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Abstract
The purpose of this study was to gain more knowledge about compulsive use of social media
on the smartphone among Dutch adolescents. The relationships between compulsive use of
social media on the smartphone, impulsivity, depressive symptoms and school performance
were examined. The mediating role of impulsivity and depressive symptoms in the
relationship of compulsive use of social media on the smartphone and school performance
was also examined in this research. Questionnaire data were gathered from 4519 Dutch
adolescents (age between eleven and eighteen years) in a cross-sectional design. The results
show a positive relationship between compulsive use of social media on the smartphone and
school performance. Also more compulsive use of social media on the smartphone was
associated with more impulsivity and more depressive symptoms. There was no mediating
role of impulsivity and depressive symptoms in the relationship between compulsive use of
social media on the smartphone and school performance. Girls are more likely to report a
higher degree on impulsivity and depressive symptoms than boys. Finally, boys are more
likely to report a lower school performance than girls. Keywords: Social media, smartphone,
impulsivity, depressive symptoms, school performance, adolescents
Abstract
Het doel van het huidige onderzoek was meer inzicht te verkrijgen over compulsief gebruik
van sociale media op de smartphone onder Nederlandse jongeren. De verbanden tussen
compulsief gebruik van sociale media op de smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten
en schoolprestaties zijn onderzocht. Daarnaast is de mediërende rol van impulsiviteit en
depressieve klachten in de relatie tussen compulsief gebruik van sociale media op de
smartphone en schoolprestaties meegenomen. Het onderzoek heeft een cross-sectioneel
design. De steekproef bestaat uit 4519 jongeren in de leeftijd van elf tot achttien jaar. De
resultaten laten een positieve relatie zien tussen compulsief sociale mediagebruik op de
smartphone en schoolprestaties. Verder blijkt meer compulsief gebruik van sociale media op
de smartphone samen te hangen met meer impulsiviteit en meer depressieve klachten. Er
bestaat geen mediërende rol van impulsiviteit en depressieve klachten in de relatie tussen
compulsief sociale mediagebruik op de smartphone en schoolprestaties. Meisjes blijken meer
kans te hebben op impulsiviteit, depressieve klachten en hoge schoolprestaties dan jongens.
Sleutelwoorden: Sociale media, smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten,
schoolprestaties, adolescenten
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Introductie
Het smartphonegebruik onder jongeren is sterk toegenomen in de afgelopen jaren (Lenhart,
Purcell, Smith & Zickuhr, 2010; Sleijpen, 2011). Een smartphone is een mobiele telefoon met
geavanceerde functies, zoals internet, gps en camera (Backer, 2010). Van de
smartphonebezitters gebruikt 87% internet op de smartphone (Smith, 2011). Smartphones
liggen binnen handbereik en jongeren kunnen applicaties downloaden die zij interessant
vinden (Stollak, Vandenberg, Burklund & Weiss, 2011). Voor jongeren kan het verleidelijk
zijn om zich er voortdurend op te focussen. Het smartphonegebruik kan daarom snel
doorslaan naar compulsief gebruik (Park & Lee, 2011). Een kenmerk van compulsief gebruik
van de telefoon is dat er ontwenningsverschijnselen optreden indien de telefoon niet gebruikt
kan worden (Yen, Ko, Yen, Chen, Chung & Chen, 2008). Er wordt een gevoel van leegte,
angst en depressiviteit ervaren (Jenaro, Flores, Gómez-Vela, González-Gil & Caballo, 2007).
Studenten met smartphones blijken vaker gebruik te maken van sociale media dan
studenten zonder smartphones. Daarbij besteden zij meer tijd aan de sociale media (Stollak et
al., 2011). Een groot deel van de Nederlandse jongeren maakt gebruik van sociale media. Van
de jongeren maakt 91% in de leeftijd van 16 tot 25 jaar en 85% in de leeftijd van 11 tot 15
jaar gebruik van Facebook, Twitter of Hyves. Facebook wordt door Nederlandse jongeren het
meest gebruikt (Bosma, 2012).
Schoolprestaties
De aandacht die sociale media op de smartphone opeisen bij jongeren kan ten koste gaan van
belangrijke bezigheden in het echte leven, zoals school. De verleiding om tijdens lessen en het
maken van huiswerk de aandacht te richten op sociale media via de smartphone lijkt sterk te
zijn (Stollak et al, 2011). Er zijn aanwijzingen voor zowel een positieve als negatieve relatie
tussen het gebruik van sociale media en academische prestaties. Stollak en collega’s (2011)
lieten zien dat er een positief verband bestaat tussen Twitter, Youtube en Myspace en
schoolcijfers. Tussen Facebook en schoolcijfers blijkt echter een negatief verband te bestaan
(Stollak et al., 2011). Studenten met een lager Grade Point Average (GPA) zouden meer tijd
doorbrengen op Facebook.
Kubey, Lavin en Barrows (2001) lieten zien dat er een negatieve samenhang bestaat
tussen compulsief internetgebruik en de academische prestaties van studenten. Voornamelijk
chatrooms en MUDs (Multi-user Dungeons) laat studenten lang opblijven waardoor zij de
volgende dag moe zijn en colleges missen (Kubey et al., 2001). Volgens Caplan (2003)
zouden een voorkeur voor online sociale interactie en symptomen van problematisch
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internetgebruik kunnen zorgen voor negatieve professionele uitkomsten. Schoolprestaties kan
gezien worden als een professionele uitkomst. Daarbij is online sociale interactie een
belangrijk aspect van sociale media.. Dit zou betekenen dat compulsief sociale mediagebruik
op de smartphone (CSM smartphone) een negatieve invloed heeft op schoolprestaties.
Hypothese 1: Er bestaat een negatief verband tussen CSM smartphone en
schoolprestaties.
Impulsiviteit
Uit onderzoek blijkt dat impulsiviteit gerelateerd is aan afhankelijkheid van de mobiele
telefoon (Thomée, Härenstam & Hagberg, 2011). Impulsiviteit staat in verband met het
Behavioral Inhibition System (BIS) en het Behavioral Activation System (BAS) (Gray in
Carver & White, 1994). Het BAS zorgt ervoor dat mensen voortdurend op zoek zijn naar een
directe beloning. Het BIS zorgt ervoor dat een bepaalde neiging in mensen geremd wordt
(Gray in Carver & White, 1994). Impulsiviteit hangt samen met de neiging om voortdurend te
zoeken naar een beloning, waarbij een remming van deze neiging ontbreekt.
In de adolescentie is het verlangen naar een directe beloning sterker dan in andere
levensperioden. Het gedeelte van de hersenen dat erg gevoelig is voor beloningen roept in de
adolescentie namelijk een sterkere respons op, zelfs wanneer de beloningen klein zijn (Van
Leijenhorst, Zanolie, Van Meel, Westenberg, Rombouts & Crone, 2010). Aan het gebruik van
sociale media op de smartphone beleven de jongeren direct plezier. Het ontvangen van
berichten en het op de hoogte zijn van de activiteiten van online vrienden werkt belonend. De
smartphone is een mobiel apparaat, waardoor deze overal gebruikt kan worden. Het remmen
van het sociale mediagebruik op de smartphone kan lastig zijn, waardoor het gebruik door kan
slaan naar compulsief gebruik. Uit onderzoek van Schmidt en Vandewater (2008) blijkt dat
impulsiviteit samenhangt met slechtere schoolprestaties. Doordat jongeren voortdurend
verlangen naar de directe beloning van het gebruik van sociale media op de smartphone en
een remming hiervan vaak ontbreekt, kan dit ertoe leiden dat zij minder tijd aan school en
huiswerk besteden en meer tijd aan de smartphone. De smartphone geeft immers de directe
beloning en school niet.
Hypothese 2A: Er bestaat een positief verband tussen CSM smartphone en
impulsiviteit.
Hypothese 2B: De relatie tussen CSM smartphone en schoolprestaties wordt (deels)
gemedieerd door impulsiviteit.
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Depressieve klachten
Veel studies laten zien dat compulsief gebruik van het internet en de mobiele telefoon een
hogere kans op verschillende psychische klachten geeft. Compulsief internet- en
telefoongebruik lijkt symptomen van depressiviteit, stress, eenzaamheid, slaapstoornissen en
angst te doen verhogen (Beranuy, Oberst, Carbonell & Chamarro, 2009; Jenaro et al., 2007;
Thomée et al., 2011; Yen, Ko, Yen, Wu & Yang, 2007). De mobiele telefoon kan een
schuldgevoel opleveren, omdat niet alle telefoontjes en berichten onmiddellijk beantwoord
kunnen worden (Thomée et al., 2011). Verder kan de voortdurende aanwezigheid van de
mobiele telefoon ten koste gaan van het vrijheidsgevoel (Thomée et al., 2011). Er zijn echter
ook aanwijzingen voor het omgekeerde verband. Psychosociale problemen (o.a.
depressiviteit) kunnen ervoor zorgen dat individuen een voorkeur hebben voor online sociale
interactie en sneller problematisch internetgebruik ontwikkelen (Caplan 2002, 2003; Davis,
2001). Volgens Yen en collega’s (2008) bestaat er een tweezijdig verband tussen
psychiatrische symptomen en internetverslaving. Enerzijds zou depressiviteit er voor kunnen
zorgen dat jongeren compulsief internetgebruik ontwikkelen. Anderzijds zou compulsief
internetgebruik depressiviteit kunnen veroorzaken.
Uit eerder onderzoek blijkt dat depressiviteit onder jongeren samenhangt met slechte
schoolprestaties (Fröjd, Nissinen, Pelkonen, Marttunen, Koivisto & Kaltiala-Heino, 2008).
Depressieve jongeren richten zich namelijk op de depressieve gedachten en interpretaties,
waardoor zij een gebrek aan concentratie en interesse hebben bij het maken van huiswerk en
moeite ervaren met lezen en schrijven. Zij zouden daarbij bepaalde negatieve reacties kunnen
ontvangen van leeftijdsgenoten en leraren. De aandacht zal dan nog sterker gericht worden op
de depressieve gedragingen en emotionele problemen in plaats van op het maken van
huiswerk (Fröjd et al, 2008). Daarnaast kunnen de depressieve klachten bepaalde cognities
blokkeren, waardoor deze jongeren zich moeilijk kunnen richten op het maken van huiswerk
(Hartlage, Alloy, Vazquez & Dykman, 1993). Tot slot wordt door depressieve jongeren ook
snel een hoge druk ervaren van huiswerk (Fröjd et al., 2008).
Hypothese 3A: Er bestaat een positief verband tussen CSM smartphone en depressieve
klachten.
Hypothese 3B: De relatie tussen CSM smartphone en schoolprestaties wordt (deels)
gemedieerd door depressieve klachten.
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Doel van deze studie
Zoals de wetenschappelijke literatuur laat zien is er veel bekend over het gebruik van sociale
media, internet en mobiele telefoons zonder internet. Aangezien de ontwikkeling van
smartphones recent is, kent de wetenschappelijke literatuur voor zover bekend nog geen
studies naar het verband tussen CSM smartphone onder jongeren en de schoolprestaties. In
deze cross-sectionele studie zal getoetst worden of er een relatie bestaat tussen CSM
smartphone en schoolprestaties onder Nederlandse jongeren. Tevens zal gekeken worden of
deze relatie gemedieerd wordt door impulsiviteit en depressieve klachten. Het onderstaande
model geeft de verwachte verbanden tussen de factoren weer.
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Figuur 1. Model met verbanden tussen CSM smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten en schoolprestaties.
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Design en meetinstrumenten
Steekproef
Deze studie maakt gebruik van de Monitor Internet en Jongeren, een longitudinale studie
gestart in 2006. Het onderzoek heeft één meetmoment in 2012. De steekproef bestaat uit 4519
Nederlandse jongeren tussen de twaalf en achttien jaar op tien middelbare scholen. De groep
bevat bijna evenveel jongens (49.9% ) als meisjes (50.1%). De gemiddelde leeftijd is 13.3
jaar.
Tabel 1:
Demografische kenmerken
Jaar (meting)

N

Geslacht (%)

Gemiddelde leeftijd

2012

4519

49.9 (jongen)

13.27 (SD=0.95)

50.1 (meisje)

Dataverzameling
De monitor Internet en Jongeren richt zich op het internetgebruik van jongeren in Nederland.
Daarbij zijn er vragen gesteld over de gevoelens en gedragingen van jongeren. Om de
jongeren te kunnen laten participeren in het onderzoek is toestemming gevraagd aan de
jongeren, ouders en school. De vragenlijst is schriftelijk door jongeren ingevuld tijdens
lesuren onder begeleiding van een docent. De docent heeft vooraf een korte instructie
gegeven, welke op een introductiebrief stond aangegeven. De jongeren waren ongeveer één
lesuur bezig met het invullen van de vragenlijst. Zij hadden de mogelijkheid om de docent
vragen te stellen bij onduidelijkheden. Om de privacy te garanderen konden jongeren de
vragenlijsten na afloop in een envelop stoppen en verzegelen.
Meetinstrumenten
In deze studie zijn compulsief sociale mediagebruik via de smartphone, depressieve klachten
en impulsiviteit voorspellende variabelen. Schoolprestaties is de uitkomstvariabele.
Compulsief gebruik van sociale media op de smartphone
In de IVO vragenlijst Internet en Welbevinden is in zes items gevraagd naar compulsief
gebruik van sociale media op de smartphone (IVO, 2012). Deze items zijn afgeleid van de
‘Compulsive Internet Use Scale’ (CIUS) (Meerkerk, Van den Eijnden, Vermulst & Garretsen,
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2009). De interne consistentie van deze schaal is hoog (α=.908). Er zijn vragen gesteld zoals
‘Hoe vaak vind je het moeilijk om met sociale media te stoppen op je mobiele telefoon?’,
‘Hoe vaak voel je je onrustig, gestrest of geïrriteerd wanneer je niet sociale media kunt
gebruiken op je telefoon?’ en ‘Hoe vaak raffel je je huiswerk af om sociale media te kunnen
gebruiken op je telefoon?’. De respondenten konden kiezen uit vijf antwoordcategorieën;
nooit, zelden, soms, vaak of zeer vaak. Een hoge score is gerelateerd aan een hogere mate van
compulsief smartphonegebruik.
Aangezien er een zeer scheve verdeling bestond, is CSM smartphone
gedichotomiseerd in ‘geen verschijnselen van compulsief sociale mediagebruik op de
smartphone’ en ‘verschijnselen van compulsief sociale mediagebruik op de smartphone’.
Jongeren met een gemiddelde score van drie of hoger op de zes items van compulsief sociale
mediagebruik op de smartphone werden ingedeeld in de groep ‘CSM smartphone’. Jongeren
met een gemiddelde score van lager dan drie werden ingedeeld in de groep ‘Geen CSM
smartphone’ (Meerkerk, Van den Eijnden & Garretsen, 2007).
Impulsiviteit
Impulsiviteit is gemeten aan de hand van de ‘Barratt Impulsiveness Scale’(BIS) (Patton,
Stanford & Barratt, 1995), die vijftien items bezit. Voorbeelden van deze items zijn ‘Ik ben
beheerst’, ‘Ik zeg dingen zonder na te denken’, ‘Ik handel impulsief’, ‘Ik koop dingen in een
opwelling’ en ‘Ik verander snel van bezigheid’. De respondenten moesten een keuze maken
uit de volgende vijf antwoordcategorieën; zelden of nooit, soms, vaak, bijna altijd of altijd.
Bij sommige items was een hoge score gerelateerd aan een hoge mate van impulsiviteit. Bij
andere items was een lage score aan een hoge mate van impulsiviteit gerelateerd. Er is
recodering toegepast, zodat bij elk item een hoge score gerelateerd is aan een hoge mate van
impulsiviteit. De interne consistentie van deze schaal is goed (α=.702).
Depressieve klachten
Depressieve klachten is gemeten aan de hand van de ‘Depressive Mood List’ (DML) (Kandel
& Davies, 1986), die zes items bezit. De interne consistentie van deze schaal is hoog
(α=.828). Voorbeelditems zijn ‘Hoe vaak heb je je de laatste twaalf maanden ongelukkig,
somber en neerslachtig gevoeld?’, ‘Hoe vaak heb je de laatste twaalf maanden weinig hoop
voor de toekomst gehad?’ en ‘Hoe vaak heb je je de laatste twaalf maanden nerveus en
gespannen gevoeld?’. Respondenten konden kiezen uit vijf antwoordcategorieën; nooit, bijna
nooit, soms, vaak of altijd.
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Schoolprestaties
Schoolprestaties is gemeten middels het item ‘Wat is ongeveer je gemiddelde cijfer dit
schooljaar?’. Respondenten konden hierop antwoorden; 9-10, 8-8.9, 7-7.9, 5.5-6.9, 1-5.4 of
weet ik niet/zeg ik liever niet.
Vanwege een scheve verdeling is schoolprestaties gedichotomiseerd in ‘lage
schoolprestaties’ en ‘hoge schoolprestaties’. Jongeren met een gemiddeld schoolcijfer van
zeven of hoger werden ingedeeld in de groep ‘hoge schoolprestaties’. Jongeren met een score
van lager dan zeven werden ingedeeld in de groep ‘lage schoolprestaties’.
Controlevariabelen
In deze studie zijn geslacht (1=Jongen, 2=Meisje), opleidingsniveau (1=VMBO,
2=HAVO/VWO), leeftijd en etniciteit meegenomen als controlevariabelen. Leeftijd is
berekend middels de geboortedatum van de respondent en de datum waarop de vragenlijst is
ingevuld door de respondent. De etniciteit is gebaseerd op het geboorteland van het kind en
zijn/haar vader en moeder (1=Autochtoon, 2=Allochtoon).

Analyse
Voorafgaand aan de analyses is de samenhang tussen CSM smartphone, impulsiviteit,
depressieve klachten, schoolprestaties en de controlevariabelen bekeken aan de hand van
Spearman of Pearson correlaties. Om de mediatie-effecten te onderzoeken is er gebruik
gemaakt van de vier stappen voor mediatie (Baron & Kenny, 1986).
Om hypotheses 1, 2b en 3b te kunnen toetsen zijn logistische regressieanalyses
uitgevoerd. Alvorens de analyses te kunnen uitvoeren werd eerst gekeken of er aan de
voorwaarden werd voldaan. Om hypotheses 2a en 3a te kunnen toetsen zijn lineaire
regressieanalyses uitgevoerd. Alvorens de analyses uit te voeren werd eveneens gekeken of er
aan de voorwaarden werd voldaan.
Bij hypothese 1 is getoetst of er een negatief verband is tussen CSM smartphone en
schoolprestaties. CSM smartphone is als onafhankelijke variabele en schoolprestaties als
afhankelijke variabele meegenomen in de analyse.
Daarna is hypothese 2a getoetst. Bij hypothese 2a is nagegaan of er een positief
verband bestaat tussen CSM smartphone en impulsiviteit. CSM smartphone is in dit model
meegenomen als voorspeller op impulsiviteit. Bij hypothese 2b werd gekeken of impulsiviteit
als mediator in de relatie tussen CSM smartphone en schoolprestaties dient. Hiervoor zijn
CSM smartphone en impulsiviteit als onafhankelijke variabelen en schoolprestaties als
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afhankelijke variabele meegenomen in de analyse.
Vervolgens werd een analyse uitgevoerd om hypothese 3a te kunnen toetsen. Bij
hypothese 3a is getoetst of er tussen CSM smartphone en depressieve klachten een positief
verband bestaat. CSM smartphone is als voorspellende variabele van de afhankelijke
variabele depressieve klachten meegenomen in de analyse. Tot slot is hypothese 3b getoetst,
waarbij gekeken werd of de relatie tussen CSM smartphone en schoolprestaties (deels)
gemedieerd wordt door depressieve klachten. Dit is nagegaan door CSM smartphone en
depressieve klachten als onafhankelijke en schoolprestaties als afhankelijke variabele mee te
nemen in de analyse.
Resultaten
In Tabel 2 is de beschrijvende statistiek van CSM smartphone en schoolprestaties
weergegeven. Uit deze tabel blijkt 6.4% van de jongeren verschijnselen te vertonen van
compulsief gebruik van sociale media op de smartphone. Van de jongeren heeft 68.9% hoge
schoolprestaties. Dit houdt in dat een groot gedeelte van de jongeren een gemiddeld
schoolcijfer heeft dat zeven of hoger is. In Tabel 3 is de beschrijvende statistiek van
impulsiviteit en depressieve klachten weergegeven. De gemiddelde score van jongeren op
impulsiviteit is 2.14. Op depressieve klachten hebben de jongeren een gemiddelde score van
2.16.
Tabel 2:
Beschrijvende statistiek van CSM smartphone en schoolprestaties
N

%

3003

100

Geen CSM smartphone

2812

93.6

Wel CSM smartphone

191

6.4

3157

100

Lage schoolprestaties

983

31.1

Hoge schoolprestaties

2174

68.9

Variabele
CSM smartphone

Schoolprestaties
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Tabel 3:
Beschrijvende statistiek van impulsiviteit en depressieve klachten
Variabele

N

M

SD

Minimum

Maximum

Impulsiviteit

3503

2.14

.33

1.47

4.00

Depressieve klachten

3862

2.16

.75

1.00

5.00

Tabel 4 laat de correlaties tussen CSM smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten,
schoolprestaties en de controlevariabelen leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en etniciteit zien.
Uit de tabel blijkt een significante relatie te bestaan tussen CSM smartphone en impulsiviteit.
Er blijkt eveneens een significant verband te bestaan tussen CSM smartphone en depressieve
klachten. Er bestaat in beide gevallen een significant verband tussen X (de onafhankelijke
variabele) en Y (de afhankelijke variabele). Verder blijken de voorspellende variabelen CSM
smartphone, impulsiviteit en depressieve klachten een significant negatief verband te hebben
met de afhankelijke variabele schoolprestaties. Hiermee is aan de voorwaarde van beide
mediatietoetsen voldaan. Tot slot blijkt geslacht significant samen te hangen met zowel CSM
smartphone (de onafhankelijke variabele) als schoolprestaties (de afhankelijke variabele).
Geslacht zal daarom als controlevariabele meegenomen worden in de analyses.
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CSM smartphone als voorspeller van impulsiviteit
Om de eerste stap van beide mediatie-effecten te toetsen zijn lineaire regressieanalyses
uitgevoerd waarvan Tabel 5 de resultaten laat zien. Uit de tabel blijkt de onafhankelijke
variabele CSM smartphone een significant verband te hebben met impulsiviteit. Dit houdt in
dat compulsief gebruik van sociale media op de smartphone samenhangt met meer
impulsiviteit. De verklaarde variantie van het model is door toevoeging van impulsiviteit
significant verhoogd.
Daarnaast blijkt de achtergrondvariabele geslacht een significant verband te
onderhouden met impulsiviteit. Dit betekent dat meisjes meer impulsiviteit hebben dan
jongens.

CSM smartphone als voorspeller van depressieve klachten
In Tabel 5 zijn eveneens de resultaten te zien van de analyse met CSM smartphone als
voorspeller van depressieve klachten. Uit de tabel blijkt dat CSM smartphone een significant
verband heeft met depressieve klachten. Dit houdt in dat compulsief sociale mediagebruik op
de smartphone samenhangt met meer depressieve klachten. De verklaarde variantie van het
model gaat significant omhoog na toevoeging van depressieve klachten.
Verder blijkt de achtergrondvariabele geslacht een significant verband te hebben met
depressieve klachten. Dit houdt in dat meisjes meer depressieve klachten hebben dan jongens.
Tabel 5.
Lineaire regressieanalyses van CSM smartphone als voorspeller van impulsiviteit en depressieve
klachten.
Impulsiviteit
Depressieve klachten
N=2718
N=2900
Model
1.
Achtergrondvariabele
Geslacht
R²
2.
CSM smartphone
∆R²

B

SE B

β

B

SE B

Β

.038
.003

.013

.057**

.356
.054

.028

.233***

.344
.061***

.026

.248***

.725
.053***

.055

.232***

Note. *<.05, **<.01, ***<.001
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CSM smartphone als voorspeller van schoolprestaties
Om hypotheses 1, 2b en 3b te kunnen toetsen zijn logistische regressieanalyses uitgevoerd,
waarvan Tabel 6 en 7 de resultaten laten zien. CSM smartphone blijkt een significante
voorspeller te zijn van schoolprestaties. Des te hoger het compulsief sociale mediagebruik op
de smartphone des te meer kans op goede schoolprestaties.
Geslacht blijkt een significante voorspeller te zijn van schoolprestaties. Dit geeft aan
dat jongens meer kans hebben op slechte schoolprestaties.

Impulsiviteit als mediator tussen CSM smartphone en schoolprestaties
In Tabel 6 is tevens impulsiviteit als voorspeller van schoolprestaties meegenomen. Er blijkt
een significant verband te bestaan tussen impulsiviteit en schoolprestaties. Een hogere score
op impulsiviteit geeft een grotere kans op lage schoolprestaties. Wanneer in de relatie tussen
CSM smartphone en schoolprestaties impulsiviteit wordt toegevoegd verdwijnt het
significante verband tussen CSM smartphone en schoolprestaties. Het verband tussen CSM
smartphone en schoolprestaties is echter positief, terwijl het verband tussen impulsiviteit en
schoolprestaties negatief is. Hierdoor kan het verband tussen CSM smartphone en
schoolprestaties niet gemedieerd worden door impulsiviteit.

Depressieve klachten als mediator tussen CSM smartphone en schoolprestaties
In Tabel 7 wordt depressieve klachten als mediator tussen CSM smartphone en
schoolprestaties getoetst. Depressieve klachten blijkt een significante voorspeller te zijn van
schoolprestaties. Een hogere score op depressieve klachten geeft meer kans op lage
schoolprestaties. Wanneer in de relatie tussen CSM smartphone en schoolprestaties
depressieve klachten toegevoegd wordt verdwijnt het significante verband tussen CSM
smartphone en schoolprestaties. Het verband tussen CSM smartphone en schoolprestaties is
echter positief, terwijl het verband tussen depressieve klachten en schoolprestaties negatief is.
Depressieve klachten kan daarom geen mediator vormen in het positieve verband tussen CSM
smartphone en schoolprestaties.
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Discussie
Het doel van deze studie was meer inzicht te verschaffen in het compulsief gebruik van
sociale media op de smartphone onder Nederlandse jongeren. Uit dit onderzoek is gebleken
dat meer compulsief gebruik van sociale media op de smartphone samenhangt met hogere
schoolprestaties. Daarnaast is gebleken dat meer compulsief gebruik van sociale media op de
smartphone samenhangt met meer impulsiviteit en meer depressieve klachten.
De hypothese dat compulsief gebruik van sociale media op de smartphone tot lage
schoolprestaties zou leiden werd niet bevestigd. Uit deze studie is gebleken dat CSM
smartphone meer kans geeft op hoge schoolprestaties. De socio-economische factoren zouden
daarvoor een verklaring kunnen vormen. Een hoger opleidingsniveau en inkomen van de
ouders zorgen ervoor dat zij bepaalde overtuigingen en gedragingen hebben welke de
schoolprestaties van hun kinderen positief beïnvloeden (Davis-Kean, 2005). Een hoog
inkomen kan er voor zorgen dat deze ouders sneller een smartphone kunnen aanschaffen voor
hun kind. Ouders met een hoog inkomen hebben echter vaker een hoge opleiding gevolgd dan
ouders met een laag inkomen. Door de overtuigingen en gedragingen van hun hoogopgeleide
ouders zouden deze jongeren meer gestimuleerd kunnen worden om hoge schoolprestaties te
behalen (Davis-Kean, 2005).
Een tweede verklaring voor het positieve verband tussen CSM smartphone en
schoolprestaties zou kunnen zijn dat schoolprestaties invloed hebben op compulsief gebruik
van sociale media op de smartphone. De huidige studie heeft een cross-sectioneel design. De
richting van het verband tussen compulsief gebruik van sociale media op de smartphone en
schoolprestaties is daardoor onduidelijk. Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel ouders hun
kinderen een beloning geven wanneer zij goede schoolprestaties behalen, waaronder cadeaus
(Davis, Winsler & Middleton, 2006). Jongeren met hoge schoolprestaties zouden bijvoorbeeld
als beloning een smartphone kunnen krijgen van hun ouders.
Tot slot zou persoonlijkheid een rol kunnen spelen in de relatie tussen CSM
smartphone en schoolprestaties. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat het Big Five
persoonlijkheidskenmerk ‘Openness to Experience’ samenhangt met hogere schoolprestaties
(Blickle, 1996). De lesstof die jongeren op school krijgen geeft de mogelijkheid om nieuwe
ervaringen op te doen. Dit persoonlijkheidskenmerk hangt ook samen met sociale
mediagebruik (Correa, Hinsley & Zúñiga, 2010). Aangezien op sociale media steeds nieuwe
informatie te vinden is geeft het de mogelijkheid om voortdurend nieuwe ervaringen op te
doen. Dit persoonlijkheidskenmerk zou er dus tegelijkertijd voor kunnen zorgen dat zij goede
schoolprestaties halen en compulsief gebruik maken van sociale media op de smartphone.
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Zoals verwacht werd gevonden dat er een positief verband tussen compulsief gebruik
van sociale media op de smartphone en impulsiviteit bestaat. De bevindingen komen overeen
met de resultaten van Thomée en collega’s (2011), die vonden dat impulsiviteit gerelateerd is
aan afhankelijkheid van de mobiele telefoon. Dit bevestigt tevens de rol van BIS (Behavioral
Inhibition System) en BAS (Behavioral Activation System) (Gray in Carver & White, 1994).
Zoals eerder beschreven geeft CSM smartphone voortdurend beloningen, door bijvoorbeeld
het sturen en ontvangen van berichten. Een remming van deze neiging kan daarbij ontbreken
(Gray in Carver & White, 1994). De mediërende rol van impulsiviteit in de relatie tussen
CSM smartphone en schoolprestaties werd niet gevonden. Het verband tussen impulsiviteit en
schoolprestaties is negatief, terwijl het verband tussen CSM smartphone en schoolprestaties
positief is. Wanneer beide factoren als voorspellers van schoolprestaties meegenomen worden
verdwijnt de relatie tussen CSM smartphone en schoolprestaties. Een groot deel van de
variantie wordt namelijk verklaard door impulsiviteit, waardoor het overgebleven deel van de
variantie waarschijnlijk te laag is om de relatie tussen compulsief gebruik van sociale media
op de smartphone en schoolprestaties significant te houden.
In de huidige studie werd de hypothese bevestigd dat compulsief gebruik van sociale
media op de smartphone positief samenhangt met depressieve klachten. Dit is in lijn met
resultaten uit eerdere studies waaruit gebleken is dat compulsief internet- en telefoongebruik
symptomen van depressiviteit doet verhogen (Beranuy et al., 2009; Jenaro et al., 2007;
Thomée et al., 2011; Yen et al., 2007). De mediërende rol van depressieve klachten in de
relatie tussen compulsief gebruik van sociale media op de smartphone en schoolprestaties
werd echter niet gevonden. Het verband tussen depressieve klachten en schoolprestaties is
negatief, waardoor het geen verklaring kan vormen voor het positieve verband tussen CSM
smartphone en schoolprestaties. Het verband tussen CSM smartphone en schoolprestaties
verdwijnt wanneer depressieve klachten wordt meegenomen. De verklaarde variantie van
depressieve klachten als voorspeller van schoolprestaties is namelijk hoog, waardoor de
overgebleven verklaarde variantie te laag is om de relatie tussen CSM smartphone en
schoolprestaties te behouden.
Kortom, de resultaten van deze studie laten zien dat compulsief gebruik van sociale
media op de smartphone samenhangt met hogere schoolprestaties. Daarnaast hangt CSM
smartphone samen met meer impulsiviteit en meer depressieve klachten bij jongeren. De
relatie tussen CSM smartphone en schoolprestaties wordt niet gemedieerd door impulsiviteit
of depressieve klachten.
Doordat het smartphonegebruik zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld is er tot op
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heden weinig onderzoek naar verricht (Lenhart et al., 2010; Sleijpen, 2011). Door het huidige
onderzoek is inzicht verkregen in het compulsief gebruik van sociale media op de smartphone
in relatie tot impulsiviteit, depressieve klachten en schoolprestaties. Deze studie heeft echter
een aantal beperkingen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een cross-sectioneel design.
De richtingen van de verbanden zijn hierdoor onduidelijk. Daarnaast zijn impulsiviteit,
depressieve klachten en het gemiddelde schoolcijfer gemeten aan de hand van
zelfrapportages. Jongeren zouden een sociaal wenselijk antwoord gegeven kunnen hebben.
Daarbij hebben jongeren die het gemiddelde schoolcijfer niet weten zelf een schatting moeten
maken. Bovendien is het gemiddelde schoolcijfer een grove maat om schoolprestaties te
meten.
Vervolgonderzoek zou gebruik moeten maken van longitudinale data zodat de
richtingen van de verbanden tussen CSM smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten en
schoolprestaties kunnen worden vastgesteld. De opvoedstijl en het opleidingsniveau van de
ouders zijn in de vragenlijst van het huidige onderzoek niet meegenomen. Zoals eerder
beschreven zouden deze factoren een belangrijke rol kunnen spelen in de relatie tussen CSM
smartphone en schoolprestaties. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om deze factoren
mee te nemen. Daarnaast bestaan er meerdere mobiele apparaten waarop gebruik gemaakt kan
worden van sociale media. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen het gebruik van sociale
media op deze apparaten, zoals laptops, tablets en ultrabooks, ook mee te nemen.
De resultaten uit het huidige onderzoek impliceren dat tijdens de behandeling van
jongeren die compulsief gebruik maken van sociale media op de smartphone aandacht besteed
moet worden aan de aanwezigheid van depressieve klachten en impulsiviteit, zodat deze
eventueel meegenomen kunnen worden in de behandeling. De resultaten van dit onderzoek
zouden eventueel ook gebruikt kunnen worden in voorlichtingen over het gebruik van sociale
media op de smartphone. Ouders en docenten kunnen daardoor waakzamer worden op
symptomen van impulsiviteit en depressieve klachten in verband met compulsief sociale
mediagebruik op de smartphone. Longitudinaal onderzoek om de richtingen van de verbanden
vast te stellen is echter noodzakelijk voordat concrete aanbevelingen kunnen worden gedaan
voor preventie en behandeling.
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