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2. Abstract 
In deze studie werd de associatie onderzocht tussen inkomen, financiële stress, ouderlijke 
stress, positief ouderschap, negatieve controle en probleemgedrag bij adolescenten met als 
doel om meer inzicht te krijgen in hoe inkomen en financiële stress geassocieerd zijn met het 
gedrag van adolescenten. Er wordt gebruik gemaakt van een actor-partner onafhankelijke 
benadering. Daarbij onderzoekt men de paden binnen (actor) en tussen (partner) ouders en 
onderzoekt men of de sterkte van deze paden verschillend is tussen moeders en vaders. De 
data werden verkregen van 340 twee-ouder gezinnen met adolescenten die tussen 11 en 17 
jaar oud zijn. Pad analytische resultaten tonen aan dat de associatie tussen financiële stress en 
het gedrag van adolescenten gemedieerd wordt door ouderlijke stress en ouderschap. De 
resultaten tonen aan dat financiële stress het positief ouderschap van vaders significanter 
beïnvloedt dan dat van moeders. Naast verschillende actor effecten, werden ook partner 
effecten gevonden tussen ouderlijke stress en negatieve controle.  
 
In this study, we examined the association between income, financial stress, parenting stress, 
positive parenting, negative control and problem behaviour in adolescents to improve our 
understanding of how income and financial stress are associated with adolescents’ behaviour. 
Using the actor-partner interdependence approach, we explored the pathways within (actor) 
and between (partner) parents and examined whether the strength of these pathways differed 
between mothers and fathers. Data were drawn from 340 two-parent families with adolescents 
aged between 11 and 17 years old. Path analytic results indicated that the association between 
financial stress and adolescents’ behaviour is mediated by parenting stress and parenting. 
Contrary to our expectations, direct effects were found between income and negative control. 
Our results also suggest that financial stress affects the positive parenting of fathers more 
significantly than that of mothers. Besides several actor effects, partner effects were also 
identified between parenting stress and negative control.  
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Trefwoord(en) Opvoeding, gezin, probleemgedrag, inkomen. 
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