hechting een 

moderator te zijn in het verband tussen behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en welzijn. 

Sterktes en zwaktes van dit onderzoek worden vermeld, die als indicatie kunnen dienen voor 

toekomstig onderzoek. Voorts worden ook theoretische en klinische implicaties van dit 

onderzoek gesuggereerd.   
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Inleiding 

In deze scriptie werd onderzocht welke factoren van belang zijn in een romantische relatie. 

Verschillende theorieën stellen de notie van behoeftebevrediging voorop (Deci & Ryan, 2000; 

Drigotas & Rusbult, 1992; Prager & Buhrmester, 1998) en het belang hiervan bleek uit 

voorgaand onderzoek (Chen, Vansteenkiste & Beyers, 2012; La Guardia & Patrick, 2008; 

Williams, Cox, Hedberg & Deci, 2000). In deze scriptie werd geopteerd voor de Self 

Determination Theory (SDT), die de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid 

vooropstelt.    

 Het belang van deze studie is dat er beter begrepen kan worden wat mensen 

nastreven in een relatie en hoe bepaalde uitkomsten in relaties beter kunnen gekaderd 

worden. Verder kan het indicatie bieden voor belangrijke factoren waarop men dient  in te 

werken in relatietherapie, omdat sommige therapieën zoals EFT (Johnson, 1996), enkel 

hechting als behoefte in een relatie beschouwen. Naast het onderzoek van Patrick, Knee, 

Canevello en Lonsbary (2007) is er immers nog maar weinig onderzoek uitgevoerd naar de 

invloed van de behoeftebevrediging en behoeftefrustratie binnen de relatie op het individueel 

en relationeel welbevinden.   

 

Behoeften 

Verschillende modellen. 

Binnen een romantische relatie zijn er een aantal behoeften die vervuld dienen te worden 

(Deci & Ryan, 2000; Drigotas & Rusbult, 1992; Prager & Buhrmester, 1998). De invulling van 

deze behoeften verschilt echter tussen theorieën.      

 Drigotas en Rusbult (1992) onderscheidden in hun model vijf types van behoeften in 

een romantische relatie, zijnde intimiteitsbehoeften, behoeften die te maken hebben met 

kameraadschap,  seksuele behoeften, veiligheidsbehoeften en behoeften die te maken hebben 

met emotionele betrokkenheid. De eerste, intimiteitsbehoeften, verwijzen naar vertrouwen 

binnen de relatie en het delen van gedachten en gevoelens. Behoeften die te maken hebben 

met kameraadschap gaan over de tijd die samen gespendeerd wordt. Bij seksuele behoeften 

gaat het over elk fysiek contact binnen de relatie. Veiligheidsbehoeften, op hun beurt, 

verwijzen naar het gevoel van veiligheid binnen de relatie, waarbij de relatie als basis fungeert. 

Het vijfde type van behoeften zijn de behoeften die te maken hebben met emotionele 
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betrokkenheid. Dit heeft betrekking op de mate waarin de emoties van beide partners elkaar 

beïnvloeden in de relatie (Drigotas & Rusbult, 1992). De bevrediging van deze behoeften bleek 

gerelateerd te zijn aan positieve emoties binnen de relatie. Het niet bevredigen van deze 

behoeften leidde echter in mindere mate tot positieve emoties (Le & Agnew, 2001).  

 Prager en Buhrmester (1998) deden  in hun onderzoek een clusteranalyse en hielden 

daarbij drie dimensies van behoeften over. Deze hielden de behoeften in die te maken hadden 

met macht en prestige, behoeften die te maken hadden met die factoren die noodzakelijk zijn 

voor overleving en communale behoeften. De behoeften die te maken hebben met macht en 

prestige lijken vooral gericht te zijn op het vermijden van verlies van zelfvertrouwen.  De 

volgende in het rijtje zijn de behoeften die te maken hebben met overleving, deze houden bv. 

in dat men wil vrijgesteld worden van het gevoel honger te leiden. Bij de communale 

behoeften, ten slotte, is men gericht op anderen, zoals bv. het aangaan van relaties met 

anderen. In hun onderzoek stelden ze vast dat de bevrediging van deze behoeften aanleiding 

gaf tot meer psychologisch welbevinden, dat zich onder meer uitte in meer 

levenstevredenheid en minder angst (Prager & Buhrmester, 1998).  

 De SDT stelt de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid voorop 

(Deci & Ryan, 2000). Autonomie houdt in dat men  de behoefte heeft om zelf in te staan voor 

het stellen van bepaald gedrag (deCharms, 1968; Deci, 1975). Competentie, ten tweede, wijst 

op het willen aangaan van uitdagingen en daarbij het gevoel te hebben dat men dit aankan 

(White, 1959). Ten slotte wordt ook de behoefte aan verbondenheid onderscheiden, dit houdt 

een behoefte aan interpersoonlijke betrokkenheid in (Baumeister & Leary, 1995).   

 Wanneer de vijf behoeften volgens Drigotas en Rusbult (1992) vergeleken worden met 

de drie behoeften volgens SDT, kunnen we stellen dat al deze vijf behoeften passen binnen de 

behoefte aan verbondenheid. Bijgevolg werden de behoeften aan autonomie en competentie 

niet in rekening gebracht in het onderzoek van Drigotas en Rusbult (1992)(Patrick, Knee, 

Canevello & Lonsbary, 2007). Vervolgens kunnen we ook de behoeften die onderscheiden 

werden door Prager en Buhrmester (1998) vergelijken met deze van de SDT. Hierbij kunnen we 

stellen dat zowel de behoeften die te maken hebben met macht en prestige en de behoeften 

die te maken hebben met factoren die noodzakelijk zijn voor de overleving, niet in 

overeenstemming zijn met de SDT. Enkel de communale behoeften lijken in overeenstemming 

te zijn met de behoefte aan verbondenheid zoals vooropgesteld door SDT (Patrick et al., 2007). 

 In deze scriptie werd geopteerd om SDT te gebruiken omdat dit de meest omvattende 

theorie is en in veelvuldig onderzoek het belang van deze behoeften werd aangetoond (La 
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Guardia & Patrick, 2008; Patrick et al., 2007; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000).   

 

Self-Determination Theory. 

De psychologische basisbehoeften. 

SDT definieert een behoefte als een interne voedingsbron die essentieel is voor psychologische 

groei, integriteit en welbevinden (Deci & Ryan, 2000). Iets is een behoefte wanneer het 

empirisch samenhangt met meer groei en gezondheid. Wanneer er geen samenhang is met 

deze twee constructen, kunnen we het eerder omschrijven als een verlangen (Baard, Deci & 

Ryan, 2004). Een behoefte wordt eveneens onderscheiden van een motief. Hierbij is het zo dat 

een motief eerder aangeleerd blijkt te zijn, terwijl een behoefte inherent aanwezig is en nooit 

geleerd moet worden (Baard, Deci & Ryan, 2004; Deci & Ryan, 2000).     

 Mensen blijken een fundamentele tendens naar vitaliteit, integratie en gezondheid te 

hebben (Deci & Ryan, 2000). Deze tendens zal zich voordoen zolang de voedingsbronnen 

daarvoor aanwezig zijn. Wanneer echter de voedingsbronnen afwezig zijn of verminderd 

worden, zullen er psychologische problemen optreden (Deci  & Ryan, 2000). Het werk van 

White (1959) heeft in dit verband een sterke invloed gehad op de ontwikkeling van SDT. Hij gaf 

aan dat er bepaalde energiebronnen zijn die mensen aanzetten tot bepaald gedrag, zonder dat 

er sprake is van een fysiologisch tekort (White, 1959).     

 De drie behoeften die SDT onderscheidt zijn autonomie, competentie en 

verbondenheid (Deci & Ryan, 2000). Autonomie verwijst naar het  zelf initiëren van een 

bepaald gedrag dat men belangrijk vindt (deCharms, 1968; Deci, 1975). Autonomie gaat 

volgens SDT niet over separatie en onafhankelijkheid, maar eerder over het tegenovergestelde 

van handelen uit externe controle, waarbij anderen druk uitoefenen op je gedrag (Deci & Ryan, 

2000). Competentie, de tweede behoefte, wordt gedefinieerd als een behoefte om uitdaging 

te ervaren en zich kundig te voelen in activiteiten die men zelf belangrijk vindt (White, 1959). 

Het gaat om een open houding waarbij de persoon steeds gericht is op het leren van nieuwe 

ervaringen en vaardigheden (Deci & Ryan, 2000). Deze behoefte ontwikkelt zich op basis van 

cognitieve, motorische en sociale groei. Wanneer jonge kinderen namelijk bevrediging ervaren 

uit het leren, zullen ze meer geneigd zijn om hun vaardigheden en capaciteiten die aangeboren 

zijn, verder te ontwikkelen. Bovendien zullen ze zich ook beter kunnen aanpassen aan 

veranderende omstandigheden. Competentie is dus een adaptieve behoefte omdat het 

enerzijds zorgt voor het optimaliseren van de eigen capaciteiten, en anderzijds mensen in staat 
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stelt zich aan te passen aan een nieuwe context (Deci & Ryan, 2000). Als laatste bespreken we 

de behoefte aan verbondenheid, wat een verlangen inhoudt om persoonlijke banden met 

anderen te hebben (Baumeister & Leary, 1995). Het gaat over het geven en nemen van liefde 

en zorg (Baumeister & Leary, 1995) en over het ervaren van gevoelens van veiligheid, intimiteit 

en ertoe doen (Deci & Ryan, 2000). Hoewel de behoeften aan verbondenheid en autonomie 

soms met elkaar concurreren, stelt SDT voorop dat ze onder gunstige omstandigheden eerder 

complementair dan strijdig met elkaar zullen zijn (Deci & Ryan, 2000).    

 Een belangrijke assumptie van SDT is dat fluctuaties in behoeftebevrediging 

samengaan met fluctuaties in welbevinden (Deci & Ryan, 2000), waarop verder in deze scriptie 

ook zal worden ingegaan. Het is daarbij van belang dat elke behoefte wordt bevredigd, 

aangezien het niet bevredigd zijn van één behoefte, reeds psychologische kosten met zich 

meebrengt (Deci & Ryan, 2000). Volgens SDT heeft elke behoefte dus evenveel belang en 

zullen mensen altijd gericht zijn op het bevredigen van deze behoeften, onafhankelijk van het 

feit of de persoon al dan niet veel belang hecht aan deze noden (Chen, Vansteenkiste & 

Beyers, 2012; Deci & Ryan, 2000). De rol van de omgeving mag hier echter niet uit het oog 

verloren worden. Verschillende contexten spelen een rol bij het bevredigen van behoeften. 

Mensen zijn dan wel actieve wezens die op groei gericht zijn, de omgeving is belangrijk voor 

het verschaffen van middelen waarmee de behoeften kunnen worden bevredigd (Deci & Ryan, 

2000).   

 

Onderscheid tussen behoeftebevrediging, tekort aan behoeftebevrediging en 

 behoeftefrustratie.  

Equifinaliteit is een basiskenmerk van behoeften, wat inhoudt dat mensen er constant naar 

streven om hun behoeften te bevredigen (Deci & Ryan, 2000). Zoals eerder aangegeven  speelt 

de omgeving hierbij een belangrijke rol (Deci & Ryan, 2000). Een omgeving kan ervoor  zorgen 

dat behoeften worden bevredigd, dat er een tekort aan behoeftebevrediging ontstaat of dat 

behoeften worden gefrustreerd (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste & Ryan, 2013). 

Behoeftebevrediging ontstaat wanneer de omgeving voldoende middelen verschaft voor het 

bevredigen van de behoeften. Dit zal leiden tot psychologisch welzijn bij het individu 

(Vansteenkiste & Ryan, 2013).  Er is sprake van een tekort aan behoeftebevrediging wanneer 

de omgeving passief is en onverschillig staat tegenover het bevredigen van behoeften van het 

individu (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Een tekort aan bevrediging van de behoefte aan 
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autonomie komt bijvoorbeeld voor wanneer ouders hun kinderen niet aanmoedigen om die 

dingen te doen die de kinderen zelf belangrijk vinden. Dit drukt een onverschillige houding uit 

t.a.v. het bevredigen van de autonomiebehoefte. Het al dan niet bevredigen van de behoefte 

aan autonomie zal dan afhangen van de innerlijke bronnen  die het kind heeft (Deci & Ryan, 

2000), omdat het kind in deze situatie niet kan rekenen op voedingsbronnen vanuit de 

omgeving. Behoeftefrustratie daarentegen is een actief proces waarbij de omgeving zorgt voor 

het dwarsbomen van  de behoeften van de persoon. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor 

het individu (Vansteenkiste & Ryan, 2013). Wanneer we dit opnieuw in de context bekijken van 

de behoefte aan autonomie, zou behoeftefrustratie in deze context betekenen dat ouders hun 

kinderen opleggen wat ze moeten doen. Hierbij is het zo dat de ouders er voor zorgen dat de 

behoefte aan autonomie niet bevredigd kan worden (Vansteenkiste & Ryan, 2013).    

 Wanneer er sprake is van een tekort aan behoeftebevrediging of behoeftefrustratie, 

zullen er twee belangrijke gevolgen zijn voor mensen. Ten eerste is er een onmiddellijk gevolg, 

zijnde dat mensen zich psychologisch slechter voelen, minder welzijn ervaren en verschillende 

vormen van psychopathologie kunnen ontwikkelen (Ryan, Deci & Grolnick, 1995). Daarnaast 

zijn er ook gevolgen op langere termijn omdat mensen ervoor kiezen om zich op een bepaalde 

manier aan te passen aan de situatie, om toch bevrediging te verkrijgen (Deci & Ryan, 2000).  

 Bij deze aanpassing hebben mensen drie mogelijkheden om deze te bereiken (Deci & 

Ryan, 2000). De eerste component omvat de behoeftesubstituten (Deci, 1980), deze zorgen 

niet voor het bevredigen van de psychologische basisbehoeften maar wel voor de bevrediging 

van andere behoeften (Deci & Ryan, 2000). Zo kunnen mensen die een tekort aan bevrediging 

van de basisbehoeften ervaren zich sterk gaan richten op bijvoorbeeld materieel bezit (Deci & 

Ryan, 2000). Dit kan er echter voor zorgen dat mensen niet meer op zoek gaan naar de 

voedingsbronnen die ze werkelijk nodig hebben (Deci & Ryan, 2000).  Een tweede component 

van de adaptatie is het ontwikkelen van nefaste regulerende systemen en 

motivatieoriëntaties. Dit houdt in dat mensen meer controle door anderen toelaten en meer 

gedemotiveerd raken waardoor ze minder rekening houden met intrinsieke factoren en zich 

meer laten leiden door extrinsieke factoren (Deci & Ryan, 2000). Hierdoor zullen de behoeften 

aan autonomie, competentie  en verbondenheid verder gefrustreerd worden (Hodgins & 

Liebeskind, 1998). Een derde en laatste factor van het aanpassingsproces is het tot stand 

komen van rigide gedragspatronen (Deci & Ryan, 2000). Deze kunnen adaptief zijn onder 

welbepaalde omstandigheden omdat het mensen beschermt tegen de pijn die het gevolg is 

van een tekort aan behoeftebevrediging of behoeftefrustratie. Deze rigide gedragspatronen 
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leiden er echter ook toe dat mensen hun aandacht gaan afleiden van hun innerlijke wereld 

(Deci & Ryan, 2000). Hierdoor blijven ze persisteren in bepaalde gedragingen, ook al is dit niet 

meer nodig in een nieuwe context (Deci & Ryan, 2000). Strauss en Ryan (1987) rapporteerden 

in hun onderzoek dat vrouwen met een anorexia nervosa diagnose, wat gezien kan worden als 

een rigide gedragspatroon, minder bevrediging ervoeren van de drie psychologische 

basisbehoeften.  

Dit aanpassingsproces, dat resulteert uit een tekort aan behoeftebevrediging of 

behoeftefrustratie leidt ertoe dat mensen blijven vastzitten in een patroon waarin de 

psychologische basisbehoeften onbevredigd zullen zijn (Deci & Ryan, 2000).   

 

Basisbehoeften in Relaties.  

Het belang van de drie behoeften is essentieel in elke soort relatie, hierbij is ook de 

romantische relatie een belangrijke context om de behoeften te bevredigen (La Guardia & 

Patrick, 2008). Of behoeften al dan niet worden bevredigd binnen de romantische relatie heeft 

zowel implicaties voor de eigen persoonlijke gezondheid als voor het functioneren binnen de 

relatie (La Guardia & Patrick, 2008; Patrick, Knee, Canevello & Lonsbary, 2007). Een persoon 

die autonomieondersteunend is voor zijn partner, onderneemt pogingen om de interesses, 

voorkeuren en perspectieven van zijn partner te begrijpen (La Guardia & Patrick, 2008). 

Iemand is ondersteunend voor de behoefte aan competentie wanneer hij duidelijke, 

consistente en redelijke verwachtingen en structuur formuleert naar zijn partner toe (La 

Guardia & Patrick, 2008). De behoefte aan verbondenheid wordt bevredigd door de partner 

wanneer deze betrokken en geïnteresseerd is, energie steekt in de ander, laat uitschijnen dat 

de ander belangrijk is voor hem en wanneer hij blijk geeft van onvoorwaardelijke liefde (La 

Guardia & Patrick, 2008). Wanneer een persoon zich echter tegenovergesteld gedraagt, leidt 

dit tot een tekort aan behoeftebevrediging of kan het leiden tot behoeftefrustratie (La Guardia 

& Patrick, 2008).  

 

Welzijn 

Welzijn werd hier onderverdeeld in individuele en relationele uitkomsten. Onder de 

individuele uitkomsten verstaan we vitaliteit, geluk en psychopathologie. Pathologie werd 

verder geoperationaliseerd door het meten van angst, depressie en alcoholmisbruik. Onder de 
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relationele uitkomsten verstaan we relationele tevredenheid.   

 

Individuele uitkomsten. 

Geluk. 

 Geluk wordt gedefinieerd als een hoog niveau van plezierigheid, een toestand waarin men 

tevredenheid ervaart (Nix, Ryan, Manly & Deci, 1999). Vaak geeft het bereiken van een 

bepaald doel aanleiding tot het ervaren van geluk (Nix et al., 1999). Ook een subjectieve 

uitspraak van de persoon over het al dan niet gelukkig zijn, wordt onder de noemer van geluk 

beschouwd (Lyubomirsky & Lepper, 1999). Diener (1984) omschreef geluk bovendien als het 

frequent ervaren van positieve gevoelens, het weinig frequent ervaren van negatieve 

gevoelens en het ervaren van een hoge levenssatisfactie. Geluk blijkt onder het concept van 

hedonisch welbevinden te passen (Ryan & Deci, 2001). Hedonisch welbevinden houdt het 

ervaren van plezier in en wordt onderscheiden van  eudaimonisch genieten dat persoonlijke 

groei, zelfaanvaarding en een goede aanpassing aan de omgeving inhoudt (Ryan & Deci, 2001). 

Binnen hedonisch welbevinden wordt psychologisch welbevinden geconceptualiseerd als het 

ervaren van geluk (Lent, 2004).  Daarnaast onderscheidt men bij het concept geluk twee 

componenten, een cognitieve en een affectieve (Diener, 1984, 1994). De cognitieve 

component gaat over tevredenheid met het leven (Andrews & Withey, 1976), terwijl de 

affectieve component de aanwezigheid van positieve en negatieve gevoelens omvat 

(Bradburn, 1969; Diener, 1984, 1994). Hierbij is het zo dat positieve en negatieve gevoelens 

onafhankelijk van elkaar zijn. Het wil dus niet zeggen dat wanneer men een positief gevoel 

ervaart, er geen negatieve gevoelens kunnen voorkomen (Bradburn & Caplovitz, 1965; Diener 

& Emmons, 1985; Watson & Clark, 1997).     

 Persoonlijkheid  bleek een invloed te hebben op het ervaren van geluk (DeNeve & 

Cooper, 1998; Hills & Argyle, 2001). Zo  bleek neuroticisme een direct effect te hebben op 

geluk (Lu, Shih, Lin & Ju, 1997). Het omgekeerde van neuroticisme, emotionele stabiliteit, was 

zelfs de belangrijkste predictor voor het ervaren van geluk (DeNeve & Cooper, 1998; Hills & 

Argyle, 2001). Uit dit onderzoek bleek ook een andere factor van belang te zijn, namelijk 

gender (Lu et al., 1997). Vrouwen ervoeren meer geluk, waarbij sociale steun als een mediator 

optreedt. Naast het mediërend effect, had sociale steun ook een direct effect op geluk (Lu et 

al., 2007). Bovendien bleken positieve gebeurtenissen geen invloed te hebben op de ervaring 

van geluk, terwijl negatieve gebeurtenissen een negatieve impact hadden op geluk (Lu et al., 
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2007).            

 Geluk kan op twee manieren geconceptualiseerd worden. Persoonlijkheidsmodellen 

beschouwen geluk als een stabiele trek die bepaald wordt door de persoonlijkheid (Costa & 

McCrae, 1980, 1984). Andere modellen focussen zich vooral op levensgebeurtenissen, waarbij 

vooral de context als belangrijke determinant van geluk wordt beschouwd (Abbey & Andrews, 

1985; Reich & Zautra, 1983). In deze scriptie werd geluk voornamelijk geoperationaliseerd als 

een stabiele persoonlijkheidstrek.        

            

 Vitaliteit. 

Vitaliteit kan het best omschreven worden als een subjectief gevoel van alertheid en energie 

(Ryan & Frederick, 1997). Het gaat over een psychologische ervaring die enthousiasme omvat 

(Ryan & Frederick, 1997). Het is energie die beschikbaar is voor het zelf, die ervoor zorgt dat 

mensen in staat zijn om zich meer autonoom te gedragen en om te persisteren in belangrijke 

activiteiten (Deci & Ryan, 2008). Vitaliteit verschilt bovendien van positieve 

gemoedstoestanden maar hangt er wel positief mee samen. Daarnaast is vitaliteit ook negatief 

gecorreleerd met negatieve gemoedstoestanden (Nix et al., 1999; Ryan & Deci, 2008).  

 Mensen verschillen in de mate waarin ze vitaliteit ervaren, door een verschil in fysieke 

en psychologische variabelen (Ryan & Frederick, 1997). Geen momentaan conflict hebben, niet 

handelen vanuit externe controle, meer zelfactualisatie (Rogers, 1963; Sheldon & Kasser, 1995) 

en zich in staat voelen om een bepaalde actie te stellen worden gezien als factoren die 

samengaan met meer vitaliteit (Ryan & Frederick, 1997). Gebukt gaan onder veel eisen van 

buitenaf en bedreigingen voor de zelfactualisatie lijken eerder gepaard te gaan met het 

ervaren van minder vitaliteit (Ryan, Deci, & Grolnick, 1995). Bovendien wordt vitaliteit ook 

beïnvloed door somatische factoren. Een gevoel van vitaliteit komt meer voor bij gezonde 

mensen en wanneer verschillende lichamelijke bewegingen effectief kunnen uitgevoerd 

worden (Stewart, Hays, & Ware, 1992). Echter, wanneer er bepaalde lichamelijke factoren veel 

energie wegnemen of het effectief functioneren blokkeren, zijn deze geassocieerd met het 

ervaren van minder vitaliteit (Stewart et al., 1992). De impact van somatische  factoren kan 

getemperd worden door de betekenis of significantie die de persoon eraan toekent (Ryan & 

Frederick, 1997). Echter, bepaalde situaties waarin met energie ervaart zoals een manie of 

angstgevoelens, dragen niet bij tot vitaliteit (Ryan & Frederick, 1997).  

 Het is belangrijk het onderscheid te maken met geluk. Het zijn beide positieve 

ervaringen, maar vitaliteit gaat meer over het ervaren van energie en over activatie. Het gaat 



9 
 

over een subtiel verschil, maar in onderzoek vertoonden geluk en vitaliteit toch verschillende 

verbanden met uitkomsten (Nix et al., 1999).   

 

Psychopathologie.  

Er is een enorme variabiliteit aan psychische stoornissen en ziektebeelden (APA, 2002). In deze 

scriptie werden de omschrijvingen van stoornissen gehanteerd zoals beschreven in de DSM-IV 

(APA, 2002).  

 

Angst.  

In deze scriptie werd angst geoperationaliseerd als de gegeneraliseerde angststoornis, zoals 

omschreven door de DSM-criteria (APA, 2002). Een gegeneraliseerde angststoornis wordt 

gekenmerkt door overmatige angst en zorgen en door het ervaren van moeite met het in de 

hand houden van deze zorgen. Dit gaat vaak gepaard met één of meerdere van de volgende 

symptomen: rusteloosheid of opwinding, snel vermoeid zijn, concentratie- of 

geheugenproblemen, irritatie, spierspanningen en slaapproblemen (APA, 2002). De 

uitgebreidere DSM-criteria zijn te vinden in bijlage 1.   

  

Depressie.  

Men spreekt in de DSM-IV (APA, 2002) van een depressie wanneer iemand een depressieve 

episode doormaakt. Een depressieve episode wordt als een gedeprimeerde stemming of het 

verlies van belangstelling of het ervaren van ongenoegen omschreven. Dit dient gepaard te 

gaan met minstens vier van de volgende symptomen: gedeprimeerde stemming gedurende 

het grootste deel van de dag, duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten, 

veranderde eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies, verstoord slaappatroon 

of slapeloosheid of meer slapen dan normaal, veranderingen in activiteitenniveau, 

rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal, vrijwel alle dagen 

vermoeidheid of energieverlies, gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees, 

verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen en suïcidale gedachten 

(APA, 2002). De DSM-criteria van depressie zijn terug te vinden in bijlage 2.     

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slapeloosheid
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Alcoholmisbruik/alcoholafhankelijkheid. 

 De DSM-IV (APA, 2002) maakt een onderscheid tussen alcoholmisbruik en 

alcoholafhankelijkheid. De diagnose alcoholmisbruik wordt gesteld wanneer er zich een 

patroon van onaangepast alcoholgebruik ontwikkelt dat leidt tot significante beperkingen zoals 

het meermaals niet nakomen van verplichtingen op het werk, thuis of op school, het gebruik 

van alcohol in situaties waarin dat gevaarlijk kan zijn, herhaaldelijk problemen met politie of 

justitie en het voort gebruiken van alcohol ondanks sociale of relationele problemen (APA, 

2002).   De diagnose alcoholafhankelijkheid daarentegen wordt volgens de DSM (APA, 2002) 

gesteld wanneer er een patroon van onaangepast alcoholgebruik bestaat, wat samenhangt 

met significante beperkingen of lijden, zoals blijkt uit het volgende: tolerantie, 

onthoudingsverschijnselen, meer of langer gebruik dan voorgenomen, onvermogen om het 

gebruik te stoppen of te verminderen, veel tijd besteden aan activiteiten die met het gebruik 

verbonden zijn, opgeven of verminderen van activiteiten die men voorheen wel deed en 

doorgaan met gebruik ondanks lichamelijke, fysieke en sociale problemen (APA, 2002). De 

DSM-criteria van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid zijn terug te vinden in bijlage 3. 

 

Relationele tevredenheid. 

Dit omvat de ervaring van het ‘goed’ zijn van de relatie in al zijn mogelijke aspecten, zoals 

gezien door een persoon in die relatie (Norton, 1983). Het gaat om een evaluatie van de 

partnerrelatie (Verhofstadt, De Mol & Buysse, 2008) en eveneens een ervaring van zichzelf en 

de partner binnen de relatie (Bradbury, Fincham, & Beach, 2000; Karney & Bradbury, 1995; 

Karney & Crown, 2007; Orbuch, 1996). Het betreft hier dus een subjectief construct dat vrij 

stabiel is over de tijd heen. Er kunnen echter wel fluctuaties optreden over langere periodes 

(Canel, 2013). Dit is zo omdat er een uitgebreid aantal factoren een invloed hebben op de 

relationele tevredenheid, waarbij sommigen bijdragen tot meer relationele tevredenheid en 

anderen tot minder relationele tevredenheid (Canel, 2013).     

 Interactiepatronen binnen het koppel bleken hierbij een sterke invloed te hebben op 

het al dan niet tot stand komen van relationele tevredenheid (Canel, 2013). Bij deze interacties 

was er immers sprake van zowel positieve als negatieve gedragingen. Positieve gedragingen 

die bijdroegen tot meer relationele tevredenheid zijn wederzijdse aanvaarding, de 

goedkeuring van het gedrag van de partner en onderhandelen over ideeën (Holman, 2002; 
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Karney & Crown, 2007). Gedragingen die een negatieve impact hadden op relationele 

tevredenheid zijn elkaar de schuld geven, kritiek geven en druk uitoefenen (Holman, 2002; 

Karney & Crown, 2007). Ook specifieke interactiepatronen hebben een invloed op relationele 

tevredenheid. Zo bestaat er een ‘vragen-terugtrekkingspatroon’, waarbij één partner 

voortdurend zeurt en eist ten opzichte van de andere partner en waarbij de andere zich 

terugtrekt waardoor de andere nog meer zeurt en eisend gedrag stelt, enzovoort. Dit patroon 

blijkt een negatieve impact te hebben op de tevredenheid met de relatie (Christensen, 1987; 

Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1967).  Hechting is eveneens een belangrijke predictor van 

relationele tevredenheid (Simpson, 1990). Een veilige hechting bleek positief samen te hangen 

met relationele tevredenheid, terwijl een onveilige hechting negatief leek samen te gaan met 

relationele tevredenheid (Simpson, 1990).       

 Lage niveaus van relationele tevredenheid hadden een nefaste invloed op zowel het 

individueel als op het relationeel functioneren. Zo bleek dat een lage relationele tevredenheid 

geassocieerd was met angststoornissen (Markowitz, Weissman, Ouellette, Lish & Klerman, 

1989; McLeod, 1994), met depressie (Whisman & Uebelacker, 2003) en met alcoholmisbruik 

(Whisman, Uebelacker, & Bruce, 2006). Daarnaast vormden externalizerende stoornissen zoals 

alcoholmisbruik een kwetsbaarheid voor minder relationele tevredenheid (Humbad, 

Donnellan, Iacono & Burt, 2010). Op relationeel vlak was het zo dat een lage relatiesatisfactie 

een belangrijke predictor was van uit elkaar te gaan (Devine & Forehand, 1996).  

 Er blijken soms problemen op te treden bij het conceptualiseren van relationele 

tevredenheid (Bradbury, Fincham & Beach, 2000). Verschillende instrumenten blijken namelijk 

te  peilen naar verschillende aspecten. Zo wordt er soms gevraagd naar het evalueren van de 

relatiekwaliteit, naar specifiek gedrag of naar interactiepatronen in het algemeen (Bradbury, 

Fincham & Beach, 2000). Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat ontevredenheid met de 

relatie bepaald werd door negatieve kenmerken van de relatie en afwezigheid van positieve 

kenmerken. Tevredenheid met de relatie werd dan omschreven als een situatie waarin 

positieve kenmerken van de relatie talrijk aanwezig waren, terwijl negatieve kenmerken 

nagenoeg afwezig waren (Bradbury, Fincham & Beach, 2000). Echter, positieve en negatieve 

kenmerken van een relatie kunnen tegelijkertijd voorkomen in een relatie, waardoor deze 

oorspronkelijke visie werd bijgesteld (Fincham, Beach, & Kemp-Fincham, 1997). Bovendien is 

het in een conceptualisatie van relationeel welbevinden ook van belang dat het niet alleen 

gaat over een bepaalde momentopname waarop partners de relatietevredenheid beoordelen. 

Relatietevredenheid is namelijk een proces dat zich uitstrekt over een langere periode 
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(Bradbury, Fincham & Beach, 2000).   

 

Relatie tussen behoeften en welzijn in verschillende contexten. 

In een studie uitgevoerd in Turkije, bleek een positief verband te bestaan tussen 

behoeftebevrediging en geluk (Sapmaz, Doğan, Sapmaz, Temizel & Tel, 2012). Competentie 

bleek in deze studie het meest belangrijk te zijn bij het voorspellen van geluk. Daarna volgde 

autonomie en dan verbondenheid. Wanneer echter gekeken werd naar de voorspellende 

waarde van elke behoefte apart, kon er gesteld worden dat de balans in bevrediging van de 

verschillende behoeften een mediërende rol speelde in het verklaren van het niveau van geluk 

(Sapmaz et al., 2012).         

 Reis, Sheldon, Gable, Roscoe en Ryan (2000) onderzochten de invloed van de drie 

psychologische basisbehoeften op het dagelijks welbevinden. Welbevinden werd in deze 

studie bepaald a.d.h.v. vier factoren, namelijk vitaliteit, positief affect, negatief affect en 

symptomen. Uit deze studie bleek dat alle drie de behoeften gerelateerd waren aan 

welbevinden. Hogere niveaus van autonomie- en competentiebevrediging hielden verband 

met meer positieve uitkomsten voor welbevinden. Voor de bevrediging van verbondenheid 

waren de uitkomsten enigszins anders. Deze behoefte hing enkel positief samen met de 

positieve componenten van welbevinden, namelijk positief affect en vitaliteit. Met de 

negatieve componenten daarentegen was er geen relatie. De verklaring die in deze studie 

werd gegeven voor het ontbreken van deze relatie was dat situaties die negatief affect kunnen 

uitlokken zoals bv. conflict, niet per se afbraak doen aan verbondenheid. Integendeel, vaak is 

het net zo dat mensen ruzie maken omdat ze iets willen oplossen binnen een relatie die voor 

hen belangrijk is (Reis et al., 2000). In deze studie vond men eveneens een weekendeffect 

terug, waarbij de stemming van mensen het best was op vrijdag en zaterdag en het slechtst op 

maandag. Voor autonomie en verbondenheid vond men hetzelfde weekpatroon terug. Het lijkt 

er dus op dat hoe meer men de behoeften aan autonomie en verbondenheid bevredigt, hoe 

beter de stemming van mensen is. Dit omdat mensen tijdens het weekend meer kansen 

hebben om aan hun behoeften aan autonomie en verbondenheid tegemoet te komen. 

Competentie daarentegen bleek een stabiel weekpatroon te hebben: ervaringen op het werk 

en op school blijken dus bij te dragen tot het ervaren van competentie. Echter, deze resultaten 

zijn niet eenduidig te interpreteren aangezien er veel ruimte is voor persoonlijke variatie. Niet 

iedereen zal competentie ervaren op het werk of autonomie tijdens het weekend (Reis et al., 
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2000).  Ook in ander onderzoek werd reeds een weekendeffect vastgesteld (Ryan, Bernstein & 

Brown, 2010). Van vrijdagavond tot zondagnamiddag vertoonden mensen meer welbevinden, 

wat tot uiting kwam in een hoger niveau van vitaliteit, een beter gemoed en minder fysieke 

symptomen. Dit verband werd gemedieerd door psychologische behoeftebevrediging, 

voornamelijk door autonomie en verbondenheid (Ryan et al., 2010).    

 Er kan dus gekeken worden naar verschillen in behoeftebevrediging per dag, maar er 

kan ook worden gekeken naar verschillen per uur. Zo bleek dat gedrag dat samenhing met 

autonomie of verbondenheid en dat op een bepaald moment gesteld werd een verband 

toonde met verhoogd momentaan geluk. Echter, voor competentie was het verband anders. 

Gedragingen die geassocieerd waren met meer competentie hielden verband met minder 

ervaren momentaan geluk (Howell, Chenot, Hill,& Howell, 2009). Competentie had wel een 

significante bijdrage tot welbevinden na reflectie maar blijkt op het moment zelf als minder 

positief ervaren te worden (Howell & Rodzon, 2009). De behoeften aan autonomie, 

competentie en verbondenheid vertonen dus een significante samenhang met welbevinden, 

zowel in het algemeen (Sapmaz et al., 2012), op dagelijkse basis (Reis et al., 2000), als gemeten 

per uur (Howell et al., 2009).  

Omdat de omgeving een belangrijke rol speelt bij het bevredigen van behoeften (Deci & Ryan, 

2000), wordt er nu gekeken naar verschillende contexten waarin behoeftebevrediging van 

belang bleek te zijn.          

 Een relatie bleek allereerst een belangrijke context te zijn voor het bevredigen van 

behoeften (La Guardia & Patrick, 2008). Ten eerste was er een invloed van 

behoeftebevrediging binnen de relatie op het individueel functioneren (Deci & Ryan, 2000; 

Patrick, Knee, Canevello & Lonsbary, 2007). Wanneer een persoon de behoeften van de 

partner tracht te bevredigen, wordt de kans op optimaal functioneren gefaciliteerd. Wanneer 

de persoon echter geen aandacht heeft voor de basisbehoeften van zijn partner, zal het 

functioneren daaronder lijden (Deci & Ryan, 2000). Daarnaast was het ook zo dat hoe meer 

men behoeftebevrediging ervoer in romantische relaties, hoe meer zelfvertrouwen, vitaliteit 

en positief affect en hoe minder negatief affect men rapporteerde  (Patrick et al., 2007). In dit 

onderzoek bleek eveneens dat elke behoefte evenveel belang had in het verklaren van de 

individuele uitkomsten, al bleek competentie de meest zwakke predictor te zijn. Ten tweede 

had de bevrediging van behoeften binnen de romantische relatie ook een impact op het 

functioneren van de relatie zelf (Patrick et al., 2007). Daarbij was het zo dat hoe sterker de 

behoeftebevrediging was in de relatie, hoe meer relatietevredenheid en toewijding men 
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ervoer (Patrick et al., 2007). Bovendien werd ook gerapporteerd dat hoe meer ondersteunend 

men is voor de psychologische basisbehoeften van de partner, hoe minder men conflict 

ervaart binnen de relatie, hoe minder men defensief gedrag stelt tijdens conflicten en hoe 

meer er opbouwende reacties tijdens conflicten geuit worden (Patrick et al., 2007). Hierbij was 

het zo dat verbondenheid een sterkere predicerende waarde had dan autonomie en 

competentie in het verklaren van de relationele uitkomsten.  

 Eerder onderzoek toonde eveneens aan dat hoe meer de behoeften bevredigd waren 

van de beide partners, hoe beter het functioneren binnen die relatie ervaren wordt (Patrick et 

al., 2007). Dit wil zeggen dat de mate van behoeftebevrediging van de partner de eigen 

relatietevredenheid, conflict en defensiviteit beïnvloeden. Meer specifiek was het zo dat hoe 

meer verbondenheid beide partners ervoeren in hun partnerrelatie, hoe meer er sprake was 

van tevredenheid binnen de relatie. Hetzelfde ging op voor conflict in de relatie, hierbij was er 

een sterker negatiever verband tussen verbondenheid en conflict naarmate de beide partners 

meer bevrediging van de behoefte aan verbondenheid ervoeren (Patrick et al., 2007). Partners 

bleken zich ook minder defensief te gedragen als er sprake was van meer bevrediging van de 

behoefte aan verbondenheid (Patrick et al., 2007). Voor competentie bleek echter dat er enkel 

een effect was van de eigen behoeftebevrediging op constructieve reacties tijdens conflicten 

wanneer de bevrediging van de competentiebehoefte van de partner minder bevredigd was. 

Verklaringen die hiervoor gegeven worden, zijn dat competentie mogelijks meer een behoefte 

is waarbij men voornamelijk op zichzelf gericht is, in vergelijking met verbondenheid. Een 

andere mogelijkheid is dat doordat men zich competent voelt, men zich meer adaptief kan 

opstellen bij conflicten, waarbij het minder van belang is of de partner hierin ook competent is 

(Patrick et al., 2007). Voor de behoefte aan autonomie werden deze effecten niet 

gerapporteerd.           

 Verder was het zo dat vrouwen en jongere mensen meer behoeftebevrediging 

ervoeren in de relatie dan mannen en oudere mensen. Het aantal vorige relaties en de lengte 

van de relatie hadden echter geen invloed op de behoeftebevrediging. Behoeftebevrediging 

was daarnaast ook niet geassocieerd met het aantal conflicten dat men had of met de lengte 

van deze conflicten. Wel was het zo dat wanneer partners meer behoeftebevrediging 

ervoeren, het minder vaak zo was dat er over het onderwerp reeds eerder conflicten waren 

geweest. Ze hadden eveneens het gevoel dat ze meer tot een oplossing hadden kunnen komen 

tijdens het conflict. De mate waarin men toewijding en tevredenheid ervoer na conflicten, had 

vooral te maken met de behoefte aan verbondenheid (Patrick et al., 2007).    
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 Behoeftebevrediging bleek voorts reeds van belang te zijn bij het daten. La Guardia 

(2007a) toonde aan dat meer behoeftebevrediging in dit vroege stadium van de relatie reeds 

een samenhang vertoonde met meer emotioneel bewustzijn, openheid naar de eigen emoties 

toe en openheid in het tonen van deze emoties naar de partner toe. Wanneer er sprake was 

van deze uitkomsten bij zowel zichzelf als bij de partner, hing dit op zijn beurt samen met meer 

intimiteit en relationele vitaliteit (La Guardia, 2007a).       

 Het effect van bevredigen van behoeften binnen de relatie is er niet enkel in algemene 

zin, dus over de dagen heen, maar ook op dagelijkse basis. Uit onderzoek bleek namelijk dat 

relationeel welbevinden lager is op die dagen waarop de psychologische basisbehoeften 

binnen de relatie niet of minder bevredigd waren (Uysal, Lee Lin, Knee & Bush, 2012). La 

Guardia (2007b) toonde in haar onderzoek eveneens aan dat de behoeftebevrediging op 

dagelijkse basis een belangrijke rol speelt. Zo ging meer behoeftebevrediging samen met een 

kleinere neiging om te blijven vasthangen aan negatieve emoties na conflicten en een 

verhoogde tendens om open over zijn emoties te praten en opnieuw een verbinding aan te 

gaan met de partner na conflicten. Opnieuw deze verbindingen aangaan hing samen met meer 

welbevinden, terwijl het eerder blijven hangen in negatieve emoties en zich afsluiten van de 

partner, meer samenging met verminderd welzijn (La Guardia, 2007b).  

Naast de romantische relatie, kunnen we vervolgens stellen dat ook het gezin belangrijk is voor 

het bevredigen van behoeften. In gezinnen waarin de ouders minder 

autonomieondersteunend waren, hadden de adolescenten meer extrinsieke doelen in het 

leven (Williams, Cox, Hedberg & Deci, 2000). Bovendien vertoonden deze adolescenten ook 

meer gedragingen die gezondheidsbedreigend waren, waaronder tabak- en alcoholgebruik en 

het gebruik van marihuana (Williams et al., 2000).       

 Ook in de werkcontext bleek het bevredigen van behoeften een rol te spelen (Gillet, 

Fouquereau, Forest, Brunault, & Colombat, 2012). De werkcontext werd in deze studie 

geoperationaliseerd als het gedrag van de leidinggevende en de mate waarin werknemers 

steun ervoeren van de organisatie. De perceptie van de mate waarin een leidinggevende 

autonomieondersteunend gedrag vertoonde, hing samen met meer behoeftebevrediging. Het 

was hierbij zo dat niet enkel de behoefte aan autonomie bevredigd werd, maar ook deze aan 

competentie en verbondenheid. Dit hing dan op zijn beurt samen met meer welbevinden.  Een 

leidinggevende die echter meer controlerend gedrag vertoonde, in tegenstelling tot 

autonomieondersteunend gedrag, zorgde voor meer behoeftefrustratie bij de werknemers en 

op die manier voor minder welbevinden. Wanneer er onderzocht werd wat de impact was van 
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ervaren steun van de organisatie, vond men dat er een positief verband was tussen meer 

ervaren steun en behoeftebevrediging. In het verband tussen ervaren steun en welbevinden, 

bleek behoeftebevrediging/behoeftefrustratie een mediërende rol te spelen. In de studie van 

Baard, Deci & Ryan (2004) vond men dezelfde resultaten terug.    

 Er is eveneens onderzoek gevoerd naar het belang van behoeftebevrediging in de 

sportcontext bij atleten (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch & Thøgersen-Ntoumani, 

2011). Het optreden van maladaptieve toestanden in sport zoals bv. burnout, depressie, 

negatief affect en verstoord eetpatroon hingen eerder samen met behoeftefrustratie en 

nauwelijks met een tekort aan behoeftebevrediging (Bartholomew et al., 2011). Bovendien 

was het zo dat behoeftebevrediging in deze studie samenhing met meer vitaliteit en positief 

affect (Bartholomew et al., 2011).         

 In vriendschaprelaties speelt de bevrediging van behoeften aan autonomie, 

competentie en verbondenheid eveneens een belangrijke rol (Demir & Özdemir, 2010). De 

bevrediging van deze behoeften trad op als een mediator in het verklaren van het verband 

tussen vriendschap en geluk (Demir & Özdemir, 2010). Eerder werd er reeds een verband 

gevonden tussen vriendschap en geluk (Reis, 2001). Nu blijkt dat vriendschap vooral leidt tot 

geluk omdat het een context biedt waarin de basisbehoeften bevredigd kunnen worden 

(Demir & Özdemir, 2010).          

  Ook de culturele context bleek een belangrijke invloed uit te oefenen op 

behoeftebevrediging (Chen, Vansteenkiste & Beyers, 2012; Sheldon, Elliot, Kim & Kasser, 

2001). Onderzoek wees immers uit dat  er evidentie is voor het universeel karakter van de 

psychologische basisbehoeften, zoals SDT vooropstelt. Een associatie tussen 

behoeftebevrediging en welbevinden werd teruggevonden over vier landen heen, zijnde Peru, 

België, China en de Verenigde Staten (Chen, Vansteenkiste & Beyers, 2012).   

  

Hechting in relaties.  

De hechtingstheorie gaat uit van een emotionele band tussen twee personen, die de basis 

vormt voor een veilige of onveilige hechting binnen die relatie (Bowlby, 1969; 1988). 

Aanvankelijk ging men uit van drie hechtingsstijlen bij volwassenen: veilig, angstig en 

vermijdend, waarbij men een angstige en vermijdende hechting als een onveilige hechting 

beschouwde (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Recente studies (Bartholomew & 

Horowitz, 1991;  Brennan, Clark & Shaver, 1998; Fraley & Waller, 1998) hebben echter 
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aangetoond dat het beter is hechting te representeren in een tweedimensionale ruimte, 

waarbij de twee dimensies hechtingsangst en hechtingsvermijding zijn (Ainsworth et al., 1978). 

Hechtingsangst wordt bepaald door angst voor verwerping, angst voor separatie en angst voor 

verlating. Hechtingsvermijding daarentegen wordt bepaald door ongemak bij intimiteit en 

afhankelijkheid van anderen (Brennan, Clark & Shaver, 1998).      

 Een veilige hechting is gebaseerd op sensitiviteit en responsiviteit, waarbij men gelooft 

dat de andere beschikbaar zal zijn in moeilijke situaties zoals bij het ervaren van negatief affect 

en stress. Dit gaat gepaard met het opbouwen van een positief intern werkmodel van zichzelf 

en anderen (Bowlby, 1969, 1973, 1980), hetgeen in belangrijke mate samen hangt met het 

ervaren van mentale gezondheid (Shaver & Mikulincer, 2002).  Bij een onveilige hechting is het 

zo dat sensitiviteit en responsiviteit ontbreken (Bowlby, 1969; 1988). Dit leidt tot het 

opbouwen van  een negatief intern werkmodel van zichzelf en anderen (Bowlby, 1969, 1973, 

1980). Een onveilige hechting gaat eveneens gepaard met het implementeren van defensieve 

strategieën, namelijk hyperactiverende en deactiverende strategieën (Cassidy & Kobak, 1988). 

Het gevolg hiervan is dat mentale gezondheid in het gedrang komt (Shaver & Mikulincer, 

2002).            

 De hyperactiverende strategie (Cassidy & Kobak, 1988) komt vooral voor bij mensen 

met een hoge score op hechtingsangst (Mikulincer & Shaver, 2003). Mensen trachten excessief 

toenadering te zoeken tot de partner met als doel dat de partner beschikbaar wordt en het 

gevoel van veiligheid binnen de relatie verhoogd wordt (Berant, Mikulincer, Shaver & Segal, 

2005). Om dit te bekomen zullen ze een aantal emoties en gevoelens uiten, zoals bv. jaloezie, 

angst en zich zorgen maken om verlaten te worden, om zo de partner dichterbij te brengen. 

Omdat angstig gehechte mensen sterk gericht zijn op verbondenheid met de partner, maar 

tegelijkertijd ook angstig zijn voor verwerping van de partner, zullen ze aandacht en 

bescherming vragen via indirecte wegen (Mikulincer & Shaver, 2007).    

 Een deactiverende strategie (Cassidy & Kobak, 1988) komt vooral voor bij mensen die 

hoog scoren op hechtingsvermijding (Mikulincer & Shaver, 2003). Het zoeken van toenadering 

tot de partner wordt beschouwd als een onwenselijke manier om met noodsituaties om te 

gaan. Dit leidt ertoe dat deze mensen geen steun zoeken in tijden van nood, maar alles zelf 

proberen op te lossen. Het doel hiervan is het gedeactiveerd laten van het hechtingssysteem 

omdat de persoon niet wil geconfronteerd worden met de pijn en frustratie die gepaard gaat 

met de afwezigheid van de hechtingsfiguur. Als defensie tegen het verlangen aan een 
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hechtingsband met de partner, gaan ze de hechtingsbehoeften aan sensitiviteit en 

responsiviteit ontkennen (Mikulincer & Shaver, 2003).  

Hechting bleek een belangrijke rol te spelen in relaties en in onderzoek werden vaak 

verbanden gevonden tussen hechting en SDT (Feeney, Noller & Callan, 1994; La Guardia, Ryan, 

Couchman & Deci, 2000; Leak & Cooney, 2001;  Slotter & Finkel, 2009; Wei, Shaffer, Young & 

Zakalik, 2005).    

 Ten eerste werden responsiviteit en sensitiviteit als bouwstenen van een veilige 

hechting vaak in verband gebracht met de basisbehoeften. Responsieve en sensitieve 

individuen moedigen autonomie aan bij hun partner waarbij ze reageren op de initiatieven en 

exploratie van hun geliefde (La Guardia, Ryan, Couchman & Deci, 2000). Ook staan ze achter 

de competentiebehoefte van hun partner door het scheppen van een basis vanuit waar het 

voor de partner makkelijker is om uitdagingen het hoofd te bieden (La Guardia et al., 2000). 

Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan de behoefte aan verbondenheid door het 

creëren van een positieve, warme en liefdevolle omgeving (La Guardia et al., 2000).  

 Ten tweede werd er evidentie gevonden voor een mediërende rol van veilige hechting 

in het verband tussen behoeftebevrediging en welzijn (Studie 2, La Guardia et al., 2000). 

Anderzijds werd er ook aangetoond dat de psychologische behoeftebevrediging een 

mediërende rol speelde in het verband tussen een veilige hechting en welbevinden (Studie 2 

en 3, La Guardia et al., 2000; Leak & Cooney, 2001). Evidentie voor de mediërende rol van de 

psychologische basisbehoeften werd ook teruggevonden in de relatie tussen een onveilige 

hechting en negatieve uitkomsten (Wei, Shaffer, Young & Zakalik, 2005). In deze studie werd 

gekeken naar het verband tussen een onveilige hechting enerzijds en schaamte, depressie en 

eenzaamheid anderzijds. De bevrediging van de basisbehoeften zorgde voor een partiële 

mediatie van dit verband bij een angstige hechting. Bij een vermijdende hechting was er zelfs 

sprake van een volledige mediatie door de basisbehoeften.     

 Ten slotte bleek hechting ook een invloed te hebben op hoe men een relatie ervoer 

m.b.t. de bevrediging van de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid 

(Slotter & Finkel, 2009). Bij personen met een veilige hechting zal de mate van toewijding 

variëren naarmate de partner de behoeften al dan niet bevredigd. Dit zal op zijn beurt een 

invloed hebben op het feit of de relatie al dan niet zal blijven voortduren.  Bij personen met 

een angstige hechting daarentegen is hun toewijding in de relatie eerder ongevoelig voor de 

mate waarin de partner zorgt voor het bevredigen van de behoeften. De persoon zal hierbij 

eerder geneigd zijn in de relatie te blijven ongeacht de behoeftebevrediging die de partner 
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verschaft (Slotter & Finkel, 2009). In dit geval treedt hechting op als een modererende 

variabele. 

           

Conclusie 

Uit het voorgaande kwam naar voor dat de bevrediging van de behoeften die vooropgesteld 

worden door SDT een belangrijke rol vervult bij individueel welzijn en relationeel welzijn. Het 

belang van relationele behoeftebevrediging werd eveneens aangetoond, hierbij is het echter 

niet duidelijk of relationele behoeftefrustratie, leidt tot de omgekeerde effecten. Daarnaast 

bleek ook het belang van de bevrediging van de verschillende behoeften in relaties op het 

individueel en relationeel welzijn. Of deze echter allen van even groot belang zijn in het 

voorspellen van de uitkomsten, is nog niet helemaal duidelijk en lijkt afhankelijk te zijn van de 

uitkomst die men in beschouwing neemt. Hechting bleek vervolgens ook een belangrijke rol te 

vervullen in partnerrelaties, zowel evidentie voor een mediërende als modererende rol kwam 

naar voor, afhankelijk van de aard van de uitkomsten die men onderzocht. Aan deze vragen en 

onduidelijkheden tracht tegemoet gekomen te worden in deze scriptie. 
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Huidige Studie 

Relationele behoeftebevrediging toonde reeds een samenhang met meer individueel (Patrick 

et al., 2007) en relationeel welzijn (Patrick et al., 2007; Uysal et al., 2007). Individueel welzijn 

werd in die studie geoperationaliseerd door de mate van zelfvertrouwen, het ervaren van 

positief affect, het ervaren van negatief affect en vitaliteit. Deze operationalisatie verschilt dus 

in kleine mate van onze operationalisatie van individueel welzijn. Specifiek onderzoek naar de 

effecten van relationele behoeftefrustratie blijkt men nog niet uitgevoerd te hebben. Wel 

bleek behoeftefrustratie in het algemeen te leiden tot minder welzijn, minder psychologisch 

welbevinden en tot de ontwikkeling van verschillende vormen van psychopathologie (Ryan, 

Deci & Grolnick, 1995). Ook  SDT stelt dat wanneer de partner geen aandacht heeft voor de 

behoeften bij zijn partner, het functioneren hieronder zal leiden (Deci & Ryan, 2000). Eerder 

bleek ook reeds dat negatieve gedragingen in de relatie zoals elkaar de schuld geven, kritiek 

geven en druk uitoefenen , wat gezien zou kunnen worden als de frustratie van de behoeften, 

samenhangt met minder relationele tevredenheid (Holman, 2002; Karney & Crown, 2007).  Net 

zoals in het onderzoek van Patrick et al. (2007) en Uysal et al. (2012) zal in deze studie specifiek 

gekeken worden naar de behoeftebevrediging of behoeftefrustratie binnen de relatie, iets wat 

in ander onderzoek vaak niet gedaan wordt. Dit leidt tot het formuleren van volgende 

hypothesen:   

1a) Relationele behoeftebevrediging zal samenhangen met het ervaren van meer geluk, meer 

vitaliteit, minder psychopathologie (angst, depressie, alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik) 

en meer relatietevredenheid.   

1b) Relationele behoeftefrustratie daarentegen zal samengaan met het ervaren van minder 

vitaliteit, minder geluk, meer psychopathologie (angst, depressie, 

alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik) en minder relatietevredenheid.   

SDT stelt voorop dat elke behoefte van even groot belang is in het voorspellen van bepaalde 

outcomes (Deci  & Ryan, 2000). Eerder onderzoek toonde echter aan dat elke behoefte een 

significante voorspeller was van individuele uitkomsten, waarbij de voorspellende waarde van 

competentie wel lager lag dan deze van autonomie en verbondenheid. Verbondenheid bleek 

echter een sterkere voorspellende waarde te hebben in het verklaren van de relationele 

uitkomsten (Patrick et al., 2007). Dit geeft aanleiding tot het formuleren van de volgende 

hypothese.  

2) Elke behoefte vooropgesteld door SDT levert een significante bijdrage in het voorspellen van 
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individuele uitkomsten. Verbondenheid heeft een groter belang dan autonomie en competentie 

in het voorspellen van relationele uitkomsten. 

 Daarnaast wordt in dit onderzoek de vraag gesteld naar welke rol hechting speelt in de relatie 

tussen behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en individueel en relationeel  welbevinden. 

Eerder werd in onderzoek reeds gerapporteerd dat een veilige hechting de relatie tussen 

behoeftebevrediging en welbevinden partieel medieert (Studie 2, La Guardia et al., 2000). 

Hechting treedt hier dus op als een mediërende variabele tussen psychologische 

behoeftebevrediging en welbevinden. Zowel behoeftebevrediging als hechting werden 

berekend door een globale score te berekenen over zes significante figuren (waar de partner 

ook bij hoorde). Het ging hier dus niet louter over behoeftebevrediging of hechting in de 

romantische relatie. Welbevinden werd in het onderzoek van La Guardia et al. (2000) 

geoperationaliseerd als risico voor depressie, vitaliteit, angst, fysieke symptomen en 

zelfvertrouwen. Dit zou dus beschouwd kunnen worden als individuele uitkomsten. Daarnaast 

bleek uit onderzoek een verband tussen het bevredigen van behoeften in de partnerrelatie en 

toegewijd zijn aan de relatie. Dit verband werd echter beïnvloed door de aard van de hechting 

van de personen binnen de relatie (Slotter & Finkel, 2009). In dit geval kunnen we hechting 

beschouwen als een modererende variabele waarbij hechting het verband bepaalt tussen het 

bevredigen van behoeften enerzijds en toewijding anderzijds. Er is dus sprake van een 

relationele uitkomstmaat in dit onderzoek. In huidig onderzoek wordt er nagegaan of hechting 

een mediator zal zijn in het verband tussen behoeftebevrediging en welzijn op individueel 

niveau en of hechting een moderator zal zijn in het verband tussen behoeftebevrediging en 

relationeel welzijn.  Voor behoeftefrustratie werden deze effecten niet eerder gerapporteerd, 

maar zullen deze wel onderzocht worden in deze scriptie. We kunnen deze vraag opsplitsen in 

twee deelhypothesen:  

3a) Hechting is een mediator bij het verklaren van het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en individueel welbevinden.   

3b) Hechting is een moderator bij het verklaren van het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en relationeel welbevinden.   
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Methode 

Deelnemers  

Deelnemers moesten voldoen aan de voorwaarde dat ze minimum 18 jaar waren en een vaste 

heteroseksuele relatie hadden. Toch viel bij het ingeven van de data van de vragenlijst op dat 

er één vrouw van 17 jaar had deelgenomen. Daarnaast namen ook één homoseksuele, acht 

biseksuele en één aseksuele personen deel aan de studie. De gegevens van deze personen 

werden echter wel gebruikt in de analyses omdat we er vanuit gaan dat ze de resultaten niet 

dermate sterk zullen vertekenen. Bovendien mocht ook maar één persoon binnen de relatie de 

vragenlijsten invullen, om zo overlappende data te vermijden. Deelname aan deze studie was 

vrijwillig.  

Aan het onderzoek namen 408 personen deel, waarvan 153 mannen (37.5%) en 255 vrouwen 

(62.5%). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 32.68 jaar (SD=13.91; range 17-77) 

waarbij de relatie van de deelnemers gemiddeld reeds 126.58 maanden (SD=137.82; range 1-

588) duurde. 12% van de participanten was reeds uit elkaar geweest met de huidige partner en 

7.1% gaf aan ooit al gescheiden te zijn geweest (eventueel van een ex-partner).  

Het hoogst behaalde diploma van de meeste deelnemers was dat van het hoger onderwijs met 

1 cyclus (voorheen het korte type: kandidatuur, professionele of academische bachelor) 

(41.4%). Vervolgens kwamen diegenen met het diploma hoger onderwijs (28.9%),  hoger 

onderwijs met 2 cycli (voorheen het lange type: licentiaat, master-na master) (23.3%) en het 

lager secundair onderwijs (3.9%). Het minst vaak kwam het voor dat iemand hoger onderwijs 

van 3 cycli had gevolgd (doctoraat) (1.7%)  en dat iemand enkel een diploma had behaald van 

het lager onderwijs  (0.7%). Daarnaast waren de meeste van de deelnemers aan de studie 

student (38.7%) en bedienden (29.7%). Dan volgden de midden-kaderleden (8.6%), 

zelfstandigen (7.8%) en arbeiders (5.9%). Een kleine groep van de deelnemers was 

gepensioneerd (3.7%), huisvrouw/huisman (2.2%), werkloos/werkzoekend (2%), hoger 

kaderlid (1%) of arbeidsongeschikt (0.5%). Vervolgens had het merendeel van de participanten 

een relatie maar was niet getrouwd of samenwonend (44.1%) of getrouwd/samenwonend met 

inwonende kinderen (28.2%). Dan volgden diegenen die getrouwd/samenwonend waren maar 

zonder kinderen (19.9%) en diegenen die getrouwd/samenwonend waren maar zonder 

inwonende kinderen (6.4%). Een minderheid van de deelnemers leefde in een nieuw 

samengesteld gezin (1.5%).  
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Instrumenten  

Deelnemers aan het onderzoek vulden verschillende vragenlijsten in die meerdere constructen 

maten.  

 

Behoeftesatisfactie/behoeftefrustratie.  

Deze factor werd gemeten aan de hand van de Basic Psychological Needs in Relationships 

Scale (Chen, Vansteenkiste & Beyers, 2012). Deze vragenlijst bestaat uit 24 items die gescoord 

dienen te worden op een Likert-schaal van 1 (=helemaal niet) tot 5 (=helemaal wel). Deze 

items peilen naar de drie verschillende behoeften zoals vooropgesteld door SDT. Elke behoefte 

wordt gemeten door acht items, waarbij er telkens vier items bevrediging van die behoefte 

meten  en vier items frustratie van die behoefte nagaan. Zo kan er voor elke behoefte een 

score berekend worden voor zowel bevrediging als frustratie van de betreffende behoefte. 

Voor de bevrediging en de frustratie van elke behoefte kunnen de scores variëren van 1 tot 5. 

Een voorbeelditem dat peilt naar de bevrediging van competentie is: ‘In de relatie met mijn 

partner voel ik me bekwaam in wat ik doe.’ Een item dat de frustratie van competentie meet 

is: ‘ In de relatie met mijn partner voel ik me teleurgesteld in veel van mijn prestaties.’ Een 

voorbeeld van een item dat de bevrediging van autonomie meet is: ‘In de relatie met mijn 

partner heb ik een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik onderneem.’ Een item dat 

de frustratie van deze behoefte meet is: ‘ In de relatie met mijn partner voel ik me verplicht 

om te veel dingen te doen.’ Een voorbeelditem dat peilt naar de bevrediging van 

verbondenheid is: ‘In de relatie met mijn partner voel ik me nauw verbonden met hem/haar.’ 

Een voorbeeld van een item dat de frustratie van verbondenheid meet is: ‘In de relatie met 

mijn partner voel ik dat hij/zij afstandelijk is tegen mij’. De betrouwbaarheid van deze test 

uitgedrukt in Cronbach’s α in deze steekproef was gelijk aan .92. Voor behoeftebevrediging 

bedroeg Cronbach’s α .86 en voor behoeftefrustratie .87. We kunnen dus spreken van een 

zeer goede betrouwbaarheid. In het onderzoek van Patrick et al. (2007) werd de goede 

betrouwbaarheid van deze test ook aangetoond,  met Cronbach’s α gelegen tussen .86 en .90, 

wat dus vrij vergelijkbaar is met dit onderzoek.  
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Geluk. 

Geluk werd gemeten met de Subjective Happiness Scale (SHS) ontwikkeld door Lyubomirsky en 

Lepper (1999). Deze lijst bestaat uit vier uitspraken die men moet beoordelen op een 

Likertschaal van 1 tot 7. Een hogere score geeft een hoger niveau van geluk weer.  Alleen het 

laatste item wordt omgekeerd gescoord. De score op deze vragenlijst wordt bekomen door het 

gemiddelde te nemen over de vier scores heen, waardoor de score op deze vragenlijst kan 

variëren van 1 tot 7. Een voorbeelditem van deze vragenlijst is: ‘Sommige mensen zijn -over 

het algemeen- zeer gelukkig. Ze genieten van het leven zoals het op hen afkomt en halen het 

beste uit elke situatie.  In welke mate past deze beschrijving bij u?’. De betrouwbaarheid van 

de test in deze steekproef, uitgedrukt a.d.h.v. Cronbach’s α  was gelijk aan .81, wat beschouwd 

wordt als een zeer goede betrouwbaarheid. De auteurs rapporteerden bij het opstellen van 

deze vragenlijst, een Cronbach’s α van .86 en de validiteit voor het meten van geluk werd 

aangetoond (Lyubomirsky & Lepper, 1999).  

 

Vitaliteit.  

De Subjective Vitality Scale (SVS) werd ontwikkeld door Ryan en Frederick (1997). Het 

instrument werd vertaald naar het Nederlands door Niemiec, Lynch, Vansteenkiste, Bernstein, 

Deci & Ryan (2006). Deze vragenlijst meet vitaliteit aan de hand van zeven items op een 

Likertschaal van 1 (=helemaal niet akkoord) tot 5 (=helemaal akkoord). Sommige items worden 

omgekeerd gescoord om ervoor te zorgen dat hogere scores steeds een hoger niveau van 

vitaliteit uitdrukken. De score op deze vragenlijst wordt berekend door het gemiddelde te 

nemen over de zeven items heen, scores variëren dus van 1 tot 5. Een voorbeelditem uit deze 

lijst: ‘De laatste tijd voel ik me levendig’. Cronbach’s α van de test in deze onderzoeksgroep 

was gelijk aan .77, wat een goede betrouwbaarheid weerspiegelt. In het onderzoek van Ryan 

en Frederick lag Cronbach’s α tussen .84 en .86. De validiteit van het instrument voor het 

meten van vitaliteit werd aangetoond in het onderzoek van Bostic, McGartland Rubio en Hood 

(2000).  
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Psychopathologie. 

 

Angst.  

Voor het meten van angst werd de General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) afgenomen, die 

ontwikkeld werd door Spitzer, Kroenke, Williams en Lowe (2006). Aan de hand van dit 

instrument worden de DSM-criteria (APA, 2002) van de gegeneraliseerde angststoornis 

bevraagd. Zeven items peilen naar het aantal dagen waarop de symptomen voorkwamen 

gedurende de afgelopen twee weken door gebruik te maken van een Likertschaal van 0 

(=helemaal niet) tot 3 (=bijna elke dag).  Participanten kunnen hierbij scoren tussen 0 en 21, 

waarbij een hogere score meer kans op een diagnose van een gegeneraliseerde angststoornis 

weerspiegelt. Één van de items dat bevraagd wordt is: ‘Hoe vaak hebt u in de afgelopen twee 

weken last gehad van moeite om u te ontspannen?’. De betrouwbaarheid, uitgedrukt in 

Cronbach’s α, was in deze steekproef gelijk aan .88, wat omschreven kan worden als een zeer 

goede betrouwbaarheid. Spitzer, Kroenke, Williams & Lowe (2006) onderzochten de 

betrouwbaarheid van deze schaal aan de hand van Cronbach’s α en deze was in dit onderzoek 

gelijk aan .92. Verder werd in dit onderzoek ook gerapporteerd dat dit instrument een valide 

instrument is voor het meten van angst.   

 

Depressie.  

Depressie werd gemeten met de Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) en is ontwikkeld door 

Kroenke, Spitzer en Williams (2001) . Aan de hand van negen items worden de symptomen van 

een depressie zoals beschreven door de DSM (APA, 2002) nagegaan. Ook hier is het zo dat het 

aantal dagen waarop het symptoom voorkwam gedurende de afgelopen twee weken bevraagd 

wordt a.d.h.v. een Likertschaal van 0 (=helemaal niet) tot 3 (=bijna elke dag). Bovendien bevat 

deze vragenlijst ook een tiende item waarmee de interferentie van de symptomen met het 

dagelijks leven wordt nagegaan. Scores variëren op dit instrument tussen 0 en 27. Een hogere 

score geeft hier eveneens meer kans op een diagnose van depressie. Een voorbeelditem uit dit 

instrument is: ‘Hoe vaak hebt u in de afgelopen twee weken last gehad van weinig interesse of 

plezier in activiteiten?’. Cronbach’s α die een indicatie biedt voor de betrouwbaarheid van de 

test bleek in deze steekproef gelijk te zijn aan .79, er kan dus gesproken worden van een goede 

betrouwbaarheid van deze vragenlijst. In onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van 

dit instrument werd een Cronbach’s α gerapporteerd tussen .86 en .89 en bleek dat dit een 
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valide instrument was voor het meten van de ernst van de depressie (Kroenke, Spitzer & 

Williams, 2001).   

 

Alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik.  

Voor het nagaan van deze uitkomstmaat werd gebruik gemaakt van de Alcohol Use Disorder 

Identification Test (AUDIT), ontwikkeld door Babor, Ramon de la Fuente en Saunders (1992). 

Deze vragenlijst is gebaseerd op de DSM-criteria (APA, 2002) voor het vaststellen van een 

diagnose van alcoholafhankelijkheid of alcoholmisbruik. Hierbij werden enkel de eerste drie 

items van dit instrument afgenomen (AUDIT-C). Op elk item dient men een score op een 

Likertschaal aan te geven variërend van 0 (=nooit) tot 4 (=vier of meer keer per week), waarbij 

de totale score kan variëren van 0 tot 12. Een hogere score geeft aan dat verder onderzoek 

nodig kan zijn. Een item dat werd afgenomen was: ‘Hoe vaak drinkt u een alcoholhoudende 

drank?’ De betrouwbaarheid van deze test voor deze steekproef die wordt uitgedrukt a.d.h.v. 

Cronbach’s α was gelijk aan .62, dit cijfer weerspiegelt een betrouwbaarheid die net 

accepteerbaar is. Deze lage betrouwbaarheid is mogelijks te verklaren doordat er enkel de 

eerste drie items van het instrument werden afgenomen. Als het eerste item van dit 

instrument echter werd weggelaten bleek Cronbach’s α te stijgen naar .73. Hieruit bleek 

evidentie om het eerste item van deze vragenlijst weg te laten omdat de test dan blijk gaf van 

een hogere betrouwbaarheid. In de literatuur lag de betrouwbaarheid van het volledige 

instrument, uitgedrukt met Cronbach’s α, tussen .80 en .89 en bleek dat dit een valide 

instrument was voor het meten van alcoholafhankelijkheid en alcoholmisbruik (Reinert & 

Allen, 2002).   

 

Relatietevredenheid.  

Relatietevredenheid werd gemeten met de Quality of Marriage Index (QMI), die werd 

ontwikkeld door Norton (1983). Deze vragenlijst bestaat uit zes items, waarbij de eerst vijf 

gemeten worden op een Likertschaal 1 (=helemaal oneens) tot 7 (=helemaal eens). Het laatste 

item wordt gemeten op een Likertschaal van 1 (=zeer ongelukkig) tot 10 (=perfect gelukkig). 

Deze schaal is zo geconstrueerd dat hogere cijfers, een hogere mate van relatietevredenheid 

uitdrukken. Scores kunnen variëren tussen 6 en 45. Een voorbeelditem van deze vragenlijst is 

‘De relatie met mijn partner is heel stabiel’. De interne betrouwbaarheid van deze test in deze 
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steekproef was zeer goed (Cronbach’s α=.94). In ander onderzoek (Patrick et al., 2007) 

situeerde α zich tussen .85 en .94, wat redelijk gelijkaardig is aan de α van dit onderzoek. De 

validiteit van het instrument voor het meten van relationele tevredenheid werd aangetoond in 

het onderzoek van Heyman, Sayers en Bellack (1994).  

 

Hechting.  

Voor het meten van hechting werd de verkorte versie van de Experiences in Close 

Relationships afgenomen (ECR-S: Wei, Russell, Mallinckrodt en Vogel (2007); ECR: Brennan et 

al., 1998; ECR-NL: Conradi, Gerlsma, van Duijn  en de Jonge (2006)).  Deze vragenlijst bestaat 

uit twaalf items die gescoord dienen te worden op een Likertschaal van 1 (=helemaal niet 

akkoord) tot 7 (=helemaal akkoord). Op basis van het samentellen van de scores op bepaalde 

items, krijgt elke participant een score op hechtingsangst en op hechtingsvermijding.  

Hechtingsangst is het ervaren van angst voor verwerping, angst voor separatie en angst voor 

verlating. Hechtingsvermijding is het ervaren van ongemak bij intimiteit en afhankelijkheid van 

anderen (Brennan, Clark & Shaver, 1998).  Scores kunnen op beide dimensies variëren van 6 

tot 42.  Op die manier kunnen we vaststellen op welke manier iemand gehecht is. Een 

voorbeelditem dat peilt naar hechtingsangst is ‘Mijn verlangen naar intimiteit schrikt mijn 

partner soms af’. Een voorbeelditem van hechtingsvermijding is ‘Ik wil een hechte band met 

mijn partner, maar trek me steeds terug.’ In dit onderzoek bleek de betrouwbaarheid van deze 

test, vastgesteld met Cronbach’s α, gelijk te zijn aan .73, wat beschouwd kan worden als een 

goede betrouwbaarheid. Voor hechtingsvermijding was Cronbach’s α gelijk aan .74, voor 

hechtingsangst bleek deze maat gelijk te zijn aan .60. Voornamelijk voor hechtingsangst was er 

sprake van een lage betrouwbaarheid omdat deze onder de .70 lag. Echter in vergelijkbaar 

onderzoek van Patrick et al. (2007) werd er voor deze test een betrouwbaarheid gevonden - 

uitgedrukt in Cronbach’s α - tussen .90 en .93 voor hechtingsvermijding en tussen .90 en .91 

voor hechtingsangst. Mogelijks is dit verschil te verklaren doordat er in huidig onderzoek 

gebruikt werd gemaakt van de verkorte versie van de ECR en in de studie van Patrick et al. 

(2007) de volledige schaal werd afgenomen. De interne en externe validiteit van de in het 

Nederlands vertaalde ECR werd aangetoond in het onderzoek van Conradi, Gerlsma, van Duijn 

en de Jonge (2006). Hieruit bleek eveneens dat dit een valide instrument is voor het meten van 

de aard van de hechting.  
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Procedure 

Participanten werden gerekruteerd via een oproep op verschillende sociale media en fora, via 

flyers die werden uitgedeeld en door mensen persoonlijk aan te spreken. Via deze kanalen 

werden mensen doorverwezen naar een link die hen naar de vragenlijsten bracht, waarvan het 

invullen ongeveer 25 minuten duurde. Om een grote en diverse steekproef te kunnen bereiken 

werd gekozen om de dataverzameling samen te doen met een aantal medestudenten die in 

hun thesis een gelijkaardig onderwerp behandelden. Bij het begin moesten mensen hun 

geïnformeerde toestemming geven, wat inhield dat mensen ervan op de hoogte worden 

gebracht dat het onderzoek anoniem gebeurt, dat mensen wisten dat ze aan een 

wetenschappelijk onderzoek deelnamen en dat ze hun deelname op eender welk moment 

konden stopzetten zonder dat daar gevolgen aan gekoppeld waren. Mensen konden deze 

toestemming ondertekenen door verder te klikken. Zo kwam men terecht bij de rest van de 

vragenlijsten en kon men deze online invullen.  Deze studie werd goedgekeurd door het 

ethisch comité van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Gent.  

 

Statistische analyses  

De beschrijvende statistiek in deze scriptie werd uitgevoerd door het berekenen van de 

gemiddelde scores en de standaarddeviaties op de verschillende vragenlijsten die werden 

afgenomen. Correlaties tussen de verschillende variabelen werden berekend aan de hand van 

Pearson correlatie coëfficiënten.        

 In de eerste hypothese werd onderzocht of behoeftebevrediging/behoeftefrustratie in 

het algemeen en ook de drie behoeften apart een effect hadden op het welbevinden. Het 

welbevinden werd gemeten a.d.h.v. zes indicatoren, namelijk geluk, vitaliteit, 

psychopathologie (angst, depressie en alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik) en relationele 

tevredenheid. Deze hypothese werd onderzocht door een multivariate regressie uit te voeren 

waarbij er gekeken werd naar het effect van behoeftebevrediging/behoeftefrustratie in het 

algemeen en voor elke behoefte apart genomen.      

 De tweede hypothese onderzocht of elke behoefte die vooropgesteld wordt door SDT 

van even groot belang was in het voorspellen van de individuele uitkomsten en of 

verbondenheid een groter belang had in het voorspellen van relationele tevredenheid. Deze 

hypothese werd onderzocht door te kijken naar de resultaten die verkregen werden bij de 



29 
 

eerste hypothese.         

 Vervolgens werd de rol die hechting speelt in het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en welbevinden onderzocht. Om dit na te gaan werd 

er eerst onderzocht of hechting een mediator was in het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en individueel welzijn. Dit werd onderzocht door de 

Baron-Kenny methode (Baron & Kenny, 1986). Hierbij werden de beide vormen van hechting 

bekeken als mediator in het verband tussen behoeftesatisfactie/behoeftefrustratie en 

individueel welbevinden. Op deze resultaten werd vervolgens een Sobeltest uitgevoerd om te 

kijken of het mediërend effect significant was.  Naast de mogelijkheid dat hechting een 

mediator was, is er ook de mogelijkheid dat hechting een modererende rol speelde.  In het 

onderzoek werd dit nagegaan door interactie-effecten te berekenen tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en de twee vormen van hechting (vermijdend en 

angstig). Er werd dan een univariate analyse gedaan waarbij het interactie-effect mede als 

predictor werd beschouwd in het voorspellen van de verschillende maten van welzijn.  

 De data werd geanalyseerd aan de hand van het statistisch verwerkingsprogramma  

SPSS versie 22. Voor het berekenen van de Sobel-testen werd gebruikt gemaakt van een online 

toepassing die werd ontwikkeld door Preacher en Leonardelli (2001).  
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Resultaten  

 

Beschrijvende statistiek  

Karakteristieken van de doelgroep. 

In Tabel 1 staan de gemiddelden en standaarddeviaties vermeld van de verscheidene 

constructen die in dit onderzoek werden gemeten. Het viel op dat de participanten in dit 

onderzoek een hoge mate van behoeftebevrediging rapporteerden en een vrij lage mate van 

behoeftefrustratie, wanneer dit vergeleken werd met een maximumscore van 5 voor zowel 

behoeftebevrediging als behoeftefrustratie. Verder zagen we een redelijk hoge score voor 

geluk, waarbij de maximumscore die men op deze vragenlijst kon bekomen 7 bedraagt. Als er 

vervolgens gekeken werd naar vitaliteit, werd hier eveneens hoog gescoord, de maximumscore 

bedraagt hier immers 5. Voor de variabelen die psychopathologie maten werd er laag 

gescoord, als we in het achterhoofd houden dat de maximumscores 21, 27 en 12 bedragen 

voor angst, depressie en alcohol, respectievelijk. Deelnemers aan dit onderzoek rapporteerden 

voorts een erg hoge score voor relationele tevredenheid, de maximumscore bedraagt hier 

namelijk 45. Voor de beide dimensies van hechting, ten slotte, waren de scores beiden aan de 

lage kant, wanneer we er rekening mee houden dat de maximumscores voor zowel angstige 

als vermijdende hechting 42 bedraagt. De gemiddelde score voor angstige hechting was wel 

hoger dan deze voor vermijdende hechting.  
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Tabel 1  

Gemiddelden en standaarddeviaties van de variabelen gemeten in dit onderzoek 

_____________________________________________________________________________ 

Variabelen      M   SD 

_____________________________________________________________________________ 

Behoeftebevrediging     4.29   0.49  

Behoeftefrustratie     1.65   0.59 

Subjectief geluk     5.35   1.01 

Subjectieve vitaliteit     3.26   0.64 

Angstsymptomen      3.57   3.71 

Depressiesymptomen     3.34   3.37 

Problematisch alcoholgebruik    1.39   1.45 

Relationele tevredenheid    39.31   6.50 

Vermijdende hechting     13.51   4.92 

 Angstige hechting     20.49   5.32 

_____________________________________________________________________________ 

Noot: M=gemiddelde; SD= standaarddeviatie 

 

Correlationele analyses.  

In Tabel 2 worden ten eerste de correlaties tussen behoeftesatisfactie en de verschillende 

maten van welzijn weergegeven. Daarnaast staan ook de correlaties met de beide dimensies 

van hechting vermeld. Naast de correlaties voor behoeftesatisfactie, worden de correlaties 

voor behoeftefrustratie eveneens vermeld in deze tabel. In de lijn met de hypothese viel op 

dat behoeftesatisfactie samenhing met meer geluk, meer vitaliteit, minder angst- en 

depressiesymptomen en meer relationele tevredenheid. Met alcoholgebruik bleek er geen 

significante samenhang te zijn, wat niet overeen lijkt te komen met de vooropgestelde 

hypothese. Voorts bleek behoeftefrustratie geassocieerd te zijn met minder geluk, minder 

vitaliteit en minder relationele tevredenheid maar met meer angst- en depressiesymptomen, 

zoals eveneens werd vooropgesteld door de hypothese. Opnieuw bleek er met alcoholgebruik 

geen verband te zijn, in tegenstelling tot hetgeen verwacht werd. Verder was het ook zo dat 

behoeftebevrediging een negatieve associatie vertoonde met een vermijdende en een 

angstige hechting. Hoe meer de behoeften dus bevredigd waren, hoe minder vermijdend en 
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angstig gehecht men was. Behoeftefrustratie had dan op zijn beurt een positieve samenhang 

met een vermijdende en angstige hechting. 

Tabel 2 

 Pearson correlaties tussen behoeftesatisfactie/behoeftefrustratie enerzijds en de verschillende 

welzijnsmaten en de vormen van hechting anderzijds 

_____________________________________________________________________________ 

Variabelen   Behoeftesatisfactie  Behoeftefrustratie  

_____________________________________________________________________________ 

  

Geluk    0.407***   -0.443*** 

Vitaliteit    0.192***   -0.177*** 

Angst     -0.245***   0.369*** 

Depressie    -0.295***   0.401*** 

Alcoholgebruik    -0.010    -0.059 

Relationele tevredenheid   0.662***   -0.557*** 

 

Vermijdende hechting    -0.599***   0.546*** 

Angstige hechting    -0.336***   0.444*** 

____________________________________________________________________________ 

Noot: ***p < .001 

 

Toetsing hypothesen 

De relatie tussen relationele behoeftebevrediging en individueel en relationeel 

 welzijn. 

Deze hypothese werd onderzocht door het uitvoeren van een multivariate regressie analyse, 

waarbij behoeftebevrediging beschouwd werd als de onafhankelijke variabele en de 

verschillende maten van welzijn als afhankelijke variabele. Wanneer de multivariate toets 

significant bleek te zijn op het 5%-significantieniveau, kon verder bij de univariate toetsen 

gekeken worden op welke specifieke welzijnsmaten er een significant effect was.  

 Op multivariaat niveau was er een significant effect van behoeftebevrediging op 
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welzijn (F(6,357)=42.33, p < .001). Om die reden kon er gekeken worden naar de effecten op 

univariaat niveau, die worden weergegeven in Tabel 3. Hieruit bleek dat zowel op subjectief 

geluk, subjectieve vitaliteit, mate van aanwezigheid van angstsymptomen, mate van 

aanwezigheid van depressieve symptomen en relationele tevredenheid behoeftebevrediging 

een significant effect had. Het effect op mate van problematisch alcoholgebruik was echter 

niet significant. Meer behoeftesatisfactie hing dus samen met het ervaren van meer geluk, 

meer vitaliteit, minder angstsymptomen, minder depressieve symptomen en meer relationele 

tevredenheid. We kunnen dus stellen dat deze hypothese bevestigd werd, althans als we de 

mate van problematisch alcoholgebruik buiten beschouwing lieten.     

       

Tabel 3  

Resultaten multivariate regressie analyse: Relationele behoeftebevrediging en het effect op het 

ervaren van geluk, vitaliteit, psychopathologie (angst, depressie en 

alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik) en relationele tevredenheid 

_____________________________________________________________________________ 

Variabelen                        β                     t   R² 

____________________________________________________________________________ 

Mate van subjectief geluk    0.797  7.88*** 0.146 

Mate van subjectieve vitaliteit    0.234  3.36**  0.030 

Mate van aanwezigheid angstsymptomen  -1.849  -4.55*** 0.054 

Mate van aanwezigheid depressieve symptomen -2.083  -5.79*** 0.085 

Mate van problematisch alcoholgebruik  -0.031  -0.19  0.000 

Relationele tevredenheid    8.986  16.29*** 0.423 

_____________________________________________________________________________ 

Noot: β=gestandaardiseerd regressiegewicht; t=t-toetsstatistiek; R²=verklaarde variantie 

**p < .05; ***p < .001 

 
De relatie tussen relationele behoeftefrustratie en individueel en relationeel welzijn. 

Bij het onderzoeken van deze hypothese werd eveneens gebruik gemaakt van een multivariate 

regressie. Hierbij werd behoeftefrustratie als de onafhankelijke variabele genomen en de 

verschillende welzijnsmaten als afhankelijke variabele. Wanneer de multivariate toets 

significant bleek te zijn op het 5%-significantieniveau, kon er verder gekeken worden bij de 
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univariate toetsen voor de specifieke effecten.        

 De multivariate analyse wees in de richting van een significant effect van 

behoeftefrustratie op welzijn (F(6,357)=42.33, p < .001). Vervolgens werden de univariate 

analyses eveneens in rekening gebracht die terug te vinden zijn in Tabel 4. Het effect van 

behoeftefrustratie was significant op het ervaren van subjectief geluk, subjectieve vitaliteit 

angstsymptomen, depressieve symptomen en relationele tevredenheid. Voor problematisch 

alcoholgebruik bleek er geen significant effect te zijn van behoeftefrustratie. Meer 

behoeftefrustratie hing dus samen met minder geluk en vitaliteit, meer angst en depressieve 

symptomen en minder relationele tevredenheid. Ook hier kan dus gesteld worden dat de 

hypothese bevestigd kon worden, indien problematisch alcoholgebruik niet in rekening werd 

gebracht.  

 

 

Tabel 4  

Resultaten multivariate regressie analyse: Relationele behoeftefrustratie en het effect op het 

ervaren van geluk, vitaliteit, psychopathologie (angst, depressie, 

alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik) en relationele tevredenheid 

_____________________________________________________________________________ 

Variabelen β t    R² 

__________________________________________________________________________ 

Mate van subjectief geluk    -0.724  -8.85*** 0.178  

Mate van subjectieve vitaliteit    -0.164  -2.84*  0.022 

Mate van aanwezigheid angstsymptomen  2.237  6.91*** 0.116 

Mate van aanwezigheid depressieve symptomen 2.278  7.97*** 0.149 

Mate van problematisch alcoholgebruik  -0.150  -1.13  0.004 

Relationele tevredenheid    -6.276  -12.56*** 0.303 

_____________________________________________________________________________ 

Noot: β=gestandaardiseerd regressiegewicht; t=t-toetsstatistiek; R²=verklaarde variantie 

*p= .05;  **p < .05; ***p < .001 
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Het belang van elke behoefte afzonderlijk in het verklaren van individuele en 

 relationele uitkomsten. 

Deze hypothese werd onderzocht door een multivariate regressie uit te voeren waarbij de drie 

behoeften, dus niet de totaalscore, als onafhankelijke variabelen beschouwd werden en elke 

uitkomst van welzijn als afhankelijke variabele. Eerst werden de β-waarden voor 

behoeftesatisfactie in het verklaren van de verschillende welzijnsuitkomsten bekeken, Tabel 5 

geeft deze waarden weer. Vervolgens werd hetzelfde gedaan voor de β-waarden bij 

behoeftefrustratie, deze resultaten zijn weergegeven in Tabel 6.  

 Wanneer geluk als uitkomst werd beschouwd, viel op dat elke behoefte belang had in 

het verklaren van deze uitkomstvariabele, meer concreet hield dit in dat hoe meer deze 

behoeften bevredigd werden, hoe meer geluk er ervaren werd. De bevrediging van de 

behoefte aan verbondenheid had echter meer belang dan de bevrediging van de behoeften 

aan autonomie en competentie. Bij subjectieve vitaliteit bleek het zo te zijn dat enkel de 

bevrediging van competentie een significant effect had. Competentie was eveneens de enige 

significante behoefte voor de mate van aanwezigheid van angstsymptomen  en van 

depressieve symptomen. Meer bevrediging van de behoefte aan competentie hing dus samen 

met meer vitaliteit en met minder angst- en depressiesymptomen. Voor het verklaren van 

problematisch alcoholgebruik bleek de bevrediging van geen enkele behoefte significant te zijn 

in het verklaren van deze uitkomst. Bij relationele tevredenheid viel op dat zowel competentie 

als verbondenheid significant samenhingen met deze variabele. De β-waarde voor de 

bevrediging van de behoefte aan  verbondenheid was echter veel groter dan deze voor 

competentie. Hoe meer de behoeften aan competentie en verbondenheid bevredigd waren, 

hoe meer relationele tevredenheid mensen ervoeren. De bevrediging van autonomie bleek 

niet significant te zijn voor het verklaren van relationele tevredenheid.    

 Er kan besloten worden dat bij het verklaren van de individuele behoeften, de 

bevrediging van competentie het meeste belang had, deze behoefte vertoonde namelijk een 

verband met elke uitkomst. Daarnaast had ook de bevrediging van verbondenheid een aandeel 

in het verklaren van sommige individuele uitkomsten. De bevrediging van autonomie bleek 

enkel van belang te zijn bij de mate van geluk. De hypothese dat elke behoefte belang heeft in 

het verklaren van de individuele uitkomstmaten kon dus niet bevestigd worden, wanneer 

behoeftebevrediging in beschouwing werd genomen. Voor relationele tevredenheid, viel op 

dat zowel de bevrediging van competentie als van verbondenheid belang hadden. De β-

waarde van verbondenheid was echter veel groter dan deze van competentie. Hier wordt de 
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hypothese dat verbondenheid belangrijker is dan de overige twee behoeften in het verklaren 

van relationele uitkomsten wel bevestigd.  

 

Tabel 5  

Het belang van behoeftebevrediging van elke behoefte afzonderlijk in het verklaren van de 

verschillende welzijnsmaten  

_________________________________________________________________________ 

Variabelen   β      t    

_______________________________________________________________________ 

Mate van subjectief geluk  

         autonomie  0.266  2.396** 

 competentie 0.216  1.960*  

 verbondenheid 0.308  3.559*** 

Mate van subjectieve vitaliteit      

 autonomie 0.029  0.385  

 competentie 0.179  2.362** 

 verbondenheid 0.034  0.575   

Mate van aanwezigheid angstsymptomen     

 autonomie -0.489  -1.111  

 competentie -1.622  -3.702*** 

 verbondenheid 0.143  0.416 

Mate van aanwezigheid depressieve symptomen     

 autonomie -0.539  -1.381  

 competentie -1.558  -4.013*** 

 verbondenheid -0.084  -0.275 

Mate van problematisch alcoholgebruik     

 autonomie -0.145  -0.824  

 competentie 0.115  0.656  

 verbondenheid 0.002  0.015  

  

Relationele tevredenheid      

 autonomie 0.633  1.181  
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 competentie 1.033  1.939*  

 verbondenheid 6.822  16.277*** 

_____________________________________________________________________________ 

Noot: β=gestandaardiseerd regressiegewicht; t=t-toetsstatistiek 

*p=0.05;  **p < 0.05; ***p < 0.001 
 

 De frustratie van de behoeften aan competentie en verbondenheid bleken significant 

te zijn in het voorspellen van subjectief geluk, waarbij competentie een sterkere samenhang 

vertoonde. Hoe meer de behoeften aan competentie en verbondenheid gefrustreerd werden, 

hoe minder geluk. Het effect van autonomiefrustratie was niet significant. Bij de mate van 

subjectieve vitaliteit bleek de frustratie van geen enkele behoefte een significant effect te 

hebben op deze welzijnsmaat. Voor de mate van aanwezigheid van angstsymptomen bleek 

enkel competentie significant te zijn, in de zin dat hoe meer de behoefte aan competentie 

gefrustreerd werd, hoe meer angstsymptomen. Verder hadden de frustratie van competentie 

en verbondenheid een significant effect op depressieve symptomen. Een sterkere frustratie 

van competentie en verbondenheid hing samen met meer depressieve symptomen. 

Autonomie had dus geen significant effect op depressieve symptomen. De frustratie van 

autonomie bleek verder een significant effect te hebben op problematisch alcoholgebruik. Hoe 

sterker deze behoefte gefrustreerd werd, hoe minder problematisch alcoholgebruik. 

Competentiefrustratie en verbondenheidfrustratie hadden geen significant effect op 

problematisch alcoholgebruik.  Voor de mate van relationele tevredenheid bleek enkel de 

frustratie van de behoefte aan verbondenheid een significant effect te hebben, in de zin dat 

meer frustratie van verbondenheid samenhing met minder relationele tevredenheid. 

 Er kon gesteld worden dat de frustratie van competentie een samenhang vertoonde 

met elke individuele uitkomstvariabele, uitgezonderd voor vitaliteit. Naast competentie had 

ook de frustratie van verbondenheid een samenhang met een aantal individuele 

welzijnsmaten. De frustratie van de behoefte aan autonomie had enkel een effect op 

problematisch alcoholgebruik. De hypothese dat elke behoefte belang heeft in het verklaren 

van uitkomsten gaat hier dus niet op, als er gekeken wordt naar behoeftefrustratie. De 

frustratie van verbondenheid blijkt wel de enige behoefte te zijn die een significante 

samenhang vertoont met relationele tevredenheid. Op dit vlak wordt de hypothese dat 
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verbondenheid een sterke rol speelt in het verklaren van relationele verbondenheid dus wel 

bevestigd.  

 

Tabel 6  

Het belang van behoeftefrustratie van elke behoefte afzonderlijk in het verklaren van de 

verschillende welzijnsmaten 

_________________________________________________________________________ 

Variabelen   β      t   

_______________________________________________________________________ 

Mate van subjectief geluk  

         autonomie  0.016  0.204  

 competentie -0.486  -6.341*** 

 verbondenheid -0.260  -2.988** 

Mate van subjectieve vitaliteit      

 autonomie 0.014  0.250  

 competentie -0.099  -1.802 

 verbondenheid -0.085  -1.368  

Mate van aanwezigheid angstsymptomen     

 autonomie -0.100  -0.320  

 competentie 1.699  5.584*** 

 verbondenheid 0.623  1.802 

Mate van aanwezigheid depressieve symptomen     

 autonomie -0.077  -0.279  

 competentie 1.726  6.461*** 

 verbondenheid 0.608  2.002** 

Mate van problematisch alcoholgebruik     

 autonomie -0.294  -2.267** 

 competentie 0.061  0.481  

 verbondenheid 0.117  0.821   

Relationele tevredenheid      

 autonomie -0.749  -1.611  
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 competentie -0.817  -1.813  

 verbondenheid -5.324  -10.394*** 

_____________________________________________________________________________ 

Noot: β=gestandaardiseerd regressiegewicht; t=t-toetsstatistiek 

*p=0.05;  **p < 0.05; ***p < 0.001        

            

 Hechting als mediator bij het verklaren van het verband tussen 

 behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en individueel welbevinden. 

 
Om na te gaan of hechting een mediator was in het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en individueel welbevinden, werd er gewerkt met de 

methode van Baron en Kenny (1986). Deze methode verloopt in vier stappen en gaat na of een 

variabele kan beschouwd worden als een mediator in het verband tussen twee andere 

variabelen.  

1. In de eerste stap wordt nagegaan wat de grootte is van het effect van de 

onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele zonder de mediator in rekening 

te brengen. Concreet betekende dit dat er gekeken werd naar het effect van 

behoeftebevrediging of behoeftefrustratie op individueel welzijn, gemeten door één 

van de vier indicatoren (alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik werd hier niet in 

beschouwing genomen o.w.v. het niet significante effect). Indien dit verband 

significant bleek te zijn, kon er naar stap 2 gegaan worden.  (Nulhypothese: c=0) 

2. In de tweede stap wordt er gekeken naar het verband tussen de onafhankelijke 

variabele en de mediator. In deze studie betekende dat het verband tussen enerzijds 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en hechting. Indien significant, werd er 

vervolgens overgegaan naar stap 3. (Nulhypothese: a=0) 

3. Stap drie gaat na of er een effect is van de mediator op de afhankelijke variabele, 

nadat er gecontroleerd wordt voor de onafhankelijke variabele. Toegepast op dit 

onderzoek werd er dan nagegaan wat het effect was van hechting op welzijn, gemeten 

door de vier indicatoren (alcoholgebruik buiten beschouwing gelaten). Hierbij werd er 

voor behoeftebevrediging/behoeftefrustratie  gecontroleerd. (Nulhypothese: b=0) 

4. In de vierde stap wordt ten slotte onderzocht wat het effect is van onafhankelijke 

variabele op de afhankelijke variabele, nadat men controleert voor de mediërende 
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variabele. Dit betekende dat we in dit onderzoek keken naar het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en individueel welzijn (gemeten door één van 

de vier indicatoren), na controle voor hechting. Dit effect wordt gemodelleerd als c’.  

Indien blijkt dat het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele 

na controle voor de mediator afneemt in vergelijking met stap één waar niet 

gecontroleerd werd voor de mediator,  spreekt men over partiële mediatie. Hierbij is 

het dan zo dat c’ kleiner is dan het oorspronkelijke effect c. Wanneer echter blijkt dat 

dit effect niet meer significant is, is er sprake van volledige mediatie. Dit wil zeggen dat 

c’ gelijk is aan 0. 

 

                                Hechting  

   a               b   

Behoeftebevrediging/        

 behoeftefrustratie           (c) c’   Individueel welzijn 

 

Figuur 1. Hechting als mediator tussen behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en individueel 

welzijn.  

 

In Figuur 1 wordt de mediërende rol van hechting tussen behoeftebevrediging en 

behoeftefrustratie enerzijds en individueel welzijn anderzijds grafisch voorgesteld.  De vier 

stappen werden onderzocht door telkens een univariate regressie te doen. Het mediërend 

effect in het verband tussen behoeftebevrediging/behoeftefrustratie enerzijds en 

problematisch alcoholgebruik werd hier niet in rekening gebracht omdat het effect van zowel 

behoeftesatisfactie als behoeftefrustratie op problematisch alcoholgebruik niet significant 

bleek te zijn. In de eerste stap vertaalde zich dat in het nagaan van het effect van 

behoeftebevrediging op één van de vier welzijnsmaten die men wou nagaan. Voor elke 

welzijnsmaat werd deze stap herhaald. Hierbij werd behoeftebevrediging bij de  onafhankelijke 

variabele ingegeven en de betreffende uitkomstmaat als afhankelijke variabele. Daarna werd 

het zelfde gedaan voor behoeftefrustratie. De tweede stap werd onderzocht door te 

onderzoeken wat het effect is van behoeftebevrediging op hechting. Eerst werd er gekeken 

naar de vermijdende hechtingsdimensie, daarna naar angstige hechtingsdimensie. 

Behoeftebevrediging was dan de onafhankelijke variabele en hechting de onafhankelijke 

variabele. Vervolgens werd dit alles herhaald voor behoeftefrustratie. In de derde stap werd 
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het effect van hechting op welzijn nagegaan. Hierbij werd ook eerst voor de vermijdende 

hechtingsdimensie en daarna voor angstige hechtingsdimensie gekeken naar het effect op de 

welzijnsmaten, waarbij voor elke welzijnsmaat een aparte analyse werd uitgevoerd. Hechting 

was hier de onafhankelijke variabele, de maat van individueel welzijn de afhankelijke 

variabele, tegelijkertijd werd er gecontroleerd voor behoeftebevrediging of behoeftefrustratie. 

Stap vier werd onderzocht door behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en 

vermijdende/angstige hechtingsdimensie enerzijds als onafhankelijke variabelen te 

beschouwen en elk van de vier welzijnsmaten als afhankelijke variabele anderzijds.  Op die 

manier keken we naar het effect van behoeftebevrediging/behoeftefrustratie op welzijn, 

gecontroleerd voor hechting.  

 

Er zijn echter een aantal kritieken geformuleerd op de methode van Baron en Kenny (1986), 

namelijk dat het een indirecte wijze is om mediatie na te gaan, er te weinig power is en het 

vergelijken van het effect c en van effect c’ geen zekerheid geeft over de aanwezigheid van 

mediatie (MacKinnon, Lockwood, Hoffman, West & Sheets, 2002). Voor deze redenen werd 

geopteerd om niet louter te kijken naar het verschil tussen c en c’, maar ook naar het product 

van a en b, dus het effect van de onafhankelijke variabele op de mediator en van de mediator 

op de afhankelijke variabele. De nulhypothese hierbij is dat dit product gelijk zal zijn aan 0, dan 

is er geen sprake van mediatie. Dit kan nagegaan worden a.d.h.v. een Sobel-test (Sobel, 1982). 

Wanneer deze significant is, kunnen we besluiten dat er sprake is van mediatie. De Sobel-test 

werd online uitgevoerd via het rekenprogramma van Preacher en Leonardelli (2001). 

In Tabel 7 zijn de resultaten van deze analyses weergegeven.  

 
 

Tabel 7  

Hechting als mediator in het verband tussen behoeftebevrediging en behoeftefrustratie 

enerzijds en de maten van individueel welzijn anderzijds.  

__________________________________________________________________________ 

Variabelen   c                       a         b                 c’                  Sobel  

_________________________________________________________________________  

 

Behoeftesatisfactie-geluk      



42 
 

 vermijdende hechting 0.844***     -6.045 ***    -0.010         0.781 ***   0.832 

 angstige hechting 0.844***     -3.670***     -0.042***   0.690***    3.915*** 

Behoeftesatisfactie-vitaliteit      

 vermijdende hechting 0.250***      -6.045***   0.004         0.280***       -0.500 

 angstige hechting 0.250***      -3.670***  -0.013**     0.203**         2.075** 

Behoeftesatisfactie-angst       

 vermijdende hechting -1.870***    -6.045***   -0.005        -1.899***       0.111 

 angstige hechting -1.870***    -3.670***  0.260***    -0.930**        -5.310*** 

Behoeftesatisfactie-depressie      

 vermijdende hechting -2.044***     -6.045***   0.001          -2.037***    -0.024 

 angstige hechting -2.044***     -3.670***   0.150***   -1.480***    -4.015***  

 

Behoeftefrustratie-geluk         

 vermijdende hechting         -0.763***      4.580***   -0.010         -0.717***     -0.907 

 angstige hechting         -0.763***      4.031***   -0.033***   -0.631***   -3.442*** 

Behoeftefrustratie-vitaliteit         

 vermijdende hechting          -0.192***      4.580*** 0                 -0.195**      0 

 angstige hechting          -0.192***       4.031***      -0.012        -0.144**      -1.961* 

Behoeftefrustratie-angst         

 vermijdende hechting          2.330***       4.580*** -0.063        2.620***    -1.526 

 angstige hechting          2.330***       4.031***       0.211***  1.480***   5.270***  

Behoeftefrustratie-depressie        

 vermijdende hechting          2.304***        4.580*** -0.040        2.490***      -1.077 

 angstige hechting          2.304***        4.031*** 0.107***  1.880***       3.170** 

_____________________________________________________________________________

Noot: c=effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele; a=effect van 

onafhankelijke variabele op mediërende variabele, b=effect van mediërende variabele op 

afhankelijke variabele, c’=effect van onafhankelijke variabele op onafhankelijke variabele na 

controle voor mediërende variabele; Sobel: resultaat van de Sobel-test met bijhorende 

significantie 

*p=0.05;  **p < 0.05; ***p < 0.001 
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De angstige hechtingsdimensie was een mediërende variabele in het verband tussen 

behoeftebevrediging en elke maat van welzijn die gemeten werd in het onderzoek. Bij 

behoeftefrustratie viel op dat de angstige hechtingsdimensie eveneens een significante 

mediator was in het verband tussen behoeftefrustratie en elke welzijnsmaat. Het ging hierbij 

telkens om partiële mediatie, omdat het effect van behoeftebevrediging/behoeftefrustratie op 

welzijn na controle voor hechting significant bleef. Het effect nam wel af in vergelijking met 

stap 1 waar niet gecontroleerd werd voor hechting, waardoor we spreken van partiële 

mediatie. Concreet betekende dit dat c’, die de effecten a en b in rekening bracht,  kleiner was 

dan c, maar dat c’ nog wel significant was.       

 Hier zagen we dat de mediërende rol van hechting in het verband tussen 

behoeftesatisfactie/behoeftefrustratie en de verschillende maten van welzijn, enkel  opging 

voor angstige hechting. Meer specifiek gesteld kan gezegd worden dat angstige hechting dus 

deels verantwoordelijk was voor het verband tussen behoeftesatisfactie en meer welzijn en 

voor behoeftefrustratie en minder welzijn. Voor de vermijdende hechtingsdimensie werd geen 

evidentie gevonden voor een mediërend effect.   

 

Hechting als moderator bij het verklaren van het verband tussen 

 behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en relationeel welbevinden.   

Om te onderzoeken of hechting een moderator was in het verband tussen 

behoeftebevrediging en behoeftefrustratie enerzijds en relationeel welbevinden, werden er 

vier interactietermen gemaakt. De eerste interactieterm ontstond door het vermenigvuldigen 

van behoeftesatisfactie en de vermijdende hechtingsdimensie. Vervolgens werd de tweede 

interactie berekend door het product te maken van behoeftesatisfactie en de angstige 

hechtingsdimensie. Hetzelfde werd gedaan voor behoeftefrustratie, hierbij werd er eveneens 

een interactie berekend met vermijdende en angstige hechtingsdimensie, wat de derde en 

vierde interactieterm opleverde.       

 Wanneer er nagegaan werd of hechtingsangst een moderator was in het verband 

tussen behoeftesatisfactie en relationeel welzijn, werden behoeftebevrediging, de angstige 

hechtingsdimensie en de interactieterm samen in een univariate analyse als onafhankelijke 

variabelen gestopt. De afhankelijke variabele was dan telkens relationele tevredenheid. Dit 

werd dan herhaald voor de vermijdende hechtingsdimensie. Vervolgens werd hetzelfde 
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gedaan voor behoeftefrustratie. Een grafische voorstelling van deze verbanden wordt 

voorgesteld in Figuur 2. 

 

Hechting  

 

Behoeftesatisfactie/       Relationeel welzijn 

 behoeftefrustratie 

 

Figuur 2. Hechting als moderator bij het verband tussen behoeftesatisfactie/behoeftefrustratie 

en relationeel welzijn.   

 

Tabel 8 

Hechting als modererende variabele in het verband tussen behoeftebevrediging en 

behoeftefrustratie enerzijds en de maten van  relationeel welzijn anderzijds.  

_____________________________________________________________________________ 

Variabelen              β       t    

_____________________________________________________________________________  

Relationele tevredenheid         

 Bevrediging x Vermijdend   0.290  3.333**  

 Bevrediging  x Angst    0.133  1.517   

 Frustratie x Vermijdend    -0.243  -3.061**  

 Frustratie x Angst    0.055  0.717 

_________________________________________________________________________ 

Noot: β=gestandaardiseerd regressiegewicht; t=t-toetsstatistiek; Bevrediging x Vermijdend: 

interactie-effect tussen behoeftebevrediging en vermijdende hechting; Bevrediging x Angst: 

interactie-effect tussen behoeftebevrediging en angstige hechting; Frustratie x Vermijdend: 

interactie-effect tussen behoeftefrustratie en vermijdende hechting; Frustratie x Angst: 

interactie-effect tussen behoeftefrustratie en angstige hechting.  

**p < 0.05 

 
In Tabel 8 staat voor relationeel welzijn de grootte van het interactie-effect opgelijst. Wanneer 

bleek dat het interactie-effect significant is, bood dit evidentie voor moderatie door de 

betreffende vorm van hechting. Hieruit kwam evidentie naar voor voor de modererende rol 
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van de vermijdende hechtingsdimensie in het verband tussen behoeftebevrediging en 

relationele tevredenheid. Hetzelfde konden we terugvinden voor behoeftefrustratie, ook hier 

was de vermijdende hechtingsdimensie een significante moderator in het verband tussen 

behoeftefrustratie enerzijds en relationele tevredenheid  anderzijds. Enerzijds bleek het zo te 

zijn dat het effect van behoeftesatisfactie op relationele tevredenheid toeneemt met een 

hogere score op de vermijdende hechtingsdimensie. Dit houdt ook in dat het effect van de 

vermijdende hechtingsdimensie op relationele tevredenheid toeneemt bij meer 

behoeftebevrediging. Anderzijds toonde de analyse aan dat het effect van het 

behoeftefrustratie op relationele tevredenheid afneemt met een hogere score op 

hechtingsvermijding. Dit impliceert eveneens dat het effect van hechtingsvermijding op 

relationele tevredenheid afneemt met een hogere score op behoeftefrustratie. De angstige 

hechtingsdimensie daarentegen was geen significantie moderator in het verband tussen 

behoeftebevrediging of behoeftefrustratie en relationele tevredenheid.  
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Discussie 

De bevrediging van de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid binnen de 

relatie bleken een positieve invloed te hebben op zowel het individueel als relationeel welzijn 

(Deci & Ryan, 2000; La Guardia & Patrick, 2008; Patrick et al., 2007; Uysal et al., 2012). 

Wanneer de partner echter weinig aandacht heeft voor deze behoeften bij de persoon, dan zal 

het functioneren hieronder lijden (Deci & Ryan, 2000). Algemene behoeftefrustratie (dus niet 

specifiek in de romantische relatie) bleek reeds samen te hangen met verschillende vormen 

van psychopathologie en minder welbevinden (Ryan, Deci & Grolnick, 1995). De specifieke 

effecten van behoeftefrustratie binnen de relatie lijken nog niet eerder onderzocht te zijn. In 

deze scriptie werd tegelijkertijd gekeken naar het effect van behoeftesatisfactie en 

behoeftefrustratie op verschillende welzijnsmaten. Het verschillend belang van de behoeften 

in het voorspellen van individuele en relationele uitkomsten werd hierbij mede in beschouwing 

genomen, omdat eerder reeds werd aangetoond dat dit verschillend was naargelang 

individuele en relationele uitkomsten (Patrick et al., 2007). Hechting scheen eveneens een 

belangrijke factor te zijn in het verhaal van behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en 

welbevinden (La Guardia et al., 2000; Slotter & Finkel, 2009). Welke rol hechting hierin precies 

speelt is nog niet duidelijk en lijkt afhankelijk te zijn van de uitkomsten die men onderzoekt.  

 Het onderzoeken van deze vragen is van belang omdat sommige  relatietherapieën  

zoals EFT hechting voorop stellen als de enige behoefte binnen een relatie. Wanneer echter 

zou blijken dat de behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid een sterk effect 

hebben op het individueel en relationeel welzijn, zou dit betekenen dat men in relatietherapie 

ook dient in te werken op deze behoeften. Daarnaast kan het ons ook beter inzicht geven in 

hoe bepaalde individuele en relationele uitkomsten samenhangen met bepaalde gedragingen 

van de partner.           

 De correlationele analyses die werden uitgevoerd in deze studie gaven reeds indicatie 

van een positief verband tussen behoeftebevrediging en welzijn en van een negatief verband 

tussen behoeftefrustratie en welzijn. Daarnaast bleek behoeftebevrediging ook negatief 

samen te hangen met een angstige en vermijdende hechting, terwijl behoeftefrustratie een 

positieve correlatie vertoonde met angstige en vermijdende hechting.  
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Interpretatie van de onderzoeksresultaten  

Relationele behoeftebevrediging zal samenhangen met meer geluk, meer vitaliteit, minder 

psychopathologie (angst, depressie, alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik) en meer 

relatietevredenheid.   

 In huidig onderzoek werd het verband tussen behoeftesatisfactie en welzijn teruggevonden, in 

de zin dat meer behoeftesatisfactie samenhing met meer welzijn. Dit vertaalde zich meer 

specifiek in meer geluk, meer vitaliteit, minder angst- en depressiesymptomen en meer 

relationele tevredenheid. Op problematisch alcoholgebruik, dat eveneens als welzijnsmaat in 

deze studie beschouwd werd, bleek er geen significant effect te zijn van behoeftebevrediging. 

Er kan dus gesteld worden dat de eerste hypothese bevestigd werd, uitgezonderd wat betreft 

problematisch alcoholgebruik.         

 Deze data komen overeen met de bevindingen van Patrick et al. (2007). In dat 

onderzoek vond men een positief verband tussen relationele behoeftebevrediging en meer 

zelfvertrouwen, meer vitaliteit, meer positief affect en minder negatief affect. Het ervaren van 

meer geluk en meer vitaliteit zoals aangetoond in huidige scriptie ligt dus in de lijn met het 

onderzoek van Patrick et al. (2007) en is er bijgevolg evidentie voor het uitbreiden van de 

positieve uitkomsten ten gevolge van behoeftebevrediging. Het ervaren van meer relationele 

tevredenheid  wanneer de behoeften binnen de relatie bevredigd werden, werd eveneens 

reeds teruggevonden in het onderzoek van Patrick et al. (2007). Ook ander onderzoek toonde 

aan dat positieve gedragingen in een relatie zoals wederzijdse aanvaarding, goedkeuring van 

het gedrag van de partner en onderhandelen over ideeën (wat gezien kan worden als het 

bevredigen van de behoeften), samenhing met meer relationele tevredenheid (Holman, 2002; 

Karney & Crown, 2007). Het ervaren van minder angstige en depressieve symptomen bij meer 

relationele behoeftebevrediging, waar huidig onderzoek blijk van gaf, sluit aan bij eerder 

gevoerd onderzoek waarbij algemene behoeftefrustratie leidde tot meer psychopathologie 

(Ryan, Deci & Grolnick, 1995). Nu blijkt het dus ook zo te zijn dat meer behoeftesatisfactie leidt 

tot minder symptomen en dat dit verband opgaat voor behoeftebevrediging in de relatie. Er 

blijkt echter geen effect te zijn van behoeftebevrediging op alcoholgebruik.   

 Echter, omdat er in dit onderzoek gewerkt werd met crossectionele data, kunnen we 

niet besluiten dat er een causaal verband is tussen behoeftebevrediging en welzijn. Het kan 

zijn dat welzijn leidt tot meer behoeftebevrediging in de zin dat mensen die zich gelukkiger, 

vitaler, minder angstig en depressief en meer tevreden op relationeel vlak voelen, 
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aantrekkelijker zijn voor de partner om hun behoeften te bevredigen. Daarnaast is het ook 

mogelijk dat een derde factor een effect heeft op zowel behoeftebevrediging als welzijn. 

Hechting zou mogelijks zo een derde factor kunnen zijn, die zo sterk samenhangt met zowel 

behoeftebevrediging als met welzijn, waardoor het lijkt alsof er een verband bestaat tussen 

behoeftebevrediging en welzijn. Zo toonde eerder onderzoek reeds aan dat er een nauwe 

associatie bestond tussen een veilige hechting en bevrediging van de basisbehoeften (La 

Guardia et al., 2000). Daarnaast bleek ook reeds dat hechting een belangrijke predictor is van 

relationele tevredenheid (Simpson, 1990). Hechting, behoeftebevrediging en relationele 

tevredenheid blijken dus nauw met elkaar verbonden te zijn.  Indien men zekerheid over het 

causaal verband tussen behoeftebevrediging en welzijn wil verkrijgen, is het nodig 

longitudinaal onderzoek uit te voeren waarbij de invloed van de ene variabele op de andere  

over langere termijn wordt bekeken.   

 

Relationele behoeftefrustratie zal samengaan met het ervaren van minder vitaliteit, minder 

geluk, meer psychopathologie (angst, depressie, alcoholafhankelijkheid/alcoholmisbruik) en 

minder relatietevredenheid.   

Uit de analyses bleek dat behoeftefrustratie binnen de relatie een effect had op het welzijn, 

met name dat men dan minder welzijn ervaart. Meer specifiek was het zo dat meer 

behoeftefrustratie samenging met minder geluk en vitaliteit, maar met meer angstige en 

depressieve symptomen. Meer behoeftefrustratie hing eveneens samen met minder 

relationele tevredenheid. Met problematisch alcoholgebruik bleek er opnieuw geen verband 

te bestaan. Als besluit kan hierbij gesteld worden dat deze hypothese bevestigd wordt, 

behoeftefrustratie blijkt immers samen te hangen met minder welzijn, wanneer problematisch 

alcoholgebruik buiten beschouwing wordt gelaten.       

 Dit lijkt een bevestiging te zijn voor hetgeen door Deci en Ryan (2000) reeds geopperd 

werd, namelijk dat wanneer iemand weinig aandacht heeft voor de behoeften van zijn/haar 

partner, het functioneren hieronder zal leiden. Het is eveneens in overeenstemming met het 

onderzoek van Ryan, Deci en Grolnick (1995) waarbij bleek dat algemene behoeftefrustratie 

leidt tot meer psychopathologie en minder welzijn. Dit verband blijkt dus ook op te gaan voor 

relationele behoeftefrustratie. Ook qua relationele tevredenheid valt op dat eerder reeds 

gerapporteerd werd dat negatieve gedragingen zoals elkaar de schuld geven, kritiek uiten en 

druk uitoefenen (wat beschouwd kan worden als behoeftefrustratie) geassocieerd waren met 

minder relationele tevredenheid (Holman, 2002; Karney & Crown, 2007).    
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 Bij dit verband geldt dezelfde opmerking als hierboven, namelijk dat aangezien we hier 

te maken hebben met crossectionele data, er geen uitspraken kunnen gedaan worden over de 

richting van het verband. Het is mogelijk dat minder welzijn leidt tot meer behoeftefrustratie 

in de relatie, in de zin dat de partner van  mensen die zich minder gelukkig en minder vitaal 

voelen, meer angst en depressie ervaren en minder tevreden zijn op relationeel vlak, minder 

geneigd zijn om  te investeren in de persoon en daardoor de behoeften van de partner niet 

bevredigt en zelfs frustreert. Daarnaast is het ook mogelijk dat mensen die minder welzijn 

ervaren, de zaken op een negatievere manier gaan bekijken. Hierbij kan het zo zijn dat 

wanneer de partner de behoeften in feite wel bevredigd, de persoon dit niet als dusdanig 

ervaart. Zo opteerden onderzoekers reeds voor het gebruik van bidirectionele modellen 

waarbij het ervaren van positief en negatief affect zowel als oorzaak als effect kan dienen 

(Watson, 1988). Naast de richting van het verband waar men geen uitspraken over kan doen, 

is het ook net als bij het verband tussen behoeftebevrediging en welzijn, mogelijk dat een 

derde variabele zowel behoeftefrustratie als welzijn beïnvloedt, waardoor het lijkt alsof er een 

verband is tussen beide variabelen. Ook hier zou dit hechting kunnen zijn. Omdat bij een 

onveilige hechting sensitiviteit en responsiviteit ontbreken (Bowlby, 1969; 1988), die 

gebaseerd zijn op het bevredigen van behoeften (La Guardia et al., 2000), zouden we kunnen 

veronderstellen dat bij een onveilige hechting minder tegemoet wordt gekomen aan de 

behoeften. Een onveilige hechting leidt dan op zijn beurt tot minder relationele tevredenheid 

(Simpson, 1990). Indien men een uitspraak wil doen over het causale verband tussen 

behoeftefrustratie en welzijn, is het nodig om een longitudinaal onderzoek tussen beide 

variabelen uit te voeren.   

Zowel bij behoeftebevrediging als bij behoeftefrustratie ontbrak het verband met 

problematisch alcoholgebruik. Dit kan te wijten zijn aan de lage variantie van deze variabele 

(s²=2.095), wat inhoudt dat de waarden van deze variabele weinig verspreid liggen. Dit kan het 

vinden van verbanden met andere variabelen bemoeilijken omdat alle scores voor 

problematisch alcoholgebruik aan de lage kant liggen.  

 

Elke behoefte vooropgesteld door SDT is van even groot belang in het voorspellen van 

individuele uitkomsten. Verbondenheid heeft een groter belang dan autonomie en competentie 

in het voorspellen van relationele uitkomsten.  
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In het onderzoeken van deze hypothese kwam naar voor dat het belang van de verschillende 

behoeften vooral afhankelijk bleek te zijn van de individuele welzijnsmaat die men onderzocht. 

Zo bleek dat een sterkere behoeftebevrediging van zowel autonomie, competentie als 

verbondenheid  samenhing met meer geluk, waarbij verbondenheid de sterkste samenhang 

vertoonde, gevolgd door autonomie en dan competentie. Bij vitaliteit, angstsymptomen en 

depressiesymptomen was het zo dat enkel de bevrediging van competentie hier een 

significante bijdrage toe leverde. Bij problematisch alcoholgebruik bleek geen enkele behoefte 

hier een significante samenhang mee te vertonen.     

 Wanneer de behoeftefrustratie van de verschillende behoeften van naderbij werd 

bekeken, viel op dat de frustratie van competentie de sterkste samenhang had met geluk, 

angst- en depressieve symptomen. Ook verbondenheid had een significante samenhang met 

geluk en depressieve symptomen, maar dit effect was kleiner. De frustratie van geen enkele 

behoefte was significant in de samenhang met vitaliteit. Hoewel de multivariate toets voor 

problematisch alcoholgebruik niet significant bleek te zijn, hing de frustratie van de behoefte 

aan autonomie toch samen met minder problematisch alcoholgebruik.  

Competentie bleek het meeste belang te hebben voor het ervaren van individueel welzijn. Zo 

vertoonde de bevrediging van competentie binnen de relatie een samenhang met meer 

welzijn, terwijl de frustratie van deze behoefte binnen de relatie samenhing met minder 

welzijn. Ook verbondenheid hing vaak significant samen met welzijn, dit effect was echter vaak 

kleiner. Dit wil niet zeggen dat autonomie niet van belang is voor het individueel welzijn. Het 

wijst er wel op dat deze behoefte in de huidige steekproef eerder in andere contexten dan in 

de relatie wordt bevredigd of gefrustreerd. Het belang van competentie is niet in 

overeenstemming met het eerder onderzoek van Reis et al. (2000), waarin gesteld werd dat 

competentie een behoefte is die voornamelijk op het werk of op school bevredigd wordt. Het 

onderzoek van Patrick et al. (2007) toonde eveneens andere resultaten, namelijk dat 

competentie net de zwakste samenhang vertoonde met individueel welzijn. De reden waarom 

dit verschil er is, kan mogelijks gezocht worden in het verschil in leeftijd tussen de studie van 

Patrick et al. (2007) en de huidige studie. De gemiddelde leeftijd in het onderzoek van Patrick 

en collega’s was 22 jaar. In onze steekproef lag de gemiddelde leeftijd beduidend hoger, deze 

was namelijk gelijk aan 32.68 jaar. Het is mogelijk dat een jongere leeftijdsgroep meer 

autonomie zoekt in relaties, waarbij autonomie wordt ingevuld wanneer de partner pogingen 

doet om de interesses en voorkeuren van de partner te begrijpen (La Guardia & Patrick, 2008).  

Daarnaast is het ook zo dat door een hogere leeftijdscategorie in beschouwing te nemen, ook 
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de gemiddelde relatieduur hoger ligt. Dit kan eveneens tot gevolg hebben dat andere 

behoeften, zoals competentie meer belangrijk worden bij een langere relatieduur, in 

vergelijking met een kortere relatieduur waarbij mogelijks autonomie meer op de voorgrond 

staat. Dat verbondenheid in de relatie een samenhang vertoont met individueel welzijn, werd 

reeds eerder in onderzoek aangetoond (Patrick et al., 2007). De bevinding dat de frustratie van 

autonomie significant samenhing met minder problematisch alcoholgebruik, is niet in 

overeenstemming met Ryan et al.  (1995) die in hun onderzoek rapporteerden dat een tekort 

aan behoeftebevrediging in het algemeen, wat echter niet volledig overeenstemt met 

behoeftefrustratie, samenhing met meer psychopathologie.     

 Qua relationele tevredenheid kan gerapporteerd worden dat de bevrediging van zowel 

competentie als verbondenheid samenhing met meer relationele tevredenheid. 

Verbondenheid hing echter in sterkere mate samen met relationele tevredenheid. Indien er 

gekeken werd naar de frustratie van de behoeften, bleek dat enkel de frustratie van 

verbondenheid samenhing met minder relationele tevredenheid. Deze bevinding blijkt dus in 

overeenstemming te zijn met het onderzoek van Patrick et al. (2007), die eveneens 

aantoonden dat verbondenheid de sterkste samenhang vertoonde met relationele 

tevredenheid.          

 Er kan besloten worden dat voor de individuele uitkomsten elke behoefte een 

verschillend belang had en sommigen zelfs helemaal geen belang hadden. Ook bleek er een 

verschil te zijn voor behoeftebevrediging en behoeftefrustratie. Het was niet zo omdat de 

bevrediging van één behoefte leidde tot meer welzijn, de frustratie van die behoefte tot 

minder welzijn leidde. Voor de relationele uitkomst die in dit onderzoek werd gemeten, zijnde 

relationele tevredenheid, bleek zowel de bevrediging als de frustratie van verbondenheid in de 

meest belangrijke mate met deze uitkomstmaat samen te hangen. Voor de individuele 

uitkomsten blijkt de hypothese dat elke behoefte van even groot belang is dus niet overeen te 

komen met de data. In de samenhang met relationele tevredenheid, blijkt inderdaad dat 

verbondenheid de belangrijkste variabele is, overeenkomstig met onze hypothese. Dit alles is 

dus niet in overeenstemming met hetgeen geopperd werd door SDT, waarbij gesteld werd dat 

elke behoefte van even groot belang is in het voorspellen van bepaalde outcomes (Deci & 

Ryan, 2000). Hierbij geldt eveneens de opmerking dat er hier geen uitspraken kunnen gedaan 

worden over causaliteit, omdat we te maken hebben met crossectionele data.    
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Hechting is een mediator bij het verklaren van het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en individueel welbevinden. 

In huidig onderzoek werd een score berekend op de vermijdende en angstige 

hechtingsdimensie en werden behoeftebevrediging en behoeftefrustratie apart bekeken. De 

angstige hechtingsdimensie bleek een partiële mediator te zijn voor elke welzijnsmaat bij 

behoeftebevrediging, net als bij behoeftefrustratie. Wanneer  de vermijdende 

hechtingsdimensie in beschouwing werd genomen, bleek dit geen significante mediator te zijn.  

Dit betekent dat de angstige hechtingsdimensie in de relatie met de partner gedeeltelijk 

verantwoordelijk was voor de relatie tussen behoeftebevrediging en meer individueel welzijn 

en voor de relatie tussen behoeftefrustratie en minder individueel welzijn. Doordat er sprake 

was van partiële mediatie, is het ook mogelijk dat andere variabelen het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en welbevinden mediëren, zoals bv. de balans in 

bevrediging van de verschillende behoeften als mediator bij het verklaren van geluk (Sapmaz 

et al., 2012). La Guardia et al. (2000, Studie 2) rapporteerden in hun onderzoek een significant 

mediërend effect van veilige hechting bij behoeftebevrediging en welbevinden. We houden 

hierbij in het achterhoofd dat in die studie zowel de mate van behoeftebevrediging als 

hechting berekend werden door een globale score te nemen over verschillende relaties met 

significante anderen heen, waarbij ook de partner behoorde, wat dus niet volledig 

overeenkomt met ons onderzoek. Bovendien werd in het onderzoek van La Guardia et al. 

(2000) gerapporteerd dat veilige hechting een mediator was, in ons onderzoek gaat het 

echter over de angstige hechtingsdimensie.      

 De reden waarom de angstige hechtingdimensie een mediator bleek te zijn in het 

verband tussen behoeftefrustratie en individueel welzijn, kan gezocht worden in eerder 

onderzoek. Zo werd eerder reeds in eerder onderzoek gerapporteerd dat angstig gehechte 

mensen denken dat ze het niet waard zijn om hun behoeften bevredigd te zien (Davila & 

Bradbury, 2001). Omgekeerd zou dit verband ook kunnen opgaan, waarbij het dan zo zou zijn 

dat wanneer de partner de behoeften niet bevredigd, de persoon die hoger scoort op 

hechtingsangst hierin het bewijs ziet dat ze echt niet de moeite waard zijn, waardoor de 

hechtingsangst in stand blijft gehouden. In voorgaand onderzoek werd voorts aangetoond dat 

angstig gehechte mensen meer geneigd zijn om in een maladapatieve relatie te blijven (Slotter 

& Finkel, 2009), waardoor ze geneigd zijn om minder individueel welzijn te ervaren (Cohen & 

Wills, 2001; Coyne et al., 2001). Dit kan verklaren waarom de angstige hechtingsdimensie deels 
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verantwoordelijk is voor het verband tussen behoeftefrustratie en minder individueel welzijn 

in ons onderzoek. Voor de vermijdende hechtingsdimensie werden deze effecten niet 

gerapporteerd in eerder onderzoek. Waarom angstige hechting deels verantwoordelijk is voor 

de relatie tussen behoeftesatisfactie en individueel welzijn is niet duidelijk.  

 Door de crossectionele aard van de data kunnen er geen uitspraken gedaan worden 

over causaliteit. Het is dus evengoed mogelijk dat behoeftebevrediging of behoeftefrustratie 

een mediator is in het verband tussen hechting en welbevinden. Hiervoor werd eveneens 

evidentie gevonden in het onderzoek van La Guardia et al. (Studie 2 en 3, 2000).  

 

Hechting is een moderator bij het verklaren van het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en relationeel welbevinden.   

 

Als resultaat van het onderzoek kan gerapporteerd worden dat de vermijdende 

hechtingsdimensie een moderator is in het verband tussen behoeftebevrediging en relationele 

tevredenheid. Voor behoeftefrustratie waren de resultaten gelijkaardig, hier is de vermijdende 

hechtingsdimensie eveneens een moderator voor relationele tevredenheid. De angstige 

hechtingsdimensie trad hier niet op als een moderator. Meer specifiek bleek het zo te zijn dat 

het effect van behoeftesatisfactie op relationele tevredenheid toeneemt met een toenemende 

score op de vermijdende hechtingsdimensie. Het effect van behoeftefrustratie op relationele 

tevredenheid nam op zijn beurt af met een stijgende score op hechtingsvermijding.   

 Net als in het onderzoek van Slotter en Finkel (2009) is hechting dus een moderator, 

echter in hun onderzoek ging het om angstige hechting, terwijl het in ons onderzoek gaat om 

de vermijdende hechtingsdimensie. De reden waarom dit verschil er is, lijkt niet helemaal 

duidelijk te zijn al dient er wel opgemerkt te worden dat Slotter en Finkel (2009) geen 

onderzoek deden naar vermijdende hechting.      

 Het moderatie-effect wijst er op dat een hogere score op de vermijdende 

hechtingsdimensie het verband tussen behoeftesatisfactie en relationele tevredenheid 

versterkt. Dit wijst er dus op dat mensen met een hogere score op hechtingsvermijding, 

gevoeliger lijken te zijn voor behoeftesatisfactie. Het zou kunnen dat mensen die hoger scoren 

op hechtingsvermijding er vanuit gaan dat de partner hun behoeften niet zal bevredigen of zal 

frustreren. Dit kan hen dan extra gevoelig maken voor wanneer de partner de behoeften wel 

bevredigd en daarom lijden tot meer relationele tevredenheid. Voor behoeftefrustratie 

betekent het moderatie-effect in deze studie dat mensen met een hogere score op 
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hechtingsvermijding minder belang lijken te hechten aan behoeftefrustratie. Mogelijks gaan 

mensen met een hogere score op de vermijdende hechtingsdimensie er vanuit dat de partner 

de behoeften sowieso niet zal bevredigen, ze verkiezen immers om de zaken zelf op te lossen. 

Hierdoor lijkt het alsof ze minder gevoelig worden voor behoeftefrustratie door hun partner en 

dit daarom minder impact heeft op hun relationele tevredenheid. Mensen die hoger scoren op 

de vermijdende hechtingsdimensie blijken dus meer gevoelig te zijn voor behoeftesatisfactie 

maar minder gevoelig voor behoeftefrustratie, in vergelijking met mensen die lager scoren op 

deze dimensie.  

      

Sterktes, beperkingen  en suggesties voor toekomstig onderzoek 

Ten eerste zal er aandacht besteed worden aan de sterktes van huidig onderzoek. Een eerste 

sterkte die beschreven kan worden, is de samenstelling van de steekproef.  Vaak valt op dat in 

onderzoek de steekproef voornamelijk bestaat uit universiteitsstudenten, waarbij de 

relatieduur doorgaans aan de lage kant is (La Guardia et al., 2000; Patrick et al., 2007). In 

huidig onderzoek werd echter getracht een zo divers mogelijke steekproef na te streven qua 

leeftijd, waardoor er zowel kortdurende als langdurende relaties in de steekproef werden 

geïncludeerd. Bovendien werd er ook naar gestreefd een zo goed mogelijke verhouding van 

mannelijke en vrouwelijke participanten in de studie te verkrijgen. Hoewel de verdeling tussen 

mannen en vrouwen niet optimaal was (37.5% en 62.5%, resp.), is deze verhouding toch meer 

gelijkmatig dan in andere studies gerapporteerd wordt, waarbij vrouwen vaak een overgrote 

meerderheid vormen (La Guardia et al., 2000; Patrick et al., 2007).     

 Daarnaast werd welzijn als afhankelijke variabele in deze studie uitgebreid gemeten 

door verschillende welzijnsmaten. Dit is belangrijk omdat we hiermee het rijtje van uitkomsten 

die samenhangen met behoeftebevrediging of behoeftefrustratie kunnen uitbreiden. 

Bovendien biedt het ook indicatie voor het feit dat behoeftebevrediging of behoeftefrustratie  

geen samenhang vertoont met bepaalde uitkomsten. De manier waarop welzijn gemeten 

wordt is dus van groot belang. Verder werden zowel individuele als relationele uitkomsten in 

beschouwing genomen, waarbij de samenhang met bepaalde variabelen afhankelijk was van 

welke uitkomsten men in acht nam.       

 Naast de studie van Patrick et al. (2007) is dit één van de weinige onderzoeken die 

behoeftesatisfactie binnen de relatie beschouwt. Voor behoeftefrustratie binnen de relatie 

lijkt dit het eerste onderzoek te zijn dat de effecten hiervan nagaat. Effecten van 
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behoeftefrustratie in het algemeen werden wel reeds nagegaan (Holman, 2002; Karney & 

Crown, 2007; Ryan, Deci & Grolnick, 1995).  

Huidig onderzoek had echter bovenop de sterktes ook een aantal beperkingen. Zo werd er in 

dit onderzoek gewerkt met crossectionele data waardoor er geen uitspraak kan gedaan 

worden over causale verbanden omdat de richting van het verband eveneens omgekeerd kan 

zijn en omdat een derde variabele het verband tussen twee variabelen kan verklaren. 

Longitudinaal onderzoek kan hierbij uitkomst bieden.  Wanneer de relatie over langere termijn 

wordt bekeken, zou er meer klaarheid verkregen kunnen worden over hoe het belang van de 

behoeften in de relatie veranderd met verloop van tijd.     

 Wat verder een zwakte vormt is het gebruik van zelfrapportage. Hierdoor namen we 

enkel een subjectieve beschouwing van welbevinden in rekening en geen objectieve maat van 

welzijn. Daarnaast was er ook geen objectieve maat van behoeftebevrediging of 

behoeftefrustratie, hierbij kan het zo zijn dat een partner bepaald gedrag op een andere 

manier bedoelt dan dat de persoon het interpreteert. Zo toonde eerder onderzoek reeds aan 

dat angstig gehechte personen minder gevoelig waren voor behoeftebevrediging dan veilig 

gehechte personen (Slotter & Finkel, 2009).         

 Verder kunnen we het feit dat er enkel data van één van de beide partners werd 

verzameld, als een beperking beschouwen. In eerder onderzoek werd immers reeds 

aangetoond dat de bevrediging van de behoefte aan verbondenheid van beide partners een 

sterkere samenhang vertoonde met relationele tevredenheid, dan wanneer men enkel de 

bevrediging van verbondenheid van één van de beide personen in beschouwing nam(Patrick et 

al., 2007). Zulke  effecten werden hier dus gemist doordat er slechts data werd verkregen van 

één van de beide partners.         

 Ten slotte kan het niet in beschouwing nemen van het effect van de dagdagelijkse 

behoeftebevrediging ook als beperking gezien worden. Eerder onderzoek toonde reeds aan 

dat fluctuaties in dagdagelijkse behoeftebevrediging samenhing met fluctuaties in 

welbevinden (Reis et al., 2000). Het is dus mogelijk dat wanneer de vragenlijsten op een 

andere dag werden ingevuld, de behoeften meer of minder bevredigd zouden zijn en hierdoor 

op een andere wijze zouden samenhangen met welzijn.  

Deze beperkingen zouden in de toekomst geadresseerd kunnen worden in bijkomend 

onderzoek omtrent dit onderwerp. Verder kunnen er nog een aantal suggesties voor 

toekomstig onderzoek gemaakt worden. Zo zou het verband tussen welbevinden en 
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behoeftebevrediging, bestudeerd kunnen worden, wat dus het omgekeerde verband is. 

Mogelijks maken bepaalde kenmerken van de persoon het meer aantrekkelijker of net 

onaantrekkelijker voor de partner om de behoeften te bevredigen. Hierbij aansluitend kan ook 

gekeken worden naar de aard van hechting van de persoon en het effect daarvan op de 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie door de partner.     

 Verder zou het ook interessant zijn om een aantal zaken te repliceren in toekomstig 

onderzoek. Zo zou er verder onderzoek kunnen worden gevoerd naar behoeftefrustratie 

binnen de relatie en de effecten ervan. De effecten van behoeftebevrediging binnen de relatie 

blijken ook nog maar weinig onderzocht te zijn en zouden nog verder gerepliceerd kunnen 

worden. Daarnaast lijkt ook de bevinding dat competentie de sterkste samenhang vertoont 

met individueel welzijn nieuw te zijn in de literatuur. Bovendien is ook de replicatie van de 

bevindingen dat angstige hechting als mediator optreedt tussen 

behoeftesatisfactie/behoeftefrustratie enerzijds en welzijn anderzijds belangrijk, omdat dit de 

eerste keer lijkt te zijn dat onderzoek dit aantoont. Net zoals vermijdende hechting als 

moderator optreedt en waarom angstige hechting niet.  Voorts zou onderzoek ook kunnen 

kijken naar mogelijke verklaringen hiervoor.      

 Als volgt zou er in de toekomst onderzoek kunnen gedaan worden naar verschillende 

soorten relaties. Hierbij zou het zo kunnen zijn dat bij homoseksuele/biseksuele relaties, 

langeafstandsrelaties, samenwonenden of niet samenwonenden enzovoort het belang van de 

verschillende behoeften verschilt en zo op een andere manier samenhangt met welzijn.  

 Ten slotte kan onderzoek naar verschillen in culturele context een interessante 

invalshoek zijn voor toekomstig onderzoek. Hierbij kan onderzocht worden of de gevonden 

verbanden ook hier van toepassing zijn.   

 

Theoretische en klinische implicaties 

Huidig onderzoek biedt net als het onderzoek van Patrick et al. (2007) verdere evidentie dat 

SDT een theorie is die men ook kan toepassen op de romantische relatie, naast veel andere 

contexten die reeds in eerder onderzoek werden gerapporteerd (sport: Bartholomew et al., 

2011; vriendschap: Demir & Özdemir, 2010; werk: Gillet et al., 2012; gezin: Williams et al., 

2000).  Afhankelijk van het feit of men individuele of relationele uitkomsten in beschouwing 

neemt, kan een verschillende bijdrage van de verscheidene behoeften gerapporteerd worden. 

Zo bleken voornamelijk competentie en verbondenheid van belang te zijn bij de individuele 

uitkomsten en vertoonde verbondenheid de sterkste samenhang met relationele 
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tevredenheid. Het belang van de behoefte aan autonomie werd echter in huidige scriptie niet 

ondersteunt. Voor de theorie impliceert dit dat de behoeften vooropgesteld door SDT niet in 

elke context van even groot belang blijken te zijn. Het belang van hechting komt in deze 

scriptie eveneens naar voren. Indien verder onderzoek repliceert dat angstige hechting een 

mediator is bij individuele uitkomsten en vermijdende hechting een moderator is bij 

relationele uitkomsten, dient hiermee rekening gehouden te worden in de toekomst. Het lijkt 

erop dat in de specifieke context van een romantische relatie 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en hechting binnen die relatie, met elkaar 

geassocieerd zijn. Daarom kunnen ze best samen beschouwd worden om uitkomsten in een 

relatie het best te kunnen begrijpen.  

Op klinisch niveau lijkt het erop dat enkel hechting als behoefte te beschouwen in 

relatietherapie zoals bij EFT (Johnson, 1996) gedaan wordt, te beperkt is. Dit omdat er sprake 

is van  een sterke samenhang tussen de bevrediging/frustratie van de behoefte aan 

verbondenheid en relationele tevredenheid in dit onderzoek, maar ook in voorgaand 

onderzoek (Patrick et al., 2007). Ook de behoefte aan competentie bleek een belangrijke 

samenhang te vertonen met individueel welzijn in huidig onderzoek.  Anderzijds is  hechting in 

huidig en voorgaand onderzoek (La Guardia et al., 2000; La Guardia & Patrick, 2008) een zeer 

belangrijke factor in relaties, die zeker ook niet uit het oog verloren mag worden. Hechting 

werd echter in dit onderzoek niet beschouwd als een behoefte, zoals EFT wel doet. Individuele 

en relationele uitkomsten in de praktijk moeten begrepen worden als een samenspel tussen 

behoeftebevrediging/ behoeftefrustratie en de aard van hechting, wat als kader kan dienen 

voor relatietherapie.   

 

Algemene conclusie 

In deze scriptie werd toegespitst op de samenhang van behoeftebevrediging/ 

behoeftefrustratie in de relatie en de effecten hiervan op het individueel en relationeel 

welzijn. De rol die hechting daarbij speelde werd eveneens onderzocht. De data toonde aan 

dat er een samenhang was tussen behoeftebevrediging en behoeftefrustratie enerzijds en 

individueel en relationeel welbevinden anderzijds. Enkel het verband met problematisch 

alcoholgebruik als indicator van welzijn werd niet teruggevonden. De behoeften aan 

competentie en verbondenheid bleken het meeste belang te hebben bij individuele 

uitkomsten. Bij relationele tevredenheid was het zo dat verbondenheid de sterkste samenhang 
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met deze uitkomstmaat vertoonde. Wanneer de rol van hechting onderzocht werd kan gesteld 

worden dat angstige hechting een mediator is in het verband tussen 

behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en individuele welzijnsmaten, vermijdende hechting 

was echter geen significante mediator in dit verband. Vermijdende hechting bleek wel een 

moderator te zijn bij het verband tussen behoeftebevrediging/behoeftefrustratie en 

relationeel welzijn. Angstige hechting bleek dan weer geen significante moderator te zijn. Dit 

alles heeft implicaties voor zowel de theorie als de praktijk. Verder onderzoek kan eveneens 

voortbouwen op de zwakten van huidig onderzoek en de suggesties die hiervoor gedaan 

werden in deze scriptie.  
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Bijlage 1: DSM-criteria van de gegeneraliseerde angststoornis (APA, 2002). 

-A. Overmatige angst en zorgen (bange voorgevoelens) die voorkomen op de meeste dagen in 

een periode van zes maanden over een aantal gebeurtenissen of activiteiten (bijvoorbeeld 

prestaties op het werk of school). 

-B. Moeite met het in de hand houden van de zorgen. 

-C. De angst of bezorgdheid heeft drie of meer van de volgende symptomen, waarvan er 

minimaal twee op de meeste dagen van de laatste zes maanden zijn voorgekomen (voor 

kinderen is slechts één criterium vereist): 

1. Rusteloosheid of opwinding. 

2. Snel vermoeid zijn. 

3. Concentratie- of geheugenproblemen. 

4. Irritatie. 

5. Spierspanningen. 

6. Slaapproblemen (moeite om in te slapen of te blijven slapen of rusteloze niet-

verkwikkende slaap). 

-D. De symptomen van de bezorgdheid beperken zich niet tot een stoornis uit As I, de stoornis 

is dus bijvoorbeeld geen paniekaanval (bij paniekstoornis), gêne in het openbaar (bij sociale 

fobie), zich vervuild voelen (bij obsessieve-compulsieve stoornis), het verlaten van huis of gezin 

(bij verlatingsangst), zwaarder worden (bij anorexia nervosa), het hebben van meerdere 

fysiologische problemen (bij de somatisatiestoornis) of het hebben van een ernstige ziekte 

(bij hypochondrie). De bezorgdheid treedt ook niet uitsluitend op als onderdeel van 

een posttraumatische stressstoornis. 

-E. De angst, bezorgdheid of fysiologische symptomen veroorzaken duidelijk lijden of 

problemen in de omgang met vrienden en kennissen, op het werk of op andere belangrijke 

terreinen. 

-F. De stoornis is geen gevolg van de directe fysiologische effecten van een substantie 

(bijvoorbeeld drugs of medicijnen) of een somatische aandoening en treedt niet uitsluitend op 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paniekstoornis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_fobie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_fobie
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als onderdeel van een stemmingsstoornis,psychotische aandoening of pervasieve 

ontwikkelingsstoornis. 
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Bijlage 2: DSM-criteria voor een depressieve episode (APA, 2002).  

 

A. Gedeprimeerde stemming (1) of verlies van belangstelling of genoegen (2). 

Bij deze twee criteria moet worden uitgesloten dat ze zijn veroorzaakt door een 

lichamelijke aandoening of stemmingsincongruente wanen of hallucinaties. Het 

volstaat om één van deze symptomen te voldoen indien het gepaard gaat met 

minstens vier van de volgende symptomen: 

-Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag. 

-Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten. 

-Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies. 

-Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal. 

-Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer 

bewegen dan normaal. 

-Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies. 

-Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees. 

-Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen. 

-Suïcidale gedachten. 

B. De symptomen voldoen niet aan de criteria voor een gemengde episode. 

C. De symptomen veroorzaken klinisch significant lijden of belemmering in sociale, 

beroepsmatige of andere belangrijke omstandigheden. 

D. De symptomen zijn niet het gevolg van directe fysiologische effecten van middelengebruik 

(bijvoorbeeld drugs of medicatie) of een somatische aandoening 

(bijvoorbeeld hypothyreoïdie). 

E. De symptomen kunnen niet beter worden verklaard door rouw, bv. na het verlies van een 

geliefde persoon, de symptomen duren langer dan twee maanden of worden gekenmerkt door 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slapeloosheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothyreo%C3%AFdie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rouw
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belemmering in het functioneren, preoccupatie met waardeloosheid, suïcidale gedachten, 

psychotische symptomen of psychomotorische retardatie. 
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Bijlage 3: DSM- criteria van alcoholmisbruik en alcholafhankelijkheid (APA, 2002).  

Op basis van DSM-IV-criteria (APA, 2002) wordt de diagnose alcoholmisbruik gesteld wanneer 

er een patroon van onaangepast gebruik van alcohol bestaat dat leidt tot significante 

beperkingen, zoals blijkt uit ten minste een (of meer) van de volgende kenmerken in een 

periode van 12 maanden: 

1. herhaaldelijk niet nakomen van verplichtingen op het werk (verzuim, slecht werk), op school 

(schorsing, verwijdering) of thuis (verwaarlozing kinderen of huishouden) als gevolg van 

alcoholgebruik; 

2. herhaaldelijk gebruik van alcohol in situaties waarin dat gevaarlijk is of kan zijn (autorijden 

of bedienen van machine onder invloed van alcohol); 

3. herhaaldelijk alcoholgerelateerde problemen met politie of justitie (verstoring openbare 

orde); 

4. voortdurend gebruik van alcohol ondanks sociale of relationele problemen samenhangend 

met of verergerend door alcoholgebruik (ruzie met partner over alcoholgebruik, 

vechtpartijen). 

De diagnose alcoholafhankelijkheid  wordt gesteld wanneer er een patroon van onaangepast 

gebruik van alcohol bestaat dat leidt tot significante beperkingen of lijden, zoals blijkt uit drie 

of meer van de volgende criteria die zich op een willekeurig moment in dezelfde periode van 

12 maanden voordoen: 

1. tolerantie, gedefinieerd als de behoefte aan een toenemende hoeveelheid alcohol en/of  

een verminderd effect bij dezelfde hoeveelheid; 

2. onthouding, gedefinieerd als de aanwezigheid van een onthoudingssyndroom en/of 

alcoholgebruik om onthoudingsverschijnselen te verlichten of te vermijden; 

3. meer of langer gebruik dan voorgenomen; 

4. onvermogen het gebruik te stoppen of te verminderen; 

5. groot deel van de tijd gaat op aan met het gebruik verbonden activiteiten; 

6. opgeven of vermindering van activiteiten ten gevolge van alcoholgebruik; 
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7. doorgaan met drinken ondanks de wetenschap dat er een hardnekkig of terugkerend 

lichamelijk, psychisch of sociaal probleem is dat waarschijnlijk wordt veroorzaakt of verergerd 

door het gebruik van alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


