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Lijst met figuren 
Figuur 1: The modal model of emotion.
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Figuur 2: Het procesmodel van emotieregulatie.
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Figuur 3: PRISMA flow diagram. 
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1. Abstract 
Achtergrond Steeds meer wetenschappelijke evidentie toont een link aan tussen gebrekkige 

emotieregulatie en emotiesocialisatie en het ontstaan en in stand houden van 

gedragsproblemen bij jonge kinderen. De bestaande therapeutische programma’s voor 

kleuters en lagereschoolkinderen met gedragsproblemen hebben echter overwegend een 

(cognitief-)gedragstherapeutische basis en een kwart tot een derde van de gezinnen blijkt 

hierbij geen baat te hebben. De recente theorieën en vaststellingen rond emotieregulatie en -

socialisatie bieden een kans deze tekorten in de behandeling (deels) te overbruggen. Toch 

waren er ons tot op heden geen overzichtsartikelen bekend die de integratie van deze kennis in 

interventies voor deze doelgroep bestudeerden.  

Doelstelling We wilden nagaan welke bestaande ouder-, kind-, leerkracht-/school- en/of 

systemische programma’s, ontwikkeld voor kleuters en lagereschoolkinderen met 

gedragsproblemen, expliciet vermeldden een component rond emotieregulatie en/of -

socialisatie te bevatten. Indien dergelijke programma’s bestonden, wensten we zicht te krijgen 

op welke specifieke deelcomponenten geïntegreerd werden. Daarnaast wilden we bij de 

programma’s die dergelijke componenten bevatten, nagaan welke uitkomsten rond 

gedragsproblemen en emotieregulatie bij kinderen, alsook emotiesocialisatie bij ouders 

werden vastgesteld.  

Methodologie Er werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd waarbij de elektronische 

databank PubMed werd geraadpleegd. Om relevante literatuur op te sporen, werden 

verschillende zoektermen met betrekking tot emotieregulatie, -socialisatie, gedragsproblemen, 

interventies, leeftijd en equivalente termen ingegeven. 

Resultaten We identificeerden slechts zes artikels over vijf gerandomiseerde 

interventieonderzoeken die voldeden aan alle selectiecriteria. Ze bestudeerden drie ouder-, 

één ouder- en kind- en één combinatie van een ouder-, kind- en schoolprogramma met een 

emotieregulatie en/-of –socialisatiecomponent in vergelijking met een andere (standaard-

)behandeling of wachtlijstcontrolegroep. 

Discussie Het aantal interventies die expliciet aangaven een emotieregulatie en/of -

socialisatiecomponent te bevatten, was uiterst beperkt. De interventies richtten zich 

hoofdzakelijk op emotiesocialisatie, meer bepaalde emotiecoaching, terwijl de andere 

deelaspecten weinig tot niet aan bod kwamen. Interventies gericht op het aanleren van 

emotieregulatiestrategieën bij kinderen waren nog beperkter en de artikels beschreven amper 

specifiek de inhoud. Het effect van de interventies op emotieregulatie en -socialisatie leek wel 
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goed in kaart te zijn gebracht via uitkomstmaten die alle componenten hiervan evalueerden.  

Het onderzoek naar therapeutische programma’s gericht op emotieregulatie en –socialisatie 

bij kleuters en lagereschoolkinderen met gedragsproblemen staat dus nog maar in zijn 

startblokken en verder onderzoek is noodzakelijk. 
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2. Inleiding 

2.1. Emotieregulatie en -socialisatie 

Het laatste decennium is er een toenemende interesse in emotieregulatie. Het ontwikkelen 

van adequate emotieregulatie is voor individuen dan ook één van de essentiële vaardigheden 

om uit te groeien tot een emotioneel competent persoon. Gezien de complexiteit van het 

construct hebben onderzoekers echter grote moeite om één gemeenschappelijke definitie te 

hanteren. Momenteel wordt emotieregulatie voornamelijk geconceptualiseerd als ‘de 

processen waarmee individuen hun emoties of de situaties die emoties opwekken, kunnen 

beïnvloeden’.
1
 Om als individu aan de eigen doelen en verwachtingen of deze van de sociale 

omgeving te voldoen, reguleren personen op een bewuste of onbewuste manier het proces van 

emotiegeneratie. Gross
1
 stelt dit laatste proces voor in het ‘modal model of emotion’ (zie 

Figuur 1), een model dat ontstaan is uit een consensus tussen de belangrijkste theorieën over 

emotieregulatie. Volgens dit model begint het traject van een emotie met een externe of 

interne emotie-opwekkende prikkel of situatie die de aandacht van het individu trekt. De 

persoon evalueert dit signaal en geeft er betekenis aan in functie van zijn/haar doelen. Deze 

evaluatie bepaalt welke gedragsmatige, experiëntiële en fysiologische responsneigingen 

opgestart worden die de emotie kenmerken. Deze responsneigingen worden bijgestuurd via 

verschillende intrinsieke (intrapersoonlijke) en extrinsieke (interpersoonlijke) strategieën.
2-3

 

Wanneer bijvoorbeeld de intensiteit, duur of andere parameters in verband met het ervaren en 

uitdrukken van emoties ‘te veel’ of ‘te weinig’ zijn om aan de doelen te voldoen, is er 

regulatie van die emoties nodig.
4
  

 

 

Figuur 1: The modal model of emotion.
5 

 

Stel je voor: Ruben, 8 jaar, ziet dat een klasgenoot zijn favoriet stuk speelgoed afneemt (‘situation’). Omdat hij zelf met dit 

speelgoed wilde spelen (zijn doel) heeft hij aandacht voor de situatie (‘attention’) en evalueert hij deze als erg bedreigend 

(‘appraisal’). Dit wekt heel wat boosheid op. Ruben zijn hartslag gaat de hoogte in, hij fronst zijn voorhoofd en  stapt met 

gebalde vuisten naar zijn klasgenoot (‘response’). 

 

Binnen het onderzoeksveld van emotieregulatie tracht men onder meer een beter begrip te 

krijgen in het groot aantal strategieën die mensen gebruiken om hun emoties te reguleren. 
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Vertrekkende van het ‘modal model of emotion’ ontwikkelde Gross
1
 voor het eerst een 

procesmodel over emotieregulatie (zie Figuur 2), momenteel nog steeds het meest frequent 

gebruikte theoretisch kader om dergelijke strategieën te bestuderen. Aanvankelijk beschreef 

hij een opdeling met slechts twee processen: het antecendentgerichte en consequentie-

/responsgerichte, naargelang het proces respectievelijk voor of na de emotionele reactie 

plaatsvindt. Ondertussen bestaat dit model uit vijf categorieën van regulatoire processen: 

situatieselectie, situatieaanpassing, bewuste aandachtsinzet, cognitieve verandering en reactie-

aanpassing. Hierbij zijn de eerste vier antecedentgefocust en enkel het laatste responsgericht. 

De eerste categorie is situatieselectie. Individuen dienen voortdurend keuzes te maken tussen 

situaties en deze worden deels bepaald door de emotionele reactie(s) die ze wensen te 

bereiken. Individuen handelen op zo’n manier dat het meer (of minder) waarschijnlijk is dat 

ze in een situatie terecht komen die met een gewenste (of ongewenste) emotie gepaard gaat. 

Ze selecteren een situatie om hun positieve emoties te maximaliseren en negatieve emoties te 

minimaliseren. Eens in een bepaalde (onvermijdbare) situatie kunnen individuen deze verder 

aanpassen, wat situatieaanpassing wordt genoemd. Deze tweede categorie verschilt in die zin 

van de eerste dat het gaat om het veranderen van een actuele situatie en niet zozeer op het 

kiezen van een volledig nieuwe situatie. Individuen kunnen daarnaast ook hun aandacht 

bewust richten op bepaalde aspecten van een actuele, emotionerende situatie. Binnen deze 

derde categorie van bewuste aandachtsinzet vallen bijvoorbeeld afleiding, concentratie en 

zelfs dissociatie. De vierde categorie is cognitieve verandering. Door de betekenis die 

individuen geven aan een situatie te veranderen, kan men ook de emotionele impact ervan 

wijzigen. Eén van de best bekende en bestudeerde strategieën hierbij is herwaardering. 

Uiteindelijk kunnen individuen strategieën aanwenden uit de categorie van reactie-

aanpassing waarbij ze proberen hun feitelijke emotionele reactie te veranderen eens ze heeft 

plaatsgevonden.
5-6

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Figuur 2: Het procesmodel van emotieregulatie.
7 

 

Stel je voor, Ruben ziet dat een klasgenoot zijn favoriet stuk speelgoed afneemt. Omdat hij weet dat deze situatie meestal tot 

boosheid leidt en de juf hier vaak bestraffend op reageert, kiest hij ervoor met een ander stuk speelgoed te gaan spelen 

(situatieselectie). Wanneer dit echter niet mogelijk is, vraagt hij zijn klasgenoot om samen te spelen (situatieaanpassing). De 

klasgenoot weigert, maar Ruben heeft ondertussen reeds ervaren dat hij zichzelf kan afleiden om minder boos te worden door 

zichzelf om te draaien en stilletjes in zijn hoofd tot tien te tellen (bewuste aandachtsinzet / afleiding). Hij tracht de situatie 

ook te relativeren en te denken dat het toch maar een onbelangrijk stuk speelgoed is en hij er de volgende keer wel mee zal 

kunnen spelen (cognitieve verandering / herwaardering). Ondanks al zijn pogingen zijn boosheid te reguleren, borrelt de 

boosheid toch sterk op. Ruben neemt een boze gelaatsuitdrukking aan en vloekt, maar kan zijn boosheid veranderen naar het 

verwoorden van zijn frustraties (reactie-aanpassing). 

 

Een andere opdeling spreekt van ‘adaptieve’ en ‘maladaptieve’ emotieregulatiestrategieën 

op basis van hun onmiddellijk effect op emotie, cognitie en gedrag.
8
 Emotieregulatie is 

adaptief wanneer ze het individu in staat stelt om zijn/haar belangrijke korte en lange termijn 

doelstellingen na te streven. Ze is maladaptief wanneer ze de emotionele respons niet op de 

gewenste wijze verandert of wanneer de nadelen op lange termijn groter zijn dan de voordelen 

op korte termijn.
9
 Uit onderzoek in zowel normatieve als klinische populaties blijkt adaptieve 

emotieregulatie een belangrijke positieve rol te spelen in de ontwikkeling van succesvol 

psychosociaal functioneren bij individuen. Reeds vanaf de kinderleeftijd houdt het verband 

met onder meer betere sociale vaardigheden, een betere acceptatie door leeftijdsgenoten, een 

hogere kwaliteit van relaties en hogere mate van prosociaal gedrag.
10-11

 Daarnaast is het ook 

geassocieerd met een goede lichamelijke gezondheid en betere academische en 

werkprestaties.
12

 Daarentegen wordt maladaptieve emotieregulatie steeds meer gelinkt aan 

psychopathologie. Naast bij angst-
 13-14

 en stemmingsstoornissen
15

 – dewelke zelfs genoemd 

zijn naar de verstoorde emoties – speelt het een rol bij bijvoorbeeld de borderline 

persoonlijkheids- 
16-17

, eet- 
18-19

 en middelengerelateerde stoornis
20

. Ook bij oppositioneel 
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opstandig, normoverschrijdend en – ruimer bekeken – externaliserend gedrag worden 

gebreken geobserveerd in emotieregulatie.  

 

De uitdaging bestaat erin manieren te vinden om onze emoties zo te reguleren dat we hun 

helpende kenmerken vasthouden terwijl we hun destructieve aspecten beperken.
12

 Hoewel de 

(mal)adaptiviteit van strategieën tot op zekere hoogte cultuur- en contextafhankelijk is, 

trachtte men over de jaren heen toch verder te differentiëren welke specifieke 

emotieregulatiestrategieën universeel gezien adaptief en maladaptief zijn.
8
 Zo onderzochten 

Aldao en collega’s
8
 in een grootschalige meta-analyse de effecten van zes specifieke 

emotieregulatiestrategieën op psychopathologie. Ze stelden vast dat de aanwezigheid van de 

strategieën ‘rumineren’, ‘vermijden van emoties’ en ‘onderdrukken van (de expressie van) 

emoties’ geassocieerd is met meer psychopathologie en dus maladaptief, terwijl de 

aanwezigheid van de strategieën ‘accepteren van emoties’, ‘herevalueren/herwaarderen van 

de situatie’ en ‘probleemoplossend handelen’ adaptief zijn en dus geassocieerd met minder 

psychopathologische symptomen. Opvallend was dat de maladaptieve strategieën een sterker 

effect hebben op psychopathologie dan de adaptieve, namelijk met een grote effectgrootte 

voor rumineren, een matig tot grote effectgrootte voor vermijden, probleemoplossing en 

onderdrukken tegenover een kleine tot matige effectgrootte voor herwaarderen en accepteren. 

Van de 114 geïncludeerde studies in deze meta-analyse gingen er echter slechts 12 over 

kinderen en adolescenten. Recent repliceerden Braet en collega’s
21

 deze bevindingen bij 

kinderen en adolescenten wat betreft de link tussen adaptieve strategieën en 

psychopathologie. De afwezigheid van de adaptieve strategieën ‘probleemgericht handelen’ 

en ‘accepteren’ is gelinkt aan zowel internaliserende als externaliserende problemen. De 

relatie tussen maladaptieve strategieën en psychopathologie kon bij kinderen en jongeren 

echter niet worden bevestigd.  

 

Individuen maken een ontwikkeling door in het herkennen, het uiten alsook het reguleren van 

emoties van baby tot de volwassen jaren. Een baby kent aanvankelijk slechts twee globale 

gemoedstoestanden (rustig genieten en huilen) in functie van het al dan niet bevredigd zijn, 

maar heel snel krijgt de baby oog voor de buitenwereld en komt er een beginnende 

differentiatie in het gevoelsleven (bv. plezier, vreemden- en scheidingsangst,…). Baby’s leren 

ook al vroeg verschillende strategieën aan om emoties te reguleren. De eerste maanden is dit 

eerder reflexmatig zoals bijvoorbeeld het wegkijken van een bepaalde emotie-opwekkende 

situatie, maar geleidelijk aan gaat een baby meer actief strategieën aanwenden (bijvoorbeeld 



7 
 

het duimzuigen om zichzelf te troosten, wenen om een verzorger te roepen,…). Peuters en 

kleuters maken op alle gebieden flink wat vorderingen. Zo zijn ze zich meer bewust van 

zichzelf en hun gevoelens, kunnen ze hun eigen gevoelens beter benoemen door de 

ontwikkeling van taal en zijn ze daardoor beter in staat om een duidelijker onderscheid te 

maken tussen de verschillende gevoelens en om deze onder controle houden. Ze kunnen beter 

inschatten wat er in andere kinderen omgaat en kunnen hier doeltreffender op reageren. 

Kleuters verwerven de mogelijkheid om de expressie van hun emoties te onderdrukken of bij 

te kleuren, om hun gevoelens meer te sturen en in goede banen te leiden door bijvoorbeeld 

bewust voor situaties te kiezen die een goed gevoel garanderen. Op deze leeftijd evolueren 

kinderen dus van een eerder op emotie gefocuste regulatie (enkel de emotie zelf veranderen) 

naar het frequenter gebruik van een op probleem gefocuste regulatie (waarbij men ook tracht 

de emotie-opwekkende situatie te wijzigen).
22

 In de lagereschoolperiode kunnen kinderen 

steeds preciezer emoties herkennen en krijgen ze een meer genuanceerder beeld van emoties. 

Door hun toenemende perspectiefname zijn ze zich meer bewust van hoe anderen hen zien en 

beoordelen en houden ze hiermee rekening bij de expressie van hun emoties. Kinderen 

worden zich steeds bewuster hoe men zich in specifieke situaties hoort te gedragen en de 

uitingen van hun emoties raken daar beter aan aangepast. De adolescentie is een periode die 

gepaard gaat met een grotere emotionele reactiviteit en stress. Men vermoedt dat de 

biologische ontwikkelingen die in deze periode ter hoogte van de hersenen plaatsvinden 

adolescenten minder in staat stellen om hun emoties te reguleren. Toch veranderen de 

strategieën geleidelijk verder naar meer cognitieve, gevarieerdere en effectievere 

strategieën.
23-24

 Ook al blijven individuen tot op volwassen leeftijd vooruitgaan in hun 

mogelijkheden om emoties te reguleren, toch vindt de meest uitgesproken toename van 

vaardigheden plaats op jonge leeftijd
25

 en kan het patroon van emotieregulatie reeds op 

lagereschoolleeftijd sterk ingeworteld en moeilijk te wijzigen zijn
26

. Het is dan ook een 

belangrijke leeftijd om reeds therapeutisch in te grijpen. 

 

Voor de vooruitgang in hun emotionele ontwikkeling leunen kinderen voor een groot stuk op 

belangrijke derden, in het bijzonder de ouders. De intentionele en niet-intentionele processen 

waarbij ouders kinderen leren over emotiekennis, -expressie en –regulatie worden 

‘emotiesocialisatie’ genoemd. In de literatuur maakt men vaak een onderscheid tussen drie 

verschillende manieren waarop ouders de emotieregulatie van een kind beïnvloeden.
27

 (1) 

Eerst en vooral observeren en imiteren kinderen voortdurend hun ouders en de manier waarop 

deze zelf hun emoties reguleren. Ouders hebben een model- en voorbeeldfunctie en leren hun 
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kinderen impliciet welke situaties emoties opwekken, welke emoties aanvaardbaar zijn binnen 

de context en hoe ze de ervaring van deze emoties kunnen sturen. (2) Daarnaast speelt het 

opvoedgedrag een grote rol, bijvoorbeeld door de manier waarop ouders – al dan niet 

ondersteunend – reageren op de emoties van hun kinderen en de emoties van hun kinderen 

bespreken. Ouders kunnen het best als ‘coaches’ optreden bij emotieregulatie door bewust te 

zijn van de emoties van hun kind, deze als kans te zien om te leren of een band op te bouwen 

en hun kind te helpen om de emoties te labelen en moeilijkheden op te lossen. Uiteraard 

verandert de manier waarop ouders dit doen ook mee met de ontwikkeling van het kind. Zo 

gaan ouders bij baby’s aanvankelijk zelf de strategieën initiëren (bv. door zelf het kind te 

troosten, de omgeving aan te passen), terwijl kinderen nadien steeds meer een eigen 

verantwoordelijkheid opnemen in het reguleren van hun emoties. (3) Als laatste speelt het 

emotioneel klimaat waarin kinderen leven een belangrijke rol in de emotionele ontwikkeling, 

zoals weerspiegeld in de kwaliteit van relaties (bv. hechting, relatie tussen de ouders en 

opvoedingsstijl) en de mate waarin emoties verbaal en nonverbaal geuit worden in het 

gezin.
6,27 

2.2. Gedragsproblemen en emotieregulatie/-socialisatie 

Gedragsproblemen vormen minstens een derde van de redenen voor verwijzing naar een 

kinder- en jeugdpsychiatrische dienst en één van de meest voorkomende 

aanmeldingsklachten. De prevalentiecijfers van oppositioneel opstandige (oppositional defiant 

disorder of ODD) en normoverschrijdende gedragsstoornis (conduct disorder of CD) bij 

kinderen en jongeren – naar schatting respectievelijk 3 en 2% in de algemene bevolking, met 

een brede spreiding tussen de verschillende onderzoeken – maken duidelijk dat het om 

aanzienlijke aantallen gaat.
28-29

 Er bestaan duidelijke aanwijzingen dat deze stoornissen 

risicofactoren zijn voor school-, gezondheids-, sociaal-maatschappelijke en justitiële 

problemen, alsook de ontwikkeling van comorbide psychiatrische problematiek zoals angst- 

en stemmingsstoornissen, eetstoornissen, middelenmisbruik en –afhankelijkheid op latere 

leeftijd.
29

 Angst- en stemmingsstoornissen komen zelfs frequenter voor bij kinderen met ODD 

met symptomen behorend tot het cluster van de emotionele symptomen.
30

 Zelfs al kunnen 

gedragsproblemen afnemen zonder behandeling
31

 en zijn er aanwijzingen dat remissie van 

ODD voor het bereiken van de volwassen leeftijd minder kans geeft op het ontstaan 

secundaire psychiatrische stoornissen op latere leeftijd
32

, is het op voorhand niet in te schatten 

of dit voor een bepaald kind geldt. Vroege diagnostiek en een gepaste behandeling zijn dan 
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ook van groot belang voor het voorkómen van een ongunstige ontwikkeling bij elk kind met 

gedragsproblemen. 

 

Uit eerder onderzoek is namelijk een negatief verband tussen emotieregulatie en 

gedragsproblemen gebleken. Reeds op de leeftijd van twee jaar ziet men dat inadequate 

emotieregulatie gelinkt is aan hogere scores van externaliserende problemen.
33

 Blandon en 

collega’s
26

 vonden dat kinderen tussen 2 en 7 jaar met hogere (lagere) niveaus van 

emotieregulatie minder (meer) externaliserende symptomen hebben op hetzelfde, alsook op 

een later meetmoment. Dit patroon lijkt ook door te lopen bij oudere schoolgaande kinderen 

en adolescenten.
25,34

 Een review door Röll en collega’s
10

 van zeven longitudinale studies 

gepubliceerd tussen 2006 en 2011 die de relatie tussen emotieregulatie en 

agressief/externaliserend gedrag bij kinderen tussen 0 en 18 jaar onderzochten, bevestigt 

nogmaals bovenstaande bevindingen. Over het algemeen ziet men in deze populatie 

voornamelijk een onderregulatie of –controle van (negatieve) emoties.
36

 In een studie van 

Orobio de Castro en collega’s
37

 bij 84 jongens tussen 7 en 13 jaar doorverwezen naar een 

dienst kinder- en jeugdpsychiatrie of aangepast onderwijs omwille van agressie en ernstige 

gedragsproblemen zag men dat deze jongens over minder adaptieve 

emotieregulatiestrategieën beschikten dan de controlegroep. Ze rapporteerden minder 

oplossingen te kunnen bedenken en afleiding te gebruiken. Ze kenden vaker geen strategie om 

hun emoties te reguleren of gaven vaker aan dat hun emotie enkel door anderen kon 

gereguleerd worden. Daarnaast zag men dat kinderen die in staat zijn om hun focus en 

aandacht te verplaatsen in een emotionele situatie niet alleen minder waarschijnlijk een 

toename van negatieve emoties hebben tijdens de situatie, maar ook minder waarschijnlijk 

externaliserend gedrag tonen nadien en coöperatiever zijn op school.
22

  

 

De evidentie rond een direct negatief verband tussen emotiesocialisatie en gedragsproblemen 

bij kinderen is echter minder consistent. Sommige onderzoeken vinden geen relatie tussen 

beiden, terwijl andere dit wel doen.
38

 Recente onderzoeken tonen echter wel vaker een 

indirect verband aan via de emotieregulatie van het kind als mediërende factor. Zo zouden 

kinderen van ouders die emoties op een adequate manier coachen minder gedragsproblemen 

vertonen.
38
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2.3. Therapeutische programma’s bij kleuters en lagereschoolkinderen met 

gedragsproblemen 

Voor kleuters en lagereschoolkinderen met gedragsproblemen bestaan er ondertussen heel wat 

behandelprotocollen met elk een heel uiteenlopende inhoud en vorm. De algemeen geldende 

richtlijnen adviseren voor deze doelgroep het gebruik van oudertraining in 

opvoedingsvaardigheden (individueel of in groep), al dan niet in combinatie met een 

leerkrachttraining wanneer de gedragsproblemen zich ook op school manifesteren en bij 

kinderen vanaf acht jaar individuele of groepsprogramma’s rond cognitieve 

probleemoplossende vaardigheden .
30,39-40

 De werkzaamheid van heel wat van deze 

programma’s is uitgebreid onderzocht en ook aangetoond in goede overzichtsartikels.
30,41-43

 

Opvallend is dat het hierbij overwegend gaat over behandelmethodieken met een (cognitief-

)gedragstherapeutische inslag, voornamelijk gebaseerd op principes van de sociale 

leertheorie.
40,44 

Deze elementen zijn weliswaar meestal effectief. Zo toonde bijvoorbeeld een 

meta-analyse van Kaminski en collega’s
42

 op basis van 77 artikelen aan dat componenten 

rond het creëren van positieve interacties tussen ouders en hun kind, het gebruik van goede 

time-outprocedures en het consequent handelen werkzame elementen zijn van 

oudertrainingen. Ze hebben een groter effect op zowel oudervaardigheden als de 

gedragsproblemen van kinderen dan programma’s zonder deze component. Toch blijkt een 

kwart tot een derde van de gezinnen geen baat te hebben bij dit soort therapieën en mogelijks 

speelt de (te) nauwe focus op het gedrag hierin een rol.
44

 De recente theorieën en 

vaststellingen rond emotieregulatie en emotiesocialisatie bieden een kans deze tekorten in de 

behandeling mogelijks (deels) te overbruggen.  

 

Nederlandse professionals geven bij bevraging ook aan dat ‘emotieregulatie’ één van de 

belangrijkste en cruciale onderdelen is in de behandeling van kinderen en jongeren met 

externaliserende problemen
45

, maar het is onduidelijk hoe men dit dan includeert in hun 

behandeling. Kaminski en collega’s
42

 stelden in hun meta-analyse ook vast dat 

oudertrainingen voor kinderen met gedragsproblemen die een component rond emotionele 

communicatie (o.a. actief luisteren, kinderen helpen emoties adequaat te herkennen en 

uiten,…) – en dus emotiesocialisatie – bevatten een significant groter effect hadden op 

oudervaardigheden onmiddellijk na de training, terwijl een significant effect op de 

gedragsproblemen van kinderen ontbrak. Deze review is echter beperkt tot kinderen tussen 0 

en 7 jaar, maakt geen onderscheid tussen preventieve of behandelprogramma’s, vermeldt niet 

hoeveel van de geïncludeerde programma’s dergelijke component bevatten en baseert zich 
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enkel op studies gepubliceerd tussen 1990 en 2002 waardoor de meest recente ontwikkelingen 

op vlak van emotieregulatie mogelijks ontbreken. Met andere woorden, de toepassing van de 

kennis rond emotieregulatie en –socialisatie in interventies lijkt heel beperkt.  

3. Doelstellingen 
Met dit systematische literatuuronderzoek willen we (1) nagaan welke bestaande ouder-,  

kind-, leerkracht-/school- en/of systemische programma’s, ontwikkeld voor kleuters en 

lagereschoolkinderen met gedragsproblemen, expliciet vermelden een component rond 

emotieregulatie en/of emotiesocialisatie te bevatten. (2) Indien dergelijke programma’s 

bestaan, wensen we zicht te krijgen op welke specifieke deelcomponenten van 

emotieregulatie en –socialisatie geïntegreerd worden. Omvatten deze bijvoorbeeld de 

volledige complexiteit van de concepten of komen steeds dezelfde deelaspecten aan bod en 

ontbreken andere belangrijke elementen? (3) Daarnaast willen we bij de programma’s die 

dergelijke componenten bevatten, nagaan welke uitkomsten rond gedragsproblemen en 

emotieregulatie bij kinderen, alsook emotiesocialisatie bij ouders werden vastgesteld.  

 

Door dit overzicht krijgen we meer zicht op het bestaande aanbod binnen deze doelgroep, 

kunnen we verder onderzoek sturen en advies formuleren om de reeds gebruikte 

behandelprogramma’s verder te verfijnen en/of nieuwe behandelmodellen te ontwikkelen op 

basis van de reeds gekende theoretische bevindingen.  

4. Methodologie 

4.1. Criteria voor het selecteren van de studies 

Voor het selecteren van studies binnen deze systematische literatuurstudie stelden we 

verschillende zoekcriteria voorop rond het type van studies, deelnemers, interventies en 

uitkomstmaten.  

 

Gezien de voornamelijk explorerende aard van dit systematisch literatuuronderzoek, werd 

voor een methodologie gekozen met een brede inclusie op basis van het type designs. Een 

strikte beperking tot programma’s die enkel onder sterk gecontroleerde omstandigheden 

werden onderzocht zou namelijk niet representatief zijn voor dit jonge onderzoeksveld. We 

focusten ons dus zowel op – al dan niet gerandomiseerd – interventieonderzoek waarbij een 

behandelprogramma gelijktijdig vergeleken wordt met een controlegroep zoals een wachtlijst, 
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een standaardbehandeling (‘treatment as usual’), een ander (evidence-based) programma of 

geen behandeling. Ook pre-postinterventieonderzoek en pilootstudies kwamen in aanmerking. 

Cross-overstudies werden uitgesloten gezien de mogelijkheid van ‘carry over’-effecten. We 

bekeken programma’s die gepubliceerd werden als een artikel in een peer-reviewed tijdschrift 

of een (hoofdstuk van een) boek, zowel in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. We houden 

hierbij in het achterhoofd dat het enkel includeren van gepubliceerd materiaal een mogelijke 

bias inhoudt. 

 

De deelnemers uit de studies waren kleuters en/of lagereschoolkinderen met 

gedragsproblemen, hun ouders en/of leerkrachten. De deelnemers kwamen zowel uit de 

algemene bevolking, een klinische of onderzoekssetting. Gedragsproblemen werden 

gedefinieerd op basis van (1) een diagnose van ODD en/of CD, zoals geclassificeerd door de 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, tekstrevisie van de 4
e
 (DSM-IV-TR)

46
 

of 5
e
 editie (DSM-5)

47
 of de International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems (ICD), 10e editie
48

; of (2) een screenings- en/of diagnostische vragenlijst 

rond agressief, disruptief, oppositioneel, opstandig en/of regelovertredend gedrag met een 

goede psychometrische kwaliteit, zoals bijvoorbeeld de subschalen voor externaliserend 

gedrag van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Child Behavior Checklist 

(CBCL), Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI), Teacher’s Report Form (TRF) en andere 

vergelijkbare vragenlijsten. Systematisch onderzoek naar kinderen met gedragsproblemen 

wordt echter sterk bemoeilijkt door de heterogeniteit van de problematiek en de grote graad 

van comorbiditeit, bijvoorbeeld met internaliserende stoornissen (bv. depressie, angst) alsook 

aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD). We kozen ervoor studies van kinderen 

met gedragsproblemen en comorbied ADHD te includeren – confer het samen geclusterd zijn 

van beide stoornissen onder de term ‘externaliserende stoornissen’ binnen de DSM-IV-TR – 

op voorwaarde dat de focus voornamelijk lag op de gedragsproblematiek en hiervoor aparte 

uitkomstmaten werden gebruikt. We excludeerden studies rond kinderen met een 

internaliserende problematiek, trauma, borderline persoonlijkheid, autismespectrumstoornis, 

eetstoornis, verstandelijke en/of lichamelijke achterstand of beperking (bv. slechthorend- of 

doofheid, foetaal alcohol syndroom,…) gezien deze gepaard gaan met andere, specifieke 

deficits in emotieregulatie. Studies met kinderen ouder en/of jonger dan de kleuter of 

lagereschoolleeftijd werden enkel geïncludeerd wanneer meer dan 90% van de steekproef 

binnen de leeftijdsrange van dit onderzoek viel. Onder de term ‘ouders’ verstaan we de 

biologische primaire verzorgers. We excluderen programma’s specifiek gericht op adoptie- 



13 
 

en/of pleegouders. Ook ouders met een majeure psychiatrische, somatische en/of justitiële 

problematiek behoorden niet tot de focus van deze studie.  

 

De bestudeerde interventies zijn zowel kind-, ouder- of leerkracht-/schoolgericht, alsook een 

combinatie van deze onderdelen. We richten ons op programma’s dewelke expliciet aangeven 

een emotieregulatie- en/of emotiesocialisatiecomponent te bevatten. 

  

Bij de evaluatie van programma’s worden vaak een hele verscheidenheid aan uitkomstmaten 

gebruikt. Binnen dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in veranderingen op uitkomstmaten 

gerelateerd aan veranderingen in gedragsproblemen en emotieregulatie bij kinderen, alsook 

emotiesocialisatie bij ouders. De meetinstrumenten zijn steeds gevalideerd en van goede 

psychometrische kwaliteit en kunnen zowel bestaan uit zelfrapportage, rapportage door een 

ouder/leerkracht als door een onafhankelijke observator. We zetten geen restricties op het 

tijdstip van meting na de interventie. Indien de uitkomstmaat op meerdere meetmomenten 

werd afgenomen, focussen we ons op het laatste meetmoment.  

4.2. Zoekmethode en studieselectie 

Er werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd waarbij de elektronische databank 

PubMed werd geraadpleegd. Om relevante literatuur op te sporen, werden verschillende 

zoektermen met betrekking tot emotieregulatie, -socialisatie, gedragsproblemen, interventies, 

leeftijd en equivalente termen ingegeven. Gezien de rationale van dit onderzoek er 

voornamelijk in bestaat een breed overzicht te krijgen van de bestaande programma’s werden 

de zoektermen zodanig geselecteerd dat er eerder een error is het voordeel van identificatie 

van een te groot aantal artikelen, waarbij de grootste selectie van artikels handmatig zal 

gebeuren. De zoekopdracht werd op 11/06/2016  voor de laatste keer uitgevoerd zoals 

gepresenteerd in Bijlage 1.  De resultaten werden beperkt tot artikels gepubliceerd in de 

laatste twintig jaar. We doorzochten daarnaast de referentielijsten van geïncludeerde studies.  

 

De studieselectie werd uitgevoerd door één beoordelaar. In eerste instantie werden alle titels 

en abstracts gescreend op basis van bovenstaande selectiecriteria. Van studies die mogelijks 

aan de deze criteria voldeden, werd het volledige artikel doorgenomen voor de finale selectie 

op basis van de in- en exclusiecriteria.  
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4.3. Dataverzameling en –analyse 

Dezelfde beoordelaar extraheert volgende data van elke geïncludeerde studie in een tabel (zie 

Bijlage 2) om te gebruiken in een kwalitatieve synthese: 

 Auteur, jaar van publicatie 

 Gerapporteerd studiedesign 

 Aantal patiënten of gezinnen geïncludeerd in de studie 

 Tijdsframe 

 Geografische locatie: land(en) 

 Onderzoekssetting: bv. school, eerstelijnszorg, kinder- en jeugdpsychiatrisch 

ziekenhuis,… 

 In- en exclusiecriteria 

 Voornaamste kenmerken van de populatie: bv. leeftijdsrange, % jongens, socio-

economische klasse,… 

 Aard van de onderzochte interventie: bv. inhoud, doelstelling, duur,… 

 Kenmerken van de implementatie: bv. training en supervisie van therapeuten,… 

 Aard van de controle-interventie (indien aanwezig) 

 Duur van follow-up 

 Primaire en secundaire uitkomstmaten 

 Resultaten (kwalitatieve beschrijving) 

Aangezien deze studie zich enkel beperkt tot gepubliceerde data werden de onderzoekers van 

de geïncludeerde artikelen niet gecontacteerd voor bijkomende informatie. Voor elke 

geïncludeerde studie wordt ook het risico op bias geëvalueerd. We baseerden ons hiervoor op 

‘the Cochrane Collaboriation’s tool for assessing risk of bias’.
49

 Hoewel deze ontwikkeld is 

voor het evalueren van gerandomiseerd onderzoek kunnen de gebruikte domeinen ook een 

richtlijn vormen in niet-gerandomiseerd onderzoek om het risico in te schatten. Hierbij gaat 

het over het nagaan van (de methode van) randomisatie, blindering, verwerking van 

onvolledige gegevens, selectieve rapportering van gegevens en de aanwezigheid van strijdige 

belangen.  

 

Gezien de aard van onze onderzoeksvraag en methodologie beperken we ons in dit 

systematisch literatuuronderzoek tot een kwalitatieve analyse van de gegevens. 
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5. Resultaten 

5.1. Studieselectie 

Een totaal van 1358 artikels werd aanvankelijk geselecteerd en gescreend, waarvan bij 49 

studies de volledige tekst werd doorgenomen en  er uiteindelijk 6 artikels overbleven die 

voldeden aan de selectiecriteria en geïncorporeerd werden in het huidige overzichtsartikel. 

We verwijzen naar Figuur 3 voor het flow diagram rond studieselectie.
50

 De redenen voor 

exclusie na het lezen van de volledige tekst waren: geen interventie-onderzoek; buiten de 

leeftijdscategorie; onderzoek in algemene bevolking; onderzoek in risicopopulatie; andere 

diagnoses / problemen werden ook geïncludeerd; geen correcte meetmaat voor 

gedragsproblemen (bv. een vragenlijst rond gedragsproblemen met onvoldoende 

psychometrische kwaliteit) en de focus ligt niet op een programma. We verwijzen naar 

Bijlage 3 voor de kenmerken van de geëxcludeerde studies. 

 

Figuur 3: PRISMA flow diagram. 
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5.2. Kenmerken van de individuele studies 

We verwijzen naar Bijlage 2 voor de tabellen waarin de voornaamste kenmerken voor elk van 

de individuele studies worden gepresenteerd. 

Zes artikelen voldeden aan alle criteria om geïncludeerd te worden in dit onderzoek.
51-56

 We 

zien dat twee artikelen eigenlijk gebaseerd zijn op volledig dezelfde dataset, maar enkel 

andere uitkomstmaten rapporteren.
51-52

 In de verdere bespreking kiezen we ervoor deze twee 

artikels als één studie voor te stellen. Daarnaast blijken deze studies slechts door drie 

verschillende hoofdonderzoekers te zijn uitgevoerd en zijn er dus twee elk verantwoordelijk 

voor twee studies. Wanneer we het type design bekijken, blijken alle vijf gerandomiseerde 

interventieonderzoeken te zijn, enkel bij Salmon en collega’s
55

 staat de methode van 

randomisatie niet beschreven waardoor het onduidelijk is of het hierbij om 

quasigerandomiseerd of volledig gerandomiseerd onderzoek gaat. Er werd steeds een 

controlegroep gebruikt, gaande van een andere (standaard-)behandeling
51-52,55-56

 tot een 

wachtlijstcontrolegroep
53-54

.  De follow-up periode van de onderzoeken varieert van volledig 

afwezig
55

 tot 15 maand
51-52

. Alle studies werden gepubliceerd in de Engelse taal in peer-

reviewed tijdschriften. Ook al werden in de zoekopdracht artikels van de laatste twintig jaar 

meegenomen, alle geselecteerde artikels werden gepubliceerd in de laatste 7 jaar, namelijk in 

de tijdsperiode van 2009 t.e.m. 2016.  

 

Er was een grote variatie in steekproefgrootte tussen de verschillende studies. Het aantal 

deelnemers (aantal paren van een kind en een primaire verzorger) varieerde van 38 tot 252. 

Twee studies hadden minder dan 50 deelnemers
55-56

, één studie tussen de 50 en 100 

deelnemers
53

 en twee studies hadden meer dan 200 deelnemers
51-52,54

. 

 

Wanneer we de setting van de verschillende studies bekijken, vonden de onderzoeken plaats 

in Canada
51-52

, Australië
53-55

 en Nieuw-Zeeland
56

. Enkel Havighurst en collega’s
54

  

beschrijven specifiek dat het bij hen ging over lagere socio-economische regio’s. Toch namen 

in dit onderzoek overwegend ouders uit een midden tot hoge socio-economische klasse deel 

wanneer we het jaarlijks gezinsinkomen bekijken, zoals bij Havighurst e.a.
54

 en Salmon e.a.
55-

56
. Enkel in het onderzoek van Burke en Loeber

51-52
 bestond de steekproef voor een groter 

deel uit ouders met een lage socio-economische status. De deelnemers werden binnen de 

algemene bevolking gerekruteerd via de media
51-52,55-56

 of de school
51-52,54

. Enkel het 
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onderzoek van Havighurst en collega’s
53

 rekruteerde op het niveau van tweedelijnszorg in het 

ziekenhuis. 

De deelnemers waren in alle onderzoeken duo’s van één kind met één primaire verzorger. In 

één studie waren alle primaire verzorgers de moeder, ook al was dit geen voorwaarde voor 

inclusie.
53

 In twee andere onderzoeken was de primaire verzorger voornamelijk de moeder, 

maar was de vader de vertegenwoordiger van de ouders in 5,6 tot 6,4% van de steekproef.
 51-

52,54
 Bij Salmon en collega’s lijken zowel moeders als vaders betrokken, maar is de verdeling 

niet gespecifieerd.
55-56

 De leeftijd van de ouders was bij alle onderzoeken gelijklopend, met 

een mediaan leeftijd variërend van 34.87 tot 38.84 jaar en de erbij horende standaarddeviaties 

in dezelfde grootteorde. Enkel Burke en Loeber geven geen details over de leeftijd van de 

ouders.
51-52

 De leeftijd van de kinderen kende een grotere variatie tussen de verschillende 

studies, gezien ook de uiteenlopende inclusiecriteria rond leeftijd. Twee studies focusten zich 

eerder op de kleuterleeftijd, met name 4- en 5-jarigen
53

 en 3- tot 6-jarigen
56

. Eén studie had 

deelnemers binnen de volledige lagereschoolleeftijd
51-52

 en twee onderzoeken includeerden 

beide leeftijdscategorieën met een groep van 5- t.e.m. 9-jarigen
54

 en een van 3- t.e.m. 8-

jarigen
55

. De geslachtsverdeling van de kinderen over de studies kent een duidelijk overwicht 

van jongens, gaande van 63 tot 85% in de onderzoeken met zowel jongens als meisjes
53-56

 tot 

enkel inclusie van jongens in het onderzoek van Burke en Loeber
51-52

. De ernst van de 

gedragsproblemen lijkt relatief gelijk te lopen over de verschillende studies. In vier van de vijf 

onderzoeken includeerde men de kinderen op basis van een verhoogde score op 

uitkomstmaten die gevalideerd zijn voor de screening of diagnose van gedragsproblemen, 

namelijk de CBCL en TRF
51-52

, ECBI
53,56

 of Conduct Problems Risk Screen
54

. Enkel Salmon 

en collega’s
55

 vereisten voor inclusie de diagnose ODD volgens de DSM-IV criteria op basis 

van een semi-gestructureerd interview. De aanwezigheid van comorbiditeit wordt enkel bij 

Burke en Loeber
51

 in kaart gebracht. Ontwikkelingsproblemen in het algemeen
56

, alsook meer 

specifiek op het vlak van communicatie
53

 en/of een pervasieve ontwikkelingsstoornis
53-54

 

worden het meest geëxcludeerd. De diagnose ADHD
55

 of het gebruik van psychostimulantia
53

 

wordt slechts éénmalig vermeld bij de exclusiecriteria. Wanneer we de demografische 

kenmerken vergelijken, blijken de deelnemers voornamelijk van Kaukasische
53,56

 of Afro-

Amerikaanse
51-52

 afkomst. Twee studies gaven hierover geen specifieke informatie.
54-55

 De 

gezinssamenstelling wordt in twee onderzoeken niet gerapporteerd.
51-53

 In de andere drie 

groeien de kinderen overwegend op in tweeoudergezinnen, gaande van 63,5% tot 88,5 % van 

de steekproef.
54-56

 De deelnemende ouders hadden meestal enige scholing genoten: 51,4 tot 
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100% behaalde een diploma van de middelbare school waarbij 17,8 tot 67% zelfs een 

bachelorsgraad of hoger behaalde. 

 

Er was een grote verscheidenheid op vlak van interventies: Stop Now and Plan Program 

(SNAP)
51-52

, Tuning in to Kids (TIK)
53-54

, Promoting Alternative Thinking Strategies 

(PATHS)
54

, Professional Learning Package (PLP)
54

, Emotion Enhanced Triple P
56

, Parent 

Management Training met training in ‘elaborative, emotion-rich reminiscing’
55

 en een 

combinatie van Exploring Together en Fast Track
54

. Drie interventies richtten zich enkel op 

de ouders
53,55-56

, één gebruikte een combinatie van een ouder- en een kindcomponent
51-52

 en 

Havighurst en collega’s
54

 voegden als enige nog een schoolcomponent toe. Het gaat bijna 

altijd over groepsprogramma’s – uitgezonderd Salmon en collega’s
55

 geven hierover geen 

duidelijke informatie – waarbij wekelijks sessies van twee uur worden gegeven gedurende 6 

tot 12 weken. In de beschrijving van de programma’s ontbreekt echter soms informatie, zoals 

de grootte van de groepen
51-52,56

 en de duur van een sessie
51-52

. Bij Burke en Loeber
51-52

 wordt 

het groepsprogramma indien nodig gevolgd door specifieke individuele modules en bij 

Salmon en collega’s
56

 zitten er ook drie individuele telefonische sessies in het programma. 

Het aantal sessies waaraan de ouder en/of het kind deelnamen liep sterk uiteen. Bij Burke en 

Loeber
51-52

 nam men gemiddeld aan (iets minder dan) de helft van de 12 sessies deel, terwijl 

bij Havighurst en collega’s
54

 dit gemiddeld drie kwart van de 8 sessies was en 83,9% van de 

deelnemers in het andere onderzoek van Havighurst en collega’s
53

 minstens de helft van de 6 

sessies voltooiden. In beide onderzoeken van Salmon
55-56

 ontbreekt deze informatie. Men 

tracht de overdracht van de werkzame elementen van de interventie te maximaliseren door het 

oefenen via rollenspelen
51-54

, meegeven van hand-outs met psycho-educatie of tips 

(uitgezonderd bij Burke en Loeber
51-52

) en in alle interventies gebruikt men DVD-materiaal. 

De implementatie wordt daarnaast verhoogd door het gebruik van een handboek 

(uitgezonderd bij Salmon e.a.
56 

wordt dit niet specifiek vermeld) en de uitvoering door 

geschoolde en getrainde therapeuten, die soms daarboven nog regelmatige supervisie 

krijgen
54,56

. Checklists om de betrouwbaarheid van de implementatie te evalueren geven 

scores tussen 87,8% en 100% voor het hebben overgebracht van de verplichte elementen
51-55

, 

enkel Salmon en collega’s
56

 vermelden deze scores niet. Bij Burke en Loeber
51-52

 ontbreekt 

informatie over de specificatie van de scholing en training van de therapeuten.  

 

Wanneer we de uitkomstmaten bekijken, bestudeert men steeds veranderingen op 

verschillende domeinen zowel bij de ouder als het kind. Salmon en collega’s
55

 beperken zich 



19 
 

tot de afname van (observatie-)instrumenten door de onderzoeker. Alle anderen gebruiken 

steeds een combinatie van meerdere informatiebronnen: bij allen dienen ouders vragenlijsten 

in te vullen en wordt dit gecombineerd met vragenlijsten ingevuld door het kind
52

, de 

leerkracht
53-54

 en observatie door een onderzoeker
53,56

. De gebruikte uitkomstmaten evalueren 

overwegend de gedragsproblemen en emotieregulatie bij het kind, alsook de 

emotiesocialisatie bij de ouders. Deze die de aanwezigheid en de ernst van gedragsproblemen 

vaststellen werden reeds eerder besproken. De vaardigheden rond emotieregulatie bij het kind 

werden in twee studies gemeten. Men gebruikte hiervoor de ‘Emotion Regulation Skills’ 

subschaal van de ‘Social Competence Scale’, een vragenlijst voor ouders
52

 of leerkrachten
54

 

met een aanvaardbare betrouwbaarheid (Cronbach α = 0.71) die zes items bevat over hoe 

goed het kind bijvoorbeeld omgaat met falen of zijn boosheid controleert tijdens 

meningsverschillen. Verschillende onderzoeken focusten zich echter niet op emotieregulatie, 

maar de mate waarin het kind emoties herkent, begrijpt en vanuit een perspectief kan 

plaatsen
53-54,56

. Uitkomstmaten rond emotiesocialisatie bij de ouders situeren zich op 

verschillende domeinen. Eerst en vooral hebben ouders een voorbeeld- en modelingfunctie en 

speelt de mate en de manier waarop zijzelf emoties herkennen, uitdrukken en reguleren een 

rol. Om hierover informatie te verzamelen, gebruiken Havighurst en collega’s
53

 de 

‘Difficulties in Emotional Regulation Scale’, een zelfrapportagevragenlijst voor ouders rond 

hun eigen moeilijkheden op het vlak van bewustzijn, expressie en regulatie van emoties. Ook 

de ‘negative expressiveness’ subschaal van de ‘Self-Expressiveness in the Family 

Questionnaire’ meet de frequentie van emotionele expressiviteit bij ouders.
54

 Daarnaast 

worden er verschillende instrumenten gebruikt rond emotiecoaching zelf. Havighurst en 

collega’s
53-54

 gebruiken een aangepaste versie van de ‘Maternal Emotional Style 

Questionnaire’ waarop ouders de mate waarin ze emoties afwijzen en coachen scoren aan de 

hand van stellingen. Salmon en collega’s
56

 evalueren dit door video-opnames waarop de 

ouder met zijn/haar kind één positieve en één negatieve gebeurtenis van de laatste maand 

bespreekt te coderen en te scoren voor het aantal keer men een emotie labelt en de oorzaak 

vermeldt, de lichaamssignalen van een emotie bij het kind op een constructieve manier 

interpreteert en complimenten geeft bij gepaste emotionele reacties uit het verleden. In hun 

ander onderzoek gebruikten Salmon en collega’s
55

 een gelijklopende observatietaak, maar 

breidden deze uit met een gestandaardiseerd interview van het kind rond twee bijkomende 

gebeurtenissen die de moeder opgaf. Havighurst en collega’s
53

 codeerden en scoorden 

nagenoeg dezelfde items bij een gestructureerde taak waarbij ouders aan hun kind een 

verhaaltje rond vier vaste gebeurtenissen dienden te vertellen met behulp van speelgoed en 
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een poppenhuis. Tot slot werd in de onderzoeken het emotioneel klimaat geëvalueerd via 

verschillende vragenlijsten, zoals de ‘Parenting Practices Inventory’
52

 en de ‘Parenting 

Scale’
56

 over de opvoedingsstijl van ouders en de ‘Parent Problem Checklist’
56 

over de 

conflicten rond opvoedingsthema’s tussen ouders.  

 

Wanneer we de resultaten bestuderen, zagen we bij de twee interventieonderzoeken met als 

controlegroep een andere behandeling een afname van de gedragsproblemen in beide armen 

die echter niet significant verschillend was.
55-56

 Een emotiegerichte benadering gaf bij hen dus 

geen bijkomende verbetering op vlak van gedragsproblemen. Bij de twee 

interventieonderzoeken met een wachtlijstcontrolegroep en het onderzoek met een 

standaardbehandeling als controle stelde men een trend tot snellere en grotere verbetering
53

 

tot een significant grotere afname
51-52,54

 van de gedragsproblemen vast in de interventiegroep 

in vergelijking met de controlegroep. Ondanks dat er in deze interventies weinig 

gedragsmatige strategieën werden gebruikt, ziet men door de focus op emotionele 

competentie toch ook de gedragsmoeilijkheden verminderen. De vaardigheden op het vlak 

van emotieregulatie bij het kind werden – zoals reeds hoger vermeld – beperkter gemeten en 

de resultaten werden niet afzonderlijk gerapporteerd of besproken.
 54

 De programma’s met 

een emotiesocialisatiecomponent toonden opvallend geen (significante) verandering op vlak 

van emotiecoaching tot zelfs een trend tot verlies van deze vaardigheden, iets wat men 

verklaarde door de hoge mate van expectancy bias op zelfrapportagevragenlijsten over de 

overtuigingen van ouders rond emotiesocialisatie.
53-54

 In dezelfde onderzoeken zag men wel 

een significant grotere afname van de afwijzing van emoties door ouders en toename van 

empathie in de interventiegroep. Ouders in de interventiegroep gebruikten ook meer 

emotielabels en exploreerden de emoties meer tijdens de observatietaak.
53

 De interventies 

ontwikkeld door Salmon en collega’s
55-56

 richtten zich onder andere specifiek op dit laatste en 

observeerden een trend tot meer gebruik van emotielabels en frequentere bespreking van 

oorzaken van emoties door zowel de ouders als kinderen onmiddellijk postinterventie.
56

 Dit 

effect bleef echter niet behouden bij follow-up. Salmon en collega’s
55

 zagen ook bij zowel de 

ouders als de kinderen een trend tot frequentere ‘elaborative’ en emotionele uitingen over de 

tijd in de interventiegroep versus de controlegroep. Na de behandeling scoorden de kinderen 

in de interventiegroep in vergelijking met deze uit een wachtlijstcontrolegroep ook significant 

beter op vlak van emotiekennis
53-54

, uitgezonderd bij Salmon en collega’s
56

 zag men geen 

verschil op vlak van emotionele competentie in vergelijking met een 

standaardopvoedingsprogramma.  
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Het risico op bias is in bijna alle studies gelijklopend. Het randomisatieproces gebeurde in 

vier van de vijf onderzoeken via een toevalsgenerator op de computer, enkel Salmon en 

collega’s
55

 gaven geen informatie over de randomisatieprocedure. Dat de randomisatie door 

onderzoekers gebeurde onafhankelijk van therapeuten die de behandeling uitvoerden, staat 

enkel bij Burke en Loeber
51-52

 vermeld. In studies met ouder-, kind- en/of leerkrachttraining is 

het niet mogelijk om de deelnemers of de therapeuten die de interventie geven te blinderen 

voor de studie-arm waar men inzit, gezien zij uiteraard weten wat ze krijgen of aanbieden. 

Havighurst en collega’s
53-54

 waren zelfs zowel onderzoeker als therapeut. Bias kan wel 

beperkt worden door degene die de uitkomstmaten scoort te blinderen, iets wat werd 

aangegeven in drie studies
51-53,55

. Uitgezonderd bij Havighurst en collega’s
53

, werd in alle 

andere studies een intention-to-treat analyse uitgevoerd en beschreven welke manieren – zij 

het wel steeds verschillende methodes – gebruikt werden om om te gaan met ontbrekende 

data. De drop-out ratio was in alle onderzoeken ook hoog, meestal meer dan 20% van de 

steekproef op korte termijn. Er was in geen enkel onderzoek selectieve rapportering van data.  

Ze werden steeds gefinancierd door middel van een beurs en enkel Havighurst en collega’s
53

 

gaven de aanwezigheid van strijdige belangen aan. Bij de anderen werd dit niet vermeld.  

5.3. Inhoud van de interventies: emotieregulatie en emotiesocialisatie 

Het onderzoek van Burke en Loeber
51-52

 evalueert ‘The Stop Now and Plan Program’. Dit 

ouder- en kindprogramma geeft zelf als doel aan te trainen in probleemoplossende 

vaardigheden, emotieregulatie en sociale vaardigheden. Ouders krijgen psycho-educatie en 

bespreken hun opvoedingsstrategieën en hun inspanningen om met hun eigen emotionele 

reacties om te gaan met de andere ouders. Kinderen leren cognitieve en gedragsmatige 

vaardigheden rond wekelijkse specifieke topics (bv. omgaan met woede, groepsdruk,…). Men 

specifieert rond emotieregulatie dat kinderen signalen leren herkennen die gelinkt zijn aan 

negatief affect en leren het proces te onderbreken vooraleer te reageren met boosheid en 

frustratie.  

 

Het ‘Tuning in to Kids Parenting Program’ dat bestudeerd werd in beide onderzoeken van 

Havighurst en collega’s
53-54

 is specifiek gericht op emotiesocialisatie. In tegenstelling tot de 

traditionele oudertrainingen waarbij men ouders leert op een andere manier te reageren op het 

gedrag van kinderen, leert dit programma ouders te antwoorden op de emotie onderliggend 

aan het gedrag. Men moedigt ouders aan het belang te waarderen van hun kind te leren over 



22 
 

emoties en hierin meer tijd te investeren opdat dit meer verbinding zou maken tussen ouder en 

kind en de emotionele band zou versterken. Men leert dit de ouders via ‘de vijf stappen van 

emotiecoaching’ van Gottman en DeClaire
57

. De nadruk wordt gelegd op het als ouder bewust 

zijn van de emoties bij zichzelf en hun kind, inclusief de fysiologische signalen (stap 1) en de 

emoties van een kind te beschouwen als gelegenheden voor intimiteit en leermogelijkheden 

(stap 2). In de eerste 3 of 4 sessies leren ouders om empathisch te luisteren naar de emoties 

met een lagere intensiteit van hun kind (stap 3), hun kind helpen deze te labelen en errond te 

reflecteren (stap 4). Een volgende sessie gaat over angst en de laatste 2 of 3 sessies focussen 

op meer intense emoties, voornamelijk boosheid. Ze bevatten emotieregulatiestrategieën zoals 

traag ademen, relaxatie, zelfcontrole (door gebruik te maken van de schildpadtechniek van 

PATHS) en veilige methodes om boosheid uit te drukken. Op momenten van boosheid met 

een hogere intensiteit en moeilijk gedrag, raadt men in het programma ‘quiet time’ en ‘time-

out’ af en heeft men een voorkeur voor het gebruik van ‘time-in’. Hierbij blijven ouders bij 

hun kind wanneer dit erg boos of emotioneel is, tenzij de ouder zelf ook heel boos is, zelf 

regulatiestrategieën rond boosheid gebruikt en het noodzakelijk is dat de ouder de situatie 

verlaat. Men gebruikt ‘time-in’ omdat veel kinderen bij boosheid overweldigd zijn door hun 

emotie en separatie van een hechtingsfiguur op dat moment kan leiden tot verhoogde 

emotionele distress en boosheid. Wanneer het kind tot rust gekomen is, wordt emotiecoaching 

gebruikt om over de situatie te spreken en wanneer noodzakelijk kunnen gezinsregels 

opnieuw gesteld worden. Ouders leren dus ook problemen op te lossen en grenzen te stellen 

rond gedrag terwijl ze de emotie aanvaarden (stap 5). Daarnaast leren ze nog vaardigheden 

om hun eigen emoties – voornamelijk boosheid – te begrijpen en te reguleren en gaan ze na 

wat de impact van hun ervaringen in hun eigen gezin van herkomst is op hun visie rond en 

reacties op emoties.  

 

Havighurst en collega’s
54

 voegden aan deze oudertraining rond emotiesocialisatie nog een 

kind- en schoolcomponent rond emotionele competentie en sociale probleemoplossing toe. De 

kindtraining bestaat uit een combinatie van materiaal uit het programma ‘Exploring Together’ 

(een klinische interventie voor kinderen met sociale en gedragsproblemen) en de ‘Fast Track 

childgroup’. Sessie 1 tot 3 focust op het herkennen van emoties. Sessie 4 en 5 exploreren 

boosheid en de geassocieerde interne gedragssignalen en helpen kinderen om vaardigheden 

aan te leren in de de-escalatie van boosheid. De laatste 3 sessies gaan over sociale 

vaardigheden, inclusief sociale probleemoplossing en geeft kinderen de kans om de 

vaardigheden te oefenen. Het schoolpakket bestaat uit het programma ‘Promoting Alternative 
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Thinking Strategies’ of een ‘Professional Learning Package’, twee universele interventies die 

als doel hebben de bekwaamheid van scholen om om te gaan met kinderen met een verhoogd 

risico te verbeteren. PATHS is een programma dat leerkrachten aanbieden aan alle kinderen 

in hun klas en bestaat uit een curriculum gebaseerd op het begrijpen van emoties, sociaal-

cognitieve vaardigheden en zelfcontrole. PLP heeft als doel de kennis van leerkrachten rond 

de sociale en emotionele ontwikkeling te verbeteren en bestaat uit een serie van onderwerpen 

(zoals reageren op een emotioneel responsieve manier, opbouwen van leerkracht-kind relaties, 

hanteren van uitdagend gedrag). 

 

Salmon en collega’s combineerden een Parent Management Training – Triple P
56

 of een 

voorloper hiervan ontwikkeld door dezelfde onderzoekers
55

 – met een component rond 

emotiesocialisatie. Het gaat hierbij meer specifiek over ‘elaborative reminiscing’, namelijk 

het uitgebreid en nauwgezet bespreken van voorbije situaties met in deze programma’s een 

focus op emotie-opwekkende situaties. Ouders worden bijvoorbeeld gestimuleerd tijdens deze 

gesprekken ‘w’-vragen te stellen (wat, waar, wanneer, waarom en hoe), zelf gedetailleerde 

beschrijvingen te geven van de situaties en de emotionele reacties samen met de oorzaken en 

de gevolgen ervan te labelen en te beschrijven.
55

 Ook ‘Emotion Enhanced Triple P’ bevat 

dezelfde focus rond het belang voor ouders om hun kinderen te leren emoties te herkennen, 

uit te drukken en te hanteren.
56

 Naast het leren gebruiken van emotielabels en het toevoegen 

van de oorzaken van emoties in deze gesprekken rond dagelijkse emotionele gebeurtenissen, 

worden ze ook aangemoedigd het kind te coachen zodat het op een constructieve manier 

zijn/haar emoties kan hanteren (zoals het geven van suggesties rond strategieën die het kind in 

de toekomst kan gebruiken) en om complimentjes te geven voor de inspanning en bijdrage 

van het kind. Ouders leren daarnaast deze strategieën te ondersteunen door een 

voorbeeldfunctie te zijn wat betreft het constructief hanteren van (eigen) emoties. Als laatste 

leert men ouders bewust te zijn van situaties waarin deze strategieën niet aangepast waren (bv. 

wanneer de ouder of het kind boos waren, naar het kind schelden,…).  

6. Discussie 
Om uit te groeien tot een emotioneel competent en psychosociaal gezond individu is het 

verwerven van voldoende adaptieve en beperken van het gebruik van maladaptieve 

emotieregulatiestrategieën één van de essentiële ontwikkelingstaken op kleuter- en 

lagereschoolleeftijd. Deels ondersteund door de emotiesocialisatie via hun ouders – die als 

voorbeeld en coach optreden binnen een emotioneel gezond (gezins-)klimaat – leren kinderen 
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hun emoties in goede banen te leiden. Bij kinderen met gedragsproblemen loopt dit echter 

mis. Zij hebben een inadequate regulatie van emoties met een onderregulatie en gebrek aan 

adaptieve strategieën. De meest frequent gebruikte behandelmethodieken voor deze doelgroep 

zijn echter in een kwart tot een derde van de gezinnen niet werkzaam. Naast de meestal 

geïntegreerde (cognitief-)gedragstherapeutische basis kan het invoegen van kennis rond 

emotieregulatie en –socialisatie in programma’s hier mogelijks een antwoord op bieden.  

 

Met dit kwalitatief systematisch literatuuronderzoek wensten we dan ook een antwoord te 

geven op volgende drie onderzoeksvragen. Eerst en vooral wilden we een overzicht geven van 

de bestaande ouder-, kind-, leerkracht-/school- en/of systemische programma’s ontwikkeld 

voor kleuters en lagere schoolkinderen met gedragsproblemen die expliciet vermeldden een 

component rond emotieregulatie en/of emotiesocialisatie te bevatten. Vervolgens wilden we 

zicht krijgen – indien deze programma’s bestonden – welke specifieke deelcomponenten rond 

emotieregulatie en –socialisatie geïntegreerd werden. Tot slot wensten we na te gaan welke 

uitkomstmaten voor het meten van gedragsproblemen en emotieregulatie bij kinderen, alsook 

emotiesocialisatie bij ouders gebruikt werden om het effect van de programma’s te evalueren. 

 

Deze studie toont duidelijk aan dat voor deze doelgroep dergelijke interventies – met een 

expliciet vermeldde component rond emotieregulatie en –socialisatie – ontbreken. Ook al 

gebruikten we een brede zoekstrategie met verschillende zoektermen en relatief weinig nauwe 

criteria voor het selecteren van studies, toch bleven van de aanvankelijk 1358 geïdentificeerde 

artikels na het doornemen van de titels, abstracts en van 49 artikels zelfs de volledige tekst 

slechts zes artikels over. Daarenboven gebruikten twee artikels dezelfde dataset (en bespreken 

we deze als één onderzoek) en waren twee onderzoeksgroepen elk verantwoordelijk voor 

twee studies en werden hierin deels dezelfde programma’s bekeken. Deze resultaten zijn dus 

sprekend voor de huidige heel beperkte evidentie op dit vlak.  

 

We identificeerden vijf gerandomiseerde interventieonderzoeken met een relatief goede 

methodologische kwaliteit waarbij men drie ouder-, één ouder- en kind- en één combinatie 

van een ouder-, kind- en schoolprogramma vergelijkt met een andere (standaard-)behandeling 

of een wachtlijstcontrolegroep. De geïncludeerde onderzoeken richtten zich voornamelijk op 

emotiesocialisatie, iets wat strookt met het relatief grotere belang van mediatietherapie in 

vergelijking met individuele therapie binnen deze leeftijdscategorie.
29

 Van de drie manieren 

waarop emotiesocialisatie kan plaatsvinden – namelijk (1) het uiten van emoties door ouders 
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dewelke een model en voorbeeld zijn voor hun kind; (2) de reacties van ouders op de emoties 

van hun kinderen, naast ook het spreken rond en coachen van die emoties; en (3) het 

emotioneel klimaat waarin kinderen leven – blijken er slechts twee expliciet omvat in de 

programma’s. Opvallend is ook dat men zich in een interventie steeds op één enkele 

deelcomponent van emotiesocialisatie lijkt te richten en er nooit een integratie van de 

verschillende deelcomponenten gebruikt wordt, ondanks dat deze processen nauw met elkaar 

verbonden zijn en elkaar onderling beïnvloeden. Eerst en vooral komt de model- en 

voorbeeldfunctie aan bod door ouders in groep te laten spreken over hoe ze – op een 

constructieve manier – met hun eigen emoties en emotionele reacties omgaan waarbij men 

ook het bewustzijn rond het eigen gebruik van maladaptieve strategieën tracht te vergroten. 

De tweede deelcomponent rond emotiecoaching staat echter het meest opvallend op de 

voorgrond en wordt het meest geïntegreerd in de interventies. De ene baseert zich hiervoor op 

de ‘vijf stappen van emotiecoaching’ volgens Gottman en Declaire
57

, een onderzoeksgroep 

die één van de eerste was in het onderzoeken van het verband tussen het vaardig opvoeden op 

vlak van emoties en emotieregulatie bij kinderen. De andere op ‘elaborative reminiscing’ of 

hoe het als ouder hebben van een rijke en gedetailleerde stijl om over voorbije gebeurtenissen 

te praten met het kind een invloed kan hebben op zowel de cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Beiden leggen de nadruk op het bewust zijn en herkennen van de inwendige 

signalen van emoties bij zichzelf en het kind, het kind te helpen emoties te labelen en te 

verbinden met de oorzaken en gevolgen, alsook emoties als een kans te zien om een band op 

te bouwen. De laatste deelcomponent rond het emotioneel klimaat, de kwaliteit van relaties en 

mate waarin emoties (non-)verbaal worden geuit, blijkt echter niet expliciet aan bod te komen. 

 

Wanneer we ons focussen op de emotieregulatiestrategieën die worden aangeleerd, blijken 

deze nog minder op de voorgrond te staan in het volledige geheel van de trainingen. Binnen 

de kindtrainingen lijkt dit enigszins aan bod te komen, maar de strategieën die worden 

aangereikt zijn in de artikels zelf weinig gespecifieerd en geconcretiseerd. Burke en Loeber
51-

52
 vermelden bijvoorbeeld ‘kinderen aan te leren het proces te onderbreken vooraleer te 

reageren met boosheid’, dus lijken voornamelijk antecedentgefocuste strategieën aan te 

brengen. Havighurst en collega’s
54

 beschrijven ‘vaardigheden aan te leren in de de-escalatie 

van boosheid’, wat op basis van de heel beperkte informatie in het artikel eerder 

responsgericht lijkt te zijn. Via de oudertrainingen leren zij kinderen ook technieken aan zoals 

‘traag ademen’ en ‘relaxatie’, twee emotieregulatiestrategieën die zich situeren op het niveau 

van de antecendentgefocuste, bewuste aandachtsinzet en meer bepaald concentratie (cfr. het 
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hoger beschreven procesmodel van Gross). Ook de ‘turtle technique’ of schildpadtechniek – 

dewelke zowel binnen TIK als PATHS via respectievelijk de ouder of leerkracht aan het kind 

wordt aangeleerd – gebruikt deze specifieke emotieregulatiestrategie, weliswaar in combinatie 

met deze van cognitieve verandering. Deze reeds lang bestaande, cognitief-

gedragstherapeutische techniek werd oorspronkelijk ontwikkeld om volwassenen hun 

boosheid te leren controleren.
58

 Ondertussen werd ze ook succesvol aangepast voor kleuters 

en lagereschoolkinderen en kunnen deze de techniek aanleren aan de hand van vier stappen. 

Eerst leert men kinderen bij zichzelf het gevoel boosheid te herkennen door hen bewust te 

laten worden van de lichamelijke gewaarwordingen die hiermee gepaard gaan. Men laat het 

kind zich voor stellen dat het net als een schildpad een schild heeft waarin het zich kan 

terugtrekken door ‘stop’ te denken, 3 keer diep adem te halen en tegen zichzelf rustgevende 

gedachten zeggen. Eens het kind zichzelf rustig genoeg voelt, kan het terug uit zijn/haar 

schild komen en een aantal oplossingen voor het probleem waardoor het boos werd bedenken. 

Over het algemeen blijkt het echter aan de hand van enkel de artikels moeilijk in te schatten 

op welke specifieke strategieën de focus wordt gelegd en welke er ontbreken binnen de 

programma’s. Het zou dan ook een meerwaarde zijn de handboeken diepgaander te 

analyseren, maar dit viel buiten deze onderzoeksopzet.  

 

Net zoals de specifieke strategieën in de artikels niet expliciet worden benoemd, vermoeden 

we dat ook heel wat interventies wel (deel)component(en) van emotieregulatie en -socialisatie 

bevatten zonder deze expliciet te benoemen (als een afzonderlijk onderdeel). Om deze 

interventies te identificeren lijkt een volledig andere onderzoeksopzet vereist waarbij de 

inhoud van alle programma’s ontwikkeld voor deze doelgroep meer in de diepte worden 

doorgenomen en geanalyseerd. Mogelijks kan deze manier van werken nog heel wat 

waardevolle informatie naar boven brengen die momenteel verborgen ligt in de reeds 

bestaande interventies. 

 

Om een antwoord te formuleren op onze laatste onderzoeksvraag, bestudeerden we de 

gebruikte uitkomstmaten. In tegenstelling tot de verwachtingen, evalueerden de onderzoekers 

naast de gedragsproblemen van het kind ook hun emotieregulatievaardigheden en/of de mate 

van emotiesocialisatie bij de ouders. Daarenboven situeerden de uitkomstmaten rond 

emotiesocialisatie zich deze keer wel op de drie verschillende domeinen en blijkt dus ook de 

impact van één enkele component op de andere gebieden in kaart te worden gebracht. 

Wanneer we de kwalitatieve beschrijving van de resultaten bekijken, zagen we eerst en vooral 
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dat dergelijke emotiegerichte programma’s een positief effect hebben op de 

gedragsproblemen van kleuters en lagereschoolkinderen, maar mogelijks geen meerwaarde 

hebben ten opzichte van de bestaande, werkzame gedragstherapeutische programma’s. Ook 

Duncombe en collega’s
59

 concludeerden in hun vergelijkingsstudie bij lagereschoolkinderen 

met ontwikkelende gedragsproblemen dat een oudertraining gefocust op emotie (TIK) en één 

op gedrag (Triple P) even effectief waren in het verminderen van gedragsproblemen. Wel 

stelden zij vast dat de leeftijd van het kind dit effect beïnvloedde, waarbij oudere kinderen 

meer baat hadden van een emotiegerichte benadering en jongere kinderen een positiever 

effect ervaarden na een gedragsmatige interventie. Verder onderzoek kan dus onder meer een 

kwantitatieve analyse omvatten van de interventies die expliciet vermeldden een 

emotieregulatie en/of - socialisatie te bevatten, naast ook het evalueren van de effecten op 

bovenstaande uitkomstmaten bij interventies die dit niet vermelden (en al dan niet impliciet 

bevatten) en uiteraard vergelijkingsonderzoek. 

 

Zoals elk onderzoek heeft ook deze studie zijn beperkingen. Zo is het aantal resultaten 

mogelijks beperkt door ons enkel toe te spitsen op de database Pubmed. Het doorzoeken van 

andere databases – zoals Web Of Science en PsycINFO – kan misschien bijkomende studies 

identificeren en een bijkomende beoordelaar kan de betrouwbaarheid van de selectie 

verhogen. Daarnaast blijkt dit een erg jong onderzoeksdomein. Alle geïncludeerde artikels 

verschenen slechts in de laatste 7 jaar, terwijl we tijdens het proces van studieselectie wel 

vaststelden dat er recent enkele veelbelovende onderzoeken verschenen die deze theorie 

verwerkten in preventieve programma’s gericht op zowel de algemene bevolking als op 

kinderen met een risico op het ontwikkelen van gedrags- (en emotionele) problemen. Het zou 

dus uitermate interessant zijn na te gaan of er tussen de lopende studies geregistreerd binnen 

de registers voor klinische trials wel meer onderzoeken binnen een klinische populatie zitten. 

 

De generaliseerbaarheid en toepasbaarheid van huidige bevindingen in de dagelijkse praktijk 

kent uiteraard ook zijn grenzen. Eerst en vooral lijkt de steekproef van de geïncludeerde 

onderzoeken niet volledig representatief voor de klinische praktijk. De kinderen komen 

meestal uit tweeoudergezinnen met relatief (hoog)opgeleide ouders en een overwegend 

midden tot hoge socio-economische achtergrond, met andere woorden gezinnen waarin een 

aantal sterk voorspellende contextuele factoren voor de ontwikkeling van gedragsproblemen 

afwezig zijn.
29

 Daarnaast zijn deelnemers aan onderzoek – zeker deze die zelf de stap zetten 

na het lezen van een advertentie – vaker gemotiveerd en desondanks is de attritiegraad ook in 
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deze onderzoeken groot. We zijn dan ook geïnteresseerd in replicatieonderzoek in die – vaak 

moeilijker bereikbare – meer ‘typische’ populatie.  

 

De deelnemende kinderen blijken overwegend jongens te zijn. De meeste onderzoeken laten 

ook een wat hogere prevalentie en een ongunstiger traject van oppositioneel en 

normoverschrijdend gedrag zien bij jongens dan bij meisjes
29,32

 en er bestaan enerzijds wat 

aanwijzingen dat jongens minder (adequate) emotieregulatiestrategieën gebruiken dan 

meisjes.
36

 Anderzijds zijn er net ook studies die aantonen dat – in tegenstelling tot bij jongens 

– een gebrekkige emotieregulatie bij meisjes op peuterleeftijd een significante voorspeller is 

voor externaliserend gedrag als kleuter.
61

 Het zou dan ook boeiend zijn na te gaan of het 

zinvol is deze geslachtsverschillen mee te nemen tot op het niveau van interventies.   

 

Ook de geslachtsverschillen op het niveau van emotiesocialisatie lijkt een interessant verder te 

ontginnen onderzoeksdomein. Net als bij heel wat andere onderzoeken naar psychosociale 

oudertraining, is ook in deze geïncludeerde studies de moeder bijna steeds de deelnemende 

ouder. Moeders en vaders blijken echter een wat verschillende stijl te hebben wat betreft 

emotiesocialisatie met volgens Denham en collega’s
62

 respectievelijk eerder een houding als 

‘emotional gatekeeper’ en ‘loving playmate’. Verder onderzoek lijkt noodzakelijk om na te 

gaan in welke mate moeders en vaders dan ook op alle drie de domeinen van 

emotiesocialisatie verschillen en hoe dit best vertaald wordt naar interventies. 

 

Uiteraard dienen we ook kanttekeningen te plaatsen bij de directe toepasbaarheid van de 

resultaten voor kinderen met comorbiditeit. Zo kozen wij er enerzijds voor studies van 

kinderen met gedragsproblemen en comorbied ADHD te includeren, gezien de prevalentie 

van het samen voorkomen van beide problematieken in studies op 40 tot 60% wordt geschat.
29

 

Toch trachtten verschillende onderzoeksgroepen juist op basis van emotieregulatie 

diagnostische (sub)categorieën te identificeren en dit onderscheid verder door te drijven.
63

 

Anderzijds besloten we kinderen met een comorbide internaliserende problematiek te 

excluderen, maar blijkt in de geïncludeerde onderzoeken de aanwezigheid van depressieve en 

angststoornissen bij het kind slechts éénmalig (minimaal) in kaart te zijn gebracht. Gezien de 

grote mate van overlap tussen externaliserende en internaliserende problematieken gaan er in 

de literatuur ook verschillende stemmen op om deze eerder transdiagnostisch te bekijken en te 

onderzoeken welke bijdrage de moeilijkheden op vlak emotieregulatie kan spelen in (het 

begrip van) de relatie tussen beiden. 
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Kortom, er ligt nog een ruim en boeiend onderzoeksterrein open om te ontginnen.  

7. Conclusie 
Steeds meer wetenschappelijke evidentie toont een link aan tussen gebrekkige emotieregulatie 

en –socialisatie en het ontstaan en in stand houden van gedragsproblemen bij jonge kinderen. 

Het belang van deze componenten in te bouwen in therapeutische programma’s neemt dan 

ook sterk toe. Tot op heden waren er ons geen overzichtsartikelen bekend die de integratie 

van deze kennis in bestaande interventies bestudeerde. Dit systematisch literatuuronderzoek 

leert ons dat het aantal interventies die expliciet aangeven deze component(en) te bevatten, 

uiterst beperkt is. We identificeerden slechts zes artikels over vijf gerandomiseerde 

interventieonderzoeken bij kleuters en lagereschoolkinderen met gedragsproblemen. De 

interventies richtten zich hoofdzakelijk op emotiesocialisatie, meer bepaalde emotiecoaching, 

terwijl de andere deelaspecten weinig tot niet aan bod kwamen. Interventies gericht op het 

aanleren van emotieregulatiestrategieën bij kinderen zijn nog beperkter en de artikels 

beschrijven amper specifiek de inhoud. Het effect van de interventies op emotieregulatie en -

socialisatie lijkt wel goed in kaart te zijn gebracht via uitkomstmaten die alle componenten 

hiervan evalueren. Het onderzoek naar therapeutische programma’s gericht op 

emotieregulatie en –socialisatie bij kleuters en lagereschoolkinderen met gedragsproblemen 

staat echter nog maar in zijn startblokken en verder onderzoek is noodzakelijk. 
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9. Bijlagen 

9.1. Bijlage 1: Zoekstrategie in Pubmed. 

 

1. preschool 

2. child 

3. #1 OR #2 

4. "Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders"[Mesh] 

5. "Conduct Disorder"[Mesh] 

6. oppositional 

7. conduct 

8. externalizing 

9. behavio* 

10. #6 OR #7 OR #8 OR #9 

11. difficult*  

12. disorder*  

13. problem*  

14. behavio* 

15. #11 OR #12 OR #13 OR #14 

16. #10 AND #15 

17. #4 OR #5 OR #16 

18. trauma 

19. borderline personality 

20. autism 

21. anorexia  

22. eating 

23. developmental 

24. intellectual 

25. #23 OR #24 

26. disabilit* 

27. delay 

28. #26 OR #27 

29. #25 AND #28 

30. deaf 

31. fetal alcohol 

32. #17 NOT (#18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #29 OR #30 OR #31) 

33. therapy 

34. program*  

35. intervention  

36. training 

37. treatment 

38. #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 

39. emotion 

40. regulation 
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41. dysregulation 

42. socialization 

43. coaching 

44. communication 

45. #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 

46. #39 AND #45 

47. #3 AND #32 AND #38 AND #46 

48. Filters: Publication date from 1996/01/01 

 

(((((preschool) OR child)) AND (((((("Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders"[Mesh])) OR "Conduct 

Disorder"[Mesh]) OR ((((((oppositional) OR conduct) OR externalizing) OR behavio*)) AND ((((difficult*) OR disorder*) 

OR problem*) OR behavio*)))) NOT ((((((((trauma) OR borderline personality) OR autism) OR anorexia) OR eating) OR 

((((developmental) OR intellectual)) AND ((disabilit*) OR delay))) OR deaf) OR fetal alcohol))) AND (((((therapy) OR 

program*) OR intervention) OR training) OR treatment)) AND ((emotion) AND (((((regulation) OR dysregulation) OR 

socialization) OR coaching) OR communication)) 
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9.2. Bijlage 2: Kenmerken van de geïncludeerde studies 
 

Auteur,  

jaar van publicatie, 

titel 

Burke J.D. en Loeber R. 

1) 2015: The effectiveness of the Stop Now and Plan (SNAP) Program for boys at risk for 

violence and delinquency.  

2) 2016: Mechanisms of Behavioral and Affective Treatment Outcomes in a Cognitive 

Behavioral Intervention for Boys. 

Gerapporteerd 

studiedesign 
Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met een standaardbehandeling als controlegroep 

N 252 jongens en een primaire verzorger (ouder) 

Tijdsframe Ongekend 

Geografische locatie 
Canada 

Onderzoekssetting 

2 voorzieningen die het programma uit de interventiegroep (The Stop Now and Plan (SNAP) 

program’) aanbieden in de regio, maar er wordt verder niet gespecifieerd welk soort 

voorzieningen dit zijn. 

Rekrutering: ouders die voor hulp belden naar de voorziening werden geïnformeerd over de 

studie. Zij werden verwezen door politie of leekrachten of vernamen de informatie via lokale 

advertenties. 

In- en exclusiecriteria 

Inclusie:  

 Jongens (gezien er enkel een SNAP versie voor jongens was ontwikkeld op dat 

moment) van 6 t.e.m. 11 jaar. 

 IQ > 70 

 Een kwalificerende gedragsscore op een oudervragenlijst (Child Behavior Checklist, 

CBCL) of leerkrachtenvragenlijst (Teacher Report Form, TRF) voor de 

probleemschalen ‘Agressief gedrag’ (T score ≥70) of ‘Normafwijkend gedrag’ (70), 

de DSM-IV schaal ‘Gedragsproblemen’ (70) of de schaal ‘Externaliserend gedrag’ 

(T score ≥64) 

Exclusie:  

 Het krijgen van de meest intensieve ‘community-based service (wraparound)’ tijdens de 

interventie. 

Populatie 

 252 jongens startten met de studie waarvan 130 jongens in de interventiegroep en 122 

jongens in de controlegroep. Na 15 maand follow-up waren er nog 110 in de 

interventiegroep en 101 in de controlegroep. 

Baseline kenmerken van de populatie 

 50% huishoudinkomen ≤ $14,999, 14% > $33,201 

 75% Afro-Amerikaans, 13% blank, 10% > 1 raciale categorie 

 Ouders bijna exclusief vrouwelijk, in enkel 14 gevallen mannelijk 

 mediaan leeftijd 8.5 jaar (SD=1.8), range 6.0 tot 12.8 jaar op T0 

 Geschat IQ range 60 to 128; gemiddelde 91.6 (SD=12.5) 

 82.9 % (n=175) non-siblings, 17.1 % (n=77) siblings, in 36 sibling clusters; 41 in 

interventie en 36 in controle; geen significant verschil (χ2=0.12, p=0.72). 
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Interventie 

‘The Stop Now and Plan (SNAP) program’ 

Het model onderliggend aan het SNAP programma veronderstelt dat het effect van de 

behandeling toe te schrijven is aan zowel een training in vaardigheden op vlak van 

probleemoplossing, vaardigheden rond emotieregulatie en sociale vaardigheden. Wat betreft 

probleemoplossende vaardigheden leert het programma de kinderen bijvoorbeeld om na te 

denken over mogelijk gedrag in reactie op een bepaald dilemma en te evalueren of een 

bepaalde oplossing hun problemen groter of kleiner zou maken. Kinderen leren oplossingen te 

ontwikkelen die anderen geen pijn doen. Ze komen ook in contact met de 

probleemoplossingsstrategieën van anderen. Door gebruik te maken van rollenspelen, het 

discussiëren over tekeningen en het bespreken van video’s, bekijken kinderen op een kritische 

manier de oplossingen voor problemen van een ander en hebben ze ook de kans om hun eigen 

probleemoplossende inspanningen te observeren en hierover te reflecteren. SNAP leert ook 

emotieregulatie vaardigheden aan. Onder meer legt het een focus op het herkennen van 

signaleren gerelateerd aan negatief affect en het werken rond het onderbreken van het proces 

vooraleer te reageren uit boosheid of frustratie. Kinderen krijgen technieken om hen te helpen 

hun aandacht te verplaatsen, zichzelf te ontspannen en te kalmeren en meer ‘mindful’ 

oplossingen te gebruiken. Daarnaast richt het SNAP zich op de ontwikkeling van sociale 

vaardigheden door in te spelen op een groepsformat. Onder zorgvuldige begeleiding spelen de 

kinderen rollenspelen, geven ze elkaar kritiek en feedback, helpen ze elkaar om productieve 

oplossingen voor problemen te ontwikkelen en modelen ze gewenst gedrag.  

Het programma duurt 12 weken en bestaat uit afzonderlijke, wekelijkse ouder- en kindmodules 

in groep. De groepen voor ouders en kinderen lopen simultaan. De sessies binnen de kindgroep 

gebeuren a.h.v. een een bepaalde volgorde van activiteiten en behandelen per week een 

specifiek topic  zoals’ stelen’, ‘omgaan met woede’ en ‘groepsdruk’. Kinderen leren cognitieve 

en gedragsmatige vaardigheden en krijgen gestructureerde praktijkoefeningen, moeten anderen 

observeren en er is herhaling van de vaardigheden om deze in specifieke situaties te kunnen 

inzetten. In elke groepssessie wordt er systematisch gebruik gemaakt van gestructureerde 

elementen op vlak van rollenspel, feedback van leeftijdsgenoten en rond probleemoplossing 

om alternatieve oplossingen te evalueren. Men helpt kinderen ook te evalueren of de 

oplossingen die ze bedenken voor verschillende problemen tot betere of slechtere uitkomsten 

zullen leiden. Tijdens de oudergroepen begeleidt men ouders d.m.v. psycho-educatie, naast het 

bespreken van opvoedingsstrategieën en hun inspanningen om om te gaan met hun eigen 

emotionele reacties met andere ouders. Na de 12 groepssessies evalueert men het kind opnieuw 

om te kijken welke klinische noden blijven bestaan. Vanaf dan verloopt de SNAP behandeling 

individueel en kunnen behandelaars kiezen uit verschillende behandelmodules om aan de 

specifieke noden van het kind en het gezin tegemoet te komen. Deze modules bevatten 

bijvoorbeeld individuele gezinscounselingsessies, boostersessies, een component met een 

mentor, school advocacy, huiswerkbegeleiding/remedial teaching, een module rond herstel 

naar slachtoffers, crisiscounseling en een component rond brandstichting. Een module rond 

leiderschap geeft kinderen die succesvol waren tijdens het programma de mogelijkheid om 

mentor te worden van leeftijdsgenoten. Er is geen vastgelegde duur voor dit individuele 

vervolgdeel van de SNAP behandeling, het wordt aangeboden zolang er klinisch nood blijft 

voor een bepaald kind of gezin.  

Implementatie 
 Zowel de SNAP voor kinderen als ouders houdt strikt vast aan een handboek om een 
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consistente en gestructureerde inhoud te bieden.  

 Er wordt gerapporteerd aan hoeveel sessies van de interventie de kinderen / ouders 

deelnamen en welke individuele componenten van SNAP aan hoeveel deelnemers werd 

aangeboden in welk aantal sessies. Daarnaast werd gespecifieerd aan welke 

standaardbehandelingen de controlegroep deelnamen. De betrouwbaarheid werd 

opgevolgd door stafleden van de onderzoeksgroep en bestond o.a. uit observatie van de 

teamleden en scoring van de betrouwbaarheid voor elke van de behandelelementen. De 

aanhankelijkheid aan de specifieke behandelprotocollen was minstens 92% of hoger.  

Controle 

‘Standard services as usual in the community’ 

Ouders krijgen doorverwijsinformatie rond centra die behandeling aanbieden in de buurt. De 

onderzoekers zorgen ook voor de coördinatie van het contact met voorzieningen die 

‘wraparound’ aanbieden om te verzekeren dat elke deelnemer de kans krijgt om het meest 

intensieve niveau van ‘community-based services’ voor ernstige gedragsproblemen 

beschikbaar in de regio te krijgen. Gezinnen zijn echter niet verplicht om deel te nemen aan dit 

‘wraparound’ aanbod; noch kunnen de onderzoekers garanderen dat de voorzieningen die 

behandeling aabieden akkoord gaan dat bij het kind het vereiste niveau van noden aanwezig is 

voor dat niveau van aanbod. 

Follow-up Metingen pre-interventie en na 3 maand, 9 maand en 15 maand follow-up. 

Uitkomstmaten 

1) 2015 

Rapportage door de ouder 

 Child Behavior Checklist (CBCL). 

 The Child Symptom Inventory-4: meet symptomen van ADHD, CD, ODD, depressie, 

separatie-angst en gegeneraliseerde angst. 

 The Earlscourt Family Information Form: bevraagt informatie rond demografische 

kenmerken. 

 The Child and Adolescent Services Assessment: bevraagt een grote hoeveelheid van 

mogelijke hulpbronnen die ouders ingeroepen hebben i.k.v. gedrags- en emotionele 

problemen. 

Rapportage door de onderzoeker 

 The Kaufmann Brief Intelligence Test – 2: om een inschatting van de intelligentie te 

hebben. 

 Het opvragen van officiële justitiële data bij het departement van ‘juvenile probation’. 

 

2) 2016 

Rapportage door de ouder 

 Child Behavior Checklist (CBCL): men gebruikt van deze vragenlijst enkel de subschalen 

‘Agressief gedrag’ en ‘Angstig/Depressief’. 

 The Social Competence Scale – parent version: een vragenlijst met een subschaal rond 

prosocial gedrag en een subschaal die de emotieregulatievaardigheden meet bij het kind. 

 Parenting Practices Inventor: een vragenlijst die de disciplinaire stijl van ouders in de 

opvoeding inschat. In deze studie bekijkt me, de subschalen ‘Harsh Discipline’, 

‘Inconsistent Discipline’, ‘Positive Parenting’ en ‘Clear Expectations’. 

 Parenting Stress Index- Short Form: meet door ouders gerapporteerde ouderlijke stress, 
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met 3 subschalen ‘Parental Distress’, ‘Parent-child Dysfunctional Interaction’ en ‘The 

Difficult Child’. 

Rapportage door het kind 

 Outcome Expectations Questionnaire: een vragenlijst die de probleemoplossende 

vaardigheden meet bij het kind. 

Resultaat 

1) 2015 

 Kinderen uit de interventie hadden significant lagere scores op de subschaal ‘Agression’ 

van de CBCL bij follow-up na 3, 9 en 15 maand. Er is ook een significant lagere score 

voor de subschalen ‘conduct problems’ en ‘Total Externalizing’, maar niet voor de 

subschaal ‘Rule Breaking’. 

 Voor jongeren met ernstige gedragsproblemen bij aanvang (dit is klinische scores op 

zowel Rule Breaking, Agression als Conduct Problems subschalen) waren de effecten van 

SNAP meer uitgesproken. In vergelijking met de controlegroep toonden zij significant 

lagere scores op Agression, Rule Breaking, Conduct Problems en Total Externalizing. 

 Bij controle voor het gebruik van andere voorzieningen en medicatie bij follow-up was er 

geen betekenisvol verschil op het effect van de interventie. 

 Kinderen in de interventiegroep hebben bij follow-up significant lagere scores op de 

subschalen Total Internalizing, Withdrawn-Depressed en Anxious-Depressed (maar niet 

voor Somatic Complaints) en op de CSI maten voor depressie en separatie-angst (maar 

niet voor gegeneraliseerde angst). 

 De grootste veranderingen vonden plaats in de eerste drie maanden (wanneer de ouders en 

kinderen in de interventiegroep deelnamen aan de groepssessies). 

 Er was geen significant verschil op vlak van aantal kinderen die contact hadden met het 

gerecht, maar het aantal klachten tegen hen was significant groter in de controlegroep vs 

de interventiegroep. 

2) 2016 

Emotieregulatie verbetert onder therapie met SNAP en de verandering in 

emotieregulatievaardigheden voorspelt de verandering in agressie (speelt dus een mediërende 

rol), terwijl dit resultaat voor de geselecteerde probleemoplossende vaardigheden niet werd 

gevonden. 

Risico op bias 

 De randomisatie gebeurt door de onderzoekers onafhankelijk van de personen die de 

behandeling aanbieden d.m.v. een computer programma dat random nummers genereert.  

 Er was geen blindering. 

 Bij aanvang was er geen significant verschil tussen de groepen wat betreft de 

uitkomstmaten (CBCL). Er wordt niet gerapporteerd of er een (significant) verschil is 

tussen de interventie- en controlegroep voor wat betreft de demografische gegevens. 

 Er werd gerapporteerd hoe men omging met ontbrekende data: Men gebruikt voor elk 

model ‘maximum-likelihood-schatters’. Daarnaast gebruikte men de ‘multiple imputation 

procedure’, maar dit gaf geen betekenisvolle verschillen in vergelijking met de modellen 

met ontbrekende data. De deelname op zowel 3, 9 als 15 maand follow-up bleef steeds 

boven de 80%, zowel in de interventie- als controlegroep. 

 Er is geen selectieve rapportering van data. 

 Er is een intent-to-treat studie waarbij deelnemers in de studie bleven ongeacht hun 

effectief niveau van deelname in de behandeling waaraan men was toegewezen. 
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 De studie werd ondersteund met een beurs van het Department of Health of the 

Commonwealth of Pennsylvania aan Drs. Loeber and Burke, en een beurs aan Dr. Burke 

van het National Institute of Mental Health. Er werden geen strijdige belangen 

aangegeven.  

 

Auteur,  

jaar van publicatie, 

titel 

Havighurst SS en collega’s, 2015 

An Emotion-Focused Early Intervention for Children with Emerging Conduct Problems. 

Gerapporteerd 

studiedesign 
Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met een wachtlijstcontrolegroep 

N 204 primaire verzorgers (ouders) en hun kinderen 

Tijdsframe Ongekend 

Geografische locatie 
Stedelijke (Austin) en landelijke regio’s (Bendigo) met een lagere socio-economische klasse in 

Victoria (Australië) 

Onderzoekssetting Scholen 

In- en exclusiecriteria 

Inclusie 

 Kinderen tussen 5 en 9 jaar. 

 Kinderen met een Z score ≥ 1 op de Conduct Problems Risk Screen (CPRS) voor 

ouders/leekrachten (een vragenlijst gebaseerd op de ‘Behavioral Disorders Screen 

Interview of the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia - for School-Age 

Children’ of K-SADS). In elke deelnemende school werden deze kinderen o.b.v. hun 

score gerangschikt en deze met de 8 hoogste gecombineerde ouder en leerkrachtscores 

werden uitgenodigd voor deelname. 

Exclusie 

 Een diagnose van pervasieve ontwikkelingsstoornis 

Populatie 

 231 deelnemers worden gerekruteerd en 191 moeders en 13 vaders (Mediaan 

leeftijd=36.8 jaar, SD =5.9), die de primaire verzorger zijn van 204 kinderen (Mediaan 

leeftijd=7.05 jaar, SD=1.06; 74% jongens) voltooien de interventie. Er waren 113 

deelnemers in de interventiegroep en 118 in de wachtlijstcontrolegroep waarvan er 

respectievelijk 91 en 113 de behandeling voltooiden en er respectievelijk 67 en 70 alle 

uitkomstmaten volledig ingevuld terugbezorgden. 

Baseline kenmerken van de populatie  

 Kinderen zaten in de ‘preparatory class (n=58, 28.4%; Mediaan leeftijd=5.86 jaar, 

SD=0.54), grade 1 (n=56, 27.5%; Mediaan leeftijd=6.82 jaar, SD=0.44), grade 2 (n=73, 

35.8%; Mediaan leeftijd=7.75 jaar, SD=0.54), en grade 3 (n=17, 8.3%; Mediaan leeftijd 

=8.83 jaar, SD=0.51).  

 132 (63.5 %) kinderen leefden bij twee biologische ouders, 17 (8.2%) met een stiefouder, 

en 52 (25.0%) in een éénoudergezin. 7 gezinnen (3.4%) rapporteerden dit niet.  

 51.4% van de ouders heeft de middelbare school beëindigd, 38.9% een niet-universitaire 

kwalificatie en 17.8% een bachelorgraad of hoger. 
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 83.7% van de ouders sprak Engels als 1e taal 

 Deelnemende ouders werkten gemiddeld 14.3u/week (range 0-50u; SD=15.3). 

 38.9% rapporteerden een jaarlijks gecombineerd gezinsinkomen van minder dan $40,000, 

15.4% van $40,000–$59,999, 27.4% van $60,000–$99,999 en 13.9% van $100,000 of 

meer, 7.2% gaven geen antwoord. De steekproef was voornamelijk van een laag tot 

midden socio-economische demografie met 60% onder het mediaan gezinsinkomen 

($63,232) voor de staat Victoria. 

Interventie 

Ouders: Tuning in to Kids (TIK), uitgebreide versie 

Het programma bestaat uit 8 sessies van 2 uur, aangebracht door 2 personen in groepen van 4 

tot 8 personen. (De standaardversie van Tuning in to Kids Parenting Program bestaat uit 6 

sessies van 2 uur). Het programma leert ouders om te antwoorden op de emotie onderliggend 

aan het gedrag (i.p.v. de traditionele programma’s die suggereren dat ouders hun manier van 

reageren op het gedrag van kinderen moeten veranderen). Het leert ook om verbinding te 

maken en empathie te hebben met de ervaringen die het kind heeft op vlak van emoties, om het 

kind te helpen zijn/haar emoties te begrijpen en – indien nodig – om problemen op te lossen 

terwijl men ook grenzen stelt (zoals bekrachtigende gezinsregels). Ouders worden 

aangemoedigd om emoties met een lagere intensiteit te coachen, wat leidt tot minder situaties 

waarbij de emoties van het kind (en de ouder) escaleren en het gedrag sterk gedysreguleerd is. 

Dit alles wordt aan ouders geleerd via de ‘vijf stappen van emotiecoaching’ van Gottman en 

DeClaire (1997) door middel van een reeks van oefeningen, rollenspelen, DVD-materiaal en 

topics met psycho-educatie. De nadruk wordt gelegd op het opmerken van emoties bij zichzelf 

als ouder en hun kinderen, inclusief fysiologische cues (stap 1) en het zien van de emotie van 

een kind als een kans om contact te maken en te leren (stap 2). In de eerste 4 sessies leren 

ouders om de emoties van hun kind met een lagere intensiteit te begeleiden en om rond deze te 

reflecteren, ze te labelen en te empathiseren (stap 3). De vijfde sessie gaat over angst en de 

laatste drie sessies focussen op boosheid, en omvatten emotieregulatiestrategieën zoals traag 

ademen, relaxatie, zelfcontrole (door gebruik te maken van de schildpadtechniek van PATHS) 

en veilige methodes om boosheid uit te drukken. Op momenten van boosheid met een hogere 

intensiteit en moeilijk gedrag, raadt men ‘quiet time’ en ‘time-out’ af en heeft men een 

voorkeur voor het gebruik van ‘time-in’ waarbij ouders bij hun kind blijven wanneer dit erg 

boos of emotioneel is, tenzij de ouder zelf ook heel boos is, wanneer de ouder zelf 

regulatiestrategieën rond boosheid gebruikt en alleen wanneer het noodzakelijk is dat de ouder 

de situatie verlaat. Men gebruikt time-in omdat veel kinderen bij boosheid overweldigd zijn 

door hun emotie en separatie van een hechtingsfiguur op dat moment kan leiden tot verhoogde 

emotionele distress en boosheid. Wanneer het kind gekalmeerd is, wordt emotiecoaching 

gebruikt om over de situatie te spreken en wanneer noodzakelijk kunnen gezinsregels opnieuw 

gesteld worden.  Ouders leren vaardigheden om hun eigen emoties – voornamelijk boosheid – 

te reguleren en gaan na wat de impact van hun ervaringen in hun eigen gezin van herkomst op 

hun visie rond en reacties op emoties zijn. Ouders leren problemen op te lossen en grenzen te 

stellen rond gedrag terwijl ze de emotie aanvaarden (stap 5). 

 

Kind: Programma gebaseerd op materiaal van het programma ‘Exploring Together’ (een 

klinische interventie voor kinderen met sociale en gedragsproblemen) en de ‘Fast Track 

childgroup’ 
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Het programma leert kinderen vaardigheden op vlak van emotionele competentie en sociale 

probleemoplossing. Het bestaat uit 8 sessies gegeven aan groepen van 6 tot 8 kinderen tijdens 

schooluren, uitgevoerd door twee groepsbegeleiders, 1 clinicus van CASEA en één 

professional van de school (bv. schoolpsycholoog,…). Sessie 1 tot 3 focust op het herkennen 

van emoties. Sessie 4 en 5 exploreren boosheid en de geassocieerde interne gedragssignalen en 

helpen kinderen om vaardigheden aan te leren in de de-escalatie van boosheid. De laatste 3 

sessies gaan over sociale vaardigheden, inclusief sociale probleemoplossing en geeft kinderen 

de kans om de vaardigheden te oefenen.  

 

School: ‘Promoting Alternative Thinking Strategies’ (PATHS) of een ‘Professional Learning 

Package’ (PLP) 

Alle scholen bieden één van deze twee universele interventies aan afhankelijk van welk 

programma de school kiest of de beschikbaarheid van het programma (bv. Bendigo kon geen 

PATHS aanbieden). PATHS is een programma dat leerkrachten aanbieden aan alle kinderen in 

hun klas en bestaat uit een curriculum gebaseerd op het begrijpen van emoties, sociaal-

cognitieve vaardigheden en zelfcontrole.  

PLP heeft als doel de kennis van leerkrachten rond de sociale en emotionele ontwikkeling te 

verbeteren en bestaat uit een serie van onderwerpen (zoals reageren op een emotioneel 

responsieve manier, opbouwen van leerkracht-kind relaties, hanteren van uitdagend gedrag). 

Zowel PATHS als PLP heeft als doel de bekwaamheid van de school om met kinderen met een 

verhoogd risico te werken. 

Implementatie 

 De clinici die de interventie uitvoeren zijn klinisch of educational  psychologen, sociaal 

werkers, logopedisten of  ergotherapeuten die werken voor het ‘Schools Early Action 

Program’ (CASEA). Begeleiders voor de ouder- of kindgroepen kwamen van ‘community 

services’ of de school. 

 Oudercomponent: Alle clinici kregen een 2 dagen durende training in TIK (geleid door 

Havighurst SS). Er werd een gestructureerd handboek gebruikt en wekelijkse checklists 

ingevuld rond betrouwbaarheid. De getrouwheid aan het programma werd consistent als 

hoog gescoord met het overbrengen van 100% van de basisvaardigheden en 78% van de 

facultatieve vaardigheden (vaardigheden wanneer deelnemers specifieke hulp nodig 

hadden, maar deze werden niet als kritisch gezien voor het overbrengen van de 

belangrijkste concepten van het programma). Havighurst SS verzorgde om te twee weken 

supervisie aan de clinici tijdens de uitvoering. 

 Kindcomponent: Alle clinici en begeleiders volgen een trainingsworkshop van een halve 

dag, gebruiken een gestructureerd handboek en vullen wekelijks checklists rond 

betrouwbaarheid in. In elke groep werd 100% van het programma uitgevoerd. 

 Schoolcomponent: Scholen die voor PATHS kozen, kregen 6 uur training door een 

gecertificeerde PATHS trainer. Leerkrachten werden gevraagd het materiaal van PATHS 

te gebruiken in de mate van het mogelijke (sommige zouden het volledige curriculum 

aanbieden in de klas, andere enkel de ideeën in individuele interacties met studenten). 

Scholen die voor PLP kozen kregen 6u training van één van de CASEA stafleden en 

leerkrachten werden gevraagd de geleerde informatie te gebruiken om hun reacties te 

ondersteunen naar alle studenten. Door de beperkte middelen voor folllow-up werd de 

kwaliteit van de implementatie hiervan niet nagegaan. 



45 
 

Controle Wachtlijstcontrolegroep met een vertraagde start van de interventie na 1 jaar 

Follow-up Metingen pre-interventie en na 10 maand follow-up. 

Uitkomstmaten 

Rapportage door ouders 

 Een aangepaste versie van de ‘Maternal Emotional Style Questionnaire’: men meet bij de 

ouders emotiecoaching, afwijzing van emotie en empathie. 

 Self-Expressiveness in the Family Questionnaire – short form: men gebruikt enkel de 

‘negative expressiveness subscale’. 

 Eyberg Child Behavior Inventory 6: een oudervragenlijst rond gedragsproblemen bij het 

kind. De subschalen ‘Oppositional Defiant Disorder’, ‘Conduct Disorder’ en 

‘Hyperactivity’ werden gebruikt. 

Rapportage door onderzoeker 

 Kusche Affective Inventory – Revised: een gestructureerd observatie-instrument om de 

kennis van kinderen rond emoties in te schatten. Men bekijkt een variabele rond 

identificatie van emoties en begrip van emoties. 

Rapportage door leerkracht 

 Strengths and Difficulties Questionnaire: vragenlijst rond sociale en 

gedragsmoeilijkheden bij kinderen. 

 Social Competence Rating Scale: bevraagt prosociaal gedrag, emotieregulatie en schoolse 

vaardigheden bij kinderen. 

Resultaat 

Uitkomstmaten over de ouder 

 Emotiesocialisatie:  

o Significant grotere afname (met medium effect size) over de tijd van afwijzing van 

emoties door ouders in de interventie versus de controlegroep.  

o Geen verandering over de tijd op vlak van emotiecoaching in beide groepen.  

o Een significant grotere toename en significant hogere score bij follow-up voor 

empathie voor ouders in de interventiegroep versus de controlegroep (die geen 

verandering rapporteerde). 

o Zowel in interventie- als controlegroep is er een afname over de tijd in ‘family 

negative expressiveness’ op de SEFQ met een trend voor grotere verbetering in de 

interventiegroep (maar niet significant). 

Uitkomstmaten over het kind 

 Gedrag gerapporteerd door ouders 

o Significant grotere afname in gedragsproblemen over de tijd op de subschalen 

‘Oppositional Defiant Disorder’ en ‘Conduct Disorder’  van de ECBI in de 

interventie- versus de controlegroep. 

o Alle kinderen toonden een verbetering over de tijd op vlak van de subschaal 

‘Hyperactivity’ van de ECBI. 

 Emotiekennis 

o Significante verbetering van de identificatie van emoties (KAIR) over de tijd in 

zowel interventie- als controlegroep. 

o Significant grotere verbetering op vlak van emotiebegrip (KAIR) over de tijd in de 

interventie- versus de controlegroep. 

 Functioneren van het kind gerapporteerd door de leerkracht 
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o Significant grotere afname over de tijd van sociale en gedragsmoeilijkheden (SDQ) 

in de interventie- versus de controlegroep. 

o Significante verbetering over de tijd in sociale competentie (SCRC) bij alle kinderen, 

met een trend voor grotere toename in de interventiegroep (maar niet significant). 

Risico op bias 

 Geïnteresseerde scholen werden gerandomiseerd a.h.v. een random-number generator op 

de computer.  

 Er was geen blindering. 

 Er was een significant verschil tussen de interventie en controlegroep voor wat betreft de 

schoolse graad van de deelnemers gezien er geen kinderen uit ‘grade 3’ in de 

controlegroep zaten in vergelijking met 17 in de interventiegroep. Voor de andere 

demografische of uitkomstmaten waren er geen significante verschillen, wat betekent dat 

de randomisatie effectief was.  

 Er wordt beschreven hoe men omgaat met ontbrekende data. Men gebruikte de ‘Pearson 

mean imputation’ methode waarbij de ontbrekende data vervangen werden door mediaan 

waarden. Daarnaast is er informatie rond drop-out waarbij de attritie meer den 15% was 

(31.3% bij de ouders, 22,1% bij de leerkrachten en 20.2% ontbrekende observaties van de 

kinderen). Daarom werden alle analyses opnieuw uitgevoerd m.b.v. een intention to treat 

aanpak. 

 Er is geen selectieve rapportering van data. 

 Er is een intention-to-treat analyse waarbij alle analyses herhaald werden, maar met 

gebruik van baseline data als follow-up scores wanneer de follow-up score ontbrak. De 

resultaten waren dezelfde, uitgezonderd het resultaat rond ‘hyperactivity’ (ECBI) en de 

sociale competentie (SCRC) werd significant. 

 Het programma werd gefinanceerd door het Department of Education and Early Child 

Development, Catholic Education Office en andere organisaties zoals Victorian State 

Government en Australian Rotary Health. De eerste auteur geeft aan strijdige belangen te 

hebben gezien zij het programma verspreidt.  

 

Auteur,  

jaar van publicatie, 

titel 

Salmon en collega’s, 2014 

Does Adding an Emotion Component Enhance the Triple P Positive Parenting Program? 

Gerapporteerd 

studiedesign 
Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (pilootstudie) met controlegroep 

N 43 gezinnen met kinderen tussen 3 en 6 jaar 

Tijdsframe Ongekend 

Geografische locatie Auckland en Wellington (Nieuw Zeeland) 

Onderzoekssetting Rekrutering in de algemene bevolking via o.a. de media 

In- en exclusiecriteria 

Inclusie 

 Gezinnen met een kind tussen 3 en 6 jaar. 

 Het kind heeft een verhoogde score van disruptieve gedragsproblemen op een 
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screeningsversie met 10 items van de Eyberg Child Behavior Inventory ingevuld door 

ouders. (Er wordt echter niet gespecifieerd op welke subschaal deze verhoogde score zich 

dient te situeren en hoe hoog deze dient te zijn.) 

Exclusie 

 Een ontwikkelingsstoornis bij het kind. 

 Ouders mogen nergens elders ondersteuning krijgen. 

Populatie 

 Er werden 19 ouders gerandomiseerd in de interventie en 24 in de controlegroep. Hiervan 

voltooiden er respectievelijk 18 en 22 de behandeling en 14 en 18 deelnemers bezorgden 

alle uitkomstmaten na 4 maand follow-up volledig terug. 

 Kinderen hadden een mediaan leeftijd van 61.37 maand (SD=13.09) in de 

interventiegroep en 56.70 maand (SD=12.51) in de controlegroep. Voor ouders was dit 

respectievelijk 38.84 jaar (SD=4.90) en 34.87 jaar (SD=5.11). 

 De mediaan van het aantal betaalde uren dat ouders per week werkten was respectievelijk 

21.50 uur (SD=15.81) en 20.84 uur (SD=16.37). 

 De mediaan van het aantal siblings dat de kinderen hadden was 1.79 (SD=0.79) versus 

1.13 (SD=0.76). 

 Er waren 11 jongens (58%) in de interventiegroep tegenover 13 (57%) in de 

controlegroep. Respectievelijk 14 kinderen (74%) versus 19 kinderen (83%) hadden een 

Nieuw-Zeelandse Europese achtergrond.  

 16 kinderen (84%) in de interventie versus 11 (48%) in de controlegroep groeiden op in 

een tweeoudergezin, 2 (11%) versus 5 (22%) in een éénoudergezin en 1 (5%) versus 3 

(13%) bij een stief- of gemengd gezin. 

 Het jaarlijks gezinsinkomen in de interventie- versus controlegroep is: bij 3 (16%) versus 

4 (17%) minder dan $40,000; bij 1 (5%) versus 5 (22%) tussen $40,000 en $70,000; bij 2 

(11%) versus 4 (17%) tussen $70,000 en $100,000 en bij 13 (68%) versus 10 (44%) meer 

dan $100,000. 2 (10%) versus 4 (17%) kon de laatste 12 maand de meest essentiële 

uitgaven niet betalen. 7 (37%) versus (12 (52%) had na het betalen van essentiële 

uitgaven niet genoeg geld over om te kopen wat men wilde, 3 (16%) versus 5 (17%) had 

genoeg om enkel bepaalde dingen die men wilde te kopen en 9 (47%) versus 7 (30%) had 

genoeg om de meeste dingen te kopen die men wilde. 

 In de interventie- versus controlegroep behaalden respectievelijk 4 (22%) versus 4 (18%) 

een diploma van de middelbare school; 2 (11%) versus 3 (14%) een certificaat of diploma 

van een beroepsopleiding en 18 (67%) versus 14 (64%) een universiteitsgraad. 1 (4%) 

ouder in de controlegroep behaalde een ‘trade or apprenticeship’. 

Interventie 

‘Emotion Enhanced Triple P’ (EETP) 

EETP wordt aangeboden als ‘Group Triple P’ (cfr. controlegroep) met de toevoeging van een 

specifieke focus op het belang kinderen te leren om hun emoties te herkennen, uit te drukken 

en te hanteren. Ouders worden aangemoedigd om: (a) dagelijkse emotionele gebeurtenissen 

nadien met hun kind te bespreken, om hierin emotielabels en oorzaken te includeren, om aan te 

geven en te coachen hoe het kind op een constructieve manier zijn/haar emoties kan hanteren 

(zoals het geven van suggesties rond strategieën die het kind in de toekomst kan gebruiken) en 

om de inspanningen en bijdrage van het kind te complimenteren; (b) deze strategieën te 

ondersteunen door het modelen van het constructief hanteren van eigen emoties; en (c) zich 

bewust zijn van situaties waarin deze strategieën niet aangepast waren (bv. wanneer de ouder 
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of het kind boos waren, naar het kind schelden,…). Deze bijkomende emotionele inhoud wordt 

verweven in alle sessies, ingebed in de doelstellingen die ouders kunnen selecteren en in 

huiswerkopdrachten. De hoofdelementen van deze gesprekken over voorbije gebeurtenissen 

(‘reminiscing conversations’) worden geïntroduceerd in de tweede sessie nadat ouders de 

fundamentele informatie over positief opvoeden gekregen hebben. De volgende sessies en ook 

de telefonische gesprekken bekijken verder dit aangeboden materiaal, met de focus op 

discussies rond wangedrag in de vierde sessie. Om ouders te ondersteunen op vlak van die 

aangepaste inhoud rond emoties worden daarnaast bijkomende materialen gebruikt: (inclusief 

een instructievideo die een emotionele conversatie tussen een ouder en kind toont), is er 

herhaling van de gespreksstrategieën in groep en zijn er blaadjes met tips om naar huis mee te 

nemen. 

Implementatie 

Groepen werden geleid door psychologen en postdoctorale onderzoekers in de psychologie die 

getraind zijn in ‘Group Triple P’.  De betrouwbaarheid van de implementatie werd gemonitord 

door het invullen van checklist rond de inhoud van de sessies en om de twee weken waren er 

supervisie sessies. Er werden echter geen resultaten gepubliceerd rond deze betrouwbaarheid. 

Controle 

‘Group Triple P’ (GTP) 

GTP is een 8 weken durend programma dat bestaat uit 5 groepssessies van 2 uur en 3 

individuele telefonische sessies van 15 minuten. Men leert de ouders 17 positieve 

opvoedingsstrategieën zoals strategieën voor het bevorderen van positieve ouder-kind relaties 

(bv. quality time, spreken met kinderen), het bevorderen van wenselijk gedrag, het aanleren 

van nieuwe vaardigheden en gedragingen (bv. incidental teaching) en het hanteren van 

ongewenst gedrag (bv. negeren, quiet time).  Ouders leren ook strategieën voor de generalisatie 

van deze vaardigheden en het hanteren van hoog-risico opvoedingssituaties. Ouders dienen 

tussen de sessies oefeningen doen. 

Follow-up Metingen pre-interventie, onmiddellijk postinterventie en na 4 maand follow-up. 

Uitkomstmaten 

Rapportage door onderzoeker 

 Evaluatie van discussie en coaching van emotie door ouders o.b.v. observatie van 

gesprekken over emotionele gebeurtenissen in het verleden. 

 Affect Knowledge Task: evalueert de emotionele competentie van een kind waarbij men 

kijkt naar ‘emotion recognition’ en ‘emotion perspective taking’ 

 Deel 1 van de Mixed Emotions Task: evalueert de emotionele competentie van een kind 

door de ‘mixed emotions’ te evalueren 

 The Peabody Picture Vocabulary Test, Fourth Edition: meet de receptieve woordenschat 

van kinderen 

Rapportage door ouders 

 Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): meet de gedragsproblemen bij het kind. 

 Strengths and Difficulties Questionnaire: de subschalen ‘Prosocial Behavior’ en ‘Peer 

Problems’ werden geïncludeerd 

 Parenting Scale: meet inefficiënte discipline 

 Parenting Tasks Checklist: meet het taakspecifieke vertrouwen bij ouders 

 Depression Anxiety Stress Scales: meet de emotionele aanpassing van ouders 

 Parent Problem Checklist: meet de mate waarin ouders het eens zijn of in conflict raken 

over opvoedingsthema’s bij hun kind 
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 Client Satisfaction Questionnaire: meet in hoeverre het programma voldoet aan de noden 

van de ouders, de problemen bij het kind deden afnemen en in hoeverre ouders het 

programma aan anderen zouden aanraden. 

Resultaat 

 Ouder-kind conversaties: Significante postinterventie effecten in het voordeel van de 

interventiegroep werden gevonden op vlak van het gebruik van emotielabels en discussie 

rond oorzaken door ouders en kinderen(medium tot grote effect sizes) en het niveau van 

emotiecoaching door ouders (grote effect size). Bij follow-up werd enkel het significant 

verschil gevonden op vlak van emotiecoaching. 

 Evaluatie van het kind: Er waren geen verschillen tussen de interventie- en controlegroep 

postinterventie en na follow-up op vlak van emotiecompetentie. 

 Vragenlijsten ingevuld door de ouders: Er was een significant effect (grote effect size) 

postinterventie op de ECBI Intensity Scale ten voordele van de controlegroep. Dit effect 

bleef niet bestaan na follow-up en op de andere uitkomstmaten waren er geen significante 

verschillen. 

 Cliënttevredenheid: Er waren geen significante verschillen en in beide groepen werd de 

tevredenheid door 97% minstens als ‘goed’ gescoord en 87% was ‘tevreden’. 

Risico op bias 

 De randomisatie gebeurde op basis van een lijst met random nummers door de computer 

gegenereerd.  

 Er was geen blindering. 

 Er was geen (significant) verschil tussen de interventie- en controlegroep voor elk van de 

demografische variabelen of op baseline uitkomstmaten.  

 Er werd gerapporteerd hoe men omging met ontbrekende data. Er werd een intention-to-

treat aanpak gebruikt voor alle analyses waarbij een ‘expectation-maximization’ methode 

gebruikt werd om de ontbrekende data te schatten. De drop-out was wel groter dan 20% 

op korte termijn in de interventiegroep, maar analyses die verband houden met de attritie 

toonden een significante verschillen uitgezonderd dat deelnemers die het onderzoek niet 

afmaakten meer frequent een niet-Nieuw-Zeelandse achtergrond hadden dan deelnemers 

die het onderzoek wel vervolledigden.  

 Er is geen selectieve rapportering van data.  

 Het onderzoek werd gefinancieerd door de University Research Fund, Victoria University 

of Wellington. Er staat niet vermeld of er conflicterende belangen zijn. 

 

Auteur,  

jaar van publicatie, 

titel 

Havighurst S.S. en collega’s, 2013 

‘‘Tuning into Kids’’: Reducing Young Children’s Behavior Problems Using an Emotion 

Coaching Parenting Program 

Gerapporteerd 

studiedesign 
Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met een wachtlijstcontrolegroep 

N 54 kinderen 

Tijdsframe De interventie werd uitgevoerd tussen 2006 en 2008. 

Geografische locatie Melbourne (Australië) 
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Onderzoekssetting Behavior Clinic of the Royal Children’s Hospital (RCH) en het Western Sunshine Hospital 

In- en exclusiecriteria 

Inclusie 

 Primaire verzorgers (ouders) van kinderen van 4–5 jaar met externaliserende 

gedragsproblemen o.b.v. de Eyberg Child Behavior Inventory. (Er wordt echter niet 

gespecifieerd op welke subschaal deze verhoogde score zich dient te situeren en hoe hoog 

deze dient te zijn.) 

Exclusie 

 Ouders hebben onvoldoende vaardigheden in de Engelse taal om de uitkomstmaten in te 

vullen en de interventie te begrijpen.  

 Het kind krijgt psychostimulantia of heeft een diagnose van een communicatie- of 

pervasieve ontwikkelingsstoornis. 

Populatie 

 54 kinderen werden gerandomiseerd waarvan 31 in de interventiegroep en 23 in de 

controlegroep. Hiervan voltooiden er respectievelijk 29 en 22 de behandeling en 

deelnemers bezorgden alle uitkomstmaten na 6 maand follow-up volledig terug. 

 54 kinderen (78 % jongens) tussen 48 en 71 maanden (Mediaan leeftijd kind = 59.31 

maand, SD = 7.38) die pre-interventie allemaal in een het preschool programma zaten of 

het eerste jaar op school. 

 Alle kinderen hadden verhoogde scores op de Eyberg Child Behavior Inventory, met een 

mediaan Intensity Score van 169.34 (SD = 25.48) [klinische cut-off score is 131].  

 De studie includeerde enkel de primaire verzorger; dit waren allemaal moeders (Mediaan 

leeftijd = 35.66 jaar, SD = 6.73; alleenstaande ouder = 33.3 %). 

 De meeste moeders hadden Engels als moedertaal (77.4 %); de overige waren van 

Europese of Aziatische origine met Engels als tweede taal.  

 Het opleidingsniveau van moeders varieerde: niet voltooien van  de middelbare school 

(37.7 %), enkel een middelbare school diploma (24.5 %), post-school certificaat of 

diploma (47.2 %) en bachelorgraad or hoger (28.3 %).  

 Het bruto jaarlijks gezinsinkomen varieerde van heel laag tot hoog: minder dan $40,000 

(41 %), $40,000–$99,999 (46 %), $100,000 of meer (11 %), en één gaf geen gegevens. 

Interventie 

‘Tuning into Kids Parenting Program’ 

Het programma moedigt ouders aan hun opvoedingsovertuigingen en -gedrag op vlak van het 

waarderen en het investeren van tijd in hun kinderen te leren over emoties te veranderen met 

de verwachting dat dit de emotionele band tussen ouder en kind zou versterken.  Men leert dit 

de ouders via de vijf stappen van emotiecoaching met behulp van een reeks van oefeningen, 

rollenspelen, DVD materiaal en topics met psycho-educatie. De nadruk wordt gelegd op het 

opmerken van emoties bij zichzelf als ouder en bij hun kinderen, inclusief fysiologische 

signalen. In de eerste drie sessies  worden ouders geleerd om stil te staan bij de emoties van 

hun kind met een lagere intensiteit en om over de emotie van het kind  te reflecteren, deze te 

labelen en te empathiseren. De vierde sessie gaat over angst en probleemoplossing; de laatste 

twee sessies focussen op meer intense emoties – voornamelijk boosheid – en bevatten ook 

emotieregulatiestrategieën zoals traag ademen, relaxatie, zelfcontrole (door gebruik te maken 

van de schildpadtechniek van Promoting Alternative Thinking Strategies) en veilige methodes 

om boosheid uit te drukken. Ouders leren ook vaardigheden om hun eigen emoties – 

voornamelijk boosheid – te begrijpen en te reguleren en gaan na wat de impact van hun 

ervaringen in hun eigen gezin van herkomst is op hun visie rond en reacties op emoties.  
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Het programma werd tijdens de schooluren uitgevoerd in gemeenschapsvoorzieningen, elk 

schooljaar tussen 2006 – 2008 gedurende 2 uur per week voor 6 weken, met twee 

boostersessies aangeboden om de twee weken. Deelnemers namen ook deel aan 

groepsprogramma’s waarin ook ouders zaten die gerekruteerd werden via voorschoolse 

kanalen. Dus elke oudergroep omvatte 1 tot 4 ouders uit de huidige steekproef, maar bestond 

eigenlijk in totaal uit 8 tot 14 ouders.  

Implementatie 

Het programma wordt aangeboden door 2 facilitatoren (1 hiervan was ofwel Havighurst, 

Wilson of Harley), maakt gebruik van een gestructureerd handboek en checklists rond 

betrouwbaarheid (100% van de verplichte inhoud werd gegeven). 

Controle 

Treatment as usual: pediatrische behandeling 

Als deel van de pediatrische dienst werden een aantal behandelingsopties aangeboden aan 

ouders en kinderen in zowel de TIK interventie als wachtlijstcontrolegroep. Pediatrische 

behandeling omvat het consulteren van een pediater voor begeleiding rond het gebruik van 

gedragsmatige strategieën in de opvoeding van een kind, alsook therapie op vlak van spraak-

taal, psychotherapie of ergotherapie indien nodig. 

Follow-up Metingen pre-interventie, post-interventie en na 6 maand follow-up. 

Uitkomstmaten 

Rapportage door ouders 

 Difficulties in Emotional Regulation Scale: zelfrapportage rond moeilijkheden op vlak 

van bewustzijn van emoties, expressie en regulatie. 

 Maternal Emotional Style Questionnaire waaraan 7 items toegevoegd rond de reacties van 

ouders op angsten en zorgen van kinderen: de Parent Emotional Style Questionnaire, wat 

de overtuigingen en het gedrag van ouders op vlak van emotiesocialisatie meet. 

 Binnen de Parent Emotional Style Questionnaire creëert men een subschaal van 5 items: 

de Empathy Scale. 

 Eyberg Child Behavior Inventory 6: meet gedragsproblemen bij het kind. 

Rapportage door de onderzoeker 

 Observed Emotion Discourse: scoort het ‘emotion discourse’ wat één aspect is van 

emotiecoaching op basis van observatie van ouder met kind. 

 The Peabody Picture Vocabulary Test—Third Edition: meet het verbal begrip van het 

kind. 

 Emotion Skills Task: evalueert de emotiekennis van het kind (labeling van emoties, 

kennis over oorzakelijke verbanden, identificatie van emoties, kennis over situational 

resoluation en vaardigheden op vlak van perspectiefname) 

Rapportage door de leerkracht 

 Sutter-Eyberg Student Behavior Inventory: een leerkrachtversie van de ECBI. 

Resultaat 

Uitkomstmaten over de ouder 

 Er is een significante afname van afwijzing van emoties door de ouders en significante 

verbetering van empathie over de tijd in beide groepen. De meeste verandering vond 

plaats in de eerste drie maanden, dit is tijdens de interventiefase. Er was een trend voor 

een verlies van coaching competentie over de tijd. Er was een significante verbetering bij 

ouders in het bewustzijn over en regulatie van hun eigen emoties over de tijd, 

voornamelijk in de laatste maanden postinterventie. Enkel voor empathie bekeken over de 

tijd was er een significant verschil tussen de groepen ten voordele van de interventiegroep 



52 
 

(die toonde een grotere verbetering over de tijd). Postinterventie rapporteerden ouders in 

de interventiegroep (i.v.m. de controlegroep) significant lagere afwijzing van emoties, 

hogere emotiecoaching en grotere empathie. 

 Ouders in de interventiegreop gebruikten meer emotielabels en meer exploratie van 

emoties tijdens de observatietaak in vergelijking met ouders in de controlegroep. 

Uitkomstmaten over het kind 

 Rapportage door de ouders: Zowel in de interventie- en controlegroep was er een 

significante verbetering over de tijd op vlak van het gedrag in het algemeen en de 

verandering in de eerste maanden was substantieel groter dan deze in de daaropvolgende 

maanden. De interventiegroep verbeterde sneller dan de contolegroep wat betreft de 

intensiteit van het gedrag, maar het verschil was niet significant. Er was een trend dat 

ouders in de interventiegroep een grotere verbetering rapporteerden op vlak van 

gedragsproblemen. Postinterventie rapporteerden ouders in de interventiegroep een 

significant lagere intensiteit van het gedrag van het kind in vergelijking met de 

controlegroep. 

 Rapportage door de leerkracht: Bij follow-up rapporteerden leerkrachten van kinderen in 

de interventiegroep een lagere intensiteit van het gedrag en minder gedragsproblemen dan 

deze in de controlegroep. 

 Rapportage door de onderzoeker: Kinderen waarvan de ouder had deelgenomen aan de 

interventiegroep scoorden significant beter op de taak rond emotiekennis in vergelijking 

met kinderen in de controlegroep. 

Risico op bias 

 Deelnemers werden gerandomiseerd aan de hand van een random-number generator op de 

computer.  

 Er was geen blindering, uitgezonderd bij de ‘Observed Emotion Discourse’ gebeurde de 

codering onafhankelijk door vier getrainde personen die blind waren voor de groep waar 

de kinderen in zaten. 

 Er was een significant verschil op vlak van verbale mogelijkheden tussen de interventie- 

en controlegroep waarbij kinderen van wie de ouders in de interventiegroep zaten een 

significant grotere verbale mogelijkheid hadden pre-interventie. Voor alle andere 

uitkomstmaten afgenomen pre-interventie waren er geen significante verschillen. 

 Er werd niet gerapporteerd hoe men omging met ontbrekende data. Daarnaast is de attritie 

groter dan 20% zowel onmiddellijk post-interventie als na 6 maand follow-up voor wat 

betreft de data ingebracht door de ouders. Ouders die de vragenlijsten niet terugbezorgden 

na 6 maand follow-up verschilden wel niet van de rest van de steekproef op elk van de 

baseline maten. Er was geen significant verschil in de mate waarin vragenlijsten werden 

terugbezorgd, noch in de voltooiing van de follow-up observatie thuis tussen de 

interventie en de controlegroep. 

 Er is geen selectieve rapportering van data. 

 Er is geen intention-to-treat analyse. 

 Het programma werd gefinanceerd door onder andere het Australian Rotary Health 

Research Fund, the William Buckland Foundation en de Financial Markets Foundation 

for Children. De eerste auteur verspreid het programma, maar er staat niet vermeld of zij 

strijdige belangen heeft.  
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Auteur,  

jaar van publicatie, 

titel 

Salmon K. en collega’s, 2009 

Can Emotional Language Skills be Taught During Parent Training for Conduct Problem 

Children? 

Gerapporteerd 

studiedesign 
Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek met controlegroep 

N 38 moeder-kind duo’s 

Tijdsframe 
Er wordt enkel vermeld dat de rekrutering via advertenties in de krant plaatsvond tussen juni 

2005 en juni 2006. Er is geen specificering over de duur van het verdere onderzoek. 

Geografische locatie Australië, maar niet gespecifieerd 

Onderzoekssetting Algemene populatie (rekrutering o.b.v. verwijzing of advertenties in kranten) 

In- en exclusiecriteria 

Inclusie 

 Kinderen tussen 3 en 8 jaar. 

 Oppositionele gedrag op basis van het ‘Diagnostic interview schedule for children, 

adolescents and parents’. 

Exclusie 

 Kinderen voldoen aan de criteria voor een primaire aandachtsdeficiëntie-

/hyperacitiviteitsstoornis (ADHD). 

 Kinderen die elders behandeling krijgen. 

 Kinderen met majeure gezondheids-/ontwikkelingsmoeilijkheden. 

Populatie 

 38 duo’s werden geïncludeerd in de studie, maar er trokken er 4 zich terug voor de 

randomisatie. Nadien waren er 8 drop-outs (3 in de interventie- en 5 in de controlegroep). 

Er voltooiden 14 duo’s de behandeling van de interventiegroep en 12 van de 

controlegroep.  

 21.1% (8 kinderen) vertoonden oppositioneel gedrag met een ‘mild’ – ‘matige’ ernst, en 

bij 79.9% (30 kinderen) was de ernst ‘ernstig’ – ‘heel ernstig’. 

Tabel met demografische kenmerken van steekproef post-interventie 

 Kinderen hadden een mediaan leeftijd van 59.70 maand (SD=18.60) in de 

interventiegroep en 53.60 maand (SD=11.80) in de controlegroep. Voor ouders was dit 

respectievelijk 36.29 jaar (SD=5.92) en 36.58 jaar (SD=3.32) bij moeders en 38.31 

(SD=5.81) versus 38.00 (SD=4.43) bij vaders. 

 Er waren 12 jongens en 2 meisjes in de interventiegroep tegenover 10 jongens en 2 

meisjes in de controlegroep.  

 In de interventie- versus controlegroep behaalden van de moeders er respectievelijk 3 

versus 0 geen diploma van de middelbare school; 6 versus 7 een middelbare school 

diploma of enige verdere opleiding en 5 versus 3 een tertiaire opleiding.  

 Het jaarlijks gezinsinkomen in de interventie- versus controlegroep is: bij 1 versus 0 

minder dan AUS$20,000; bij 2 versus 3 tussen $20,000 en $50,000 en bij 11 versus 9 

meer dan $50,000. 

 12 kinderen in de interventie versus 11 in de controlegroep groeiden op in een 

tweeoudergezin, 2 versus 1 in een éénoudergezin  

Interventie Parent Management Training (PMT) + ‘training in elaborative, emotion-rich reminiscing (ER)’ 
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De PMT component bestond uit een verkorte versie van een behandeling die reeds effectief 

werd bevonden in voorgaand onderzoek bij kinderen met oppositionele gedragsproblemen en 

hun ouders (Ook in de artikelen waarnaar men refereert staat deze interventie niet specifieker 

beschreven). De interventie bevat 6 sessies, waarvan de eerste 5 sessies op wekelijkse basis en 

de 6e – en laatste – interventiesessie 2 weken achter de vijfde sessie volgde. Twee sessies 

focusten enkel op PMT, voorafgaand aan één sessie die focuste op ‘elaborative reminiscing’. 

De overblijvende 3 sessies richten zich op de implementatie van PMT en het bespreken van 

voorbije emotionele situaties door ouders. Moeders bekeken ook een video die de 

hoofdonderdelen toonde en kregen een samenvattende hand-out met instructies om dagelijks te 

oefenen. Moeders werden aangemoedigd om met hun kinderen te praten over alledaagse 

voorbije ervaringen; ‘w’-vragen te stellen (wat, waar, wanneer, waarom en hoe); om zelf 

gedetailleerde beschrijvingen te geven aan hun kind van gedeelde ervaringen, ook al droeg het 

kind weinig bij; en emotionele reacties, samen met de oorzaken en gevolgen te labelen en te 

beschrijven. Moeders werden geïnstrueerd om de inspanning van hun kind te complimenteren 

en te stoppen wanneer het kind niet wilde deelnemen. 

Implementatie 

Zeven klinisch psychologen en klinisch psychologen in opleiding met minstens 1 jaar 

gesuperviseerde ervaring voerden de beoordelingen en interventies uit. Alle interventies 

hebben een handboek. De integriteit van de behandeling werd beoordeeld door de klinische 

therapeuten te vragen om hun compliantie voor elk van de kernelementen van de training te 

scoren. Therapeuten rapporteerden hoge scores voor de integriteit van de implementatie van 

alle sessies van de behandeling. In de interventiegroep varieerde de integriteit van 96,4% tot 

100% terwijl in de controlegroep de scores lagen tussen 87,8 en 100%. 

Controle 

‘Parent Management Training’ (PMT) + ‘Child-directed play’. 

Voor de uitleg rond de PMT component verwijzen we naar de uitleg rond de interventie. In 

plaats van de sessie rond ‘elaborative reminiscing’ krijgen ouders een sessie die focust op 

‘child-directed play’. De laatste 3 sessies richten zich deze keer op de implementatie van PMT 

en child-directed play door ouders. Ook hier bekeken moeders een video die de 

hoofdonderdelen toonde en kregen ze een samenvattende hand-out met instructies om dagelijks 

te oefenen. Moeders werden aangemoedigd hun kind te observeren en te stimuleren terwijl het 

speelt, om de leiding van het kind volgen en te spelen op zijn/haar tempo. Moeders werden ook 

opnieuw geïnstrueerd om de inspanningen van hun kind te complimenteren en te stoppen 

wanneer het kind niet wilde deelnemen. 

Follow-up Pre-interventie en onmiddellijk postinterventie metingen, geen follow-up. 

Uitkomstmaten 

Rapportage door de onderzoeker 

 Diagnostic interview schedule for children, adolescents and parents: brengt categorische 

DSM-IV diagnoses voort en scores rond de ernst van symptomen. 

 Reminiscing Conversations: observatie van de ouder samen met het kind en met het kind 

apart rond het bespreken van gebeurtenissen uit het verleden en scoring van de stijl, 

inhoud en mate waarin het ‘elaborative’ is. 

 The Preschool Language Scale: evalueert de receptieve en expressieve taal bij kinderen. 

Resultaat 

Uitkomstmaten over het kind 

 Er was een afname van het aantal kinderen met een diagnose ODD van 70,6% naar 46,7% 

in de controlegroep en van 88,2% naar 33,3% in de interventiegroep. Er was een 

significante verandering over de tijd op de subschaal rond de ernst van ODD (zowel in de 
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interventie- als controlegroep), maar er was geen significant verschil tussen beide 

groepen. 

 Het aantal ‘elaborative’ en emotionele uitingen die kinderen maakten in interactie nam in 

de interventiegroep in grotere mate toe over de tijd dan het aantal in de controlegroep. 

Daarentegen waren er geen significante effecten voor uitingen die weinig ‘elaborative’ 

zijn en was dit niet het geval in interactie tussen het kind en de onderzoeker. 

Uitkomstmaten over de ouder 

  Het aantal ‘elaborative’ en emotionele uitingen die ouders maakten nam in de 

interventiegroep in grotere mate toe over de tijd dan het aantal in de controlegroep. 

Daarentegen waren er geen significante effecten voor uitingen die weinig ‘elaborative’ 

zijn (herhalingen, ja/nee en gesloten vragen en antwoorden). 

o Impact op Parent Talk: Het aantal elaborative en uitingen over emoties gemaakt door 

ouders in de interventiegroep nam over de tijd in een grotere mate toe in vergelijking 

met de controlegroep.   

o Impact op Children’s Talk with Parent: Het aantal elaborative en uitingen over 

emoties gemaakt door kinderen in de interventiegroep nam over de tijd in een grotere 

mate toe in vergelijking met de controlegroep.  

o Impact op de Children’s Talk met de onderzoeker: geen significant verschil 

vastgesteld. 

Risico op bias 

 Er is geen informatie over randomisatieprocedure, enkel dat het onderzoek 

gerandomiseerd is. 

 Blindering: Psychologen voerden elk een andere fase uit en deze die de uitkomstmaten 

beoordeelden waren niet op de hoogte van de groep van de deelnemer. 

 Er is geen significant verschil in demografische kenmerken tussen interventie- en 

controlegroep. 

 Er werd gerapporteerd hoe men omging met ontbrekende data: Men analyseerde de 

resultaten zowel door gebruik te maken van een “completers” en “intention-to-treat” 

aanpak met de ‘‘last observation carried forward’’ methode voor het vervangen van 

ontbrekende data, gezien er geen verschillenen waren tussen drop-outs en personen die 

het onderzoek voltooiden tussen de groepen. Daarnaast voerde men elke analyse opnieuw 

uit met exclusie van outliers (gedefinieerd als deelnemers wiens scores hen meer dan 3 

standaarddeviaties boven de mediaan van de onderzochte variabele plaatste).  

 Er is geen selectieve rapportering van data. 

 De studie werd ondersteund met een Australian Research Council Discovery Grant 

toegekend aan Karen Salmon and Mark R. Dadds. De Australian Rotary Health Research 

Fund voorzag in post-doctorale financiering voor David J. Hawes. 
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9.3. Bijlage 3: Kenmerken van de geëxcludeerde studies 

 

Studie Reden voor exclusie 

Sukhodolsky DG, Vander Wyk BC, Eilbott JA, McCauley SA, Ibrahim K, Crowley MJ et al. 

Neural Mechanisms of Cognitive-Behavioral Therapy for Aggression in Children and 

Adolescents: Design of a Randomized Controlled Trial Within the National Institute for 

Mental Health Research Domain Criteria Construct of Frustrative Non-Reward. JOURNAL 

OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY 2016; 26,(1):38-48. 

Buiten de leeftijdscategorie 

Sukhodolsky DG, Smith SD, McCauley SA, Ibrahim K, Piasecka JB. Behavioral 

Interventions for Anger, Irritability, and Aggression in Children and Adolescents. JOURNAL 

OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY 2016; 26(1):58-64. 

Geen interventie-onderzoek 

Dunsmore JC, Booker JA, Ollendick TH, Greene RW. Emotion Socialization in the Context 

of Risk and Psychopathology: Maternal Emotion Coaching Predicts Better Treatment 

Outcomes for Emotionally Labile Children with Oppositional Defiant Disorder. SOCIAL 

DEVELOPMENT 2016; 25(1):8-26. 

Focus ligt niet op een 

programma 

Finlon KJ, Izard CE, Seidenfeld A, Johnson SR, Cavadel EW, Ewing ES, e.a. Emotion-based 

preventive intervention: Effectively promoting emotion knowledge and adaptive behavior 

among at-risk preschoolers. DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 2015; 

27(4):1353-65. 

Onderzoek in risicopopulatie 

Brophy-Herb HE, Bocknek EL, Vallotton CD, Stansbury KE, Senehi N, Dalimonte-

Merckling D, e.a. Toddlers with Early Behavioral Problems at Higher Family Demographic 

Risk Benefit the Most from Maternal Emotion Talk. JOURNAL OF DEVELOPMENTAL & 

BEHAVIORAL PEDIATRICS 2015; 36(7):512-20. 

Focus ligt niet op een 

programma 

Fabrizio CS, Lam TH, Hirschmann MR, Pang I, Yu NX, Wang X, e.a. Parental emotional 

management benefits family relationships: A randomized controlled trial in Hong Kong, 

China. BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 2015; 71:115-24. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Havighurst SS, Kehoe CE, Harley AE. Tuning in to teens: Improving parental responses to 

anger and reducing youth externalizing behavior problems. JOURNAL OF ADOLESCENCE 

2015; 42:148-58. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Flook L, Goldberg SB, Pinger L, Davidson RJ. Promoting prosocial behavior and self-

regulatory skills in preschool children through a mindfulness-based Kindness Curriculum. 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 2015; 51(1):44-51. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Sena Moore K, Hanson-Abromeit D. Theory-guided Therapeutic Function of Music to 

facilitate emotion regulation development in preschool-aged children. FRONTIERS IN 

HUMAN NEUROSCIENCE 2015;  9:572. 

Geen interventie-onderzoek 

Gatzke-Kopp LM, Greenberg M, Bierman K. Children's parasympathetic reactivity to specific 

emotions moderates response to intervention for early-onset aggression. JOURNAL OF 

CLINICAL CHILD & ADOLESCENT PSYCHOLOGY 2015; 44(2):291-304. 

Focus ligt niet op een 

programma 

Smith SW, Daunic AP, Barber BR, Aydin B, Van Loan CL, Taylor GG. Preventing risk for 

significant behavior problems through a cognitive-behavioral intervention: effects of the tools 

for getting along curriculum at one-year follow-up. THE JOURNAL OF PRIMARY 

PREVENTION 2014; 35(5):371-87. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Porzig-Drummond R, Stevenson RJ, Stevenson C. The 1-2-3 Magic parenting program and Geen correcte meetmaat voor 
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its effect on child problem behaviors and dysfunctional parenting: a randomized controlled 

trial. BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 2014; 58:52-64. 

gedragsproblemen 

Li-Grining CP, Raver CC, Jones-Lewis D, Madison-Boyd S, Lennon J. Targeting classrooms' 

emotional climate and preschoolers' socioemotional adjustment: implementation of the 

Chicago School Readiness Project. JOURNAL OF PREVENTION & INTERVENTION IN 

THE COMMUNITY 2014; 42(4):264-81. 

Geen interventie-onderzoek 

Chinekesh A, Kamalian M, Eltemasi M, Chinekesh S, Alavi M. The effect of group play 

therapy on social-emotional skills in pre-school children. GLOBAL JOURNAL OF HEALTH 

SCIENCE 2013; 6(2):163-7. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

McGrath PJ, Sourander A, Lingley-Pottie P, Ristkari T, Cunningham C, Huttunen J, e.a. 

Remote population-based intervention for disruptive behavior at age four: study protocol for a 

randomized trial of Internet-assisted parent training (Strongest Families Finland-Canada). 

BMC PUBLIC HEALTH 2013; 13:985. 

Geen interventie-onderzoek 

Espelage DL, Low S, Polanin JR, Brown EC. The impact of a middle school program to 

reduce aggression, victimization, and sexual violence. JOURNAL OF ADOLESCENT 

HEALTH 2013; 53(2):180-6. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Herbert SD, Harvey EA, Roberts JL, Wichowski K, Lugo-Candelas CI. A randomized 

controlled trial of a parent training and emotion socialization program for families of 

hyperactive preschool-aged children. BEHAVIOR THERAPY 2013; 44(2):302-16. 

Andere diagnoses / problemen 

ook geïncludeerd 

Tang YY, Yang L, Leve LD, Harold GT. Improving Executive Function and its 

Neurobiological Mechanisms through a Mindfulness-Based Intervention: Advances within 

the Field of Developmental Neuroscience. CHILD DEVELOPMENT PERSPECTIVES 2012; 

6(4):361-366. 

Geen interventie-onderzoek 

Scott S, O'Connor TG. An experimental test of differential susceptibility to parenting among 

emotionally-dysregulated children in a randomized controlled trial for oppositional behavior. 

JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 2012; 53(11):1184-93. 

Focus ligt niet op een 

programma 

Bradshaw CP, Waasdorp TE, Leaf PJ. Effects of school-wide positive behavioral 

interventions and supports on child behavior problems. PEDIATRICS 2012; 130(5):136-45. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Bradshaw CP, Goldweber A, Fishbein D, Greenberg MT. Infusing developmental 

neuroscience into school-based preventive interventions: implications and future directions. 

JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 2012; 51(2 Suppl):S41-7. 

Geen interventie-onderzoek 

Daunic AP, Smith SW, Garvan CW, Barber BR, Becker MK, Peters CD, e.a. Reducing 

developmental risk for emotional/behavioral problems: a randomized controlled trial 

examining the Tools for Getting Along curriculum. JOURNAL OF SCHOOL 

PSYCHOLOGY 2012; 50(2):149-66. 

Onderzoek in risicopopulatie 

Rueda MR, Checa P, Cómbita LM. Enhanced efficiency of the executive attention network 

after training in preschool children: immediate changes and effects after two months. 

DEVELOPMENTAL COGNITIVE NEUROSCIENCE 2012, 2 Suppl 1:S192-204. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Wilson KR, Havighurst SS, Harley AE. Tuning in to Kids: an effectiveness trial of a 

parenting program targeting emotion socialization of preschoolers. JOURNAL OF FAMILY 

PSYCHOLOGY 2012; 26(1):56-65. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Shelleby EC, Shaw DS, Cheong J, Chang H, Gardner F, Dishion TJ, e.a. Behavioral control 

in at-risk toddlers: the influence of the family check-up. JOURNAL OF CLINICAL CHILD 

& ADOLESCENT PSYCHOLOGY 2012; 41(3):288-301. 

Andere diagnoses / problemen 

ook geïncludeerd 
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De Rose P, Cannas E, Reinger Cantiello P. Donkey-assisted rehabilitation program for 

children: a pilot study. ANNALI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 2011; 

47(4):391-6. 

Andere diagnoses / problemen 

ook geïncludeerd 

Havighurst SS, Wilson KR, Harley AE, Prior MR, Kehoe C. Tuning in to Kids: improving 

emotion socialization practices in parents of preschool children--findings from a community 

trial. JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 2010; 51(12):1342-50. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Moreira P, Crusellas L, Sá I, Gomes P, Matias C. Evaluation of a manual-based programme 

for the promotion of social and emotional skills in elementary school children: results from a 

4-year study in Portugal. HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL 2010; 25(3):309-17. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Wyman PA, Cross W, Hendricks Brown C, Yu Q, Tu X, Eberly S. Intervention to strengthen 

emotional self-regulation in children with emerging mental health problems: proximal impact 

on school behavior. JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 2010; 38(5):707-

20. 

Andere diagnoses / problemen 

ook geïncludeerd 

Riggs NR, Bohnert AM, Guzman MD, Davidson D. Examining the potential of community-

based after-school programs for Latino youth. AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY 

PSYCHOLOGY 2010; 45(3-4):417-29. 

Buiten de leeftijdscategorie 

Semeniuk Y1, Brown RL, Riesch SK, Zywicki M, Hopper J, Henriques JB. The 

Strengthening Families Program 10-14: influence on parent and youth problem-solving skill. 

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING 2010; 17(5):392-402. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Shechtman Z, Ifargan M. School-based integrated and segregated interventions to reduce 

aggression. AGGRESSIVE BEHAVIOR 2009; 35(4):342-56. 
Buiten de leeftijdscategorie 

Li MH. A model parent group for enhancing aggressive children's social competence in 

Taiwan. INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY 2009; 59(3):407-

19. 

Geen interventie-onderzoek 

Dewey J, Bento J. Activating children's thinking skills (ACTS): the effects of an infusion 

approach to teaching thinking in primary schools. BRITISH JOURNAL OF 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 2009; 79(Pt 2):329-51. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Sanders MR. Triple P-Positive Parenting Program as a public health approach to 

strengthening parenting. JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY 2008; 22(4):506-17. Geen interventie-onderzoek 

Webster-Stratton C, Jamila Reid M, Stoolmiller M. Preventing conduct problems and 

improving school readiness: evaluation of the Incredible Years Teacher and Child Training 

Programs in high-risk schools. JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND 

PSYCHIATRY 2008; 49(5):471-88. 

Onderzoek in risicopopulatie 

Izard CE, King KA, Trentacosta CJ, Morgan JK, Laurenceau JP, Krauthamer-Ewing ES, e.a. 

Accelerating the development of emotion competence in Head Start children: effects on 

adaptive and maladaptive behavior. DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 2008; 

20(1):369-97. 

Onderzoek in risicopopulatie 

Domitrovich CE, Cortes RC, Greenberg MT. Improving young children's social and 

emotional competence: a randomized trial of the preschool "PATHS" curriculum. THE 

JOURNAL OF PRIMARY PREVENTION 2007; 28(2):67-91. 
Onderzoek in risicopopulatie 

Delaney KR. Top 10 milieu interventions for inpatient child/adolescent treatment. JOURNAL 

OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING 2006; 19(4):203-14. Geen interventie-onderzoek 

Delaney KR. Following the affect: learning to observe emotional regulation. JOURNAL OF 

CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING 2006; 19(4):175-81. 
Geen interventie-onderzoek 
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Pincus DB, Friedman AG. Improving children's coping with everyday stress: transporting 

treatment interventions to the school setting. CLINICAL CHILD AND FAMILY 

PSYCHOLOGY REVIEW 2004; 7(4):223-40. 

Onderzoek in algemene 

bevolking 

Vernberg EM, Jacobs AK, Nyre JE, Puddy RW, Roberts MC. . Innovative treatment for 

children with serious emotional disturbance: preliminary outcomes for a school-based 

intensive mental health program. JOURNAL OF CLINICAL CHILD & ADOLESCENT 

PSYCHOLOGY 2004; 33(2):359-65. 

Andere diagnoses / problemen 

ook geïncludeerd 

Elias MJ, Weissberg RP. Primary prevention: educational approaches to enhance social and 

emotional learning. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH 2000; 70(5):186-90. 
Geen interventie-onderzoek 

 


