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Abstract 

De huidige longitudinale studie onderzocht in hoeverre de relatie tussen socio-economische 

status, hier gedefinieerd als opleidingsniveau, en cannabisgebruik wordt gemodereerd door 

opvoeding (steun en monitoring). Er werd verwacht dat ouderlijke monitoring en ouderlijke 

steun de negatieve relatie tussen opleidingsniveau en cannabisgebruik kan versterken. Het 

onderzoek gebruikte data uit het SNARE (Social Network Analysis of Risk Behavior in Early 

Adolescence) project. Dit is een longitudinaal onderzoek waaraan 1158 scholieren deelnamen 

(Mleeftijd = 13.10 jaar). Opleidingsniveau, steun, monitoring (T0) en cannabisgebruik zijn 

onderzocht aan de hand van zelfrapportages. Cannabisgebruik verwijst naar of de jongere ooit 

cannabis heeft gebruikt. Uit de resultaten van de logistische regressie analyse, gecontroleerd 

voor de covariaten leeftijd en sekse, is gebleken dat er geen significante relatie bestaat tussen 

opleidingsniveau en cannabisgebruik en tussen monitoring en cannabisgebruik. Het ervaren van 

minder ouderlijke steun leidt echter wel tot een grotere kans op cannabisgebruik. Opvoeding 

bleek de relatie tussen opleidingsniveau en cannabisgebruik niet te modereren. De relatie tussen 

opleidingsniveau en cannabisgebruik is dus hetzelfde voor jongeren die veel of weinig 

ouderlijke monitoring en ouderlijke steun ervaren. Interventies ter preventie van 

cannabisgebruik zouden zich dan ook moeten richten op het versterken van ouderlijke steun 

voor zowel ouders van hoog- als laagopgeleide jongeren. 

Trefwoorden: Socio-economische status, ouderlijke monitoring, ouderlijke steun, cannabis 

gebruik, adolescentie. 

Abstract 

The present longitudinal study examined to what extent the relationship between socio-

economic status, here defined as level of education, and cannabis use would be moderated by 

parenting practices (support and monitoring). It was expected that parental monitoring and 

parental support could reinforce the relationship between socio-economic status and cannabis 

use. This research used data from the SNARE (Social Network Analysis of Risk Behavior in 

Early Adolescence) project. This is a longitudinal study in which 1158 students participated 

(Mage= 13.10 years). Level of education, support and monitoring (T0) and cannabis use were 

examined on the basis of self-reports. Cannabis use contains if the student ever used cannabis. 

The results from the logistic regression analysis, controlled for the covariates age and gender, 

showed that there is no significant relationship between level of education and cannabis use and 

between monitoring and cannabis use. Experiencing less parental support however, does lead 
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to a greater risk on cannabis use. Parenting practices does not pointed out to be moderating the 

relationship between level of education and cannabis use. Thus the relationship between level 

of education and cannabis use is the same for students that experience a high or low level of 

parental monitoring and support. Interventions for prevention of cannabis use should focus on 

strengthen parental support for parents from lower and higher educated youth.  

 

Keywords: socio-economic status, parental monitoring, parental support, cannabis use, 

adolescence. 
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Inleiding 

Jongeren in Nederland gebruiken al vroeg cannabis. Op 14 jarige leeftijd heeft 14% namelijk 

al eens cannabis gebruikt (Van Laar et al., 2012). Op cannabisgebruik onder 15 jarigen scoort 

Nederland zelfs bovengemiddeld. Dit percentage ligt op 27% tegenover een gemiddelde van 

17% in de overige Westerse landen (Trimbos Instituut, 2012). Dit is zorgelijk aangezien er 

negatieve consequenties zijn verbonden aan cannabisgebruik. Deze adolescenten hebben 

bijvoorbeeld een grotere kans op een psychose (Arseneault, Cannon & Moffitt, 2002), omgang 

met delinquente vrienden en ze verlaten vaak vroeg de school (Lynskey & Hall, 2000). Gezien 

deze ernstige gevolgen en de hoge prevalentie van cannabisgebruik onder Nederlandse 

adolescenten is het van belang te begrijpen waarom adolescenten beginnen met het gebruiken 

van cannabis en wat mogelijk voorspellende factoren zijn in dit proces. 

Uit resultaten van voorgaande onderzoeken is socio-economische status (SES) een 

belangrijke voorspeller gebleken die gerelateerd is aan cannabisgebruik (Jeynes, 2002). 

Hiernaast blijkt ook opvoeding gerelateerd te zijn aan cannabisgebruik onder adolescenten 

(Martins, Storr, Alexandre & Chilcoat, 2008). Zo worden weinig ouderlijke monitoring en 

weinig ouderlijke steun gezien als risicofactoren (Becerra & Castillo, 2011). De relatie tussen 

SES en cannabisgebruik zou versterkt kunnen worden door de opvoeding (Spijkerman, Van 

Den Eijnden & Huiberts, 2008). Naar dit moderatie-effect van opvoeding is, voor zover bekend, 

echter nog geen onderzoek gedaan. Daarom wordt in de huidige studie longitudinaal onderzocht 

of SES gerelateerd is aan cannabisgebruik onder adolescenten, en of deze relatie beïnvloedt 

wordt door opvoeding. Hiermee kan deze studie meer inzicht geven in de effectiviteit van 

ouderlijke monitoring en ouderlijke steun wanneer jongeren een lage SES hebben. Deze kennis 

zou vervolgens toegepast kunnen worden in opvoedcursussen voor ouders met een lage SES. 

Het aanleren van de juiste opvoedingsstrategieën aan deze groep zou mogelijk cannabisgebruik 

van adolescenten kunnen verminderen. 

 

Socio-economische status en cannabisgebruik  

Uit voorgaande empirische studies blijkt dat SES gerelateerd is aan cannabisgebruik onder 

adolescenten. De studies naar deze relatie tonen echter geen consistente bevindingen. De 

meerderheid van de cross-sectionele (Doku, Koivusilta & Rimpelä, 2011; Finch, Ramo, 

Delucchi & Liu, 2013) en longitudinale (Duncan, Duncan & Hops, 1997; Jeynes, 2002) studies 

toont aan dat een lage SES een risicofactor is voor cannabisgebruik onder adolescenten. Een 

mogelijke verklaring voor deze relatie komt vanuit de sociale stress theorie van Pearlin (1989) 
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die stelt dat blootstelling aan stress, inclusief economische achterstand, kan leiden tot 

middelengebruik. Adolescenten met een economische achterstand ervaren doorgaans meer 

stress doordat ze bijvoorbeeld geconfronteerd worden met slechtere levensomstandigheden. 

Om met deze stress om te gaan kunnen zij middelen, zoals cannabis, gaan gebruiken. Het 

cannabisgebruik is dan een copingstrategie. Een andere mogelijke verklaring waarin eveneens 

een copingstrategie van belang is, is de ‘Strain Theorie’ van Merton (1968). Deze theorie stelt 

dat elke samenleving een dominante set van waarden en doelen heeft, samen met geaccepteerde 

manieren om dit te bereiken. Niet iedereen is in staat om deze doelen te bereiken. Het gat tussen 

geaccepteerde sociale doelen, zoals een goede opleiding, en de middelen die mensen hebben 

om deze doelen te bereiken creëert het zogenaamde “social strain”. De hoge mate van 

ongelijkheid, ervaren door adolescenten met een lage SES, leidt er dan toe dat zij sneller 

negatieve emoties zoals teleurstelling ervaren wanneer geaccepteerde sociale doelen moeilijker 

bereikt kunnen worden. Deze negatieve emoties kunnen dan leiden tot corrigerende acties 

waaronder cannabisgebruik. Door middel van cannabisgebruik wordt dan geprobeerd ‘social 

strain’ onder controle te krijgen en ervaren negatieve stimuli uit de weg te gaan (Agnew, 1992).  

Er zijn echter ook cross-sectionele studies die aantonen dat een hoge SES een 

risicofactor is voor cannabisgebruik (Legleye, Beck, Khlat, Peretti-Watel, & Chau, 2012; 

Murray, Perry, O’Connel & Schmid, 1987). Hiernaast vinden longitudinale studies 

overeenkomstige resultaten (Dornbusch, Erickson & Laird, 2001; Humensky, 2010; 

Maddahian, Newcomb & Bentler, 1987). Een mogelijke verklaring voor deze relatie zou 

kunnen zijn dat adolescenten met een hogere SES meer financiële middelen hebben waardoor 

de relatieve kosten van cannabisgebruik voor hen lager zijn dan voor adolescenten met een lage 

SES (Humensky, 2010). Ten slotte zijn er ook studies die geen associatie vinden tussen SES en 

cannabisgebruik onder adolescenten (Coombs, Fawzy & Gerber, 1986; Duncan, Duncan, 

Strycker, & Chaumeton, 2002; Olsson, Coffey, Toumbourou, Bond, Thomas & Patton, 2006; 

Sutherland, 2012). 

Samenvattend concludeert de meerderheid van de studies dat een lage SES een 

risicofactor is voor cannabisgebruik, terwijl andere studies aantonen dat een hoge SES juist een 

risicofactor is voor cannabisgebruik of dat SES niet gerelateerd is aan cannabisgebruik. Deze 

inconsistentie kan waarschijnlijk verklaard worden door verschillen in de operationalisatie van 

SES. Zo kan SES subjectief of objectief worden gemeten en kan het gebaseerd zijn op de 

karakteristieken van een individu en/of op de karakteristieken van ouders of de omgeving 

(Daniel, 2009). In verschillende studies is SES bijvoorbeeld gebaseerd op het inkomen van één 
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van de ouders of allebei de ouders (Goodman & Huang, 2002), het opleidingsniveau van de 

ouders (Dornbusch, 2001), het beroep van de ouders (Murray, 1987), gegevens van de buurt 

waarin men woont (Dornbusch et al., 2001) of het uitgavenpatroon (Maddahian et al., 1986). 

Deze verschillende operationalisaties zijn verschillend gerelateerd aan cannabisgebruik wat 

leidt tot inconsistente bevindingen. Opleidingsniveau is volgens van Berkel-Schaik en Taks 

(1990) echter de meest gebruikte en geschikte indicator voor SES in Nederland. Opvallend is 

dat in onderzoek naar de relatie tussen SES en cannabisgebruik alleen gebruik wordt gemaakt 

van het opleidingsniveau van de ouders, terwijl het opleidingsniveau van de adolescent niet 

wordt gemeten. Het is van belang om het opleidingsniveau van de adolescent als 

operationalisatie van SES mee te nemen in onderzoek naar cannabisgebruik aangezien uit 

onderzoek is gebleken dat cannabisgebruik bijna dubbel zo hoog is bij lager opgeleiden dan bij 

hoger opgeleiden (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008). 

 

Opvoeding en cannabisgebruik  

Twee belangrijke dimensies van de opvoeding zijn controle (waaronder ouderlijke monitoring 

valt) en ouderlijke steun (Dishion & Tipsord, 2011; Vieno & Nation, 2009). Ouderlijke controle 

houdt het opleggen van regels en beperkingen op het gedrag van adolescenten in. Hierdoor 

wordt de vrijheid om dingen te doen zonder het te vertellen aan de ouders beperkt (Stattin & 

Kerr, 2000). Ouderlijke monitoring is een vorm van controle waarbij de ouders weten waar de 

adolescent uithangt en met wie de adolescent omgaat (Hoeve et al., 2009; Mounts, 2002). 

Ouderlijke steun verwijst naar warmte, betrokkenheid en affectie tussen ouder en adolescent 

(Hoeve et al., 2009; McCarty, Zimmerman, Digiuseppe & Christakis, 2005). 

Empirische studies hebben de relatie tussen ouderlijke monitoring en cannabisgebruik 

onderzocht. Er blijken inconsistente bevindingen te zijn. Zo vonden Dillon, Pantin, Robbins en 

Szapocznik (2008) geen significante relatie tussen ouderlijke monitoring en cannabisgebruik. 

De meerderheid van de cross-sectionele (Diclemente et al., 2001; Martins et al., 2001; Ramirez, 

2004) en longitudinale studies (Borawski, 2003; Reboussin, Hubbard & Ialongo, 2007) toont 

echter aan dat weinig ouderlijke monitoring een risicofactor is voor cannabisgebruik onder 

adolescenten. De sociale controle theorie van Hirschi (1969) zou deze relatie kunnen verklaren. 

Hirschi stelt dat de psychologische aanwezigheid van ouders, inclusief ouderlijke controle, er 

toe leidt dat adolescenten minder snel delinquent gedrag gaan vertonen. Niet omdat de ouders 

direct beperkingen opleggen aan het gedrag van de adolescent of precies weten waar de 

adolescent zich bevindt, maar omdat de adolescent dit wel zo ervaart. De ervaring van deze 
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controle zou er dan voor zorgen dat de adolescent ook minder snel geneigd is cannabis te 

gebruiken. Er zijn echter ook longitudinale studies die aantonen dat meer ouderlijke monitoring 

gerelateerd is aan cannabisgebruik onder adolescenten (Chen, Storr & Anthony, 2005; Fletcher, 

Steinberg & Williams-Wheeler, 2004; Kerr & Stattin, 2000). Een mogelijke verklaring hiervoor 

zou kunnen zijn dat de adolescent de monitoring als erg storend kan ervaren en hierop zal 

reageren door zich aan te sluiten bij een delinquente vriendengroep die niet gecontroleerd kan 

worden door de ouders. Aansluiting bij deze delinquente vriendengroep zou vervolgens de kans 

op cannabisgebruik kunnen verhogen doordat cannabisgebruik in een dergelijke groep vaker 

voorkomt (Stattin & Kerr, 2000). 

De resultaten met betrekking tot de relatie tussen ouderlijke monitoring en 

cannabisgebruik onder adolescenten zijn dus inconsistent, hoewel de meerderheid van de 

studies wel aantoont dat ouderlijke monitoring een beschermende factor is. Volgens Stattin en 

Kerr (2000) kan die inconsistentie verklaard worden doordat veel constructen die ouderlijke 

monitoring meten eigenlijk meten of ouders kennis hebben over de activiteiten van hun kind. 

Ze stellen dat constructen die puur de kennis van de ouders meten verantwoordelijk zijn voor 

de tot nu toe gevonden positieve relaties tussen ouderlijke monitoring en positief gedrag van 

het kind. In een review van Lac en Crano (2009) wordt dan ook duidelijk dat studies die een 

meer uitgebreide definitie van monitoring gebruiken een lagere (maar alsnog significante) 

effectgrootte hebben dan studies die alleen de kennis van de ouders meten. Het is dus van belang 

dat studies een duidelijk onderscheid te maken tussen ouderlijke monitoring en 

operationalisaties die alleen de kennis van de ouders meten. 

Studies naar de relatie tussen ouderlijke steun en cannabisgebruik onder adolescenten 

tonen consistente bevindingen. Zo is herhaaldelijk, uit zowel cross-sectionele (Becerra & 

Castillo, 2001; Wills, Vacarro & McNamara, 1992) als longitudinale (Stice & Barrera, 1993; 

Wills, Resko, Ainette & Mendoza, 2004) studies gebleken dat meer ouderlijke steun leidt tot 

minder cannabisgebruik. De relatie tussen steun en cannabisgebruik kan mogelijk verklaard 

worden door het beschermend effect dat uitgaat van een goede relatie tussen ouder en kind. Dit 

zou binding aan conventionele waarden, prosociaal gedrag, ontwikkeling van morele waarden 

en ontwikkeling van sociale vaardigheden aanmoedigen waardoor de kans op cannabisgebruik 

verminderd wordt (Jessor & Jessor, 1977; Wright & Cullen, 2001). 
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Het moderatie-effect van opvoeding 

Voor zover bekend is de relatie tussen SES en cannabisgebruik onder adolescenten, 

gemodereerd door ouderlijke monitoring en ouderlijke steun nog niet eerder getoetst. Wel 

hebben Spijkerman et al., (2008) een cross-sectioneel onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

alcoholspecifieke opvoeding en alcoholgebruik, gemodereerd door SES (i.e. het 

opleidingsniveau van de ouders en het inkomen van de familie). Dit onderzoek toonde aan dat 

de negatieve associatie tussen alcoholspecifieke regels en het drinkgedrag van adolescenten 

sterker is in families met een hoog opleidingsniveau. Dit suggereert dat adolescenten uit hoge 

SES families meer profiteren van striktere regels, maar ook meer schade ondervinden van de 

afwezigheid van ouderlijke regels over alcoholgebruik. Aan de andere kant zouden jongeren uit 

lage SES families meer negatieve uitkomsten op alcoholgebruik ervaren van frequente 

communicatie over dit alcoholgebruik. Dit onderzoek laat dus zien dat SES een belangrijke 

moderator is, en de relatie tussen ouderlijke monitoring, ouderlijke steun en alcoholgebruik 

mogelijk anders is voor adolescenten met een lage of een hoge SES. In de huidige studie wordt 

verwacht dat eenzelfde relatie, als gevonden in de studie van Spijkerman et al., (2008) zal 

bestaan voor cannabisgebruik aangezien beide onder de noemer middelengebruik vallen. Er 

wordt verwacht dat adolescenten waarvan de ouders meer regels opleggen, dus meer monitoring 

hanteren, meer cannabis gebruiken. Deze relatie zal mogelijk sterker zijn voor adolescenten 

met een hoog opleidingsniveau. Meer onderzoek naar dit moderatie effect is essentieel om 

inzicht te krijgen in de relatie tussen SES en cannabisgebruik wanneer adolescenten veel of 

weinig ouderlijke monitoring en ouderlijke steun ervaren. Het is van belang te onderzoeken of 

het ervaren van veel steun en monitoring beschermende factoren zijn in de relatie tussen een 

laag opleidingsniveau en cannabisgebruik. 

 

Huidige studie 

In het huidige longitudinale onderzoek wordt onderzocht of de relatie tussen SES en 

cannabisgebruik wordt gemodereerd door ouderlijke monitoring en ouderlijke steun. Ten eerste 

zal worden onderzocht of SES gerelateerd is aan cannabisgebruik onder adolescenten. Over de 

relatie tussen SES en cannabisgebruik bestaat geen consistentie. De huidige studie gaat er van 

uit, afgaande op het merendeel van de voorgaande studies, de sociale stress theorie en de ‘strain 

theorie’, dat een lage SES een risicofactor is voor cannabisgebruik onder adolescenten (zie 

Figuur 1). Ten tweede zal worden onderzocht of ouderlijke monitoring en ouderlijke steun 

gerelateerd zijn aan cannabisgebruik onder adolescenten. Onderzoeken naar de relatie tussen 
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ouderlijke monitoring en cannabisgebruik onder adolescenten laten inconsistente uitkomsten 

zien. Wel heeft de meerderheid van de studies aangetoond dat ouderlijke monitoring een 

beschermende factor is. Hiernaast is er een duidelijk beschermend effect van ouderlijke steun 

op cannabisgebruik. Verwacht wordt dat weinig ouderlijke monitoring en weinig ouderlijke 

steun risicofactoren zijn voor cannabisgebruik onder adolescenten (zie Figuur 1). Ten slotte zal 

worden onderzocht of de relatie tussen SES en cannabisgebruik onder adolescenten wordt 

gemodereerd door ouderlijke monitoring en ouderlijke steun. Er is nog niet eerder onderzoek 

gedaan naar dit moderatie-effect. Wel hebben Spijkerman et al., (2008) dit moderatie-effect 

getoetst voor alcoholgebruik. In deze studie wordt, in lijn met het onderzoek naar 

alcoholgebruik, verwacht dat de relatie tussen opleidingsniveau en cannabisgebruik wordt 

gemodereerd door ouderlijke monitoring en ouderlijke steun. Jongeren met een lage SES die 

weinig steun en monitoring ervaren zullen een sterkere negatieve relatie laten zien tussen SES 

en cannabisgebruik dan jongeren met een lage SES die veel steun en monitoring ervaren (zie 

Figuur 1).  

 

 

Methode 

Procedure 

Het huidige onderzoek maakte gebruik van de dataset van het SNARE (Social Network Analysis 

of Risk behavior in Early adolescence) project. Deze longitudinale studie richt zich op de 

sociale ontwikkeling van adolescenten en hun betrokkenheid bij risicogedrag. De 

onderzoeksdeelnemers zijn op scholen in Midden- en Noord-Nederland geworven. Alle eerste- 

en tweedejaars scholieren op deze twee scholen werden benaderd voor deelname aan het 



10 

 

project. De ouders van de scholieren hebben een informatiebrief ontvangen via de mail of de 

post. Wanneer scholieren of ouders van deelname wilden afzien, werd verzocht dit kenbaar te 

maken via een antwoordkaart. Er was sprake van ‘passive informed consent’ omdat alleen 

weigering van deelname kenbaar gemaakt hoefde te worden. In totaal weigerden 21 scholieren 

en/of ouders deel te nemen. Redenen zoals dyslexie, geen interesse, of een chronische ziekte 

lagen hieraan ten grondslag.  

Gedurende twee jaar vonden er zeven meetmomenten plaats. De baseline meting (T0) 

vond plaats in September 2011, gevolgd door de eerste meting (T1) in Oktober 2011, de tweede 

meting (T2) in December 2011 en de derde meting (T3) in Maart 2012. De vierde, vijfde en 

zesde meting vonden respectievelijk plaats in Oktober 2012, December 2012 en April 2013. De 

huidige studie maakte gebruik van T0 t/m T3. Tijdens de meetmomenten waren één leraar en 

minimaal één (assistent) onderzoeker aanwezig. Na een introductie vulden de adolescenten de 

vragenlijst in op de computer. Deze afname vond plaats tijdens de lessen en duurde 45 minuten. 

De leerlingen die afwezig waren kregen binnen een maand een andere mogelijkheid tot het 

invullen van de vragenlijst. Zowel de anonimiteit als de privacy van de leerlingen zijn 

gewaarborgd. 

 

Participanten 

In totaal hebben 1158 adolescenten deelgenomen aan het SNARE onderzoek. De steekproef 

bestond uit adolescenten tussen de elf en vijftien jaar oud op T0 (M = 13.07, SD = .71). Het 

geslacht van de adolescenten was ongeveer gelijk verdeeld, 49.1% jongens en 50.9% meisjes. 

Van de deelnemende adolescenten waren 44.1% lager opgeleid (LWOO, VMBO-BG, VMBO-

TH) tegenover 55.9% hoger opgeleiden (HAVO, HAVO/VWO, VWO).  

 

Meetinstrumenten  

Socio-economische status (T0) is in deze studie gemeten aan de hand van het opleidingsniveau 

van de adolescent (Lowry, Kann, Collins & Kolbe, 1996). Hierbij kon worden gekozen uit de 

volgende zes opleidingsniveaus: LWOO, VMBO-BG, VMBO-TH, HAVO, HAVO/VWO en 

VWO. In deze studie is het opleidingsniveau van de adolescenten gehercodeerd waarbij 

LWOO, VMBO-BG en VMBO-TH werden gecodeerd als 0 (laag opleidingsniveau) en HAVO, 

HAVO/VWO en VWO werden gecodeerd als 1 (midden/hoog opleidingsniveau). Lager 

opgeleiden vormden de referentiegroep. 
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Opvoeding is gemeten aan de hand van twee constructen, namelijk ouderlijke steun en 

ouderlijke monitoring. Ouderlijke steun (T0) beoogt te meten hoeveel steun adolescenten 

ervaren van hun ouders en is afgeleid van de ‘Relational Support Inventory’ (Branje, Van Aken 

& Van Lieshout, 2002). Ouderlijke steun is gemeten door 6 items zoals: ‘Mijn 

ouders/verzorgers laten merken dat zij mij bewonderen’. De vragen zijn beantwoord aan de 

hand van een 5 punt likert-schaal die varieerde van 1 (Klopt helemaal niet) tot 5 (Klopt helemaal 

wel). Drie van de gebruikte vragen meten echter een gebrek aan ouderlijke steun en zijn daarom 

gehercodeerd, zodat bij alle variabelen een hoge score veel steun betekent. De Chronbach’s 

Alpha voor deze schaal was .88.        

 Ouderlijke monitoring (T0) is geoperationaliseerd als de mate waarin ouders controleren 

waar de adolescent zich begeeft en in hoeverre de adolescent toestemming moet vragen om tijd 

door te brengen met vrienden (Engels, Finkenauer, Kerr & Stattin, 2005). Ouderlijke 

monitoring is gemeten aan de hand van vijf items. Een voorbeelditem is: ‘Voordat jij weggaat 

van huis op een zaterdagavond, willen je ouders/verzorgers dan weten met wie en/of waar je 

bent’? De vragen zijn beantwoord aan de hand van een 5 punt likert schaal die varieerde van 1 

(Klopt helemaal niet) tot 5 (Klopt helemaal wel). De Chronbach’s Alpha voor deze schaal was 

.86. 

Cannabisgebruik is geoperationaliseerd als het aantal adolescenten dat ooit cannabis 

heeft gebruikt, oftewel ‘lifetime’ cannabisgebruik. Op T0 werd gevraagd of de adolescenten 

ooit cannabis hadden gebruikt. Op T1 t/m T3 werd vervolgens gevraagd hoe vaak ze in de 

afgelopen drie maanden cannabis hebben gebruikt. De antwoordmogelijkheden varieerden van 

‘0’ tot ‘40 keer of vaker’. Deze variabele is vervolgens gehercodeerd waarbij 0= nog nooit 

cannabis gebruikt en 1= ooit cannabis gebruikt (De Looze et al., 2012). Adolescenten die nog 

nooit cannabis hadden gebruikt vormden de referentiecategorie. 

Covariaten. In deze studie zijn geslacht (T0) en leeftijd (T0) meegenomen als covariaten 

omdat uit voorgaande studies is gebleken dat deze gerelateerd zijn aan cannabisgebruik onder 

adolescenten (Becerra & Castillo, 2011; Hanson & Chen, 2007; Svensson, 2003). Geslacht is 

een dichotome variabele waarbij 0 = meisje en 1 = jongen. Meisjes vormen de 

referentiecategorie. Leeftijd is meegenomen als een continue variabele. 

 

Data-analyse 

Voor het analyseren van de data werd gebruik gemaakt van SPSS Statistics 21. Het analyseren 

van de data op uitbijters leverde geen resultaten op, zodoende zijn er geen respondenten of 
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antwoorden van respondenten verwijderd. In totaal was slechts 0.73% van de waarden missing. 

Deze missende waarden zijn door SPSS ingevuld door middel van de multipele imputatie 

procedure (Acock, 2005). Voor het rapporteren van de resultaten is gebruik gemaakt van de 

parameters uit de gepoolde dataset, welke een gewogen gemiddelde van de vijf imputaties 

weergeeft. Wanneer dit niet mogelijk was is de gemiddelde waarde van de vijf imputaties 

berekend. 

Er zijn beschrijvende statistieken (M en SD) opgevraagd om een overzicht te krijgen 

van de mate waarin adolescenten ouderlijke monitoring en ouderlijke steun ervaren. Hierna 

zijn de percentages van ‘lifetime’ cannabisgebruik opgevraagd, gesplitst naar geslacht. Om de 

gemiddelden van de scores van ouderlijke monitoring en ouderlijke steun te vergelijken tussen 

adolescenten die een laag of hoog opleidingsniveau hebben werd vervolgens een T-toets voor 

onafhankelijke steekproeven uitgevoerd. Er is tevens gebruik gemaakt van de Pearson correlatie 

coëfficiënt om de correlatie tussen ouderlijke monitoring en ouderlijke steun te onderzoeken.  

Om de hypotheses van deze studie te toetsen is een logistische regressie analyse 

uitgevoerd. Het significantieniveau dat in de huidige studie werd aangehouden was .05. Aan de 

assumpties van een logistische regressie analyse: afwezigheid van multicollineariteit, lineariteit 

en onafhankelijkheid van errors, werd voldaan. Eerst is er een bivariate logistische regressie 

uitgevoerd waarbij de predictoren (opleidingsniveau, ouderlijke monitoring en ouderlijke 

steun) en de afhankelijke variabele (cannabisgebruik) één op één zijn onderzocht. Vervolgens 

is er een multivariate logistische regressie analyse uitgevoerd waarbij werd gecontroleerd voor 

de covariaten. Bij stap 1 werden de covariaten opgenomen. Vervolgens werden in stap 2 de 

onafhankelijke variabelen opgenomen. Bij stap 3 werden ten slotte de twee interactietermen 

tegelijkertijd (opleidingsniveau* ouderlijke monitoring en opleidingsniveau* ouderlijke steun) 

meegenomen om te toetsen of de relatie tussen opleidingsniveau en cannabisgebruik anders is 

voor adolescenten die veel of weinig ouderlijke monitoring en ouderlijke steun ervaren. 

 

Resultaten 

12.3% van de adolescenten gaf aan ooit cannabis te hebben gebruikt. Hiervan heeft 62.0% van 

de jongens wel eens cannabis gebruikt, tegenover 38.0% van de meisjes. De schalen die zijn 

gebruikt tijdens dit onderzoek hebben een minimale score van één en een maximale score van 

vijf. Zowel de gemiddelde score op ouderlijke monitoring (M = 3.76; SD = 0.94) als de 

gemiddelde score op ouderlijke steun (M = 4.33; SD = 0.58) kan als relatief hoog worden 

beoordeeld. Dit betekent dat de adolescenten over het algemeen veel steun en monitoring van 



13 

 

hun ouders ervaren.           

 Uit de T-toets voor onafhankelijke steekproeven is gebleken dat er een significant 

verschil bestaat in het ervaren van ouderlijke monitoring tussen adolescenten met een hoog of 

laag opleidingsniveau (t (2295) = -4.01, p = .00). Adolescenten met een hoog opleidingsniveau 

ervaren namelijk significant meer ouderlijke monitoring vergeleken met adolescenten met een 

laag opleidingsniveau. Er bestaat tevens een significant verschil in het ervaren van ouderlijke 

steun tussen adolescenten met een hoog of laag opleidingsniveau (t (12345) = -4.80, p = .00). 

Adolescenten met een hoog opleidingsniveau ervaren significant meer ouderlijke steun 

vergeleken met adolescenten met een laag opleidingsniveau. Ouderlijke monitoring en 

ouderlijke steun bleken hiernaast significant en positief aan elkaar gecorreleerd te zijn (r = .205; 

p = .000). Hoewel dit volgens Gravetter en Wallnau (2009) een zwakke correlatie is omdat de 

coëfficiënt tussen .0 en .3 ligt, blijkt het zo te zijn dat wanneer jongeren veel ouderlijke 

monitoring ervaren, ze doorgaans ook veel ouderlijke steun ervaren. 

 

Voorspellers van cannabisgebruik 

Uit de bivariate logistische regressie analyse (zie Tabel 1) is gebleken dat het opleidingsniveau 

niet gerelateerd is aan cannabisgebruik. Ouderlijke monitoring op T0 en ouderlijke steun op T0 

blijken beschermende factoren te zijn voor cannabisgebruik, waarbij geldt dat adolescenten die 

meer ouderlijke monitoring en adolescenten die meer ouderlijke steun ervaren een kleinere kans 

hebben op cannabisgebruik.  

 

 

 

Vervolgens is er een multivariate logistische regressie analyse uitgevoerd om te onderzoeken 

hoe opleidingsniveau, ouderlijke monitoring en ouderlijke steun cannabisgebruik voorspellen 



14 

 

in combinatie met de covariaten leeftijd en sekse (zie Tabel 2). Hieruit is gebleken dat leeftijd 

een risicofactor is, waarbij geldt dat jongeren die ouder zijn een groter risico hebben op 

cannabisgebruik vergeleken met jongere adolescenten. Daarnaast is gebleken dat jongens een 

groter risico hebben op cannabisgebruik dan meisjes. Een verdere beschermende factor voor 

cannabisgebruik is de mate waarin de adolescent ouderlijke steun ervaart. Hoe meer ouderlijke 

steun ervaren wordt, hoe kleiner de kans op cannabisgebruik. Gecontroleerd voor de covariaten 

leverde ouderlijke monitoring echter geen significante bijdrage meer aan de voorspelling van 

cannabisgebruik. Hiernaast blijkt het opleidingsniveau niet gerelateerd te zijn aan 

cannabisgebruik.  

 

 

 

Ouderlijke steun en ouderlijke monitoring als moderatoren 

Om te onderzoeken of de relatie tussen opleidingsniveau en cannabisgebruik verschilt tussen 

adolescenten die veel of weinig ouderlijke monitoring ervaren, en tussen adolescenten die veel 

of weinig ouderlijke steun ervaren, zijn er twee interactie termen meegenomen in de analyse. 

Deze interacties waren allebei niet significant. De relatie tussen opleidingsniveau en 

cannabisgebruik verschilt dus niet voor jongeren die veel ouderlijke monitoring ervaren 

vergeleken met jongeren die weinig ouderlijke monitoring ervaren (OR = 1.19, p = .359). Ook 

voor jongeren die veel ouderlijke steun ervaren vergeleken met jongeren die weinig ouderlijke 

steun ervaren verschilt de relatie tussen opleidingsniveau en cannabisgebruik niet (OR = .84, p 

= .54). 
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Discussie 

Het doel van dit longitudinale onderzoek was te onderzoeken in hoeverre de relatie tussen SES 

(i.e. opleidingsniveau) en cannabisgebruik wordt gemodereerd door opvoeding (i.e. monitoring 

en steun). De resultaten tonen aan dat opleidingsniveau en ouderlijke monitoring de kans op 

cannabisgebruik niet significant voorspellen. Ouderlijke steun en de covariaten sekse en leeftijd 

blijken echter wel significant gerelateerd te zijn aan cannabisgebruik. Ten slotte blijkt 

opvoeding de relatie tussen SES en cannabisgebruik niet te modereren.  

Socio-economische status en cannabisgebruik 

Uit de multivariate analyse, gecontroleerd voor de covariaten leeftijd en sekse, is gebleken dat 

SES de kans op cannabisgebruik onder adolescenten niet significant voorspelt. Dit is niet in 

overeenstemming met de hypothese, maar komt wel overeen met vele longitudinale studies 

(Coombs et al., 1986; Duncan et al., 2002; Fergusson et al., 2003; Lynskey et al., 1998). Hoewel 

er dus ook longitudinale studies zijn, zijn die wel een positief (Dornbusch et al., 2001; Graham 

et al., 2001; Maddahian et al., 1986) of negatief (Miller & Miller, 1997) verband laten zien 

tussen SES en cannabisgebruik. Een verklaring voor de niet-significante relatie tussen SES en 

cannabisgebruik kan wellicht worden gevonden in de verschillende operationalisaties van SES. 

In vrijwel alle bestaande studies die de relatie tussen SES en cannabisgebruik onder 

adolescenten hebben onderzocht werd SES geoperationaliseerd als een kenmerk van de ouders 

(Dornbusch, 2001; Murray, 1987). Wanneer SES werd geoperationaliseerd als 

opleidingsniveau, werd alleen het opleidingsniveau van de ouders gemeten (Dornbusch, 2001). 

Aangezien het opleidingsniveau van adolescenten van invloed blijkt te zijn op cannabisgebruik 

(CBS, 2006) heeft de huidige studie SES geoperationaliseerd als een kenmerk van de 

adolescent. Het gebruik maken van deze operationalisatie zou echter hebben kunnen leiden tot 

de niet-significante relatie tussen SES en cannabisgebruik. Toekomstige studies zouden kunnen 

onderzoeken of  een combinatie van ouder gerichte operationalisaties van SES en op de 

adolescent gerichte operationalisaties van SES een meer betrouwbaar beeld geven. Goodman, 

Adler, Kawachi, Frazier, Huang en Colditz (2001) stellen namelijk dat de relaties tussen SES 

en gezondheidsuitkomsten verschillend zijn voor op familie gebaseerde operationalisaties van 

SES en op de adolescent gebaseerde operationalisaties van SES. Goodman et al., (2001) stellen 

hiernaast dat tijdens de adolescentie percepties en gevoelens van waar de adolescent zelf staat 

in ontwikkeling zijn, en zo een grote invloed hebben op gezondheidsuitkomsten zoals 

cannabisgebruik. Subjectieve socio-economische status lijkt dus een belangrijke determinant te 

zijn, onafhankelijk van de objectieve operationalisaties van SES.  Vervolgstudies zouden, naast 
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het meten van de objectieve socio-economische status, daarom kunnen overwegen een 

subjectieve maat mee te nemen.         

 Een tweede verklaring voor het ontbreken van een significante relatie zou kunnen liggen 

in de jonge leeftijd van de onderzoekspopulatie. Adolescenten in de huidige studie waren 

namelijk tussen de elf en vijftien jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 13.10 jaar (SD =.71). 

Voorgaande longitudinale studies die een positieve relatie hebben gevonden tussen SES en 

cannabisgebruik maakten voornamelijk gebruik van een bredere doelgroep, waarin ook oudere 

jongeren zijn meegenomen, namelijk 11 tot en met 18 jaar (Dornbusch, 2001; Maddahian, 

1986). De meerderheid van de studies die gebruik maakten van een soortgelijke leeftijdsgroep 

als de huidige studie hebben dan ook geen associatie tussen SES en cannabisgebruik gevonden 

(Butters 2002; Ennett et al., 1997; Olsson et al., 2006). Het gebruik maken van inconsistente 

leeftijden in onderzoek naar jeugd zorgt dus voor onvergelijkbare en inconsistente resultaten. 

Irwin, Burg en Cart (2002) pleitten dan ook voor een onderscheid tussen jonge adolescenten 

(10 tot 14 jaar) en late adolescenten (15 tot 19 jaar). Vervolgstudies zouden kunnen 

onderzoeken of het maken van dit onderscheid van invloed is op de resultaten, en of de jonge 

leeftijd van de steekproef verantwoordelijk is voor de niet significante relatie tussen SES en 

cannabisgebruik. 

Opvoeding en cannabisgebruik  

Ouderlijke steun blijkt in deze studie significant en negatief gerelateerd te zijn aan 

cannabisgebruik. Deze bevinding is in overeenstemming met voorgaande studies en de gestelde 

hypothese (Becerra & Castillo, 2011; Stice & Barrera, 1993; Wills et al., 1992, Wills, et al., 

2004). Het is eveneens een aanvulling op de weinige longitudinale studies die deze relatie 

hebben onderzocht. Jessor en Jessor (1977) en Wright en Cullen (2001) stellen dat deze relatie 

tussen steun en cannabisgebruik wellicht verklaard kan worden door het beschermend effect 

dat uitgaat van een goede relatie tussen ouder en kind. Dit zou binding aan conventionele 

waarden, prosociaal gedrag, het ontwikkelen van morele waarden en sociale vaardigheden 

aanmoedigen waardoor de kans op cannabisgebruik verminderd wordt. Piko (2000) vond in 

haar cross-sectionele studie dat steun van de moeder geen sterke voorspeller is van 

cannabisgebruik. Weinig steun van de vader zorgde echter wel voor een grotere kans op 

cannabisgebruik. Het verschil in steun tussen vader en moeder is in de huidige studie niet 

meegenomen. Vervolgstudies zouden nader kunnen onderzoeken of het maken van dit 

onderscheid tevens van invloed is op de relatie tussen socio-economische status en 

cannabisgebruik.           
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 Uit de resultaten van de huidige studie blijkt dat ouderlijke monitoring geen significante 

voorspeller is van cannabisgebruik. Dit is niet in overeenstemming met de gestelde hypothese 

en de meerderheid van voorgaande studies, maar komt wel overeen met één voorgaande cross-

sectionele studie waarin ook werd gevonden dat ouderlijke monitoring niet gerelateerd is aan 

cannabisgebruik onder adolescenten (Dillon et al., 2008). Een mogelijke verklaring voor de niet 

significante relatie tussen monitoring en cannabisgebruik wordt gegeven door Stattin en Kerr 

(2000). Zij stellen dat het construct ouderlijke monitoring verschillend geïnterpreteerd wordt 

wat zorgt voor uiteenlopende resultaten met betrekking tot risicogedrag. Volgens Stattin en 

Kerr (2000) meten huidige operationalisaties van ouderlijke monitoring vooral de mate van 

kennis van waar en met wie de adolescent zich begeeft, ook wel “parental knowledge” 

genoemd. Deze kennis kan worden verkregen op drie manieren die niet allemaal monitoring 

bevatten namelijk: ouderlijke controle, parental sollicitation en child disclosure. Ten eerste 

kunnen ouders regels en beperkingen opleggen om de activiteiten van adolescenten en dus de 

mate van vrijheid om dingen te doen zonder het ouders te vertellen beperken (ouderlijke 

controle). Hiernaast kunnen ouders actief informatie vragen aan de adolescent (parental 

sollicitation). Ten slotte kunnen adolescenten, zonder druk van ouders, iets spontaan vertellen 

(child disclosure). Deze laatste vorm van “parental knowledge” is afhankelijk van de mate 

waarin de adolescent zelf informatie onthuld, en bevat dus geen monitoring. Ouderlijke 

monitoring die in dit onderzoek is gerapporteerd  bevat de mate waarin ouders controleren waar 

de adolescent zich begeeft en in hoeverre de adolescent toestemming moet vragen om tijd door 

te brengen met vrienden (Engels et al., 2005). Dit wordt verkregen door vragen te stellen aan 

de adolescent. Deze vorm, parental sollicitation, blijkt minder sterk gerelateerd te zijn aan 

ouderlijke monitoring. Dit zou kunnen verklaren waarom er in voorgaande studies 

voornamelijk significante relaties zijn gevonden tussen monitoring en cannabisgebruik. Deze 

studies meten namelijk “parental knowledge”. Wanneer puur monitoring, dus de actie die 

ouders ondernemen, wordt meegenomen blijkt er geen significante relatie meer te bestaan. 

Ouderlijke monitoring, gedefinieerd als directe controle over de adolescent is, volgens Well en 

Rankin (1988) dan ook geen effectieve strategie omdat adolescenten veel vrije tijd spenderen 

op plaatsen waar hun ouders niet aanwezig zijn, en ouders hierdoor dus het gedrag van de 

adolescent niet direct kunnen controleren maar afhankelijk zijn van de mate waarin de 

adolescent zelf de informatie onthuld (Nye, 1958). Van de drie bronnen van “parental 

knowledge” blijkt child disclosure dan ook het beste normbrekend gedrag, zoals 

cannabisgebruik, te voorspellen. Deze bevindingen suggereren dat het proces waardoor ouders 
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kennis krijgen meer een activiteit van het kind is dan een activiteit van de ouders. Ouders 

zouden dan ook, in plaats van het controleren van dagelijkse bezigheden van adolescenten, 

moeten investeren in condities waardoor adolescenten meer informatie onthullen. Wanneer de 

adolescent informatie niet wil delen, zullen pogingen van ouders om kennis te verkrijgen 

namelijk ook niet effectief zijn (Stattin & Kerr, 2000; Weintraub & Gold, 1991). Vervolgstudies 

zouden meer aandacht moeten besteden aan aspecten van de ouder-kind relatie die geassocieerd 

zijn met child disclosure. Hiernaast is het van belang dat vervolgstudies een duidelijk 

onderscheid maken tussen operationalisaties die ouderlijke monitoring meten en 

operationalisaties die puur “parental knowledge” meten.     

 Een tweede verklaring voor de niet significante relatie tussen ouderlijke monitoring en 

cannabisgebruik onder adolescenten zou kunnen liggen in het meenemen van relevante 

controlevariabelen. Zo bleek in de bivariate analyse dat ouderlijke monitoring gerelateerd is 

aan cannabisgebruik, maar wanneer werd gecontroleerd voor ouderlijke steun was deze relatie 

niet langer significant. Ouderlijke steun staat voor een goede relatie tussen ouder en kind (Jessor 

& Jessor, 1977; Wright & Cullen, 2001). Uit een studie van Kerns, Aspelmeier, Gentzler en 

Grabill (2001), en uit de huidige studie is gebleken dat een goede binding tussen ouder en kind 

gerelateerd is aan ouderlijke monitoring. Ook vond Hirschi (1969) dat adolescenten die een 

goede band hebben met hun ouders minder snel risicogedrag gaan vertonen omdat ze hun 

ouders niet willen beschamen. Ouderlijke steun blijkt dus een belangrijke covariaat te zijn in 

de relatie tussen monitoring en cannabisgebruik. Wanneer in de analyse niet wordt 

gecontroleerd voor ouderlijke steun kan het zijn dat ouderlijke monitoring niet meer gerelateerd 

is aan cannabisgebruik wanneer er geen goede relatie tussen ouder en kind bestaat. Toekomstig 

onderzoek zou, door middel van een twee-weg interactie, nader kunnen verkennen of het 

controleren voor ouderlijke steun inderdaad van invloed is op de resultaten. 

 

Socio-economische status, opvoeding en cannabisgebruik 

Uit de resultaten van de huidige studie blijkt dat opvoeding de relatie tussen SES en 

cannabisgebruik niet modereert. Dit resultaat is in tegenstelling met één voorgaande studie die 

dit verband heeft getoetst voor alcoholgebruik (Spijkerman et al., 2008). Uit dit onderzoek blijkt 

dat de negatieve associatie tussen alcohol specifieke regels en het drinkgedrag van adolescenten 

sterker is in families met een hoog opleidingsniveau. Wellicht zijn er dus andere aspecten van 

de opvoeding, zoals cannabis specifieke regels, die beter beschermen tegen cannabisgebruik 

onder adolescenten met een bepaald opleidingsniveau dan monitoring en steun. Een aanwijzing 
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voor het belang van specifieke opvoeding bij het reduceren van middelengebruik wordt dan ook 

gegeven door van der Vorst, Engels, Meuus, Dekovic en van Leeuwe (2005). Zij vonden een 

significante negatieve associatie tussen het opleggen van alcohol specifieke regels en 

alcoholgebruik onder adolescenten. Hoewel van der Vorst et al., (2005) deze relatie niet hebben 

getoetst voor cannabisgebruik kan worden verwacht dat eenzelfde relatie zal bestaan, aangezien 

het allebei vormen van middelengebruik zijn. Aangezien opvoeding kan worden opgesplitst in 

algemene opvoeding zoals ouderlijke controle en ouderlijke steun, en specifieke opvoeding 

gericht op het reduceren van cannabisgebruik zouden vervolgstudies kunnen onderzoeken 

welke vorm de relatie tussen opleidingsniveau en cannabisgebruik het sterkst beïnvloedt.  

 Hoewel opvoeding de relatie tussen SES en cannabisgebruik niet blijkt te modereren 

laat de T-Toets in de huidige studie zien dat adolescenten met een hoog opleidingsniveau 

significant meer monitoring en steun ervaren vergeleken met adolescenten met een laag 

opleidingsniveau. Deze bevinding wordt ondersteund door een longitudinaal onderzoek van 

Barrett en Turner (2005) dat heeft uitgewezen dat adolescenten uit één-ouder gezinnen een 

significant lagere SES hebben. Ook Biblarz en Gottainer (2004) hebben eenzelfde relatie 

gevonden. Deze gezinnen met een lagere SES verschillen van twee-ouder gezinnen (hoge SES) 

door weinig steun vanuit de familie, een weinig autoritatieve opvoeding, meer blootstelling aan 

stress en meer ouderlijke toestemming van middelengebruik. Een vervolgstudie zou dan ook 

kunnen onderzoeken of opvoeding een mogelijke mediator is in de relatie tussen SES en 

cannabisgebruik. 

 

Limitaties 

De huidige studie, kent naast diverse sterke punten, zoals het gebruik van een longitudinale 

dataset, de grote steekproef en het toetsen van een moderatie die nog niet eerder is onderzocht 

ook enkele limitaties. Ten eerste, is er tijdens deze studie gebruik gemaakt van zelfrapportages, 

waardoor de adolescenten mogelijk sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven, met name 

als het gaat om het rapporteren van cannabisgebruik. Dit zou mogelijk tot onderrapportage van 

cannabisgebruik kunnen leiden (Mensch & Kandel, 1988). De validiteit van zelfrapportages 

met betrekking tot middelengebruik blijkt over het algemeen echter wel hoog te zijn (Lynskey, 

Fergusson & Horwood, 1998). Ten tweede zijn de resultaten uitsluitend gebaseerd op 

zelfrapportages door adolescenten. Het gebruik van ouderrapportages over ouderlijke 

monitoring en steun zijn ook van belang, aangezien verschillende studies laten zien dat 

verschillen in ouder- en kind rapportage van opvoedgedrag van ouders veel voorkomen (Tein, 
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Roosa, & Michaels, 1994). Het meenemen van zowel ouder- als kindrapportages zou dus 

mogelijk een meer waarheidsgetrouw beeld kunnen geven van het opvoedgedrag van de ouders. 

Browns, Mounts, Lamborn en Steinberg (1993) stellen echter dat de subjectieve ervaring van 

adolescenten belangrijker zou zijn dan het daadwerkelijke opvoedgedrag van ouders. 

Vervolgstudies zouden dus een nauwkeurige afweging moeten maken met betrekking tot het 

belang van het samenvoegen van deze twee vormen van rapportages.  

Implicaties    

De huidige longitudinale studie laat zien dat opleidingsniveau en ouderlijke monitoring geen 

significante invloed hebben op cannabisgebruik onder adolescenten. Hiernaast blijkt opvoeding 

(i.e. monitoring en steun) de relatie tussen opleidingsniveau en cannabisgebruik niet te 

modereren. Wel blijkt het ervaren van ouderlijke steun de kans op cannabisgebruik te 

verminderen, en ervaren adolescenten met een hoge SES significant meer steun en monitoring. 

Gezien de resultaten is het aan te raden om interventies niet specifiek te richten op jongeren 

met een bepaalde socio-economische status maar een algemeen preventieprogramma te 

ontwikkelen. Hiernaast is het van belang interventies in te zetten die zich richten op het 

versterken van ouderlijke steun. Dit is zeker voor laagopgeleiden van belang, gezien zij minder 

steun ervaren. Ten slotte zouden vervolgstudies gebruik kunnen maken van multiple-reporters, 

of een combinatie van een objectieve en subjectieve operationalisatie om meer betrouwbaar 

SES te meten, en zouden studies voorzichtig moeten zijn met de term “ouderlijke monitoring” 

wanneer “parental knowledge” wordt gemeten. Monitoring moet worden gereserveerd voor 

operationalisaties die puur de acties van de ouders meten (Stattin & Kerr, 2000). 
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