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Samenvatting 

In deze studie werd getracht nadere informatie te verkrijgen over de 
achtergronden van dissociaal gedrag bij pubers. 

Vanuit gegevens uit de literatuur, en uit de resultaten van een psycrua
trische beschouwing van de sociaal-anamnestische achtergronden van 
100 ongeselecteerde in een aaneensluitend tijdperk in een opvangcentrum 
aanwezige jongens met aanpassingsmoeilijkheden van 14 tim 17 jaar, 
werden 18 hypothesen opgeste1d. 

Aan deze hypothesen werd getracht steun te verlenen door een meer 
gericht en diepgaander onderzoek van 50 dissociale pubers van 14 tim 
17 jaar verblijvende in 2 opvangcentra. Ook bij dit onderzoek vond geen 
selectie p1aats, aileen moest de zwaar-debiele groep buiten het onderzoek 
worden ge1aten, daar het onderzoekmateriaal voor hen te grote problemen 
schiep. 

Het onderzoek van de 50 pubers bestond eveneens uit 10 een sociaal
anamnestische inventarisatie, 20 een somato-neurologische en 30 een 
psychiatrische exploratie en 40 een onderzoek naar het intelligentie
niveau. 

Bovendien werd speciale aandacht geschonken aan die instanties 
in de persoonlijkheid, die dissociaa1 gedrag in de weg staan, c.q. sociaal 
gedrag bevorderen, en samen de zogenaamde "gewetensfunctie" bepalen. 

Hiertoe werd een vragen1ijst ontworpen, waarvan de resultaten wer
den verge1eken met de resu1taten van de andere onderzoekmethoden. 

Vanuit de conc1usies van het onderzoek werd getracht enke1e aanwij
zingen te geven ten aanzien van eventueel te nemen praeventieve maat
rege1en en tot een meer adaequaat benaderen van deze groep jongeren 
door de kinderbeschermingsinstanties. 

In het eerste hoofdstuk werd nader ingegaan op de vraag, welk gedrag als 
dissociaa1 kan worden beschouwd. Verder werden de grote moeilijk
heden gesigna1eerd a1s men gegevens over dissociaal of delinquent ge
drag uit verschillende tijdvakken, van verschillende onderzoekers of 
atkomstig uit verschillende land en met elkaar wil vergelijken. 

In het tweede hoofdstuk werd nagegegaan hoe men in de loop der tijden 
ten opzichte van dissociaal gedrag van jeugdigen heeft gestaan. Daarbij 
bleek, dat deze attitude zeer wisselend is geweest, maar over het geheel 
genomen toch vaak meer tolerant en met meer begrip voor eventuele 
milieu-invloeden dan ten aanzien van de volwassen dissociaal het geval was. 

Verder werden de verschillende op"attingen in het veri eden en heden 
wat betreft de oorzaken van dissociaal gedrag weergegeven. 
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Achtereenvolgens werden de constitutioIl 
de sub-normale begaafdheid, de sociogenc 
factoren en de psychosen als aangegeven 0 

drag besproken. Het bleek hoe in de laats 
sociogenie en de psycho genie werden geacce 

In het derde hoofdstuk werden enkele statisl 
over de omvang van de jeugddelinquentie, als 
gedrag. Het bleek, dat zowel in binnen- als il 
van een stijging kan worden gesproken. 

Nadat de moeilijkheden van een exacte 1 

en de gevaren van het trekken van te vergaan, 
aangegeven, werd overgegaan tot een besprel 
voor dit fenomeen genoemde verklaringen, 
leefsituatie. Als eventuele conditionerende fa 
de industrialisatie, de urbanisatie, de wonin 
het ploegensysteem. Verder identificatieprobll 
jongens t.a. v. de mannelijke identificatie, mel 
overcompensatie en van de vaak negatief get 

Deze identificatieproblematiek zou een var 
de huidige peri ode van verhoogde welvaart, e. 
instabiliserende factoren verband houdende II 

delinquentie doen toenemen. Ook de invloed 1 

gezinnen rond het einde van de laatste werek 
de onderzochte leeftijdsgroep, tijdens een, v 
wikkeling zeer kwetsbare peri ode, bleek in 
worden. Verder werd nog aangegeven de '~ 
sommige ouders ten aanzien van de kinderel 
keerde interpretatie van de moderne meer tole 

Wat betreft de moderne communicatiemidde 
meningen te bestaan. De schrijver meende de e, 
te moeten relativeren. 

In het vierde hoofdstuk werden psycho-analyti! 
gegeven over dissociaal gedrag in het algemeer 
het bijzonder. 

Eerst werd ingegaan op de factoren, die van 
tatie van het jonge kind aan zijn omgeving. 
objectbindingen in de vroege jeugd kwam in dil 

Hierna werden de verschillende onderdelen 
turen in hun relatie tot eventueel optreden val 
beschouwd. 



Achtereenvolgens werden de constitutionele en somatische factoren, 
de sub-normale begaafdheid, de sociogene invloeden, de psycho gene 
factoren en de psychosen als aangegeven oorzaken voor dissociaal ge
drag besproken. Het bleek hoe in de laatste decennia steeds meer de 
sociogenie en de psychogenie werden geaccentueerd. 

In het derde hoofdstuk werden enkele statistische gegevens weergegeven 
over de omvang van dejeugddelinquentie, als speciale vorm van dissociaal 
gedrag. Het bleek, dat zowel in binnen- als in buitenland de laatste jaren 
van een stijging kan worden gesproken. 

Nadat de moeilijkheden van een exacte waardering van deze cijfers 
en de gevaren van het trekken van te vergaande conclusies hieruit werden 
aangegeven, werd overgegaan tot een bespreking van de in de literatuur 
voor dit fenomeen genoemde verklaringen, in relatie met de moderne 
leefsituatie. Als eventuele conditionerende factoren kwamen naar voren: 
de industrialisatie, de urbanisatie, de woningnood en de gevolgen van 
het ploegensysteem. Verder identificatieproblemen, vooral wat betreft de 
jongens t.a.v. de mannelijke identificatie, met als gevolg het zoeken van 
overcompensatie en van de vaak negatief gerichte groep. 

Deze identificatieproblematiek zou een van de consequenties zijn van 
de huidige periode van verhoogde welvaart. en samen met enkeie andere 
instabiliserende factoren verband houdende met deze peri ode, de jeugd
delinquentie doen toenemen. Ook de invloed van de instabiliteit van veel 
gezinnen rond het einde van de laatste wereldoorlog op de kinderen uit 
de onderzochte \eeftijdsgroep, tijdens een, wat betreft de gevoelsont
wikkeling zeer kwetsbare peri ode, bleek in dit verband genoemd te 
worden. Verder werd nog aangegeven de 'laisser-faire' houding van 
sommige ouders ten aanzien van de kinderen tengevolge van een ver
keerde interpretatie van de moderne meer tolerante paedagogiek. 

Wat betreft de moderne communicatiemiddelen bleken zeer gevarieerde 
meningen te bestaan. De schrijver meende de eventuele invloed ten kwade 
te moeten relativeren. 

In het vierde hoofdstuk werden psycho-analytische beschouwingen weer
gegeven over dissociaal gedrag in het aigemeen en dat in de puberteit in 
het bijzonder. 

Eerst werd ingegaan op de factoren, die van belang zijn v~~r de adap
tatie van het jonge kind aan zijn omgeving. Het belang van positieve 
objectbindingen in de vroege jeugd kwam in dit verband zeer naar voren. 

Hierna werden de verschillende onderdelen van de psychische struc
turen in hun relatie tot eventueel optreden van dissociaal gedrag nader 
beschouwd. 
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In de eerste plaats werden de door Hart de Ruyter beschreven relatie
stoornissen bij het kind besproken, en wel de insufficientie tot reI at ie
vorming, de narcistische relatie, de ambivalente en de symbiotische 
relatie. 

Hierna werden andere lk-functiestoornissen, met als mogelijke con
sequenties dissociaal gedrag, opgesomd; zoals constitutionele zwakte 
van het Ik tot beheersing der impulsen, of tot vorming van adaequate af
weermechanismen, een tekort aan intellectuele vermogens, organisch
cerebrale beschadiging, en vorming van te veel of te starre afweermecha
nismen. Hierna volgde een bespreking van de normale ontwikkeling van 
het Super-ego en het Ideaal-Ik, waarbij het belang van goede affectieve 
relaties in de vroege jeugd voor een harmonische ontwikkeling van deze 
beide facetten van de persoonlijkheidsstructuur, en dientengevolge ook 
voor een goede aanpassing, werd geaccentueerd. Vervolgens werd ge
steld, dat een behoorlijk in de persoonlijkheid ge'integreerd geweten op 
basis van goede affectieve relaties in de vroege jeugd, op zich nog geen 
garantie geeft, dat dissociaal gedrag is uitgesloten. 

Verschillende voorbeelden van dergelijke gewetensstructuren waarbij 
toch dissociaal gedrag kan optreden, werden besproken, waarbij vooral 
ook de te strenge gewetensfunctie en het hiermede dikwijls samen
hangende fenomeen strafbehoefte werden belicht. 

Hierna werd nader op het driftleven zelf als eventuele conditionerende 
factor voor inadaptatie ingegaan. Speciaal werd hierbij aan de agressie 
veel aandacht besteed. 

Nadat de inadaptatie als gevoIg van een verkeerd gelopen Iibidineuze 
ontwikkeling werd besproken, werd nog eens onderstreept, dat de affec
tieve relatiestoornis zijn consequenties kan hebben voor aile facetten van 
de persoonlijkheid. 

Daarbij werd gesteld, dat meestal meerdere sectoren van de persoon
lijkheid tegeIijk zijn respectievelijk worden getroffen. 

Verder werd aangegeven. dat niet aIleen de ouder-kind relatie alles be
pal end is, maar, dat ook de relaties met de andere gezinsleden, de 50

matische toestand van het kind en de sociale omstandigheden van het ge
zin op dat moment van belang zijn. Opgemerkt werd nog dat omgekeerd 
niet elke innerlijke dysharmonie op basis van negatieve affectieve in
vloeden in de vroege jeugd tot dissociaal gedrag behoeft te voeren. 

Verder werd gesteld, dat niet elke inadaptatie is veroorzaakt door een 
ernstige scheefgroei van de persoonIijkheid, maar dat ook cumulatie van 
uiterlijke factoren bij overigens normale persoonlijkheidsstructuren kan 
voeren tot dissociaal gedrag. Eventuele 'stress'-situaties of belastende 
levensfasen (bijv. de puberteit) werden genoemd als factoren, die dan 
toch soms de aanleiding tot inadaptatie kunnen vormen. 
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In verband met de puberteitsfase we 
hiermede verband houdende besproken. 

In de eerste plaats de specifieke moeilij 
de praepuberteit, de herleving van infant 
weer hiervan, en de in de puberteit optre, 
gratie van sexualiteit en erotiek. Verder 
rond de lichamelijkheid, de neuro-vegetat 
wikkelingen en de moeilijkheden rond de 

De mogeIijke dissociale gedragingen in v, 
werden nagegaan. De vormen van disso( 
puberteit als fase, werden beschouwd, ten 
lescentie werd besprokcn. 

In het vijfde hoofdstuk werden de sociaa 
100 jongens van 14 tim 17 jaar bescholl' 
standpunt. 

Opvallend was het hoge percentage jo 
affectieve tekorten in de vroege jeugdsitual 

Verder bleek de vrije tijd overwegend 
doorgebracht, terwijl aan een gezonde man] 
te ontbreken. 

Genoemde sociaal-anamnestische gege' 
ceerd volgens de verschiIlende vormen van 
voor de betrokkenen waren opgenomen nl 

Groep I: gedragsmoeilijkheden. 

Groep II: diefstal. 

Groep III: inbraak. 

Groep IV: sexuele delicten. 

Groep V: agressieve delicten (in engere z 


Deze groepen werden onderling met elk 
aanwijzingen naar voren, dat de groep gedJ 
ern stiger emotioneel gestoorde jongens da: 
schuldig maakten aan diefstal. De jongens 
tegen toonden een veel gunstiger emotionc 
de jongens uit beide andere groepen. Dit hi 
de jongens uit de diverse groepen, het tijd! 
stoorde gedrag, en uit bepaalde sociale aanp 
van een hobby, de beroepskeuze en het de 
leven. 

Verder viel op, dat de jongens, die h~ 



In verband met de puberteitsfase werden verschillende problemen 
hiermede verband houdende besproken. 

In de eerste plaats de specifieke moeilijkheden verband houdende met 
de praepuberteit, de herleving van infantie1e sexuele impulsen en de af
weer hiervan, en de in de puberteit optredende problemen rond de inte
gratie van sexualiteit en erotiek. Verder de individuatie, de problemen 
rond de lichamelijkheid, de neuro-vegetatieve labiliteit, de gewetensont
wikkelingen en de moeilijkheden rond de masturbatie. 

De mogelijke dissociale gedragingen in verband metgenoemde factoren, 
werden nagegaan. De vormen van dissociaal gedrag, specifiek voor de 
puberteit als fase, werden beschouwd, terwijl tot slot in het kort de ado
lescentie werd besproken. 

In het vijfde hoofdstuk werden de sociaal-anamnestische gegevens van 
100 jongens van 14 tim 17 jaar beschouwd vanuit jeugd-psychiatrisch 
standpunt. 

Opvallend was het hoge percentage jongens, dat paedagogische en 
affectieve tekorten in de vroege jeugdsituatie ondervond. 

Verder bleek de vrije tijd overwegend op passieve wijze te worden 
doorgebracht, terwijl aan een gezonde mannelijke identificatie veel scheen 
te ontbreken. 

Genoemde sociaal-anamnestische gegevens werden hierna gerubri
ceerd volgens de verschillende vormen van dissociale gedragingen, waar
voor de betrokkenen waren opgenomen nl. : 

Groep I: gedragsmoeilijkheden. 

Groep II: diefstal. 

Groep Ill: inbraak. 

Groep IV: sexuele delicten. 

Groep V: agressieve delicten (in engere zin). 


Deze groepen werden onderling met elkaar vergeleken. Er kwamen 
aanwijzingen naar voren, dat de groep gedragsmoeilijkheden bestond uit 
ernstiger emotioneel gestoorde jongens dan de groep jongens, die zich 
schuldig maakten aan diefstal. De jongens uit de groep inbraak daaren
tegen toonden een veel gunstiger emotion eel persoonlijkheidsbeeld dan 
de jongens uit beide andere groepen. Dit bleek uit de achtergronden van 
de jongens uit de diverse groepen, het tijdstip van ontstaan van het ge
stoorde gedrag, en uit bepaalde sociale aanpassingsvormen als het hebben 
van een hobby, de beroepskeuze en het deelnemen aan het verenigings
leven. 

Verder viel op, dat de jongens, die hadden ingebroken III de op
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voeding strenger waren genormeerd, dan bij de andere jongens het 	 verleidingssituaties werden 6 antwoord1
geval was. 	 wordend overeen te stemmen met even zo 

De groepen sexuele en agressieve delicten werden wegens de kleine 
aantallen verder buiten beschouwing gelaten. 

In het zesde hoofdstuk werden op grond van literatuurstudie en voor
onderzoek 18 hypothesen opgesteld, met de bedoeling deze te vergelijken 
met de uitkomsten van een meer diepgaand onderzoek. 

In het zevende hoojdstuk werd de samenstelling van de proefgroep be
sproken en werd weergegeven hoe het onderzoek werd opgezet. Ook 
deze groep werd in zijn totaliteit beschouwd, maar ook de verschillcnde 
varia belen binnen de groep werden weer onderling vergeleken. De groeps
indeling werd nu ais voIgt gekozen: 

Groep gedragsmoeiIijkheden (spijbelen. weglopen, ernstige con
fiicten in de opvoedingssituatie). 

Groep II diefstal. 
Groep lIla: inbraak. 
Groep nIb: inbraak als onderdeel van andere delicten. 
Groep IV sexuele delicten. 
Groep V : agressieve delicten (agressie in engere zin, bijv. mishande

ling, brandstichting). 

Naast deze vergelijking van de groepen werden verschillende onafhan
keIijk van eikaar verkregen gegevens uit de diverse vormen van onder
zoek op hun onderlinge correlaties onderzocht. 

Het onderzoek bestond uit 5 onderdelen: 

a. 	 het sociaal-anamnestische onderzoek; 
b. 	 een kort somato-neurologisch onderzoek; 
c. 	 het psychiatrische onderzoek in engere zin (overgebracht op een voor 

deze gelegenheid ontworpen onderzoekschema); 
d. 	 een bepaling van het intelligentieniveau door middel van een groep 

subtests uit de Groninger Intelligentietest; 
e. 	 invulling van een door de onderzoeker ontworpen vragenlijst be

trekking hebbende op de "gewetensfunctie". 

In dit hoofdstuk werd vervolgens de wijze, waarop de verschillende 
onderzoekmethoden werden uitgevoerd, beschreven. Speciaal aan de 
vragenlijst werd veel aandacht besteed. Citgegaan werd van 9 verleidings
situaties, ontleend aan de practijk van de kinderbescherming. Voor deze 
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functie" zoals deze worden gezien vanuit h, 
kader. 

Deze categorieen waren: 

a. 	 Super-ego; 
b. 	 Ideaal-Ik; 
c. 	 primair narcistische ego-fundie; 
d. 	 sociale gerichtheid; 
e. Triebangst; 
f secundair narcisme. 

Achteraf werden dan de waarderingen per 
elkaar opgeteld, zodat uiteindelijk een 
de mate, waarin de verschillende compone 
in het betrokken geval hun invloed uitoeft 

Na de bespreking van de samenstelling 
weergave van het vooronderzoek, verricht 
van deze vragenlij st. Dit onderzoek geschi 
komen mannelijke en vrouwelijke studente 
correlaties bij de groep van mannelijke stu( 
de vragenlijst in zichzelf voldoende consistl 
trische onderzoek als verificatie-experimen: 
onderzoek van de gestelde hypothesen. 

Om na te gaan of de verschillende ant\1 

weergeven, wat de onderzoeker er vanuit 
wachtte, vond vanuit het psychiatrisch one 
de verschillende onderdelen van de "gewete 
vergeleken met de resultaten van de scoring 
categorieen verkregen via de vragenlijst. 

In het achtste hoofdstuk werden eerst de re 
onderzoekmethoden vermeld. Het sociaal-a 
in zekere zin een herhaling van dat der 100 

Toch werd het uitvoerig weergegeven, ( 
sultaten gedifferentieerder was en de zorgvt 
van de anamnese groter dan bij het orientel 
zijn. 

Bovendien konden de resultaten van bet 
met die van de 100 pubers worden vergele. 
uitslag over en weer hieruit een zekere bev! 
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verleidingssituaties werden 6 antwoord-categorieen ontworpen, geacbt 
word end overeen te stemmen met even zovele aspecten van de "gewetens
functie" zoals deze worden gezien vanuit het psycho-analytische referentie
kader. 

Deze categorieen waren: 

a. Super-ego; 
b. Ideaal-Ik; 
c. primair narcistische ego-functie; 
d. sociale gerichtheid; 
e. Triebangst; 
j: secundair narcisme. 

Achteraf werden dan de waarderingen per categorie in aile 9 situaties bij 
elkaar opgeteld, zodat uiteindelijk een overzicht werd verkregen van 
de mate, waarin de verschillende componenten van de "gewetensfunctie" 
in het betrokken geval hun invloed uitoefenden. 

Na de bespreking van de samenstelling van de vragenlijst volgde een 
weergave van het vooronderzoek, verricht in verband met de consistentie 
van deze vragenlijst. Dit onderzoek geschiedde bij een groep pas aange
komen mannelijke en vrouwelijke studenten. Op grond van de gevonden 
correIa ties bij de groep van mannelijke studenten, werd aangenomen, dat 
de vragenlijst in zichzelf voldoende consistent was om naast het psychia
trische onderzoek als verificatie-experiment gehanteerd te worden in het 
onderzoek van de gestelde hypothesen. 

Om na te gaan of de verschillende antwoord-categorieen inhoudelijk 
weergeven, wat de onderzoeker er vanuit zijn referentiekader van ver
wachtte, yond vanuit het psychiatrisch onderzoek een scoring plaats op 
de verschillende onderdelen van de "gewetensfunctie". Deze scoring werd 
vergeleken met de resultaten van de scoring op de verschillende antwoord
categorieen verkregen via de vragenlijst. 

In het achtste hoofdstuk werden eel'st de resultaten van de verschillende 
onderzoekmethoden vermeld. Het sociaal-anamnestische onderzoek was 
in zekere zin een herhaling van dat der 100 pubers. 

Toch werd het uitvoerig weergegeven, daar de weergave van de re
sultaten gedifferentieerder was en de zorgvuldigheid tijdens het opnemen 
van de anamnese groter dan bij het orienterend onderzoek het geval kon 
zijn. 

Bovendien konden de resultaten van het onderzoek van de 50 pubers 
met die van de 100 pubers worden vergeleken en kregen zij bij positieve 
uitslag over en weer hieruit een zekere bevestiging. 
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Voor de gegevens van de totale groep zij verwezen naar de samenvatting 
van hoofdstuk IX. 

Wat betreft de vergelijking van de gegevens van de diverse groepen van 
dissoeiale gedragingen bleek ook hier, dat de groep inbraak wat de 
mate van emotionele gestoordheid betreft zich ten gunste van de andere 
groepen onderscheidt. 

De niet objeetiveerbare gegevens als bijvoorbeeld de affectieve 
situatie in de vroege jeugd bleken dezelfde tendens te tonen als de 
weI min of meer objeetieve gegevens b.v. over de feitelijke gezins
situatie (bijv. gebroken gezinnen en de beginleeftijden van het dissociale 
gedrag). 

Verder bleek de groep inbraak (lIla) zich vrijwel op alle onderdelen van 
het onderzoek te onderscheiden ten gunste van de andere groepen, zelfs 
als groep nIb (inbraak als onderdeel van andere delicten) erbij werd ge
trokken. 

Dit kwam naar voren wat betreft de affectieve situatie in de vroege 
jeugd, de milieusituatie wat de gezinsvolledigheid betreft, en het niet 
opgenomen zijn geweest in tehuizen. 

De gemiddelde schoolprestaties waren beter, het spijbe!en kwam min
der v~~r. 

Actuele momenten speelden een grotere rol, gezien de hogere begin
leeftijd van het dissociale gedrag. Het maatschappelijk niveau lag hoger 
en er bleken gemidde!d strengere normen te zijn gesteld. De vrijetijds
besteding was vee! positiever gericht. 

Al deze verschijnselen bleken in tegenovergestelde zin voor te komen 
bij de groepen gedragsmoeilijkheden (I) en in minder uitgesproken mate 
bij die/stat (II). 

De groepen sexuele en agressieve delicten werden aileen weergegeven, 
doch niet besproken wegens de kleine getallen. Genoemde gegevens 
hebben beperkte statistische waarde, maar werden waarschijnlijker door 
de hoge percentages en doordat elkaar over de gehele linie steeds over 
en weer bevestigden. Een sterkere fundering vanuit andere onderzoek
methoden, alsmede uitgebreidere onderzoekingen van diverse groepen 
van dissociale gedragingen met eventueel een controlegroep lijkt in de 
toekomst zeer aanbevelenswaardig. 

Vervolgens werden de resultaten van het somato-neurologisch en het 
psychiatrische onderzoek weergegeven in de vorm van bepaalde cate
gorieen, die met elkaar konden worden gecorreleerd. 

De wijze waarop tot rubricering in de categorieen was overgegaan 'Nerd 
nader beschreven. Dan volgde een weer gave van de resultaten van het in
telligentie-onderzoek met de Groninger lnteIligentietest en van de schat
tingen van het intelIigentie-quotient door de onderzoeker. 

184 

Tot slot van de weergave der resul! 
uitkomsten van het onderzoek met d 
functie" opgesomd. 

In het tweede dee! van dit hoofdstuk 
de correlatieberekeningen van de resuJ 
logische, het intelligentie-, en het 
enkele gegevens uit het sociaal-anan 
gevoerd. 

in het derde deel van dit hoofdstuk 
schillende onderzoekmethoden (behalv 
zoek) nader besproken. 

De bespreking van de resultaten 1 

het psychiatrische onderzoek werd beg 
conclusies hiervan met die van het 

Wat de factor v (psychotoxische 0: 
vroege jeugd) afkomstig uit het psycl 
een significant positieve correlatie gevol 
heden) en een significant negatieve co 

Enkele gegevens uit het sociaal-an 
werden hierdoor dus gesteund en men ~ 
gedragsmoeilijkheden bestaat uit indh 
stoorde persoonlijkheden en de groe 
met minder diep emotion eel gestoord 

De gegevens over de totale groep ko 
nen als opvallend hoge percentages w 
voor de verdere significante correlaties 
van hoofdstuk IX. 

Daarna volgde een bespreking van ( 
onderzoek. Het gevonden benedengem 
de totale groep onderzochte jongens l 

delde op de gehele groep van 70% WI 

gentieniveau per groep van dissociale ~ 

Tenslotte werden de resultaten van b 
i.v.m. de "gewetensfunctie" uitvoerig h 
een aantal niet statistisch gefundeerdc 
lijst. 

In he! negende hoo/dstuk werden de hy 
nader besproken. 



Tot slot van de weergave der resultaten van het onderzoek werden de 
uitkomsten van het onderzoek met de vragenlijst i.v.m. de "gewetens
functie" opgesomd. 

In het tweede deel van dit hoofdstuk werd besproken de wijze waarop 
de correlatieberekeningen van de resultaten van het psychiatrisch-neuro
logische, het intelligentie-, en het vragenlijst-onderzoek samen met 
enkele gegevens uit het sociaal-anamnestische onderzoek werden uit
gevoerd. 

In het derde deel van dit hoofdstuk werden de resultaten van de ver
schillende onderzoekmethoden (behalve het sociaal-anamnestische onder
zoek) nader besproken. 

De bespreking van de resultaten van het somato-neurologische en 
het psychiatrische onderzoek werd begonnen met een vergelijking van de 
conclusies hiervan met die van het sociaal-anamnestische onderzoek. 

Wat de factor v (psychotoxische of psychodeficiente invloeden in de 
vroege jeugd) afkomstig uit het psychiatrische onderzoek betreft werd 
een significant positieve correlatie gevonden met groep I (gedragsmoeilijk
heden) en een significant negatieve correlatie met groep lILa (inbraak). 

Enkele gegevens uit het sociaal-anamnestische onderzoek verkregen, 
werden hierdoor dus gesteund en men kan dus stellen, dat vooral de groep 
gedragsmoeilijkheden bestaat uit individuen met ernstig emotioneel ge
stoorde persoonlijkheden en de groep inbraak vooral uit individuen 
met minder diep emotioneel gestoorde persoonlijkheidsstructuur. 

De gegevens over de totale groep konden aileen maar iets relevants to
nen als opvallend hoge percentages werden gevonden, ook hiervoor en 
voor de verdere significante correlaties zij venvezen naar de sam en vatting 
van hoofdstuk IX. 

Daarna volgde een bespreking van de resultaten van het intelligentie
onderzoek. Het gevonden benedengemiddelde verstandelijke niveau van 
de totale groep onderzochte jongens en het percentage benedengemid
del de op de gehele groep van 70 % werd besproken evenals het intelli
gentieniveau per groep van dissociale gedragingen. 

Tenslotte werden de resultaten van het onderzoek met de vragenlijst 
i.v.m. de "gewetensfunctie" uitvoerig besproken en werd overgegaan tot 
een aantal niet statistisch gefundeerde beschouwingen over de vragen
lijst. 

In het negende hoofdstuk werden de hypothesen en de overige resultaten 
nader besproken. 
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