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Abstract 

Parent Management Training - the Oregon model (PMTO) is an effective parent 

training therapy for reducing disruptive behavior of children. In order to get a good picture of 

efficiency in the treatment of externalizing problem behavior of juveniles, it is important to 

map out the influence of various factors on the success of PMTO treatment, such as the 

influence of parental factors. This study investigated whether parental resistance during this 

intervention played a role in the decrease of the disturbing behavior of children, and in the 

duration of the intervention. Parental resistance was expected to reduce disruptive behavior of 

children and prolong treatment. Parents (N = 33) completed questionnaires about their child's 

behavior before and after the intervention. Using film material of the treatment, parental 

resistance was measured. Parental resistance during the intervention did not appear to play a 

role in the reduction of children's disruptive behavior. In addition, there appeared to be no 

association between parental resistance during the intervention and the duration of treatment. 

Despite the absence of significant results, the current study provides new information about 

the role of parental resistance in PMTO treatments. Follow-up research requires 

methodological expansions such as a larger sample size and multiple observations. 

 

Keywords: PMTO, externalizing problem behavior, parental resistance, parental 

behavior, CBCL, CRCS, parent training therapy. 
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Inleiding 

Het aantal jeugdigen dat jeugdzorg ontvangt is drie jaar na invoering van de Jeugdwet 

toegenomen met ruim 40.000. Dat is een toename van bijna veertien procent (CBS, 2018). De 

vraag naar jeugdzorg neemt al jaren toe, terwijl de financiële ruimte om de groei op te vangen 

zeer beperkt is. Het belang van efficiënt en kosteneffectief interveniëren in het leven van 

jeugdigen met (gedrags)problemen wordt in onderzoeken dan ook steeds vaker aangehaald 

(Veerman, Van Yperen, Bijl, Ooms, & Roosma, 2008). Parent Management Training - the 

Oregon model (PMTO, Patterson, 2005) is een effectieve oudertraining voor het verminderen 

van externaliserend probleemgedrag van jeugdigen (Thijssen, Vink, Muris, & De Ruiter, 

2016). Om een reëel beeld te krijgen van welke factoren bijdragen aan een efficiënte 

behandeling van externaliserend probleemgedrag van jeugdigen is het belangrijk om in kaart 

te brengen welke invloed verschillende factoren hebben op het succes van de PMTO-

behandeling, zoals welke invloed ouderfactoren hierin hebben. In deze studie werd 

onderzocht of ouderlijke weerstand in de eerste fase van de behandeling leidt tot langere en 

minder effectieve behandelingen. Effectiviteit is gemeten door aan de start van de 

behandeling de mate van externaliserend probleemgedrag van het kind te meten en te 

vergelijken met de mate waarin het probleemgedrag van het kind aan het eind van de 

behandeling veranderd is.  

PMTO is een behandeling die zich richt op externaliserend probleemgedrag van 

kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Onder externaliserend probleemgedrag 

wordt agressief, oppositioneel, vijandig en normoverschrijdend gedrag verstaan (Tak, Bosch, 

Begeer, & Albrecht, 2014). Externaliserend probleemgedrag kan worden onderverdeeld in 

openlijk en heimelijk externaliserend probleemgedrag. Bij openlijk externaliserend 

probleemgedrag kan het bijvoorbeeld gaan om het stelselmatig niet opvolgen van instructies 

van volwassenen en agressief gedrag naar leeftijdgenoten, zoals schelden, slaan en vechten. 
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Voorbeelden van heimelijk externaliserend probleemgedrag zijn het niet aan afspraken 

houden, liegen, stelen, weglopen of vernielingen plegen (Van Leeuwen & Albrecht, 2008). 

Externaliserend probleemgedrag van kinderen op jonge leeftijd kan leiden tot ernstigere 

problemen op latere leeftijd zoals delinquentie of uithuisplaatsingen (Coté, Vaillancourt, 

LeBlanc, Nagin, & Tremblay, 2006; Simonoff et al., 2004). Delinquentie gaat vaak gepaard 

met hoge maatschappelijke kosten. De overheid investeert bijvoorbeeld in het herstellen van 

de schade, maar ook in programma’s om delinquentie te voorkomen en recidive terug te 

dringen (Groot, de Hoop, Houkes, & Sikkel, 2007).  

Ineffectief ouderschap is een veelbeschreven risicofactor voor de ontwikkeling van 

externaliserende gedragsproblemen bij kinderen (Forgatch, Bullock, & Patterson, 2004; 

McCoy, Frinck, Loney, & Ellis, 1999; Patterson, Forgatch, Yoerger, & Stoolmiller, 1998). 

Veel interventieprogramma’s focussen dan ook op het verbeteren van 

opvoedingsvaardigheden. Het trainen van opvoedingsvaardigheden blijkt de meest 

succesvolle aanpak bij de behandeling van externaliserend probleemgedrag bij kinderen 

(Carr, 2006; Eyberg, Nelson, & Boggs, 2008; Menting, Albrecht, & Orobio de Castro, 2015; 

Richtlijnen ernstige gedragsproblemen, 2019). Niet alleen zorgt verbetering van 

opvoedingsvaardigheden voor een afname van externaliserend probleemgedrag, het heeft ook 

positieve effecten op de ontwikkeling van prosociaal gedrag van kinderen (DeGarmo & 

Forgatch, 2005, 2007; Forgatch & DeGarmo, 1999; Martinez & Forgatch, 2001; Ogden & 

Amlund-Hagen, 2008).  

PMTO richt zich op het verbeteren van opvoedingsvaardigheden en is uitgegroeid tot 

een ‘evidence based’ interventie die, behalve in de Verenigde Staten en in Nederland, ook in 

Noorwegen, Denemarken, IJsland en Mexico wordt uitgevoerd om kinderen met ernstige 

gedragsproblemen te behandelen (Thijssen et al., 2016). In Nederland is PMTO momenteel 
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door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) erkend als goed onderbouwde interventie en 

effectief volgens eerste aanwijzingen (Albrecht, 2016).  

PMTO gaat ervan uit dat het aanleren van effectieve opvoedingsstrategieën zorgt voor 

een veranderingsmechanisme waarin opvoedingspatronen worden doorbroken en ouders in 

staat zijn het gedrag van hun kind bij te sturen, te structureren en te reguleren. Deze 

benadering is gebaseerd op het Social Interactional Learning model van Gerald Patterson en 

gaat ervan uit dat het antwoord op de gedragsproblemen van het kind niet in het kind zelf 

liggen, maar in zijn sociale omgeving. Om een gedragsverandering te bereiken, moet een 

verandering plaatsvinden in de manier waarop de sociale omgeving op het kind reageert 

(Patterson, 2005). Het kindgedrag wordt daardoor positiever: het aantal positieve interacties 

tussen ouder en kind neemt toe en ouders voelen zich meer positief betrokken bij hun kind. 

Zij besteden meer positieve tijd aan en met hun kind en doen meer leuke dingen samen. 

Bovendien wordt ervan uitgegaan dat de opvoedbelasting afneemt: ouders ervaren de invloed 

die zij op hun kind hebben, voelen zich competenter als opvoeder en daardoor minder belast. 

Door deze verbeteringen in het opvoedingsgedrag, verandert het gedrag van het kind en 

verminderen uiteindelijk de externaliserende gedragsproblemen (Albrecht, 2016; DeGarmo & 

Forgatch, 2005, 2007; Forgatch & DeGarmo, 1999; Martinez & Forgatch, 2001; Ogden & 

Amlund-Hagen, 2008). 

PMTO is een intensieve individuele behandeling, waarin ouders met een therapeut 

wekelijks een uur oefenen met het inzetten van effectieve opvoedingsstrategieën. Tijdens 

PMTO leren ouders door middel van onder andere rollenspel effectieve opvoedingsstrategieën 

om gewenst gedrag van hun kind te versterken en ongewenst gedrag van hun kind 

systematisch om te buigen. Ouders leren hoe dwingende opvoedingsstrategieën vervangen 

kunnen worden door vijf effectieve opvoedingsstrategieën: aanmoediging, het stellen van 

effectieve grenzen, houden van zicht en toezicht, samen probleemoplossen en positieve 
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betrokkenheid. De therapeut bekijkt samen met de ouders welke strategieën al wel worden 

toegepast en welke nog niet. Aan de hand daarvan wordt de behandeling specifiek afgestemd 

op het gezin. Daarnaast leren ouders vier ondersteunende strategieën: duidelijke instructies 

geven, emotieregulatie, bijhouden van gedrag, en communicatie. Indien nodig, wordt hier 

binnen de behandeling aan gewerkt. De therapeut ondersteunt ouders bijvoorbeeld door hen 

stapsgewijs te leren beloningssystemen te ontwerpen, te implementeren, vol te houden en af te 

bouwen. Bovendien krijgen de ouders huiswerk mee en wordt tussen twee behandelingen 

telefonisch overlegd welke ervaringen de ouders tot nu toe hebben opgedaan met de opdracht. 

Gemiddeld duurt de behandeling 15-25 bijeenkomsten, dit hangt af van de mate waarin 

ouders de effectieve opvoedingsstrategieën al inzetten en hoe snel zij aanvullingen 

daadwerkelijk thuis implementeren (Albrecht, 2016).  

In studies naar factoren die de effectiviteit van de PMTO-behandeling in gevaar 

brengen wordt vaak gekeken naar het gedrag van de therapeut (Thijssen et al., 2016). Minder 

vaak wordt gekeken naar de invloed van ouderfactoren op de effectiviteit van een PMTO-

behandeling. Een van deze factoren is weerstand van ouders. Ouderlijke weerstand wordt 

gedefinieerd als elk gedrag van de ouder dat de richting waar de therapeut op wil gaan 

tegenwerkt, blokkeert, afleidt of belemmert (Patterson et al., 1985). Ouderlijke weerstand is 

geen kenmerk van de ouder, maar iets dat tot stand komt in interactie met de therapeut 

(Chamberlain, Patterson, Reid, Kavanagh, & Forgatch, 1984).  

Ouderlijke weerstand kan voortkomen uit negatieve emoties (boosheid, minachting, 

angst en verdriet), beleving van geschiedenis (ouders geven bijvoorbeeld aan alle 

gesuggereerde technieken al te hebben geprobeerd, en ze weten al dat deze niet werken), 

ouderpsychopathologie (depressie, antisociaal en spanning) en sociale nadeligheid (opleiding 

en beroep) (Patterson et al., 1994). Hogere niveaus van ouderlijke weerstand zijn consistent 

gelinkt aan slechte therapieresultaten, evenals aan voortijdige afbreking van de behandeling 
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(Beutler, Rocco, Moleiro, & Talebi, 2001). Ouderlijke weerstand tijdens de behandeling 

speelt volgens Beutler et al. (2011) dan ook een belangrijke rol in het wel of niet succesvol 

zijn van de behandeling.  

Het overvragen van de cliënt of het direct willen opleggen van verandering in het 

gedrag van de cliënt wordt geassocieerd met hogere niveaus van ouderlijke weerstand, terwijl 

ondersteunende benaderingen deze weerstand juist verminderen (Miller, Benefield, & 

Tonigan, 1993; Patterson et al., 1985). Ouderlijke weerstand komt niet alleen voort uit de 

mate van intern conflict met betrekking tot verandering van de ouders (ook wel ambivalentie 

genoemd), maar ook vanuit de manier waarop de therapeut reageert op deze ambivalentie 

(Moyers & Rollnick, 2002). Gebleken is dat wanneer ouders meer weerstand vertonen, het 

gedrag van de therapeut verandert en het effect van de behandeling afneemt (Patterson et al., 

1985). Het identificeren en veranderen van ouderlijke weerstand is dan ook een indirecte 

determinant voor een succesvolle behandeling en dit geeft aan hoe belangrijk het is om meer 

zicht te krijgen op de rol van ouderlijke weerstand bij interventies gericht op het verbeteren 

van opvoedingsvaardigheden. 

Ondanks dat we weten dat ouderlijke weerstand een negatief effect heeft op het succes 

van de behandeling en zorgt voor langere behandelingen of drop-outs (Patterson & 

Chamberlain, 1994), is recent maar weinig onderzoek gedaan. Als blijkt dat ouderlijke 

weerstand daadwerkelijk zorgt voor een negatief effect op de PMTO-behandeling, is het van 

belang dit op tijd in de behandeling te herkennen en aan te pakken zodat de behandeling 

alsnog succesvol kan worden afgesloten. Het herkennen van factoren die de effectiviteit van 

de PMTO-behandeling in gevaar brengen zorgt ervoor dat we deze factoren kunnen 

aanpakken en daarmee de behandeling effectiever en duurzamer kunnen maken (Veerman et 

al., 2008).  
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In de beginfase van de PMTO-behandeling probeert de therapeut meestal samen met 

de ouders de problemen die zij met hun kind hebben in detail te onderzoeken. Omdat het doel 

hier volgens Chamberlain et al. (1984) voornamelijk het verzamelen van informatie en het 

opbouwen van de relatie met de cliënt is, wordt een relatief lage mate van weerstand van de 

cliënt verwacht. Tijdens de middenfase van de behandeling richt de therapeut zich op het 

bespreken van de strategieën van de ouders om direct in te grijpen in het probleemgedrag van 

het kind. Klinisch gezien lijkt het erop dat de meeste ouders op dit punt moeite hebben, wat 

niet verrassend is, omdat hen doorgaans wordt verteld hun eerdere interactiepatronen te 

veranderen. In deze fase wordt dan een toename van het weerstandsniveau van ouders 

verwacht. De laatste fase van de behandeling zal naar verwachting worden gekenmerkt door 

een relatief lage weerstand. Idealiter hebben ouders op dit moment de nieuw aangeleerde 

technieken en strategieën geïntegreerd in hun eigen stijl van interactie met hun kind en 

kunnen ze deze toepassen op toekomstige situaties (Chamberlain et al., 1984).  

De meest invloedrijke studie naar ouderlijke weerstand binnen oudertrainingen gericht 

op het verminderen van externaliserend probleemgedrag van jeugdigen is die van Patterson en 

Chamberlain (1994), waarbij ouderlijke weerstand duidelijk een negatief effect had op het 

succes van de behandeling en zorgde voor langere behandelingen of drop-outs. Het onderzoek 

van Patterson et al. (1994) is echter ruim dertig jaar geleden uitgevoerd en daarmee gedateerd. 

Bovendien bestond de onderzoeksgroep uit chaotische gezinnen uit Oregon (VS) waarvan 

bijna de helft eenoudergezinnen waren en de meesten overheidssteun ontvingen. Dit maakt 

dat bevindingen niet te generaliseren zijn naar de huidige populatie ouders die in Nederland 

een oudertraining zoals PMTO volgen. Deze populatie bestaat uit ouders van verschillende 

leeftijden, geslacht, etniciteit en loopt uiteen van laag- tot hoogopgeleid. Daarnaast willen we 

nu weten of de bevindingen uit het onderzoek van Patterson et al. (1994) binnen de huidige 

vormgeving van PMTO in Nederland nog steeds te vinden zijn. De huidige studie richt zich 
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op de rol van ouderlijke weerstand in de PMTO-behandeling bij gezinnen uit Nederland. De 

onderzoekvraag in deze studie luidt als volgt: ‘Welke rol speelt ouderlijke weerstand in de 

PMTO-behandeling?’. Onderzocht wordt in welke mate en vormen ouderlijke weerstand 

voorkomt en welke rol ouderlijke weerstand bij verandering in kindgedrag, maar ook in de 

duur van de behandeling speelt. In overeenstemming met resultaten uit eerder onderzoek 

wordt verwacht dat ouderlijke weerstand tijdens de PMTO-behandeling een stagnerend effect 

heeft op verandering in kindgedrag en ervoor zorgt dat de PMTO-behandeling meer sessies in 

beslag neemt (Patterson et al., 1994).  

Methode 

Werving 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van door PMTO Nederland verzamelde 

vragenlijsten en filmbeelden. Er zijn dus geen nieuwe respondenten geworven. Indicatie voor 

deelname aan PMTO was ernstig externaliserend probleemgedrag van het kind. PMTO 

Nederland verzamelt landelijk informatie van alle uitvoerende PMTO-organisaties over 

individuele PMTO-trajecten. PMTO Nederland verleende toestemming om gebruik te maken 

van de verzamelde gegevens van cliënten, de vragenlijsten en filmbeelden van de sessies te 

gebruiken. Alle ouders en therapeuten hebben een informed consent formulier ondertekend. 

Deze vragenlijsten en filmbeelden waren beschikbaar voor onderzoek naar de PMTO-

behandeling. Dit onderzoeksproject werd goedgekeurd door de Ethics Review Board van de 

Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De 

aanvraag van goedkeuring is terug te vinden onder de volgende code: 2019-CDE-10205. 

Procedure 

PMTO Nederland vraagt organisaties om zowel aan de start als aan het einde van de 

behandeling vragenlijsten af te nemen waardoor verandering in de mate van het 

probleemgedrag van het kind inzichtelijk kan worden gemaakt. Data uit dit onderzoek was 
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afkomstig uit een databank van PMTO Nederland waarin door therapeuten bijgehouden 

informatie landelijk verzameld wordt. Deze informatie bleek echter vaak onvolledig te zijn. 

Ook informatie over het behandelproces (aantal PMTO-sessies), de uitkomsten op 

vragenlijsten en achtergrondinformatie van het gezin (ouderkenmerken: leeftijd, geslacht, 

relatiestatus, opleiding en kindkenmerken: leeftijd, geslacht) werd niet altijd goed 

bijgehouden door de therapeuten.  

Uit databestanden van PMTO Nederland werd een selectie gemaakt aan de hand van 

inclusiecriteria. De selectie werd gemaakt op basis van recentst afgeronde PMTO-

behandelingen waarbij de CBCL door moeder was ingevuld aan zowel de start als aan het 

eind van de behandeling en filmbeelden van de behandelsessies waren opgenomen. Van de 

cliënten waarvan deze informatie compleet was, werden verschilscores tussen de voor- en 

nameting op de CBCL berekend zodat deze van laag (weinig verandering) naar hoog (veel 

verandering) kon worden gesorteerd. Daarna werd de gehele groep in drieën gesplitst op basis 

van mate van verandering. Op deze manier ontstond subgroep 1: weinig of geen verandering, 

subgroep 2: middelmatige verandering en subgroep 3: veel verandering. Uit deze drie 

subgroepen werd door een externe onderzoeker random een x aantal gezinnen getrokken. De 

codeur (onderzoeker van deze studie) was blind voor de mate van verandering in deze 

gezinnen en tot welke subgroep de gezinnen behoorden. Na het coderen van de mate van 

ouderlijke weerstand kreeg de onderzoeker weer inzicht in de afname van externaliserend 

probleemgedrag van het kind bij deze gezinnen, zodat verdere analyses konden plaatsvinden. 

Om de mate van ouderlijke weerstand vast te kunnen stellen werden de bestaande 

filmbeelden van de behandelingen van deze gezinnen gecodeerd. De onderzoeker werd 

getraind deze filmbeelden te coderen en daarmee de mate van ouderlijke weerstand vast te 

stellen. De training bestond uit een online contact met Marion Forgatch (zij ontwikkelde in 

samenwerking met Gerald Chamberlain in 1994 de basis van het coderingssysteem om de 



OUDERLIJKE WEERSTAND BIJ PMTO 12 

mate van ouderlijke weerstand te kunnen vaststellen) en meerdere (online) besprekingen met 

Jolle Tjaden (hoofdopleider PMTO Nederland). Nadat in overleg met Marion Forgatch het 

instrument voor het coderen van ouderlijke weerstand was afgestemd, heeft de onderzoeker 

samen met Jolle Tjaden filmbeelden van een zestal gezinnen gecodeerd en telkens besproken 

op overeenkomstigheid. Uiteindelijk werden totaal negen gezinnen door zowel de 

onderzoeker als Jolle Tjaden gecodeerd en gecontroleerd op betrouwbaarheid. De overige 

beelden codeerde de onderzoeker zelfstandig. 

Respondenten 

Aan de hand van het programma G-power werd berekend dat voor een groot effect van 

.40 (en alfa = .05 en power = .80) de totale onderzoeksgroep uit 66 gezinnen moest bestaan. 

Voor het beantwoorden van beide onderzoeksvragen werd daarom gestreefd naar 22 gezinnen 

per groep. De onderzoeksgroep viel uiteindelijk lager uit dan de gewenste 66 gezinnen omdat 

het coderen van het filmmateriaal meer tijd in beslag nam dan haalbaar was in het tijdsbestek 

waarin dit onderzoek moest worden afgerond. Ter beantwoording van zowel onderzoeksvraag 

1 als 2, verandering in kindgedrag en het verschil in behandelduur, werd uiteindelijk 

gebruikgemaakt van een totale onderzoeksgroep bestaande uit 33 gezinnen die een PMTO-

behandeling in Nederland hadden afgerond.  

In Tabel 1 zijn enkele beschrijvende kenmerken van de respondenten weergegeven. 

Met de Kruskal-Wallis test werd het verschil in leeftijd van het kind tussen de subgroepen 

berekend. Met de Chi-square test werd het verschil in geslacht van het kind en ouders tussen 

de subgroepen berekend. Wat betreft het geslacht van het kind waren jongens over de gehele 

studie oververtegenwoordigd (73% jongens en 27% meisjes). 

Tabel 1 
Beschrijvende kenmerken onderzoeksgroep+ 
Variabelen Totaal 

(33 gezinnen) 
Subgroep 1 
(11 gezinnen) 

Subgroep 2 
(12 gezinnen) 

Subgroep 3 
(10 gezinnen) 

     
Kinderen (N = 33)     
Leeftijda  
M (SD) 

7.57 (3.00) 8.40 (3.16) 7.92 (3.13) 6.22 (2.44) 

Geslacht (n, %)     
   Man 24 (73%) 9 (82%) 8 (67%) 7 (70%) 
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   Vrouw 9 (27%) 2 (18%) 4 (33%) 3 (30%) 
     
Ouders (N = 48)     
Geslacht (n, %)     
   Vrouw 33 (69%) 11 (73%) 12 (67%) 10 (67%) 
   Man 15 (31%) 5 (27%) 6 (33%) 5 (33%) 
Burgerlijke staat (n, %)     
   Biologisch gezin 16 (49%) 6 (55%) 5 (42%) 5 (50%) 
   Eenouder gezin 8 (24%) 3 (27%) 4 (33%) 1 (10%) 
   Gescheiden 7 (21%) 2 (18%) 2 (17%) 3 (30%) 
   Onbekend 2 (6%) 0 (0%) 1 (8%) 1 (10%) 
Opleidingsniveau (n, %)     
   Geen opleiding 1 moeder (3%) 1 moeder (9%) 0 (0%) 0 (0%) 
   MBO opleiding 14 moeders (43%) 

11 vaders (33%) 
5 moeders (46%) 
4 vaders (80%) 

5 moeders (42%) 
3 vaders (50%) 

4 moeders (40%) 
2 vaders (40%) 

   HBO opleiding 6 moeders (18%) 
5 vaders (15%) 

2 moeders (18%) 
1 vader (20%) 

1 moeder (8%) 
1 vader (17%) 

3 moeders (30%) 
3 vaders (60%) 

   WO opleiding 2 moeders (6%) 
2 vaders (6%) 

0 (0%) 1 moeder (8%) 
1 vader (17%) 

1 moeder (10%) 

   Onbekend 10 moeders (30%) 
15 vaders (46%) 

3 moeders (27%) 5 moeders (42%) 
1 vader (16%) 

2 moeders (20%) 

a Leeftijd in jaren  

 

Instrumenten 

Sociodemografische gegevens. Uit een database van PMTO Nederland werd 

sociodemografische informatie van de respondenten gefilterd. Gegevens met betrekking tot 

achtergrondinformatie van het gezin (ouderkenmerken: leeftijd, geslacht, relatiestatus, 

opleiding en kindkenmerken: leeftijd, geslacht) werden hiermee inzichtelijk gemaakt. 

CBCL. Om de mate van externaliserende gedragsproblemen van het kind vast te 

stellen werd gebruik gemaakt van de Child Behavior Checklist (CBCL) vragenlijst 

(Achenbach & Rescorla, 2001). Deze vragenlijst meet de perceptie van ouders over de mate 

van zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblemen van hun kind. Ouders 

scoorden het probleemgedrag van het kind op een driepunt Likertschaal, waarbij 0 stond voor 

‘helemaal niet’, 1 ‘een beetje of soms’ en 2 ‘duidelijk of vaak’. In dit onderzoek zijn beide 

versies van de CBCL gebruikt: de CBCL 1,5-5 en de CBCL 6-18, afhankelijk van de leeftijd 

van het kind. Van de CBCL 1,5-5 werd alleen gebruikgemaakt van de schalen die zich richten 

op externaliserende problematiek (Aandachtsproblemen, 5 items en Agressief Gedrag, 19 

items). Een voorbeeld van een item uit de schaal aandachtsproblemen is: ‘Kan zich niet 

concentreren’. Een voorbeeld van een item uit de schaal agressief gedrag is: ‘Slaat anderen’. 

Van de CBCL 6-18 werd ook alleen gebruikgemaakt van de schaal die zich richt op 
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externaliserende problematiek (Normafwijkend Gedrag, 17 items en Agressief Gedrag, 18 

items). Een voorbeeld van een item uit de schaal Normafwijkend Gedrag is: ‘Drinkt alcohol’. 

Een voorbeeld van een item uit de schaal Agressief Gedrag is: ‘Schreeuwt veel’. Scores van 

beide instrumenten werden omgezet naar T-scores waardoor de scores met elkaar vergeleken 

konden worden. De T-scores van beide versies van de CBCL hanteren een indeling waarbij 

een T-score tot en met 62 punten wordt gezien als ‘normale problematiek’ en een T-score van 

63 of hoger als ‘klinische problematiek’.  

Uit onderzoek bleek de kwaliteit van het testmateriaal en de handleiding goed, de 

begrips- en criteriumvaliditeit voldoende. De representativiteit van de normen werd echter 

onvoldoende aangetoond. Bevindingen over homogeniteit en de stabiliteit waren voldoende, 

echter werden zij berekend op het Nederlandse aandeel in de internationale normgroep en niet 

op de normgroep zelf (Verhulst & Van der Ende, 2013). Op basis van onderzoek in niet-

Nederlandse landen kan gesteld worden dat de CBCL een valide meetinstrument is voor 

externaliserende problematiek en bovendien een veelgebruikt instrument is binnen de 

Nederlandse Jeugdzorg (Kelly & Hall, 2010). In de huidige studie waren alleen totaalscores 

op zowel internaliserende als externaliserende problematiek beschikbaar, en geen losse 

itemscores, waardoor betrouwbaarheid in deze studie niet gemeten kon worden. Uit 

voorgaande studies bleek echter dat de interne consistentie hoog was voor de items over 

externaliserende problematiek (Achenbach & Rescorla, 2001). 

CRCS. Om de mate van ouderlijke weerstand te meten werd gebruikgemaakt van het 

Client Resistance Coding System (CRCS) (Patterson et al., 1994). Dit systeem bestaat uit twee 

categorieën: weerstand- en coöperatieve reacties. De weerstandreacties waren onderverdeeld 

in: 1) de therapeut uitdagen, confronteren of het met de therapeut oneens zijn (antwoorden die 

de kwalificaties en/of ervaringen van de therapeut uitdagen; antwoorden die aangeven dat de 

therapeut niet weet wat hij of zij aan het doen is), 2) hopeloosheid, beschuldigen en klagen, 
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(antwoorden die wijzen op de bereidheid en/of het onvermogen om samen te werken met de 

suggesties van de therapeut (bijvoorbeeld anderen de schuld geven, verklaringen van 

hopeloosheid, verslagenheid, onenigheid)), 3) verdedigen (uitspraken die het gedrag van de 

sprekende persoon verdedigen, rechtvaardigen of verontschuldigen), 4) intrafamiliaal conflict 

(onenigheid tussen familieleden; kritische opmerkingen gericht op een ander familielid), 5) 

eigen agenda volgen (nieuwe onderwerpen/bezorgdheden naar voren brengen om te 

voorkomen dat de kwestie(s) die de therapeut aan het bespreken was, werden besproken of 

geblokkeerd), 6) vragen bedoeld voor een ander beantwoorden (de cliënt beantwoordt een 

vraag gericht aan een ander familielid), 7) niet reageren of niet antwoorden (geen of 

verkeerde informatie geven) en 8) diskwalificeren (cliënt spreekt eerdere verklaringen tegen). 

De categorie coöperatieve reacties bestaat uit slechts één vorm: weerstandloze reacties. Dit 

beslaat alle reacties die neutraal en/of coöperatief zijn, de richting van de therapeut volgen, of 

korte uitingen die op aandacht of overeenstemming wijzen. Om tot een score voor de mate 

van weerstand te komen werd het aantal seconden per type reactie bij elkaar opgeteld 

waardoor een tijdsduur per categorie kon worden berekend. De acht categorieën vormden 

samen de totaal gemeten weerstand. De categorie coöperatieve reacties vormde de totaal 

gemeten coöperativiteit. Door de totaal gemeten weestand te delen door de som van de totale 

weerstand en totale coöperativiteit, ontstond een proportie van de mate van weerstand. 

Om de validiteit van de CRCS te waarborgen werden de twee categorieën van het 

Engels naar het Nederlands en weer terug naar het Engels vertaald volgens de back-forward-

methode (Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 2000). Bovendien werd bij een derde 

deel van de cliënten de CRCS door twee getrainde beoordelaars onafhankelijk van elkaar 

gescoord ter beoordeling van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Om de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vast te stellen werden de Intra Class Correlatie-waarden 

berekend middels een two-way random effects model met een absolute overeenstemming als 
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criterium (McGraw & Wong, 1996). Zowel de single als de average ICC-waarden werden 

berekend. Deze waarden geven inzicht in de betrouwbaarheid wanneer een observatie door 

een of meerdere beoordelaars is gedaan. De ICC-waarden waren respectievelijk .98 en .99 

waardoor gesteld kan worden dat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoog was. De overige 

beoordelingen werden vervolgens door één beoordelaar uitgevoerd. 

Behandellengte. Voor het vaststellen van de duur van de behandeling werd de 

startdatum van de einddatum van de behandeling afgetrokken zodat de tijdsduur inzichtelijk 

werd. Voor de berekeningen werd gerekend met een behandelduur in maanden met twee 

decimalen. Bovendien werd de groep respondenten in drieën gedeeld. De subgroepen werden 

verdeeld door een driedeling te maken van meer dan een standaarddeviatie onder en meer dan 

een standaarddeviatie boven het gemiddelde. Hierdoor ontstonden de subgroepen korte, 

gemiddelde en lange behandelduur. 

Analyses 

Alle data-analyses werden uitgevoerd met IBM SPSS (Statistical Packages for the 

Social Sciences) Statistics versie 24 (Nie, 1943). Allereerst werden descriptieve analyses 

uitgevoerd om alle achtergrond- en onderzoeksvariabelen in kaart te brengen. Aan de hand 

van Analyze Patterns of Missing Values werd gekeken naar de missende data met betrekking 

tot gegevens over het behandelproces (aantal PMTO-sessies), de uitkomsten op de CBCL en 

achtergrondinformatie van het gezin (ouderkenmerken: leeftijd, geslacht, relatiestatus, 

opleiding en kindkenmerken: leeftijd, geslacht). Met de Kruskal-Wallis test werd onderzocht 

of de subgroepen verschilden in leeftijd van het kind. Met de Chi-square test werd onderzocht 

of de subgroepen verschilden in zowel het geslacht van het kind als de ouders, apart van 

elkaar.  

Om te kijken naar de relatie tussen de mate van afname in externaliserend 

probleemgedrag van het kind en de mate van ouderlijke weerstand is allereerst het verschil in 
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proporties ouderlijke weerstand onderzocht over drie subgroepen met behulp van de Kruskal-

Wallis test. De analyse voor de onderzoeksvragen zoals gesteld in de huidige studie werd 

gedaan met de totale maat van ouderlijke weerstand. Naar de acht categorieën binnen deze 

totale maat werd niet gekeken voor de analyse van de onderzoeksvragen, wel voor de 

descriptieve analyse.  

Ten tweede werd gekeken naar een correlatie (Spearman) tussen de verschilscore van 

moeders tussen de voor- en nameting op externaliserend gedrag op de CBCL en de proportie 

ouderlijke weerstand die moeder tijdens de behandeling liet zien. In beide gevallen is 

gebruikgemaakt van non-parametrische toetsen omdat aan de assumpties van normale 

verdeeldheid niet kon worden voldaan.  

Om te kijken naar de relatie tussen de mate van ouderlijke weerstand en de lengte van 

de afgeronde behandeling is allereerst het verschil in proporties ouderlijke weerstand 

onderzocht over drie subgroepen met behulp van de Kruskal-Wallis test. De subgroepen 

werden verdeeld door een driedeling te maken van meer dan een standaarddeviatie onder en 

meer dan een standaarddeviatie boven het gemiddelde. Hierdoor ontstonden de subgroepen 

korte behandelduur (0 – 4.94 maanden), gemiddelde behandelduur (4.95 – 8.88 maanden) en 

lange behandelduur (8.89 – en meer maanden).  

Ten tweede werd gekeken naar een correlatie (Spearman) tussen de proportie 

ouderlijke weerstand die moeder tijdens de behandeling liet zien en de lengte van de 

behandeling. Ook hier werd gebruikgemaakt van non-parametrische toetsen omdat aan de 

assumpties van normale verdeeldheid niet kon worden voldaan.  

Resultaten 

Descriptieve analyses 

Tabel 2 geeft inzicht in de proporties ouderlijke weerstand van zowel vaders als 

moeders. Hierin is een gemiddelde proportie totale ouderlijke weerstand en ouderlijke 
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weerstand per subtype van de totale groep respondenten te zien, en een gemiddelde proportie 

totale ouderlijke weerstand en ouderlijke weerstand per subtype, per subgroep. Wat opvalt is 

dat in elke groep zowel vaders als moeders ouderlijke weerstand lieten zien. In subgroep 3 

lieten vaders meer ouderlijke weerstand dan moeders zien. Als gekeken wordt naar de 

ouderlijke weerstandsreactie die onder moeders het meeste naar voren kwam tijdens de 

sessies, dan springt ‘hopeloosheid, beschuldigen en klagen’ erbovenuit. Totaal 28 moeders 

(respectievelijk 88% van de moeders die ouderlijke weerstand tijdens de sessies vertoonden) 

lieten deze reactie zien en deze reactie kwam bovendien het meest voor in subgroep 1. De 

reactie ‘de therapeut uitdagen, confronteren, klagen of oneens zijn’ werd in totaal het minst 

vaak gegeven. De reactie ‘een eigen agenda volgen’ kwam voornamelijk in subgroep 2 naar 

voren. Net als moeders, gaven vaders ook het meest de ouderlijke weerstandsreactie 

‘hopeloosheid, beschuldigen en klagen’. Gezien het beperkte aantal vaders in deze studie en 

hierdoor ook beperkte gegevens van vaders, werd besloten om gegevens van vader niet mee te 

nemen in vervolganalyses omdat de geringe hoeveelheid data over vaders niet betrouwbaar 

genoeg was om te interpreteren.  

Tabel 2 
Aantal en proporties ouderlijke weerstand (totaal en subtypes) op groepsniveau en totale groep 
Weerstand 
M (SD) 

Totaal 
(33 gezinnen) 

Subgroep 1 
(11 gezinnen) 

Subgroep 2 
(12 gezinnen) 

Subgroep 3 
(10 gezinnen) 

Totale weerstand     
   Moeders (n, %) 
   M (SD)+ 

42.55 (25.40) 
(n = 32) 

49.64 (25.76) 
(n = 11) 

37.84 (27.41) 
(n = 11) 

39.93 (23.54) 
(n = 10) 

   Vaders (n, %) 
   M (SD)++ 

36.46 (24.93) 
(n = 19) 

40.35 (35.39) 
(n = 5) 

28.61 (14.33) 
(n = 8) 

43.68 (27.77) 
(n = 6) 

Per type weerstand     
De therapeut 
uitdagen, 
confronteren, klagen 
of oneens zijn 

    

   Moeders (n, %) 
   M (SD)+ 

10 (31%) 
10.57 (8.31) 

3 (27%) 
6.26 (3.45) 

3 (27%) 
12.25 (13.24) 

4 (40%) 
12.54 (7.46) 

   Vaders (n, %) 
   M (SD)++ 

5 (26%) 
5.77 (2.40) 

1 (20%) 
7.61 (3.24) 

1 (13%) 
5.41 (0.00) 

2 (33%) 
4.13 (0.57) 

Hopeloosheid, 
beschuldigen en 
klagen 

    

   Moeders (n, %) 
   M (SD)+ 

28 (88%) 
27.13 (20.23) 

11 (100%) 
30.28 (23.93) 

8 (73%) 
26.87 (24.10) 

9 (90%) 
23.50 (11.35) 

   Vaders (n, %) 
   M (SD)++ 

13 (68%) 
21.30 (16.46) 

4 (80%) 
31.92 (23.86) 

8 (100%) 
18.25 (9.93) 

1 (17%) 
3.26 (0.00) 

Verdedigen     
   Moeders (n, %) 13 (41%) 4 (36%) 4 (36%) 5 (50%) 
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   M (SD)+ 12.80 (12.06) 17.29 (16.05) 13.73 (15.46) 8.45 (4.36) 
   Vaders (n, %) 
   M (SD)++ 

8 (42%) 
16.32 (10.50) 

1 (20%) 
14.62 (0.00) 

4 (50%) 
12.48 (3.95) 

3 (50%) 
21.96 (16.85) 

Intrafamiliaal conflict     
   Moeders (n, %) 
   M (SD)+ 

13 (41%) 
9.07 (8.60) 

5 (45%) 
9.96 (6.01) 

3 (27%) 
8.68 (9.72) 

5 (50%) 
8.41 (11.71) 

   Vaders (n, %) 
   M (SD)++ 

7 (37%) 
19.28 (24.14) 

2 (40%) 
5.76 (1.05) 

1 (13%) 
17.24 (0.00) 

4 (67%) 
26.56 (31.16) 

Eigen agenda volgen     
   Moeders (n, %) 
   M (SD)+ 

14 (44%) 
17.70 (13.50) 

4 (36%) 
24.60 (19.44) 

7 (64%) 
11.94 (9.68) 

3 (30%) 
21.94 (9.86) 

   Vaders (n, %) 
   M (SD)++ 

8 (42%)  
13.63 (11.90) 

3 (60%) 
10.91 (9.33) 

2 (25%) 
5.15 (0.37) 

3 (50%) 
22.01 (14.84) 

+ Gemiddelde en standaarddeviatie zijn gebaseerd op totaal aantal moeders die deze reactie hebben laten zien in deze 
totaal- of subgroep 
++ Gemiddelde en standaarddeviatie zijn gebaseerd op totaal aantal vaders die deze reactie hebben laten zien in deze 
totaal- of subgroep 

 

In Tabel 3 zijn de scores op de voor- en nameting van de CBCL zoals ingevuld door 

moeder te vinden. Hierin is te zien dat op T1 (voormeting) totaal 26 moeders externaliserend 

probleemgedrag van hun kind in de klinische range rapporteerden. Op T2 (nameting) 

rapporteerden nog 18 moeders externaliserend probleemgedrag van hun kind in de klinische 

range. In de totale groep is dan ook een afname van het aantal kinderen met externaliserende 

gedragsproblemen in de klinische range te zien. Als gekeken wordt naar de subgroepen, dan is 

te zien dat bij afronding van PMTO alle kinderen in subgroep 3 zich in de niet klinische range 

van externaliserende gedragsproblemen volgens moeder bevinden. 

Tabel 3 
Externaliserende gedragsproblemen voor en na de behandeling 
CBCL 

M (SD) 
Totaal 
(33 gezinnen) 

Subgroep 1 
(11 gezinnen) 

Subgroep 2 
(12 gezinnen) 

Subgroep 3 
(10 gezinnen) 

     
Voormeting+ 

M (SD) 
66.55 (8.49) 67.82 (7.11) 66.08 (10.37) 65.70 (8.10) 

     Klinisch 26 9 10 7 
     Niet klinisch 7 2 2 3 
Nameting+ 59.70 (10.60) 69.45 (6.58) 58.92 (8.85) 49.9 (5.65) 
     Klinisch 18 10 8 0 
     Niet klinisch 15 1 4 10 
+ T-score ≤ 62 = normale problematiek, T-score ≥ 63 = klinische problematiek 

 

De gemiddelde behandelduur in maanden van de gehele groep bedroeg 6.91 maanden 

(SD = 1.92). Subgroep 1 had een gemiddelde van 6.40 maanden (SD = 1.98), subgroep 2 had 

een gemiddelde van 7.84 maanden (SD = 1.90) en subgroep 3 een gemiddelde van 6.36 

maanden (SD = 1.60). 
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De relatie tussen ouderlijke weerstand aan het begin van de PMTO-behandeling en 

verandering in externaliserend probleemgedrag van het kind 

De Kruskal-Wallis test werd gebruikt om het verschil in proporties weerstand tussen 

de drie groepen (lage, middelmatige en grote verandering) te onderzoeken. Uit de resultaten 

bleek dat de drie groepen niet significant van elkaar verschillen op de mate waarin zij 

ouderlijke weerstand laten zien (H(2) = 1.34, p = .512, met een mean rank score van 19.68 

voor subgroep 1, 15.17 voor subgroep 2 en 16.25 voor subgroep 3).  

Vervolgens werd met de rangcorrelatie van Spearman gekeken naar de lineaire 

samenhang tussen de verschilscore van moeders tussen de voor- en nameting van het 

externaliserend gedrag van hun kind op de CBCL en de proportie ouderlijke weerstand die 

moeder tijdens de behandeling liet zien. Uit de resultaten bleek dat er geen lineair verband 

bestond tussen deze twee factoren (rs = -.185, p = .310).  

De relatie tussen ouderlijke weerstand aan het begin van de PMTO-behandeling en de 

lengte van de afgeronde behandeling 

De Kruskal-Wallis test werd eveneens gebruikt om het verschil in proporties 

weerstand tussen de drie groepen (korte, gemiddelde en lange behandelduur) te onderzoeken. 

Uit de resultaten bleek dat de drie groepen niet significant van elkaar verschillen op ouderlijke 

weerstand (H(2) = .43, p = .807, met een mean rank score van 19.00 voor subgroep 1, 16.11 

voor subgroep 2 en 15.70 voor subgroep 3). 

Vervolgens werd met de rangcorrelatie van Spearman gekeken naar de lineaire 

samenhang tussen de proportie ouderlijke weerstand die moeder tijdens de behandeling liet 

zien en de lengte van de behandeling. Uit de resultaten bleek dat er geen lineair verband 

bestond tussen deze twee factoren (rs = -.024, p = .896). 



OUDERLIJKE WEERSTAND BIJ PMTO 21 

Discussie 

Om een reëel beeld te krijgen van efficiëntie bij de behandeling van externaliserend 

probleemgedrag van jeugdigen is het belangrijk om in kaart te brengen welke invloed 

verschillende factoren hebben op het succes van de PMTO-behandeling, zoals welke invloed 

ouderfactoren hierin hebben. Het doel van de huidige studie was dan ook om meer inzicht te 

krijgen in de rol die ouderlijke weerstand speelt in de PMTO-behandeling. Hiervoor werd 

onderzocht in hoeverre ouderlijke weerstand een rol speelt bij verandering in kindgedrag en in 

de duur van de behandeling. Gebaseerd op de bevindingen van Patterson et al. (1994) werd 

verwacht dat ouderlijke weerstand tijdens de PMTO-behandeling een stagnerend effect zou 

hebben op verandering in kindgedrag en er bovendien voor zou zorgen dat de PMTO-

behandeling meer sessies in beslag zou nemen. In tegenstelling tot deze hypothese werd in de 

huidige studie geen verband gevonden tussen de hoeveelheid ouderlijke weerstand en zowel 

verandering in probleemgedrag van het kind als de lengte van de behandeling.  

Dat geen significant verband werd gevonden in de huidige studie kan mogelijk 

verklaard worden doordat de onderzoeksgroep uit deze studie uit slechts 33 gezinnen bestond 

(en de onderzoeksgroep uit de studie van Patterson et al. (1994) uit 70 klinische gezinnen). 

Eerder werd berekend dat voor een groot effect de onderzoeksgroep uit 66 gezinnen moest 

bestaan. De onderzoeksgroep viel uiteindelijk lager uit dan de gewenste 66 gezinnen omdat 

het coderen van het filmmateriaal meer tijd in beslag nam dan haalbaar was in het tijdsbestek 

waarin dit onderzoek moest worden afgerond. De resultaten uit de huidige studie dienen dan 

ook voorzichtig geïnterpreteerd te worden alvorens een uitspraak kan worden gedaan over de 

rol van ouderlijke weerstand bij PMTO-behandelingen. Het zou kunnen dat wel een 

significant effect naar voren zou komen als de onderzoeksgroep uit de huidige studie groter 

was. Een grotere steekproef zorgt bovendien voor een lagere kans op het vinden van een 

onterecht effect (Bryman, 2016). 
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Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat in de huidige studie alleen gezinnen 

geïncludeerd werden waarbij een voor- en nameting van de CBCL aanwezig was, waardoor 

alleen gezinnen met een afgeronde behandeling werden geïncludeerd en drop-outs niet 

werden meegenomen in deze studie. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat ouderlijke 

weerstand tijdens de behandeling een negatief effect had op het succes van de behandeling, 

langere behandelingen en op drop-outs (Patterson et al., 1994). Het is daarom aannemelijk dat 

ouders met de meeste weerstand niet in dit onderzoek zijn meegenomen. Bovendien werd bij 

de informatieverzameling geen rekening gehouden met een voor- en nameting van de CBCL 

van zowel moeder als vader. Als gegevens van de CBCL van zowel moeder als vader 

compleet waren had dit ook voor een completer beeld gezorgd wat betreft de rol die 

ouderlijke weerstand speelt in de PMTO-behandeling van beide ouders.  

Naast bovengenoemde methodologische verklaringen is er wellicht ook een 

inhoudelijke verklaring voor het gevonden resultaat. Ouderlijke weerstand komt namelijk niet 

alleen voort uit de mate van intern conflict met betrekking tot verandering van de ouders (ook 

wel ambivalentie genoemd), maar ook vanuit de manier waarop de therapeut reageert op deze 

ambivalentie (Moyers & Rollnick, 2002). Meer specifiek, uit het onderzoek van Miller et al. 

(1993) kwam naar voren dat het door de therapeut overvragen van de cliënt of het direct 

willen opleggen van verandering in het gedrag van de cliënt werd geassocieerd met hogere 

niveaus van ouderlijke weerstand, terwijl ondersteunende benaderingen deze weerstand juist 

verminderen. Het kan zijn dat de therapeuten uit de huidige studie goed in staat waren om 

weerstand op te vangen waardoor de PMTO-behandeling ondanks de aanwezige ouderlijke 

weerstand, toch succesvol konden worden afgesloten. Het identificeren en veranderen van 

ouderlijke weerstand is dan ook een indirecte determinant voor een succesvolle behandeling 

(Patterson et al, 1985).  
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Een sterk punt van deze studie is de basis die gelegd is voor het ontwikkelen van een 

betrouwbaar instrument om de mate van ouderlijke weerstand te kunnen meten. In de huidige 

studie werd gebruik gemaakt van de manier waarop ouderlijke weerstand werd gecodeerd in 

het onderzoek van Patterson et al. (1994). Omdat het instrument complex en niet meer 

toereikend was voor deze tijd, werd in samenwerking met Marion Forgatch een nieuwe versie 

van het instrument ontworpen gebaseerd op de inhoudelijke kenmerken van ouderlijke 

weerstand die in het onderzoek van Patterson en Forgatch (1994) jaren geleden werden 

gedefinieerd. Om dit instrument bruikbaar en betrouwbaar te maken voor het vaststellen van 

de mate van ouderlijke weerstand in een oudertraining zoals PMTO in zijn huidige vorm, 

werden allereerst de twee categorieën (weerstand- en coöperatieve reacties) van het Engels 

naar het Nederlands en weer terug naar het Engels vertaald volgens de back-forward-methode 

(Beaton et al., 2000). Dit heeft ervoor gezorgd dat de inhoudelijke beschrijvingen van de 

verschillende typen weerstandsgedragingen op een goede linguïstische manier vertaald 

werden naar het Nederlands. Tot slot was de onderzoeker blind voor tot welke subgroep de 

gezinnen behoorden bij het coderen van ouderlijke weerstand waardoor de mate van 

ouderlijke weerstand zonder impliciete bias werd vastgesteld. 

Daarnaast was de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zeer hoog, en dat betekent dat 

kenmerken van de beoordelaars geen invloed hebben gehad op het coderen van ouderlijke 

weerstand (Field, 2009). Onderzoekers lijken dus goed te trainen in het coderen van 

ouderlijke weerstand volgens de nieuwe versie van het instrument zoals gebruikt in de huidige 

studie. Het ontworpen instrument waarmee de maat van ouderlijke in de huidige studie werd 

vastgesteld, lijkt betrouwbaar genoeg om uit te werken naar een algemeen instrument voor het 

vaststellen van ouderlijke weerstand binnen oudertrainingen in Nederland. 

Ondanks dat in de huidige studie geen relatie werd gevonden tussen ouderlijke 

weerstand en zowel de uiteindelijke verandering in het probleemgedrag van het kind als de 
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hoeveelheid sessies die de behandeling in beslag nam, wordt aangeraden om in de praktijk 

wel gebruik te maken van de informatie die we tot nu toe over ouderlijke weerstand hebben 

uit voorgaand onderzoek. We weten dat de reactie van de therapeut gepaard gaat met hogere 

of lagere niveaus van cliëntweerstand (Westra, Aviram, Connors, Kertes, & Mariyam, 2012), 

en dat beginnende therapeuten vaak meer weerstand van cliënten ondervinden dan meer 

ervaren therapeuten (Chamberlain et al., 1984). Als de therapeut ouderlijke weerstand op tijd 

in de behandeling leert te herkennen, kan hij hierop interveniëren zodat de behandeling 

uiteindelijk wel succesvol kan worden afgesloten. Het is daarom belangrijk dat therapeuten, 

en voornamelijk beginnende therapeuten, getraind worden op het herkennen van de 

verschillende typen weerstandsreacties van ouders en hoe je hierop adequaat kunt reageren.  

In vervolgonderzoek wordt aangeraden een grotere steekproef te gebruiken voor het 

vaststellen van de mate van ouderlijke weerstand en daar drop-outs in mee te nemen. Door 

gezinnen te includeren met zowel een afgeronde als niet afgeronde behandeling, kan 

onderzocht worden welke mate van ouderlijke weerstand bijvoorbeeld zorgt voor het 

voortijdig afbreken van de behandeling. Daarnaast zorgt niet alleen het includeren van drop-

outs voor een completer beeld wat betreft de rol die ouderlijke weerstand speelt in de PMTO-

behandeling, ook het doen van meerdere metingen van de mate van ouderlijke weerstand 

zorgt voor meer informatie. Interessant is bijvoorbeeld om te onderzoeken welke mate van 

ouderlijke weerstand, op welk moment in de behandeling, zorgt voor een niet succesvolle 

afsluiting van de PMTO-behandeling. Bovendien kan aan de hand van meerdere observaties 

wellicht een uitspraak worden gedaan over verschillende patronen in de mate van ouderlijke 

weerstand gedurende de behandeling. Zoals welke ouders ook aan het einde van de PMTO-

behandeling nog ouderlijke weerstand vertonen. Daarom wordt aangeraden om aan het begin, 

in het midden en aan het einde van de PMTO-behandeling te observeren, zoals in het 

onderzoek van Chamberlain et al. (1984) werd gedaan. Om daarnaast meer informatie te 
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krijgen over welke reactie van de therapeut gepaard gaat met welke type weerstandsreactie, is 

het interessant om in vervolgonderzoek ook therapeutgedrag te onderzoeken.  

Concluderend kan worden gesteld dat de huidige studie niet direct aanleiding geeft tot 

het verder onderzoeken van ouderlijke weerstand binnen oudertrainingen. Toch wordt 

vervolgonderzoek aangeraden, omdat resultaten uit voorgaande studies aanleiding geven meer 

kennis over ouderlijke weerstand in de PMTO-behandeling op te doen, daarbij rekening 

houdend met de beperkingen van de huidige studie. Hoe meer kennis beschikbaar, hoe beter 

deze kennis gegeneraliseerd kan worden, hoe beter vroegtijdig gesignaleerd kan worden, 

interventiestrategieën van de therapeut kunnen worden aangepast en de kans op het succesvol 

en efficiënt inzetten van PMTO-behandelingen in Nederland vergroot kan worden (Thijssen 

et al., 2016).   
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