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Samenvatting Conflicten tussen ouders kunnen schadelijke gevolgen

hebben voor kinderen, zoals gedragsproblemen, slaapproblemen en

slechte schoolprestaties. De manier waarop conflicten tussen ouders

benaderd worden lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. In de lite-

ratuur wordt onderscheid gemaakt tussen destructieve en construc-

tieve conflicthantering. Bij destructieve conflicten gebruiken ouders

negatieve conflictstrategieën, zoals dreigend en agressief gedrag of het

negeren van de ander. Bij constructieve conflicten gebruiken ouders tac-

tieken gericht op het toewerken naar een oplossing of het versterken

van de relatie. Het is de vraag of de negatieve gevolgen van conflic-

ten zich ook manifesteren wanneer ouders een constructieve conflict-

strategie hanteren. In deze literatuurstudie is de impact van construc-

tief conflict tussen ouders op de psychosociale problemen en emotio-

nele onveiligheid van kinderen onderzocht. Psychosociale problemen

betreffen internaliserende en externaliserende problemen. Emotionele

onveiligheid betreft de onveiligheid die kinderen ervaren binnen het

gezin. De resultaten van de studies toonden geen of een negatief ver-

band tussen constructief conflict en psychosociale problemen en een

negatief verband tussen constructief conflict en emotionele onveilig-

heid. Als ouders op een constructieve manier met conflict omgaan

lijkt dit zodoende niet te leiden tot negatieve gevolgen voor de kinde-

ren.

Trefwoorden conflict tussen ouders, constructief conflict, internalise-

rende problemen, externaliserende problemen, emotionele onveiligheid

1 Inleiding

In ieder gezin komen meningsverschillen en conflicten tussen ouders voor (Warmuth et

al., 2020). Er kunnen echter verschillen bestaan in de frequentie waarmee deze conflicten

plaatsvinden. Daarbij is er veel variatie in het gedrag dat ouders gedurende de conflicten

vertonen. Sommige ouders voeren openlijk conflict door te schreeuwen, de partner te
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slaan of door met spullen te gooien, terwijl andere ouders juist heimelijk conflicten

voeren, bijvoorbeeld door elkaar te negeren (Simpson, 2020).

Conflicten tussen ouders kunnen ernstige negatieve gevolgen hebben voor kinderen.

Kinderen die blootgesteld worden aan veel conflict tussen ouders hebben bijvoorbeeld

een hoger risico op psychosociale problemen dan kinderen in harmonieuze gezinnen

(Davies et al., 2012). Zo blijkt uit de meta-analyse van Van Eldik en collega’s (2020) dat er

een robuust verband is tussen conflict tussen ouders en externaliserende en internalise-

rende problemen bij kinderen. Kinderen kunnen als gevolg van conflicten tussen ouders

aanpassingsproblemen ontwikkelen zoals agressie, antisociale gedragsstoornissen, angst

en depressieve klachten (McCoy et al., 2013). Bovendien is conflict tussen ouders een

voorspeller voor slaapproblemen bij kinderen en is er een verband gevonden tussen con-

flict tussen ouders en slechte schoolprestaties van kinderen (Harold & Sellers, 2018). Uit

onderzoek bij kinderen van gescheiden ouders blijkt dat frequente en intense conflicten

tussen ouders geassocieerd kunnen worden met lagere niveaus van sociale competentie

en zelfvertrouwen bij deze kinderen (Van Dijk et al., 2020). Kortom, conflicten zijn een

belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling en het functioneren van kinderen.

Van oudsher wordt er dus een direct verband gevonden tussen conflicten tussen

ouders en negatieve uitkomsten bij kinderen. Het beeld lijkt echter genuanceerder te

zijn. De invloed van conflicten tussen ouders op hetwelzijn en functioneren van kinderen

lijkt namelijk afhankelijk te zijn van de manier waarop deze conflicten gevoerd worden

(Warmuth et al., 2020). In de literatuur worden verschillende vormen van conflicthante-

ring onderscheiden, waaronder destructief conflict en constructief conflict. Destructief

conflict omvat negatieve gedragingen zoals kritiek leveren op de ander, geweld, de ander

bedreigen of beledigen, vijandigheid en zich terugtrekken of de ander negeren (Craft et

al., 2021). Constructief conflictgedrag is daarentegen juist gericht op het toewerken naar

een positieve en productieve oplossing van het conflict. Er kan hierbij gedacht worden

aan de ander ondersteunen, respect en affectie tonen en actief luisteren naar wat de

ander zegt (Craft et al., 2021).

Van destructieve conflicten tussen ouders is bekend dat deze negatieve gevolgen met

zich mee kunnen brengen voor hun kinderen. Zo hangen destructieve conflicten samen

met psychosociale problemen, zoals internaliserende en externaliserende problematiek

(Hosokawa & Katsura, 2019). Bovendien is meer destructief conflict tussen ouders gerela-

teerd aan lagere niveaus van zelfcontrole van hun kinderen (Hosokawa & Katsura, 2017).

Verder blijkt dat destructief conflict tussen ouders geassocieerd wordt met meer emotio-

nele onveiligheid bij kinderen (Lee et al., 2019). De emotionele veiligheidstheorie stelt dat

kinderen de behoefte hebben om zich veilig te voelen in de gezinscontext (Kopystynska

et al., 2017). Als kinderen vaak worden blootgesteld aan vijandigheid en agressie tussen

ouders, kan dit een dreiging zijn voor het gevoel van emotionele veiligheid van kin-

deren en kan dat aanpassingsproblemen bij kinderen tot gevolg hebben (Kopystynska

et al., 2017). Uit het onderzoek van Lee et al. (2019) blijkt bovendien dat emotionele

onveiligheid een mediërende rol speelt in het verband tussen destructief conflict en
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de gedragsproblemen van kinderen. Wanneer ouders meer destructief conflictgedrag

vertonen, gaat dit voor hun kinderen gepaardmetmeer emotionele onveiligheid, hetgeen

een voorspeller is voor de mate van gedragsproblemen die de kinderen vertonen. Al met

al kunnen destructieve conflicten tussen ouders zeer nadelig zijn voor het welzijn en

functioneren van kinderen.

Destructief conflict tussen ouders leidt er dus toe dat de betrokken kinderen in de

gezinscontext minder emotionele veiligheid ervaren, met als gevolg gemiddeld meer

psychosociale problemen. Op basis van de veronderstelling dat conflicten tussen ouders

in het algemeen schadelijk zijn voor de kinderen, zou de verwachting kunnen zijn dat

ook constructief conflict nadelig is voor betrokken kinderen. Het is echter de vraag of

inderdaad eenzelfde verband gevonden wordt bij constructief conflict. Bij constructief

conflict tussen ouders wordt namelijk verondersteld dat het gevoel van veiligheid behou-

den blijft, doordat kinderen leren dat problemen tussen hun ouders opgelost zullen

worden en daarmee de harmonie binnen het gezin behouden blijft (McCoy et al., 2009).

Bovendien blijken kinderen bij constructief conflict tussen ouders minder geneigd om

tussenbeide te komen of betrokken te raken bij het conflict (McCoy et al., 2009).

Hoewel het onderzoek naar constructief conflict schaars is, lijkt het beschikbare

onderzoek er inderdaad op te duiden dat de negatieve gevolgen van constructief conflict

beperkt zijn. Mogelijk kan constructief conflict juist bijdragen aan de sociale vaardighe-

den van de kinderen (Hosokawa&Katsura, 2017). Constructieve conflicten tussen ouders

kunnen er volgens Hosokawa en Katsura (2019) voor zorgen dat kinderen probleem-

oplossende vaardigheden en effectieve manieren van communicatie aanleren. Deze

vaardigheden zijn gunstig voor het ontwikkelen van positieve sociale relaties (Hosokawa

& Katsura, 2019). Op basis van de huidige literatuur over constructief conflict lijkt het

dus ook mogelijk dat conflict positieve gevolgen heeft.

Het zou dus zo kunnen zijn dat de schadelijke invloed van conflicten tussen ouders

alleen of voornamelijk uitgaat van conflicten die destructief van aard zijn. Daarbij lijkt

emotionele onveiligheid eenmediërende factor te zijn in het verband tussen constructief

conflict en het welzijn en functioneren van kinderen (McCoy et al., 2009). Met andere

woorden, mogelijk treden de negatieve uitkomsten alleen op wanneer de kinderen erva-

ren dat de veiligheid binnen de gezinscontext bedreigd wordt, zoals dat het geval is bij

destructieve conflicten, maar niet bij constructieve conflicten tussen ouders.

Wetenschappelijk onderzoek naar constructief conflict is maatschappelijk relevant,

omdat interventies hierop ingericht kunnen worden. Wanneer uit onderzoek naar voren

komt dat conflicten in het algemeen schadelijk zijn voor kinderen, kunnen interventies

dusdanig ingericht worden dat ouders leren dat zij het beste conflicten kunnen proberen

te voorkomen. Als onderzoek daarentegen laat zien dat de kwaliteit van het conflict

een grotere rol speelt dan de kwantiteit van de conflicten kunnen ouders constructieve

conflictvaardigheden aangeleerd krijgen. Ondanks deze maatschappelijk relevantie van

kennis over constructieve conflicthantering bestaat er, voor zover de auteurs bekend,

geen overzicht van literatuur hierover. Dit artikel zet de informatie hierover op een rij.
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De onderzoeksvraag luidt: Welke impact heeft constructief conflict tussen ouders op de

psychosociale problemen en emotionele onveiligheid van kinderen?

2 Methode

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een systematische literatuurstudie uitge-

voerd. Hierbij verstaan we onder ‘constructief conflictgedrag’ tussen ouders gedrag dat

zich richt op het toewerken naar een positieve en productieve oplossing voor het con-

flict. Psychosociale problemen van kinderen omvatten in dit artikel internaliserende en

externaliserende problemen. Zowel artikelen die daarbij het onderscheid tussen inter-

naliserende en externaliserende problemen maken als studies die dit niet doen zijn

meegenomen. Emotionele onveiligheid omvat de mate van onveiligheid die kinderen

binnen de gezinscontext ervaren. Studies met kinderen van geboorte tot en met een

leeftijd van achttien jaar zijn beschouwd. Literatuur is gezocht tussen maart en juni

2021, via Scopus, aan de hand van de volgende zoektermen: (interparental ormarital or

parent*) and (“conflict resolution” or “effective argument” or “constructive parenting” or

“constructive conflict” or “cooperative conflict” or “positive fight”). Hierbij is gefilterd op

jaartal en taal: alleen Engelstalige artikelen die niet ouder dan tien jaar waren, werden

meegenomen. Dit leverde in totaal 339 resultaten op. Twee onderzoekers hebben onaf-

hankelijk van elkaar de titels en samenvattingen doorgelezen. Hierbij zijn de volgende

selectiecriteria gebruikt: 1) het artikel ging in op conflicten tussen ouders, constructief

conflict en de invloed daarvan op de psychosociale problemen of de emotionele onveilig-

heid van kinderen; 2) de artikelen waren peer-reviewed. Wanneer er discrepanties waren,

hebben de onderzoekers dit bediscussieerd en zijn daarna samen tot een beslissing geko-

men. Hierbij bleven 36 potentieel relevante artikelen over. Vervolgens is op basis van de

volledige artikelen een selectie gemaakt. Er zijn drie artikelen geëxcludeerd, omdat deze

zich richtten op coöperatief conflict in plaats van constructief conflict tussen ouders.

Deze zijn uitgesloten, omdat coöperatief in deze artikelen een breder concept betrof dan

constructief conflict tussen ouders. Bovendien zijn enkele studies uitgesloten, omdat

daarin gekeken werd naar andere uitkomstenmaten dan psychosociale problemen en

emotionele onveiligheid, waaronder de opvoedpraktijken van ouders. Dit resulteerde

uiteindelijk in negen relevante artikelen. Een overzicht van dit selectieproces is te zien

in Figuur 1. Bij het selecteren van de artikelen zijn de richtlijnen van prisma (Prefer-

red Reporting Items for Systematic Reviews andMeta-Analyses) gebruikt (Liberati et al.,

2009).

Naast het zoeken via Scopus is de sneeuwbalmethode gebruikt. Er is in de referentie-

lijst van de geselecteerde artikelen gekeken naar relevante artikelen. Deze artikelen zijn

eerst geselecteerd op basis van titel en samenvatting. Vervolgens zijn de gehele artikelen

gelezen. Relevante artikelen werden geïncludeerd in het onderzoek. Dit was voor twee

artikelen het geval (zie Figuur 1).
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Figuur 1 Stroomschema selectie artikelen

De data uit de artikelen zijn geanalyseerd met behulp van een analysetabel in Excel.

In deze tabel werd door de eerste auteur aangegeven of er voldaan werd aan de selectie-

criteria, of er een vergelijking gemaakt werd tussen constructief conflict en destructief

conflict en of er een vergelijking gemaakt werd tussen constructief conflict en andere

conflictstrategieën. Ook werd vastgesteld hoe de centrale constructen gemeten werden

en wie de informanten waren. Met betrekking tot de steekproef werd het aantal par-

ticipanten en de leeftijd van de kinderen beschreven. Tot slot werden de belangrijkste

resultaten uit het artikel samengevat. Dit betreft een korte beschrijving van gevonden

verbanden tussen conflict tussen ouders en het welzijn en functioneren van kinderen,

voornamelijk op basis van de samenvatting en de resultaten- en conclusiesecties van de

artikelen. Bij de analyse van de data uit de artikelen was geen sprake van dubbelcodering.

Bij twijfel over de manier waarop een onderdeel van de tabel ingevuld moest worden,

vond dialoog plaats tussen alle auteurs om in samenspraak tot overeenstemming te

komen.

3 Resultaten

In totaal leverde de literatuurstudie elf relevante publicaties op (gemarkeerd met een *

in de Referentielijst). In één daarvan, het artikel van Davies et al. (2012), worden twee

studies beschreven die als twee afzonderlijke studies meegenomen zijn in deze review.
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Uiteindelijk heeft deze review dus betrekking op in totaal twaalf studies. Tabel 1 geeft

een overzicht van het onderzoeksdesign van de twaalf resulterende studies.

Afgezien van de studie van Du Rocher Schudlich et al. (2019), gebruikten alle studies

vragenlijsten om constructief conflict tussen ouders temeten. In de studie vanDu Rocher

Schudlich et al. (2019)werden observaties gebruikt omconstructief conflict tussen ouders

te meten. In de studie vanWarmuth et al. (2020) werden zowel vragenlijsten als observa-

ties gebruikt om constructief conflict te meten. In vier studies werd er door de informant

gerapporteerd over het constructieve conflictgedrag van beide ouders (Kopystynska et

al., 2017; Lee et al., 2019; Davies et al., 2012, studie 1; Zemp et al., 2020). In vijf studies werd

er door de informant gerapporteerd over het conflictgedrag van de informant zelf én het

conflictgedrag van de andere ouder (Cheung, 2021; Cheung et al., 2016; Coln et al., 2013;

Davies et al., 2012, studie 2; Lee et al., 2020;Warmuth et al., 2020). In de studie van Craft

et al. (2021) rapporteerden vaders en moeders alleen over hun eigen conflictgedrag.

Van de twaalf studies maken negen studies de vergelijking tussen constructief conflict

en destructief conflict (Cheung et al., 2016; Coln et al., 2013; Davies et al., 2012, studie 1 en

2; DuRocher Schudlich et al., 2019; Kopystynska et al., 2017; Lee et al., 2019, 2020;Warmuth

et al., 2020). Daarbij is in de studies van Lee et al. (2019, 2020) constructief conflict zowel

met destructief conflict als geweld tussen ouders vergeleken. Du Rocher Schudlich en

collega’s (2019) vergeleken constructief conflict met destructief conflict en depressief

conflict, dat wil zeggen conflict dat gekenmerkt wordt door teruggetrokken gedrag en

uitingen van verdriet door de ouders. In één studie (Craft et al., 2021) wordt de vergelijking

gemaakt tussen een constructieve conflictstrategie, een boze conflictstrategie (fysiek of

verbaal agressief, defensief en vijandig gedrag), een depressieve conflictstrategie (con-

flictvermijdend en teruggetrokken gedrag) en een toegeeflijke conflictstrategie (toegeven

en weinig moeite doen om de eigen kant van het verhaal toe te lichten). Verder zijn er

twee studies uitsluitend op constructief conflict gericht; zij maakten geen vergelijking

tussen constructief conflict en een andere vorm van conflict (Cheung, 2021; Zemp et al.,

2020).

Zoals te zien is in Tabel 1, varieert de leeftijdsgroep van de participanten tussen de stu-

dies. Vijf studies keken naar de impact van constructief conflict tussen ouders op baby’s

en peuters (Du Rocher Schudlich et al., 2019; Davies et al., 2012, studie 2; Kopystynska et

al., 2017; Lee et al., 2019, 2020). Deze studies richtten zich op kinderen in de leeftijd van

nul tot drie jaar. Vijf studies werden uitgevoerd bij kinderen in de leeftijd tussen drie en

twaalf jaar (Cheung, 2021; Craft et al., 2021; Coln et al., 2013; Warmuth et al., 2020; Zemp

et al., 2020). Twee studies hebben adolescenten onderzocht (Cheung et al., 2016; Davies

et al., 2012, studie 1). Deze studies richtten zich op kinderen in de leeftijd van twaalf tot

veertien jaar.

Vrijwel alle studies (n = 9) hadden een cross-sectioneel onderzoeksdesign (Cheung,

2021; Coln et al., 2013; Craft et al., 2021; Davies et al., 2012, studie 1; Du Rocher

Schudlich et al., 2019; Kopystynska et al., 2017; Lee et al., 2020;Warmuth et al., 2020; Zemp

et al., 2020). Uitzonderingen zijn de studies van Cheung et al. (2016), Davies et al. (2012),
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Tabel 1 Overzicht van onderzoekdesigns van de geïncludeerde studies in de review

Studie Doel Participan-
ten

Hoe geme-
ten?*

Informant Vergelijking Onderzoek-
design

Risico’s voor
bias

Cheung
(2021)

Kijkt naar
emotionele
onveiligheid als
mediator in het
verband tussen
constructief
conflict en
internalise-
rende en exter-
naliserende
problemen en
de modere-
rende rol van
vermijding van
desintegratie

70 ouders
van kinde-
ren ≥ 3 jaar
oud

Vragen-
lijsten:
hs, mads,
sims-pr en
sdq

Moeders en
vaders

N.v.t. Cross-
sectioneel
design
Regressie

Context: uitge-
voerd in China
Zelfrapportage

Cheung et
al. (2016)

Kijkt naar
wederzijdse
verbanden tus-
sen constructief
conflict en
emotionele
onveiligheid
van adolescen-
ten

272 gezin-
nen met
adolescen-
ten

Vragen-
lijsten:
cps en sis

Moeders,
vaders en
adolescen-
ten

Destructief
conflict

Longitudinaal
Regressie

Duur van
onderzoek
relatief kort

Craft et al.
(2021)

Onderzoeken
of constructief
conflict gere-
lateerd is aan
gedragsproble-
men op latere
leeftijd

150 koppels
die voor het
eerst ouders
werden

Vragen-
lijsten:
crsi en
basc-trs

Boos, depressief
en toegeeflijk

Cross-
sectioneel
Regressie

Steekproef
heeft laag
inkomen en
mist etnische
diversiteit.

Coln et al.
(2013)

Verband tussen
constructieve
conflicten en
internalise-
rende en exter-
naliserende
problemen
bij kinderen
onderzoeken

121
getrouwde
moeders
van kinde-
ren, 6–12
jaar oud

Vragen-
lijsten:
cps
en cbcl

Moeders Destructief Cross-
sectioneel
Regressie

Eén informant
gebruikt

Davies et al.
(2012),

Kijken naar
gezamen-
lijke rol van
destructief en
constructief
conflict voor
het voorspellen
van emotionele
onveiligheid en
psychologische
problemen

Gedeelde
methode
variantie en
gedeelde infor-
mantvariantie
kunnen niet
worden uitge-
sloten

Studie 1 250 adoles-
centen en
hun ouders

Vragen-
lijsten:
cps, Secu-
rity in the
Inteparental
Subsystem,
ysr en cbcl

Primaire
verzorger
(over het
algemeen
moeders)

Destructief
conflict

Cross-
sectioneel
Regressie
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Tabel 1 Overzicht van onderzoekdesigns van de geïncludeerde studies in de review (vervolg)

Studie Doel Participan-
ten

Hoe geme-
ten?*

Informant Vergelijking Onderzoek-
design

Risico’s voor
bias

Studie 2 201 2-jarigen
en hun
moeders

Vragen-
lijsten,
interviews
en obser-
vaties:
mads, cps,
idi en cbcl

Moeders Destructief
conflict

Longitudinaal
Regressie

Du Rocher
Schudlich et
al. (2019)

Verbanden tus-
sen ouderlijke
depressiesymp-
tomen, conflict
tussen ouders,
opvoedgedrag
en emotionele
onveiligheid
onderzoeken

74 gezinnen
met baby’s,
6–14 maan-
den oud

Observaties Moeders en
vaders

Destructief en
depressief

Cross-
sectioneel
Correlatie

Kleine steek-
proef

Kopystynska
et al. (2017)

Relaties tussen
constructief
conflict en
emotionele
onveiligheid
onderzocht

3722 kop-
pels die in
verwach-
ting waren
of een baby
hadden <3
maanden
oud

Vragen-
lijsten:
sims-pr

Moeders en
vaders

4 profielen:
Beiden con-
structief, bei-
den destructief,
vader construc-
tief/moeder
destructief,
vader destruc-
tief/moeder
constructief

Cross-
sectioneel
Latent profile
analysis en
Chi-kwadraats-
toets

Perceptie
gemeten in
plaats van
gedrag

Lee et al.
(2019)

Relatie tussen
construc-
tief conflict
en gedrags-
problemen
onderzocht
en gekeken
naar de rol van
emotionele
onveiligheid
hierbij

1297 met
baby’s, 15
maanden
oud

Vragen-
lijsten:
bpi

Moeders Destructief
conflict en
geweld tussen
ouders (interpa-
rental violence)

Semi-
longitudinaal
design
Regressie

Semi-
longitudinaal
design, alleen
rapportage
door moeders

Lee et al.
(2020)

Verbanden tus-
sen construc-
tief conflict,
emotionele
onveiligheid
en gedrags-
problemen
onderzocht
en kijken naar
relatiestatus als
moderator

2691 kop-
pels die in
verwach-
ting waren
of een baby
hadden <3
maanden
oud

Vragen-
lijsten:
bpi en sims-
pr

Moeders en
vaders

Destructief
conflict en
geweld tussen
ouders (interpa-
rental violence)

Cross-
sectioneel
Regressie

Zelfrapportage

Warmuth et
al. (2020)

Verbanden tus-
sen constructief
conflict en
internalise-
rende en exter-
naliserende
problemen
bij kinderen
onderzoeken

235 kinde-
ren van 6
jaar

Vragen-
lijsten en
observaties:
cps en cbcl

Moeders en
vaders

Destructief
conflict

Cross-
sectioneel
Regressie

Steekproef was
vrij homogeen
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Tabel 1 Overzicht van onderzoekdesigns van de geïncludeerde studies in de review (vervolg)

Studie Doel Participan-
ten

Hoe geme-
ten?*

Informant Vergelijking Onderzoek-
design

Risico’s voor
bias

Zemp et al.
(2020)

Verband tussen
constructieve
conflicten en
psychologische
van kinderen
onderzoeken

289 moe-
ders van
kinderen,
3–8 jaar oud

Vragen-
lijsten:
Commu-
nication
Patterns
Question-
naire en sdq

Moeders Geen vergelij-
king (destruc-
tieve scores zijn
uitgesloten)

Cross-
sectioneel
Regressie

Zelfrapportage
van alleen
moeders,
vaders werden
uitgesloten

Noot. hs = Harmony Scale; mads = Managing Affect and Differences Scale; sims-pr = Security in the Mari-

tal Substem-Parent Report Inventory; sdq = Strengths and Difficulties Questionnaire; cps = Conflicts and

Problem-Solving Scales; sis = Security in the Interparental Subsystems Scales; crsi = Conflict Resolution

Style Inventory; basc-trs = Behavior Assessment System for Children-Teacher Rating Scale; cbcl = Child

Behavior Checklist; ysr = Youth Self Report; idi = Interparental Disagreement Interview; bpi = Behavior

Problems Index.

studie 2 en Lee et al. (2019). Bij de studies van Cheung et al. (2016) en Davies et al. (2012),

studie 2 is er sprake van een longitudinaal onderzoeksdesign. In de studie van Lee et al.

(2019) wordt gesproken over een half-longitudinaal design, wat in dit geval betekent dat

constructief conflict tussen ouders eerder gemeten werd dan de gedragsproblemen en

emotionele onveiligheid van kinderen. Er is ook variatie tussen de studies in de grootte

van de steekproef, zie Tabel 1. Het aantal participanten varieert van 70 (Cheung, 2021) tot

3.722 participanten (Kopystynska et al., 2017).

Er zijn drie onderzoeken waarbij er gebruikgemaakt is van data uit het Building Strong

Families-project (Kopystynska et al., 2017; Lee et al., 2019, 2020). Dit project is gericht op

het versterken van de relaties van ongetrouwde koppels met een laag inkomen. Parti-

cipanten moesten aan enkele eisen voldoen. Zij moesten minstens 18 jaar oud zijn en

in verwachting zijn of een baby hebben van minder dan drie maanden oud. Tot slot

moesten zij een romantische relatie hebben, maar mochten zij niet getrouwd zijn bij

de conceptie van hun kind. Data werden op drie momenten verzameld: bij de start van

de studie, toen de baby’s ongeveer 15 maanden waren en toen de kinderen ongeveer 36

maanden oud waren (Kopystynska et al., 2017). De drie studies beschrijven verschillende,

deels overlappende steekproeven en meetmomenten uit het project. De focus van de

onderzoeken is verschillend. Zo deelden Kopystynska et al. (2017) de koppels in naar vier

conflictprofielen. In twee van deze profielen hadden ouders dezelfde conflictstrategie,

dus ofwel allebei een constructieve strategie ofwel allebei een destructieve strategie. In

de andere twee profielen gebruikten de ouders verschillende strategieën, oftewel vader

destructief en moeder constructief ofwel andersom. Lee et al. (2019, 2020) keken naar

het directe verband tussen constructief conflict en gedragsproblemen bij kinderen en

het indirecte verband hiertussen via emotionele onveiligheid. In Lee et al. (2020) is er

daarbij gekeken naar de relatiestatus van ouders als moderator.
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4 Verband tussen Constructief Conflict en Psychosociale Problemen

Negen studies keken naar de relatie tussen constructief conflict en de psychosociale

problemen van kinderen (Cheung, 2021; Coln et al., 2013; Craft et al., 2021; Davies et

al., 2012, studie 1 en 2; Lee et al., 2019, 2020; Warmuth et al., 2020; Zemp et al., 2020).

Hiervan hebben vier studies psychosociale problemen uitgesplitst in internaliserende en

externaliserende problemen (Cheung, 2021; Craft et al., 2021; Coln et al., 2013; Warmuth

et al., 2020). De overige vijf studies hebben dit onderscheid niet gemaakt (Davies et al.,

2012, studie 1 en 2; Lee et al., 2019, 2020; Zemp et al., 2020). Zoals te zien is in Tabel 2

suggereren de resultaten van deze studies dat constructief conflict geassocieerd wordt

met lagere niveaus van psychosociale problemen. Er lijkt dus een negatief verband te

zijn tussen constructief conflict en psychosociale problemen.

Lee et al. (2019, 2020) vonden een negatief verband tussen constructief conflict tussen

ouders en de gedragsproblemen van kinderen. Uit Lee et al. (2020) bleek dat dit verband

werd gemodereerd door de relatiestatus van ouders (getrouwde, samenwonende of niet-

continue gezinnen); het verband was alleen significant bij samenwonende ouders. Uit

studie 1, de cross-sectionele studie van Davies et al. (2012), bleek dat constructief conflict

tussen ouders alleen een significante voorspeller was voor psychosociale problemen als

destructief conflict niet werd meegenomen in de analyses. In studie 2, de longitudinale

studie van Davies et al. (2012) bleek constructief conflict tussen ouders geassocieerd te

zijn met steilere afnames in psychologische problemen na een periode van twee jaar.

In de studie van Zemp et al. (2020) werd geen verband gevonden tussen constructief

conflict zoals gerapporteerd door moeders en de psychologische problemen van hun

kinderen.

4.1 Verband tussen Constructief Conflict en Internaliserende Problemen

De vier studies die het verband tussen constructief conflict van ouders en internalise-

rende problematiek van hun kinderen onderzochten zijn eenduidig in hun resultaten;

zij vonden geen verband (Cheung, 2021; Coln et al., 2013; Craft et al., 2021; Warmuth et

al., 2020). Dit geldt voor studies waarbij constructief conflict tegelijkertijd met inter-

naliserende problematiek gemeten werd (Cheung, 2021; Coln et al., 2013), alsook voor

studies waarbij constructief conflict en internaliserende problematiek op verschillende

leeftijden gemeten werden (Craft et al. 2021; Warmuth et al., 2020).

4.2 Verband tussen Constructief Conflict en Externaliserende Problemen

De resultaten van dezelfde drie studies zijn echter niet eenduidig met betrekking tot het

verband tussen constructief conflict tussen ouders en externaliserende problematiek

van hun kinderen (Cheung, 2021; Coln et al., 2013; Craft et al., 2021; Warmuth et al., 2020).

In de studie door Craft et al. (2021) werd een negatief verband gevonden tussen een
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Tabel 2 Overzicht van resultaten van de geïncludeerde studies in de review

Studie Psycho-

sociale

problemen

Int.

problemen

Ext.

problemen

Emotionele

onveiligheid

Conclusie

Cheung (2021) N.v.t. 0 0 – Bij ouders met een hoog niveau

van vermijding van desinte-

gratie geldt dat constructief

conflict van invloed is op de

emotionele onveiligheid, wat

weer van invloed is op de

gedragsproblemen van kin-

deren.

Cheung et al.

(2016)

N.v.t. N.v.t. N.v.t – Zowel conflictgedrag van moe-

der als van vader draagt bij aan

de emotionele onveiligheid van

adolescenten.

Craft et al.

(2021)

N.v.t. 0 – N.v.t. De mate van constructieve

conflicthantering heeft een

negatieve relatie met externali-

serende problematiek. Er werd

geen verband gevonden tussen

constructief conflict en interna-

liserende problematiek

Coln et al.

(2013)

N.v.t. 0 0 N.v.t. Constructief conflict vertoont

geen samenhang met interna-

liserende of externaliserende

problemen.

Davies et al.

(2012)

Studie 1 0/– N.v.t. N.v.t. 0/– Constructief conflict was geen

significante voorspeller voor

emotionele onveiligheid of

psychologische problemen als

destructief conflict werd mee-

genomen in analyses. Wanneer

er gekeken werd naar de voor-

spellende rol van constructief

conflict los van destructief con-

flict was constructief conflict

aan significant lagere niveaus

van onveiligheid en totale psy-

chologische problemen.
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Tabel 2 Overzicht van resultaten van de geïncludeerde studies in de review (vervolg)

Studie Psycho-

sociale

problemen

Int.

problemen

Ext.

problemen

Emotionele

onveiligheid

Conclusie

Studie 2 – N.v.t. N.v.t. 0 Als destructief conflict werd

meegenomen was constructief

conflict geen voorspeller voor

initiële niveaus van en verande-

ring in emotionele onveiligheid.

Constructief conflict werd wel

geassocieerd met een meer

uitgesproken afname van de

psychologische problemen

van kinderen gedurende de

drie meetmomenten.Wanneer

destructief conflict niet werd

meegenomen: geen significante

verandering in emotionele

onveiligheid van T1 naar T2,

maar constructief conflict werd

wel geassocieerd met significant

lagere niveaus van onveiligheid

op T1.

Du Rocher

Schudlich et al.

(2019)

N.v.t. N.v.t. N.v.t. – Meer constructief conflict gaat

gepaard met minder emotio-

nele onveiligheid.

Kopystynska et

al. (2017)

N.v.t. N.v.t. N.v.t. – Kinderen van wie beide ouders

een relatief hoog niveau van

constructief conflict hanteren

(gecategoriseerd als construc-

tief), zijn minder emotioneel

onveilig dan kinderen bij wie

een van de ouders meer con-

structief en een van de ouders

meer destructief conflictgedrag

vertoont.

Lee et al. (2019) – N.v.t. N.v.t. – Meer gebruik van constructief

conflictgedrag gaat gepaard

met lagere niveaus van emo-

tionele en gedragsproblemen

en emotionele onveiligheid.

Constructief conflict heeft een

indirect effect op emotionele en

gedragsproblemen; dit loopt via

emotionele onveiligheid.
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Tabel 2 Overzicht van resultaten van de geïncludeerde studies in de review (vervolg)

Studie Psycho-

sociale

problemen

Int.

problemen

Ext.

problemen

Emotionele

onveiligheid

Conclusie

Lee et al.

(2020)

– N.v.t. N.v.t. 0/– In getrouwde gezinnen was

constructief conflict gerappor-

teerd door vader geassocieerd

met lagere niveaus van emotio-

nele onveiligheid. Constructief

conflict gerapporteerd door

moeder was geassocieerd met

lagere niveaus van emotio-

nele en gedragsproblemen

in samenwonende gezinnen.

Voor getrouwde vaders was

er een klein indirect negatief

effect van constructief conflict

op emotionele en gedrags-

problemen via emotionele

onveiligheid.

Warmuth et al.

(2020)

N.v.t. 0 0 N.v.t. Constructief conflict is niet

significant gerelateerd aan

internaliserende en externalise-

rende problemen van kinderen.

Zemp et al.

(2020)

0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. Constructief conflict heeft geen

verband met de psychosociale

problemen van kinderen.

Noot. Int. = Internaliserende problemen; Ext. = Externaliserende problemen; Plusteken (+) = positief verband;

minteken (–) = negatief verband; nul (0) = geen verband gevonden; n.v.t. = niet van toepassing

constructieve oplossingsstijl en externaliserende problematiek bij kinderen. De resul-

taten toonden dat wanneer ouders een meer constructieve oplossingsstijl hanteerden

in het eerste levensjaar, dit gepaard ging met minder symptomen van externaliserend

gedrag bij kinderen op zesjarige leeftijd (Craft et al., 2021). De studies waarbij constructief

conflict en de externaliserende problemen van kinderen op hetzelfde moment gemeten

werden vonden allebei geen verband tussen constructief conflict en externaliserende

problemen (Cheung, 2021; Coln et al., 2013). Ook in de studie vanWarmuth et al. (2020)

werd geen significant verband gevonden tussen constructief conflict en externaliserende

problemen van kinderen. Geen van de studies vond een positief verband.
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5 Verband tussen Constructief Conflict en Emotionele Onveiligheid

De resultaten van de acht studies die de relatie tussen constructief conflict en emotionele

onveiligheid onderzochten duiden op een mogelijk negatief verband tussen constructief

conflict en emotionele onveiligheid (Cheung, 2021; Cheung et al., 2016; Davies et al., 2012,

studie 1; Davies et al., 2012 studie 2; Du Rocher Schudlich et al., 2019; Kopystynska et al.,

2017; Lee et al., 2019, 2020).

In het onderzoek van Kopystynska et al. (2017) werden profielen opgesteld. Er waren

twee profielen waarbij de ouders dezelfde strategie hanteren, ofwel allebei destruc-

tief ofwel allebei constructief, en twee profielen waarbij de ouders verschilden in hun

conflictstrategie, dus vader constructief en moeder destructief of omgekeerd. Uit deze

studie bleek dat de niveaus van emotionele onveiligheid het hoogst waren in de groepen

waarin ouders een verschillende conflictstrategie hanteerden: het hoogst bij de groep

met kinderen van wie de vader een constructieve strategie hanteerde en de moeder

een destructieve strategie, gevolgd door de kinderen wiens vader destructief was en de

moeder constructief (Kopystynska et al., 2017).

In twee van de acht studies naar emotionele onveiligheid werd gekeken naar de

afzonderlijke invloed van het conflictgedrag van vaders en dat van moeders (Cheung

et al., 2016; Lee et al., 2020). Beide studies toonden aan dat de invloed van vaders ver-

schilt van de invloed van moeders op de emotionele onveiligheid van hun kinderen. Zo

kwam uit het onderzoek van Cheung et al. (2016) dat het negatieve verband tussen het

conflictgedrag van vaders en de emotionele onveiligheid bij adolescenten wederkerig

lijkt te zijn, maar dat dit niet het geval is voor het conflictgedrag van moeders. Dat wil

zeggen: voor vaders gold dat wanneer zij een meer constructieve conflictstrategie han-

teerden, dit geassocieerd werd met minder emotionele onveiligheid bij de adolescenten.

Omgekeerd was de mate van emotionele onveiligheid een voorspeller voor de mate

van constructief conflictgedrag van vaders. Wanneer adolescenten een hoger niveau

van emotionele onveiligheid vertoonden, dan ging dit gepaard met minder constructief

conflictgedrag van de vader op het volgende meetmoment. Voor moeders werd geen

wederkerig verband gevonden. Hoewel de mate van emotionele onveiligheid van adoles-

centen een voorspeller was voor de mate van constructief conflictgedrag van moeders,

was dit andersom niet het geval (Cheung et al., 2016). Bovendien bleek uit Lee et al.

(2020) dat voor vaders in de ‘getrouwd’-groep gold dat constructief conflict geassocieerd

werd met lagere niveaus van emotionele onveiligheid bij kinderen, maar dat dit niet gold

voor het conflictgedrag van moeders. Al met al lijkt de invloed van het conflictgedrag

van vaders dus niet altijd overeen te komen met de invloed van het conflictgedrag van

moeders.

In vier studies werd emotionele onveiligheid als mediator van het verband tussen

constructief conflict en internaliserende en externaliserende problematiek onderzocht

(Cheung, 2021; Davies et al., 2012, studie 2; Lee et al., 2019, 2020). Met uitzondering van

de tweede studie van Davies et. al. (2012) duiden de resultaten van deze studies erop dat
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emotionele onveiligheid een mediërende rol speelt in het verband tussen constructief

conflict tussen ouders en gedragsproblemen bij kinderen.

Uit de studie van Cheung (2021) bleek dat de mediërende rol van emotionele onveilig-

heid in de verbanden tussen constructief conflict en internaliserende en externaliserende

problemen gemodereerd werd door de mate van vermijding van desintegratie die ouders

vertoonden.Met het vermijden van desintegratie wordt bedoeld dat ouders acties vermij-

den die de onderlinge relatie tussen ouders onder druk zetten en die kunnen leiden tot

verzwakking van de relatie en een scheiding. Ouders met een hoog niveau van dergelijke

vermijding proberen bijvoorbeeld conflicten met de partner uit de weg te gaan. In deze

studiewerden de ouders in twee groepen ingedeeld op basis van hunmate van vermijding

van desintegratie: ouders met een hoog niveau en ouders met een laag niveau. Resulta-

ten lieten zien dat emotionele onveiligheid alleen als mediator functioneerde wanneer

ouders een hoog niveau van vermijding van desintegratie vertoonden. Dus alleen bij

meer vermijdende ouders was constructief conflict van invloed op de emotionele onvei-

ligheid en via deze onveiligheid op de gedragsproblemen van hun kinderen. Als ouders

weinig vermijding van desintegratie vertoonden, werd er geen verband gevonden tussen

constructief conflict en de emotionele onveiligheid van kinderen. In het onderzoek van

Lee et al. (2020) werd alleen een significant indirect verband tussen constructief conflict

en psychosociale problemen via emotionele onveiligheid gevonden bij de groep met

de getrouwde vaders. Een dergelijk indirect verband werd niet gevonden in de andere

onderzoeksgroepen.

6 Discussie

In dit literatuuronderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke impact

heeft constructief conflict tussen ouders op de psychosociale problemen en emotionele

onveiligheid van kinderen? In tegenstelling tot eerdere bewijslast voor de mogelijke

negatieve gevolgen van conflict tussen ouders voor kinderen, duidden de resultaten van

dit onderzoek niet op een positief verband tussen constructief conflict en psychoso-

ciale problemen of emotionele onveiligheid. In alle studies werd geen verband of een

negatief verband gevonden tussen constructief conflict en psychosociale problemen of

emotionele onveiligheid.

Bij een onderscheid voor psychosociale problemen in internaliserende problemen en

externaliserende problemen werd geen verband gevonden tussen constructief conflict

en internaliserende problemen. Met betrekking tot de externaliserende problematiek

vond één studie (Craft et al., 2021) een negatief verband en vonden drie studies (Cheung,

2021; Coln et al., 2013; Warmuth et al., 2020) geen verband tussen constructief ouderlijk

conflict en problemen van het kind. Een mogelijke verklaring hiervoor is een verschil

in de operationalisatie van conflict tussen ouders tussen de vier betreffende studies.

Craft et al. (2021) onderscheidden in hun studie vier conflictstrategieën: boos, depressief,
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toegeeflijkheid en constructief. In de studies van Coln et al. (2013) en Warmuth et al.

(2020) werd er daarentegen naar constructieve en destructieve conflicten gekeken en

Cheung (2021) vergeleek constructief conflict niet met een andere vorm van conflict.

Een andere mogelijke verklaring is dat de impact van constructieve conflicten op kin-

deren op een later moment optreedt. Coln et al. (2013), Cheung (2021) en Warmuth

et al. (2020) hebben namelijk de mate van constructief conflict tussen ouders en de

externaliserende problemen bij kinderen op hetzelfde moment gemeten. In de studie

van Craft et al. (2021) is daarentegen de mate van constructief conflict in het eerste

levensjaar gerelateerd aan de externaliserende problematiek toen de kinderen zes jaar

oud waren.

De uitkomsten van onze literatuurstudie duiden wel op een negatief verband tussen

constructief conflict en emotionele onveiligheid. Hierbij lijkt de invloed van conflictge-

drag van vaders te verschillen van die van moeders. Bovendien vinden de studies steun

voor de mediërende rol van emotionele onveiligheid in het verband tussen constructief

conflict en psychosociale problemen. De mediërende rol van emotionele onveiligheid

in het verband tussen constructieve conflicten en gedragsproblemen bij kinderen kan

verklaard worden vanuit de eerdergenoemde emotionele onveiligheidstheorie. Volgens

deze theorie creëren kinderen een intern werkmodel op basis van hun ervaringen met

eerdere conflicten tussen ouders (Du Rocher Schudlich et al., 2019). Als ouders zodoende

hun conflicten veelal constructief beslechten, kan dit ertoe leiden dat het kind een posi-

tief werkmodel en hiermee een gevoel van emotionele veiligheid ontwikkelt. Aangezien

emotionele veiligheid een voorspeller is voor gedragsproblemen, kan dit er vervolgens

voor zorgen dat kinderen minder gedragsproblemen vertonen.

De resultaten van dit onderzoek zijn daarmee conform de hypothesen op basis van

de theorie, namelijk dat het verband tussen conflicten tussen ouders en psychosociale

problemen en emotionele onveiligheid genuanceerder is dan men oorspronkelijk dacht

en dat de eerder gevonden schadelijke gevolgen van destructieve conflicten zich niet

zouden manifesteren bij constructief conflict tussen ouders. We vonden geen positieve

verbanden tussen enerzijds constructief conflict en anderzijds psychosociale problemen

of emotionele onveiligheid. Met betrekking tot emotionele onveiligheid lijkt constructief

conflict bovendien beschermend te werken; wij vonden een negatief verband tussen

beide maten. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek dat constructieve conflicten tussen

ouders probleemoplossende vaardigheden, effectieve manieren van communicatie en

sociale vaardigheden, zoals samenwerken bevorderen (Hosokawa & Katsura, 2017, 2019).

Deze vaardigheden zorgen ervoor dat de ontwikkeling van psychosociale problemen en

emotionele onveiligheid voorkomen kan worden.

In de praktijk kan op onze resultaten worden ingespeeld door interventies in te zetten

waarbij ouders constructieve conflictvaardigheden aanleren. Zo vonden Miller-Graff et

al. (2016) veelbelovende resultaten van een interventie voor ouders (en adolescenten)

gericht op het verhogen van constructief conflictgedrag. Daarnaast bleek het verhogen

van de constructiviteit van de conflicten tussen ouders, via lagere niveaus van emotio-
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nele onveiligheid, voorspellend voor lagere niveaus van aanpassingsproblemen van hun

kinderen (Miller-Graff et al., 2016).

Een setting waar dergelijke interventies specifiek relevant zouden kunnen zijn is bij

gezinnen in scheidingssituaties, aangezien een deel van de scheidingen gepaard gaat met

frequente en intensieve conflicten tussen ouders. Een aantal bestaande interventies is

gericht op het versterken van de mate van constructiviteit van conflicten tussen geschei-

den ouders. Zo is de interventie ‘Kinderen uit de Knel’ bedoeld omdestructieve conflicten

van gescheiden ouders af te laten nemen (Jonkman &Visser, 2019) met als subdoel om

conflicten tussen de ouders constructiever te maken (Jonkman & Visser, 2019). De inter-

ventie ‘Ouderschap Na Scheiding’ heeft ook als doel om ouders in conflictvolle situaties

te leren op eenmeer constructieve wijze met elkaar om te gaan (Van de Haar &Mellema,

2015). Ouders leren in deze interventie hoe zij met respect een dialoog aan kunnen gaan

en hoe zij inhoudelijk tot een consensus kunnen komen over relevante zaken ten aanzien

van de kinderen (Van de Haar &Mellema, 2015). Preventieve psycho-educatie over de

impact van conflict en conflicthantering, zoals in de methode ScheidingsATLAS voor

alle gescheiden ouders (Klein Velderman et al., 2020), kan mogelijk bijdragen aan kennis

en bewustzijn van gescheiden ouders hierover.

Ons onderzoek kent een aantal sterke punten en beperkingen. Een sterk punt van

dit literatuuronderzoek is dat het voor het eerst een overzicht geeft van de specifieke

literatuur over de impact van constructief conflict tussen ouders op de psychosociale

problemen en emotionele onveiligheid van kinderen. Een ander sterk punt van dit onder-

zoek is de systematische aanpak van het literatuuronderzoek, met twee onafhankelijke

codeurs.

Het huidige onderzoek kent echter ook enkele beperkingen. Eén daarvan is dat er

slechts één database gebruikt is om literatuur te zoeken. Aangezien er gebruikgemaakt is

van de veelomvattende database Scopus, in combinatie met de sneeuwbalmethode, is de

veronderstelling dat er geen relevante artikelen gemist zijn. Een ander punt van aandacht

is dat de studies vrijwel alleen in de Verenigde Staten zijn uitgevoerd. Alleen de studie

van Cheung (2021) en de studie van Zemp et al. (2020) zijn respectievelijk uitgevoerd

in China en Duitsland. Bovendien hadden veel studies een cross-sectioneel design en

werd er veelvuldig gebruikgemaakt van zelfrapportage, wat mogelijk de resultaten kan

beïnvloeden. Daarbij staat door het cross-sectionele design van veel studies de richting

van het verband tussen constructief conflict en psychosociale problemen of emotionele

onveiligheid niet vast, alhoewel de richting van conflict tussen ouders naar uitkomsten

op het niveau van het kind gezien eerder onderzoek het meest voor de hand liggend lijkt.

Verder is enige voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten noodzakelijk,

omdat drie van de studies gebruikmaakten van data uit het Building Strong Families-

project. Deze studies hebben deels overlappende steekproeven, wat mogelijk kan leiden

tot een overschatting van betreffende resultaten. Hoewel de resultaten van deze studies

worden ondersteund door andere studies, is enige voorzichtigheid bij het interpreteren

van de resultaten van het huidige onderzoek daarom nodig.
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Het totaal aantal studies in het onderzoek was met twaalf beperkt. Bij de selectie

van studies hebben we besloten drie artikelen over de invloed van coöperatief con-

flict tussen ouders op gedrag van kinderen niet mee te nemen (Zhou & Buehler, 2017,

2019; Zhou et al., 2020). Coöperatief conflict tussen ouders in deze artikelen omvatte

volgens de auteurs namelijk een breder concept dan constructief conflict. Naast het

constructief oplossen van conflicten, gaat het dan bijvoorbeeld ook over de mate van

warmte binnen de relatie. Op deze plaats stellen we onszelf de vraag of het wel mee-

nemen van deze studies, overwegende dat constructief conflict hierin als onderdeel

gezien kan worden van coöperatief conflict, tot andere resultaten zou hebben geleid.

Post hoc-analyse toont dat Zhou en Buehler (2019) een negatief verband vonden tus-

sen coöperatief conflict en de internaliserende problemen van kinderen, terwijl er in

het huidige onderzoek geen verband gevonden werd tussen constructief conflict en

internaliserende problemen bij kinderen. Verder vonden zij dat coöperatief conflict

voor meisjes gerelateerd was aan lagere niveaus van externaliserende problemen, maar

dit gold niet voor jongens. In het huidige onderzoek vonden drie van de vier artikelen

geen verband tussen constructief conflict tussen ouders en de externaliserende pro-

blemen van kinderen. Resultaten van deze studies zouden dus vooral het belang van

constructieve conflicthantering, zoals gevonden in onze studie, verder onderschreven

hebben.

Ons inziens is meer onderzoek nodig om een adequate en stevigere conclusie te

kunnen trekken over de invloed van constructieve conflicten tussen ouders op de psy-

chosociale problemen en emotionele onveiligheid van kinderen. Ten eerste raden we

aan ommeer onderzoek te doen naar het verband tussen constructieve conflicten tussen

ouders en externaliserende problemen bij kinderen. In ons onderzoek bleken studies niet

eenduidig zijn over het bestaan van dit verband. Bovendienwordt aangeraden onderzoek

te doen naar de wederzijdsheid van de relatie tussen constructief conflict tussen ouders

en emotionele onveiligheid van kinderen. Tot slot wordt aangeraden om de effectiviteit

van interventies gericht op de constructiviteit van conflicten tussen ouders te onderzoe-

ken en op basis van de uitkomsten de inzet van passende interventies in de praktijk te

versterken.
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