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Wat is bekend uit onderzoek(I)? 

Kinderen met ESM: 

o Lagere acceptatie  

o Minder vriendschappen 

o Vaker gepest 

o Vertraagde Theory of Mind ontwikkeling 

o 40% klinische score op CBCL, m.n. 

problemen mbt teruggetrokken gedrag, 

agressief gedrag en denkproblemen 

 Lindsay et al., 2007; Farrant et al., 2006; Van Daal, et al. 2007 



Wat is bekend uit onderzoek(II)? 

Volwassenen met ESM verleden 

o Minder vrienden 

o Vaker gepest 

o Vaker angstig of depressief 

o Gemankeerde Theory of Mind 

o Vaker werkloos/ongeschoold werk 

o Wonen vaker bij ouders/beschermd 

 

Durkin & Conti-Ramsden, 2010; Clegg et al., 2005; Johnson, 2010 



% kinderen met problemen 

volgens de CBCL (n=90) 

4 



Oorzaken van problemen 

o Begrijpen van emoties is belangrijk 

 

o Problemen met begrijpen van taal over 
emoties 

 

o Stagnatie in emotionele ontwikkeling 

 

o Gevolgen voor sociaal functioneren 

 

 



Emotionele competentie 

 

o Bewust zijn van eigen emoties 

o Emoties van anderen waarnemen, 

herkennen en begrijpen 

o Emoties kunnen communiceren (emotie 

vocabulaire) 

o Empathisch reageren op anderen 

o Emotieregulatie in sociale situaties 

 



Empirisch onderzoek 

o Alleen bij kinderen ouder dan 4 jaar 

 

o Twee onderzoeksgroepen in Verenigde 

Staten: Fujiki en collega’s en Ford & 

Milosky 

 

o Gericht op begrijpen van emoties 



Ford & Milosky (2003) 



Brinton, Spackman, Fujiki & Ricks, 2007 
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Onderzoek ESM kinderen 2-4 jaar 

o Emotie herkenning  

o discriminatie: tussen verschillende 

gelaatsexpressies 

o emotie identificatie: benoemen van 

emotionele gelaatsexpressies 

 

o Emotie begrijpen  

o het toeschrijven van een emotie in een 

bepaalde situatie 

 



Kinderen in het onderzoek 

o 44 controle kinderen, 52 ESM kinderen 

 

o 30-61 maanden (gem: 44; s.d.: 6,9) 

 

o 28% meisje; 72% jongen 

 

o ESM behandelgroep NSDSK, Pento, 

Auris 

 



Emotie Discriminatie 

Taak 

  gezichten: positief/negatief 

  gezichten: boos/verdrietig 

 

leg 3 tekeningen van een positief  

en negatief gezicht bij het goede 

voorbeeld 

 



Emotie discriminatie (range 0-3) 

ESM kinderen (n=49) Controle kinderen (n=44) 

Gelaatsuitdrukking 

    Positief vs negatief 1.59 (.81) 1.72 (0.87) 

    Verdrietig vs boos 1.52 (.82) 1.36 (.99) 

Hoofdeffect voor taak: verdrietig/boos is moeilijker 

(F(1,91)=5.5, p=.02)  

 

Geen verschil tussen ESM en controle kinderen 

 

Geen interactie effect 



Emotie Identificatie 

Taak 

 Wie kijkt er blij? 

 Kijkt er nog iemand anders 

blij? 

 

 Vier emoties: blij, boos, 

verdrietig, bang 

 



Emotie identificatie (range 0-2)  

ESM kinderen (n=41) Controle kinderen 

(n=44) 

Blij 1.42 (.77) 1.68 (.67) 

Boos 1.59 (.71) 1.55 (.76) 

Bang 1.10 (.89) .89 (.92) 

Verdrietig 1.02 (.88) .89 (.84) 

Hoofdeffect voor soort emotie (F(3,249)=23.05, p<.01). Post-

hoc t-test: blij/boos versus bang/verdrietig 

 

Geen verschil tussen ESM en controle kinderen 

 

Geen interactie effect 



Emotie Attributie 

Taak  

 Jongen ziet een kadootje 

 Hoe zou hij zich voelen? 

 Hoe zou hij kijken? 

 

2 verhaaltjes voor de 

emoties 

 blij 

 boos 

 verdrietig 

 bang 



Emotie attributie (range 0-1) 

ESM kinderen 

(n=38) 

Controle kinderen 

(n=44) 

Benoemen .38 (.34) .62 (.39) 

Aanwijzen .66 (.31) .65 (.39) 

Hoofdeffect voor benoemen/aanwijzen (F(1,81)=21.53, p<.01)  

 

Geen verschil tussen ESM en controle kinderen 

 

Interactie effect: ESM kinderen beter in aanwijzen; geen 

verschil bij controle kinderen (F(1,81)=13.62, p<.01) 



Tot slot 

 

o Hele jonge kinderen met ESM alleen 

slechter in het produceren van 

emotiewoord 

o Moeilijk om eigen emoties duidelijk te 

maken aan omgeving 

o Kan leiden tot frustratie en 

(gedrags)problemen op latere leeftijd 

 


