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Samenvatting 

 

Achtergrond: In deze studie is onderzocht wat de invloed is van gepest worden op het 

vertonen van depressieve symptomen onder jongeren. Hierbij is onderscheid gemaakt 

tussen online, offline en een combinatie van online en offline pesten. Daarnaast is 

gekeken of deze relatie verschilt voor jongeren van Nederlandse afkomst en jongeren 

van niet-Nederlandse afkomst. Methode: Voor de analyses is er gebruik gemaakt van 

een longitudinale dataset (2 meetmomenten) afkomstig van het landelijk onderzoek 

Monitor Internet en Jongeren door het Instituut voor Verslavings Onderzoek. Van de 

1794 ondervraagde jongeren (49% jongens, gemiddelde leeftijd: 13.8) was 76% van 

Nederlandse en 24% van niet-Nederlandse afkomst. Resultaten: Uit de hiërarchische 

lineaire regressie analyses is voor alle vormen van gepest worden gebleken dat 

jongeren die vaker online en offline gepest worden op T1 significant meer depressieve 

symptomen vertonen op T2 (p < .001). Uit de analyses in één model is gebleken dat 

offline gepest worden geen significante predictor meer is, maar online gepest worden 

daarentegen wel. Dit effect verschilt niet voor jongeren van Nederlandse en niet-

Nederlandse afkomst. Conclusie: Zowel online als offline pesten hebben een 

negatieve invloed op depressie, waarbij online gepest worden een uniek effect heeft. 

Etnische verschillen voor dit effect zijn niet gevonden. Toekomstige 

preventieprogramma’s moeten gericht zijn op online en offline pesterijen en een 

combinatie van deze twee om psychosociale problemen te verminderen of zelfs te 

voorkomen onder jongeren.  

!
Sleutelwoorden: depressieve symptomen, gepest worden, cyberpesten, welbevinden, 

etniciteit, jongeren. 

 

 

 



INVLOED VAN PESTEN OP DEPRESSIEVE SYMPTOMEN  
!

!

3!

Inleiding 

Ongeveer 200 miljoen kinderen en jongeren op de wereld zijn dagelijks slachtoffer 

van pesten (Veenstra, Huitsing, Dijkstra & Lindenberg, 2008). Pesten is een vorm van 

agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon schade toe te 

brengen waarbij de macht ongelijk verdeeld is en het stelselmatig gebeurt (Olweus, 

1993; Dooley, Pyzalski & Cross, 2009). Pesten is een zeer ernstig en complex 

probleem en kan verschillende vormen aannemen zoals fysiek geweld (slaan), verbaal 

geweld (schelden), relationeel geweld (sociale isolatie), maar ook pesten via het  

internet (Wang, Nansel & Iannotti, 2010).      

 Vanaf de jaren negentig heeft het internet zich in een snel tempo ontwikkeld. 

Het internet is voor jongeren een onderdeel geworden van het dagelijks leven en is 

een belangrijke vrijetijdsbesteding (Van Rooij, Meerkerk, Schoenmakers, van den 

Eijnden & van de Meehn, 2008). Het draagt bij aan ontspanning, werving van 

informatie en het opdoen en onderhouden van sociale contacten (Van Rooij et al., 

2008). Echter, er zijn ook nadelige effecten van de beschikbaarheid van internet onder 

jongeren, waaronder het nieuwe fenomeen cyberpesten (Sontag, Clemans, Graber & 

Lyndon, 2010). Veel wetenschappers zijn het erover eens dat het een relatief nieuwe 

vorm van pesten is en het bestaat uit opzettelijke agressieve gedragingen die worden 

geuit via elektronische en sociale media (Dooley et al., 2009; Sontag et al., 2010; 

Olenik-Shemesh, Heiman & Eden, 2012; Ortega et al., 2012; Perren, Dooley, Shaw & 

Cross, 2010; Bonanno & Hymel, 2013).       

 In 2012 is drie procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder 

weleens gepest via internet. Dit zijn naar schatting ruim 400 duizend personen 

(Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2012). Jongeren worden meer met 

cyberpesten geconfronteerd dan ouderen doordat zij actiever zijn op het internet en 

meer gebruik maken van sociale media, die vaak als platform voor pestgedrag dienen 

(CBS, 2012). Naar schatting wordt 17 tot 23% van de jongeren regelmatig slachtoffer 

van online pesten (CBS, 2012). Net als het ‘gewone’ pesten, kan ook het cyberpesten 

nadelige gevolgen hebben voor jongeren (Gámez-Guadix, Orue, Smith & Calvete, 

2013; Olenik-Shemesh et al., 2012). Zo kan cyberpesten leiden tot een lage 

eigenwaarde en ernstige depressieve klachten (Tokunaga, 2010). Bovendien kunnen 

de negatieve effecten van online pesten sterker zijn dan de effecten van jongeren die 

in het echte leven gepest worden (Bonanno et al., 2013). Dit kan verklaard worden 
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door het feit dat cyberpesten een aantal unieke kenmerken heeft die zich onderscheidt 

van de kenmerken van in het echte leven pesten (Bonanno et al., 2013). Een 

voorbeeld hiervan is dat de anonimiteit en onzichtbaarheid van de daders van 

cyberpesten gewaarborgd blijft, waardoor zij ook minder bewust zijn van de gevolgen 

voor de slachtoffers. Voor de slachtoffers is het online pesten persistent, zij kunnen 

niet ontsnappen aan het pestgedrag doordat daders hen op elk tijdstip van de dag 

overal kunnen lastig vallen (Olenik-Shamesh et al., 2012). Deze unieke kenmerken 

van cyberpesten kunnen dus voor ernstige negatieve gevolgen zorgen. 

 Jongeren die in het echte leven gepest worden lopen een groter risico om 

online gepest te worden (Perren et al., 2010; Sontag et al., 2011; Katzer, Fetchenhauer 

& Belschak, 2009). De gevolgen voor jongeren die zowel online als in het echte leven  

gepest worden, blijken groter te zijn dan voor jongeren die alleen online of in het 

echte leven gepest worden (van den Eijnden et al., 2006). De combinatie van in het 

echt gepest worden en online gepest worden, zorgt voor de meeste psychosociale 

problemen bij jongeren. Zij ervaren meer depressieve gevoelens, hebben een 

negatiever zelfbeeld en meer gevoelens van eenzaamheid (van den Eijnden et al., 

2006).         

 Slachtoffers van het zogenaamde offline pesten kunnen grote schade 

ondervinden, soms voor de rest van hun leven (Ortega et al., 2012). In lijn met de 

‘general strain theory’, die stelt dat gespannen omstandigheden kunnen bijdragen aan 

negatieve emoties, laat onderzoek zien dat jongeren die gepest zijn een hoger risico 

hebben op het ontwikkelen van een lagere eigenwaarde, verminderde fysieke en 

mentale gezondheid, eenzaamheid en zelfmoord (Klomek, Marrocco, Kleinman, 

Schonfeld & Gould, 2007; Hay & Meldrym, 2010). Bovendien laat onderzoek een 

significant verband zien tussen gepest worden en het ontwikkelen van depressie 

(Bonanno et al., 2013; Olenik-Shemesh et al., 2012; Perren et al., 2010; Klomek et al., 

2007; Kaltiala-Heino, Rimpela, Rantanen & Rimpela, 2000; Salmon, James & Smith; 

1996). De gevolgen van offline gepest worden, zijn dus redelijk goed in kaart 

gebracht. Echter de gevolgen en risico’s van cyberpesten zijn nog niet volledig 

bekend, omdat het een relatief nieuwe vorm van pesten is. Voornamelijk ontbreekt het 

in de wetenschap aan longitudinale studies naar de relatie tussen slachtoffer zijn van 

cyberpesten en depressieve symptomen. Het is dus belangrijk om hier meer onderzoek 

naar te doen. Bovendien is er in de huidige literatuur weinig aandacht voor de rol van 

etniciteit.         
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 Studies onder middelbare scholieren laten zien dat etnische minderheden in 

vergelijking met hun blanke meerderheid vaker gepest worden (Siann, Callaghan, 

Glissov, Lockhart & Rawson, 1994; Verkuyten & Thijs, 2010). Volgens de sociale 

identiteitstheorie kan pesten worden gezien als een sociaal proces (Gini, 2007), de 

eigen groep boven de andere groep wordt bevoordeeld (Tajfel, 1982). De neiging om 

de voorkeur te geven aan de leden van de eigen groep boven die van andere groepen 

wordt vergroot als mensen vooral omgaan met leden van hun eigen groep. Dus 

wanneer er in een situatie veel jongeren van dezelfde etnische groep zijn, dan is het 

waarschijnlijk dat leden van de andere kleinere etnische groepen een groter risico 

hebben om gepest te worden (Hanish & Guerra, 2000). Bovendien kan etniciteit als 

een statussymbool functioneren en kan leiden tot machtsongelijkheid tussen de 

meerderheidsgroep en de minderheidsgroep, wat gezien wordt als een fundamenteel 

aspect van pesten (Dooley et al., 2009; Olweus, 1993). Huidig onderzoek wijst erop 

dat jongeren die tot een etnische minderheidsgroep behoren een groter risico lopen om 

gepest te worden. Dit is echter nog nooit onderzocht voor slachtoffers van 

cyberpesten.          

 Op basis van het ‘minderheid stress model’ is het zeer aannemelijk dat het 

effect van online en offline gepest worden op het vertonen van depressieve 

symptomen verschilt voor jongeren van een etnische minderheidsgroep en jongeren 

van een meerderheidsgroep (Postmes & Branscombe, 2002; Meyer, 2003). Dit model 

gaat uit van drie aannames. Ten eerste krijgen jongeren van een minderheidsgroep 

met meer stress te maken dan jongeren van de meerderheidsgroep doordat zij én 

individuele stress kunnen ervaren (stress dat elk kind kan ervaren) én omgevingsstress 

(stress dat gerelateerd is aan een lagere sociale status en het ervaren van discriminatie) 

(Kawabata & Crick, 2013). Ten tweede is de stress chronisch, wat wil zeggen dat de 

stress gerelateerd is aan relatief stabiele onderliggende sociale en culturele structuren. 

Tot slot kan de stress voortkomen uit sociale processen, instituties en structuren 

buiten het individu om. Dit wil zeggen dat de stress niet wordt veroorzaakt door 

individuele gebeurtenissen, biologische, genetische of andere asociale kenmerken van 

de persoon of groep. Jongeren van een minderheidsgroep krijgen dus met meer stress 

te maken, omdat zij én stress ervaren die alle jongeren ervaren én stress ervaren 

omdat zij behoren tot de etnische minderheid. Vanuit het minderheid stress model is 

het dus zeer aannemelijk dat het hebben van een minderheidsstatus een extra 

risicofactor kan zijn voor het ontwikkelen van internaliserende problemen als gevolg 
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van gepest worden.         

 Etnische minderheden kunnen soms ook gezien worden als een 

gestigmatiseerde groep. Stigma kan indirect via bedreigingen voor de identiteit leiden 

tot gezondheidsproblemen zoals depressie (Major & O’Brien, 2005). Jongeren die 

verwachten behandeld te worden op basis van hun lidmaatschap van een groep in 

plaats van hun persoonlijke identiteit, zijn waakzaam voor stigma gerelateerde 

bedreigingen en beoordelen situaties eerder als bedreigend. Ondanks dat deze 

jongeren misschien niet worden gepest vanwege hun etnische achtergrond, kunnen zij 

het pesten wel opvatten als een stigmatiserende situatie (Major et al., 2005). Het effect 

van gepest worden op het ontwikkelen van depressieve symptomen kan hierdoor voor 

hen sterker zijn.  

Huidige Studie 

In deze studie wordt onderzocht wat de invloed is van gepest worden op het vertonen 

van depressieve symptomen onder jongeren (Figuur 1). Hierbij wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen online en offline gepest worden en een combinatie van 

deze twee. Daarnaast wordt onderzocht of deze relatie tussen gepest worden en het 

vertonen van depressieve symptomen verschilt voor jongeren van Nederlandse 

afkomst en jongeren van niet-Nederlandse afkomst. Op basis van voorgaand 

onderzoek wordt voor alle drie de vormen van gepest worden, verwacht dat hoe vaker 

jongeren gepest worden des te vaker zij depressieve symptomen zullen vertonen 

(Hypothese 1). Bovendien wordt verwacht dat het effect van alle vormen van gepest 

worden op het vertonen van depressieve symptomen sterker zal zijn voor jongeren 

van niet-Nederlandse afkomst dan voor jongeren van Nederlandse afkomst 

(Hypothese 2).  
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Figuur  1. Verbanden tussen online, offline, een combinatie van online en offline gepest 
worden, depressieve symptomen en etniciteit. 
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Methoden 

Participanten 

Deze studie maakt gebruik van het landelijk longitudinaal onderzoek Monitor Internet 

en Jongeren uitgevoerd door het Instituut voor Verslavings Onderzoek (IVO). Dit 

onderzoek is in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 uitgevoerd onder jongeren van 11 

t/m 15 jaar van 17 basisscholen en 10 middelbare scholen (VMBO, HAVO, VWO). 

Voor dit onderzoek zijn de tweede (T1) en derde (T2) meting meegenomen. Op T1 

hebben uiteindelijk 4913 leerlingen (50% jongens) op 22 scholen de vragenlijst 

ingevuld. Op T2 hebben 4748 leerlingen daadwerkelijk de vragenlijst ingevuld. Van 

deze steekproef hebben 1794 leerlingen aan beide metingen meegedaan (respons 

38%). De meerderheid van de scholieren doen HAVO of VWO (68%). De 

ondervraagde participanten hadden een gemiddelde leeftijd van M= 13.8 (SD =.94) op 

T1. Van deze scholieren is 76% van Nederlandse afkomst en 24% van niet-

Nederlandse afkomst.  

Tabel 1 

Demografische gegevens over de steekproef 

 

Procedure 

Leerlingen uit de groepen zeven en acht van de basisschool en leerlingen uit de eerste 

en tweede klassen van de middelbare school zijn voor dit onderzoek benaderd. Om 

een representatieve afspiegeling van Nederlandse jongeren te verkrijgen zijn de 

deelnemende scholen geworven op basis van regio, stedelijkheidsgraad en 

Jaar Aantal 

leerlingen 

Geslacht (%) Etniciteit (%) Gemiddelde leeftijd 

2007 (T1) 1794 49.2 jongen 76.4 autochtoon 13.8 (SD = .94) 

  50.8 meisje 23.6 allochtoon  

2008 (T2) 1794 48.9 jongen 75.9 autochtoon 15.1 (SD = .91) 

                                                                 51.1 meisje 24.1 allochtoon  
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opleidingsniveau. Jongeren die deelnamen aan het onderzoek hebben elk jaar 

klassikaal een vragenlijst van een uur ingevuld, onder toezicht van een docent. Voor 

instructies en vragen over de vragenlijst konden de leerlingen terecht bij de docent. 

De vragenlijsten werden in gesloten enveloppen geretourneerd om de anonimiteit van 

de participanten te waarborgen. Om toestemming te krijgen voor deelname aan dit 

onderzoek is er een ‘informed consent’ brief naar de ouders van de jongeren gestuurd, 

waarin informatie is verstrekt over het onderzoek naar internetgebruik en het welzijn 

van kinderen. De jongeren werden geïnformeerd over alle aspecten van de studie 

zoals vertrouwelijkheid van participatie en dat zij vrij waren om deelname te weigeren 

en zich terug te trekken van deelname op elk gewenst moment.  

 

Meetinstrumenten 

 

Online gepest worden. Online gepest worden is weergegeven aan de hand 

van de gemiddelde score van zeven items. Deze items geven antwoord op de vraag  

‘Hoe vaak heb je het afgelopen jaar de volgende ervaringen gehad op internet’? 

Voorbeelden van items zijn: ‘Iemand beledigde je’, ‘Iemand pestte je’ en ‘Iemand viel 

je lastig’. De participanten kunnen hun antwoord geven op een 5-items 

beoordelingsschaal variërend van (1) nooit, (2) 1 keer per maand, (3) 2 a 3 keer per 

maand, (4) ± 1 keer per week en (5) vaker. De participanten moeten zes van de zeven 

items hebben ingevuld om mee genomen te kunnen worden in de analyses. De interne 

consistentie van deze schaal is goed (Cronbach’s alpha varieerde van .87 op T1 en .87 

op T2). 

 

Offline gepest worden. De schaal om dit construct te meten bestaat uit 

dezelfde zeven items en dezelfde vijf antwoordmogelijkheden die gebruikt zijn bij het 

construct online gepest worden. Deze items geven antwoord op de vraag ‘Hoe vaak 

heb je het afgelopen jaar de volgende ervaringen in het ECHTE LEVEN gehad’? De 

participanten moeten zes van de zeven items hebben ingevuld om mee genomen te 

kunnen worden in de analyses. De gemiddelde score van deze zeven items geeft de 

mate van in het echte leven gepest worden weer. De Cronbach’s alpha was .87 op T1 

en .87 op T2. 
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Online en offline gepest worden. Om te kunnen meten hoe vaak de 

participanten zowel online als offline gepest worden, is er een nieuwe schaal 

aangemaakt. De items van de schalen ‘online gepest worden’ en ‘offline gepest 

worden’ zijn bij elkaar opgeteld. Deze som score van de veertien items geeft de mate 

van online en offline gepest worden weer. De Cronbach’s alpha van deze schaal was 

op T1 .89 en op T2 .89. 

 

Depressieve symptomen. Depressieve symptomen zijn gemeten aan de hand 

van de Depressive Mood List (DML) (Kandel, Raveis & Davies, 1991). Deze lijst 

bestaat uit zes items die antwoord geven op de vraag ‘Hoe vaak heb je de volgende 

gevoelens gehad in de laatste 12 maanden’? Participanten kunnen antwoord geven 

door één van de vijf antwoordmogelijkheden aan te kruisen (nooit, bijna nooit, soms, 

vaak en altijd). Voorbeelden van items zijn: ‘Weinig hoop te hebben voor de 

toekomst’ en ‘Me te moe voelen om iets te doen’. De gemiddelde score van deze zes 

items geeft de mate van depressieve symptomen weer. De interne consistentie van 

deze schaal is op T1 .81 en .82 op T2.  

 

Etniciteit. Etniciteit wordt gemeten aan de hand van twee items. 1) ‘Wat is 

jouw geboorteland?’ De antwoordmogelijkheden zijn: Nederland, Suriname, 

Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije, Marokko, Indonesië en anders namelijk. En 2) 

‘Wat is het geboorteland van je vader en moeder’? De antwoordmogelijkheden zijn 

hetzelfde als bij het eerste item. De participanten worden onderverdeeld in twee 

groepen. 1) Jongeren van niet-Nederlandse afkomst (alle jongeren en/of van wie ten 

minste een ouder uit ander geboorteland dan Nederland komt). En 2) Jongeren van 

Nederlandse afkomst (alle jongeren die en van wie beide ouders geboren zijn in 

Nederland). 

 

Controle variabelen. In deze studie zijn geslacht (1=jongen, 2=meisje), 

opleidingsniveau (1=VMBO, 2=HAVO/VWO), leeftijd, etniciteit en depressieve 

symptomen op T1 meegenomen als controlevariabelen.  
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Analyse Strategie  

Voorafgaand aan de analyses is de samenhang tussen de controle variabelen, 

onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele bekeken aan de hand van 

Pearson correlaties. Vervolgens zijn er hiërarchische lineaire regressies gebruikt om 

longitudinale verbanden tussen pesten op T1 en depressieve symptomen op T2 te 

analyseren. De analyses zijn uitgevoerd met behulp van het statistische programma 

SPSS versie 21. In alle analyses zijn de controlevariabelen meegenomen. 

 Allereerst is in model 1 gecontroleerd voor de variabelen sekse, leeftijd, 

etniciteit, opleidingsniveau en depressieve symptomen op T1.    

 Vervolgens is de eerste hypothese in model 2 getoetst. In stap 1 tot en met 3 

van dit model is de invloed van online, offline en een combinatie van online en offline 

gepest worden op depressieve symptomen getoetst. In de vierde stap zijn de 

predictoren online en offline gepest worden in één model geanalyseerd om te 

onderzoeken of de predictoren een uniek effect hebben op het vertonen van 

depressieve symptomen. De predictor online én offline gepest worden is in deze stap 

niet meegenomen, omdat deze predictor een som score is van de andere twee 

predictoren.           

 Tot slot is in model 3 de tweede hypothese getoetst. Om deze hypothese te 

kunnen toetsen is er aan de lineaire regressie een interactievariabele van pesten en 

etniciteit toegevoegd. Voor deze interactieterm zijn de modererende variabele 

etniciteit en de onafhankelijke variabelen gecentreerd. Allereerst is in stap 1 tot en 

met 3 van dit model het interactie effect van online, offline en een combinatie van 

online en offline gepest worden en etniciteit op depressieve symptomen onderzocht. 

In stap 4 zijn de predictoren online en offline gepest worden en de interactietermen in 

één model onderzocht. De predictor online én offline gepest worden is in dit model 

wederom niet meegenomen, omdat deze predictor een som score is van de andere 

twee predictoren.   
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Resultaten 

 

Descriptieve Data 

 

In Tabel 2 worden het gemiddelde (M) en de standaarddeviatie (SD) weergegeven van 

de verschillende onafhankelijke variabelen (offline gepest worden, online gepest 

worden en online-offline gepest worden) en de afhankelijke variabele (depressieve  

symptomen). Over de tijd heen, van T1 naar T2, nemen de gemiddelde scores van 

gepest worden minimaal iets af. De gemiddelde score van depressieve symptomen lijkt 

daarentegen iets toe te nemen. Voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst zijn de 

gemiddelde scores op gepest worden en het vertonen van depressieve symptomen iets 

hoger dan voor jongeren van Nederlandse afkomst, maar niet significant. 

 

Tabel 2  

Beschrijvende gegevens van de variabelen offline, online en online én offline gepest worden en 

depressieve symptomen vergeleken tussen autochtonen en allochtonen (N=1794). 

                2007 (T1)                                                  2008 (T2) 

 Autochtoon Allochtoon   Autochtoon Allochtoon  

 M SD M   SD  M   SD M   SD 

1. Offline gepest worden 1.55 .61 1.58   .75  1.52   .59 1.55   .78 

2. Online gepest worden 1.32 .52 1.39   .63  1.30   .53 1.35   .62 

3. Online en offline gepest worden 2.87 .96 2.95 1.22  2.81   .95 2.87 1.30 

4. Depressieve symptomen 2.06 .66 2.08   .75  2.11   .70 2.17   .85 
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Pearson Correlaties 

 

De resultaten van de Pearson correlaties tussen alle variabelen van interesse voor de 

twee meetmomenten worden weergegeven in Tabel 3.     

 Uit deze tabel komt naar voren dat er op beide meetmomenten een positief 

significant verband bestaat tussen de drie vormen van gepest worden en het vertonen 

van depressieve symptomen. Dit betekent dat jongeren die vaker gepest worden, meer 

depressieve symptomen rapporteren. Bovendien zijn er positieve significante correlaties 

gevonden voor de drie vormen van gepest worden op T1 en het vertonen van 

depressieve symptomen op T2 (variërend tussen r = .16 en .21), wat impliceert dat vaker 

gepest worden op T1 significant samenhangt met het vaker vertonen van depressieve 

symptomen op T2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVLOED VAN PESTEN OP DEPRESSIEVE SYMPTOMEN  
!

!

14!

Tabel 3 

Correlaties tussen de controle variabelen sekse, opleidingsniveau, leeftijd, etniciteit en de onafhankelijke variabelen online, offline, online én offline 

gepest worden en depressieve symptomen op twee tijdstippen. 

 
Variabelen 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
Tijdstip 1                
1. Sekse -               
2. Opleidingsniveau  .10** -              
3. Leeftijd -.05 -.08** -             
4. Etniciteit  .00 -.22** -.05 -            
5. Offline gepest worden -.12** -.01 -.03 .02 -           
6. Online gepest worden -.13** -.09**  .06* .06*  .49** -          
7. Online-offline gepest worden -.13** -.05*  .01 .04  .88**  .84** -         
8. Depressieve symptomen  .21**  .07**  .03 .01  .32**  .21**   .31** -        
Tijdstip 2                
9. Sekse  .98**  .10** -.04  .00 -.13** -.14** -.15** .21** -       
10. Opleidingsniveau  .10**  .87** -.06* -.22** -.01 -.09** -.05* .06*  .10** -      
11. Leeftijd -.03 -.09**  .92**  .01 -.03  .05*  .01 .03 -.03 -.07** -     
12. Etniciteit  .01 -.21** -.02  .98**  .02  .05  .03 .01  .01 -.21** -.01 -    
13. Offline gepest worden -.07**  .02 -.03  .04  .47**  .34**  .47** .18** -.08**  .00 -.04 .02 -   
14. Online gepest worden -.14** -.04  .04  .05  .32**  .44**  .44** .12** -.14** -.05*  .02 .03 .52** -  
15. Online-offline gepest worden -.11** -.00 -.00  .04  .46**  .43**  .51** .17** -.11** -.02 -.02 .03 .88** .85** - 
16. Depressieve symptomen  .27**  .10** -.02  .04  .20**  .16**  .21** .53**  .28**  .08** -.03 .03 .35** .23** .34** 

Noot: * P < .05. ** P < .01. 
!
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Invloed van Pesten op Depressieve Symptomen 

 

Om te onderzoeken wat de invloed is van gepest worden op het vertonen van 

depressieve symptomen zijn er hiërarchische lineaire regressies uitgevoerd (Tabel 4). 

Hierbij is gebruik gemaakt van drie modellen. In het eerste model worden de controle 

variabelen depressieve symptomen (T1), sekse, opleidingsniveau, leeftijd en etniciteit 

meegenomen. Het tweede model bevat de controle variabelen en de afzonderlijke 

onafhankelijke variabelen offline gepest worden en online gepest worden. Tot slot 

worden in model drie de controle variabelen, de onafhankelijke variabelen en de 

interactieterm (etniciteit * gepest worden) meegenomen.    

 

Model 1: invloed van controle variabelen. In dit model is er gecontroleerd 

voor de variabelen sekse, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau en depressieve 

symptomen (T1). Alle controlevariabelen, leeftijd uitgezonderd, blijken positieve 

significante voorspellers te zijn voor het vertonen van depressieve symptomen op T2. 

Meisjes, jongeren van niet-Nederlandse afkomst en hoog opgeleide jongeren hangen 

significant samen met het vertonen van depressieve symptomen op T2. De controle 

variabelen verklaren gezamenlijk 31,6% van de variantie van de afhankelijke 

variabele depressieve symptomen.  

 

Model 2: invloed van controle variabelen en gepest worden. Om het effect 

van elke predictor op depressieve symptomen op T2 te kunnen meten zijn de drie 

verschillende vormen van pesten allereerst apart geanalyseerd (stap 1,2,3). Alle 

predictoren blijken significant het vaker vertonen van depressieve symptomen op T2 

te voorspellen (Offline gepest worden: β =.07 , p = .001,  online gepest worden: β = 

.09 , p < .001, offline-online gepest worden: β = .09, p < .001). De resultaten geven 

aan dat hoe vaker jongeren gepest worden, des te vaker zij een jaar later depressieve 

symptomen zullen vertonen.        

 Om te onderzoeken of de predictoren ‘offline gepest worden’ en ‘online 

gepest worden’ een uniek effect hebben op het vertonen van depressieve symptomen 

zijn de twee onafhankelijke variabelen in één model geanalyseerd (stap 4). Uit deze 

analyse is gebleken dat de toevoeging van de twee onafhankelijke variabelen aan 

model 1 heeft geleid tot een R2  van .324. Dit betekent dat 32,4 % van de variantie 

wordt verklaard door de variabelen in dit model. De controle variabelen blijven 
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significant. De onafhankelijke variabele offline gepest worden blijkt geen significante 

predictor meer te zijn voor het vertonen van depressieve symptomen op T2 (β = .04, p 

= .088), online gepest worden daarentegen wel (β = .07, p < .01).  

 

Moderatie van Etniciteit 

 

Model 3. Om te toetsen of de relatie tussen pesten en het vertonen van 

depressieve symptomen verschilt voor jongeren van niet-Nederlandse afkomst en 

jongeren van Nederlandse afkomst is het interactie effect onderzocht. Allereerst is het 

interactie effect voor elke predictor afzonderlijk onderzocht (stap 1,2,3) De interactie 

effecten zijn niet significant (offline gepest worden * etniciteit: β = .03, p = .169, 

online gepest worden * etniciteit: β = -.00, p = .818, online-offline gepest worden * 

etniciteit: β = .02, p = .392).        

 Vervolgens zijn in model drie de controle variabelen, de onafhankelijke 

variabelen offline gepest worden en online gepest worden en de interactie effecten 

van deze onafhankelijke variabelen met etniciteit meegenomen (stap 4). De variabelen 

in dit model verklaren 32,5 % van de variantie; dit laat bijna geen verandering zien 

vergeleken met het voorgaande model. Het interactie effect (offline gepest worden * 

etniciteit) laat een positief maar niet significant effect zien van etniciteit op de relatie 

tussen ‘offline gepest worden’ en ‘ depressieve symptomen’(β = .03, p = .188). Tot 

slot suggereert het andere interactie effect in dit model (online gepest worden * 

etniciteit) dat etniciteit een negatieve invloed heeft op de relatie tussen ‘online gepest 

worden’ en ‘depressieve symptomen’; dit verband is ook niet significant gebleken (β 

= -.02, p = .524). De resultaten laten zien dat de invloed van offline en online gepest 

worden op het vertonen van depressieve symptomen niet wordt gemodereerd door 

etniciteit. 
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Noot: * P < .05. ** P < .01. *** P < .001 

  
Variabelen 

    Depressieve symptomen      Depressieve symptomen     Depressieve symptomen 
          Model     B SE B    β      B SE B   β    B SE B   β 

1. Controle  
variabelen 

         

 Depressieve  
symptomen (T1) 

    .523 .022   .489***      .488 .024   .456***    .487 .024   .455*** 

 Sekse     .254 .031   .173***      .283 .031   .193***    .281 .031   .192*** 
 Opleidingsniveau     .100 .033   .063**      .110 .033   .069**    .109 .033   .069** 
 Leeftijd    - .011 .016 - .014    - .013 .016 - .016  - .013 .016 - .017 
 Etniciteit      .085 .036   .049*      .081 .036   .047*    .081 .036   .047* 
           

2. Onafhankelijke  
variabelen  

         

 Offline gepest  
worden 

          .048 .028   .041    .049 .028   .042 

 Online gepest  
worden 

          .095 .031   .071**    .091 .032   .068** 

           
3. Interactietermen           

 Offline gepest  
worden * etniciteit 

         .085 .065   .033 

 Online gepest  
worden * etniciteit 

 
 

      - .046 .073 - .016 

           
 R2       .316         .324      .325   
 Adjusted R2       .313         .321      .321   
 F-value 150.4   111.5   86.9  

Tabel 4 

Hiërarchische multipele regressie van online gepest worden en offline gepest worden op depressieve symptomen, gemodereerd door etniciteit en 

gecontroleerd voor depressieve symptomen (T1), sekse, opleidingsniveau, leeftijd en etniciteit.  

!
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Discussie 

 

In deze studie is onderzocht wat de invloed is van gepest worden op het vertonen van 

depressieve symptomen onder jongeren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen online, 

offline en een combinatie van online en offline pesten. Daarnaast is gekeken of deze 

relatie verschilt voor jongeren van Nederlandse afkomst en jongeren van niet-

Nederlandse afkomst. Uit de resultaten blijkt dat, voor alle vormen van gepest 

worden, jongeren die vaker gepest worden een jaar later vaker depressieve 

symptomen vertonen. Echter, in tegenstelling tot de verwachting blijkt het effect van 

gepest worden op het vertonen van depressieve symptomen niet sterker te zijn voor 

jongeren van niet-Nederlandse afkomst in vergelijking met jongeren van Nederlandse 

afkomst. 

 

Invloed van Pesten op Depressieve Symptomen  

     

Zowel online als offline gepest worden, als een combinatie van deze twee vormen van 

pesten voorspellen een jaar later meer depressieve symptomen. Overeenkomstig met 

voorgaande studies (van den Eijnden et al., 2006; Klomek et al., 2007; Olenik-

Shemesh et al., 2012; Ortega et al., 2012; Bonanno et al., 2012; Perren et al., 2010; 

Kaltiala-Heino et al., 2000), laat de huidige studie zien dat hoe vaker jongeren gepest 

worden, des te vaker zij een jaar later depressieve symptomen zullen vertonen. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat jongeren die gepest worden zich eenzaam voelen 

doordat zij weinig sociale contacten hebben (Bonanno et al., 2013). Hierdoor kunnen 

zij zich afgewezen en verdrietig voelen, wat kan leiden tot depressieve symptomen 

(Gamez-Guadix, 2013; Perren et al., 2010; Bonanno et al., 2013). Het merendeel van 

deze studies heeft gekeken naar offline gepest worden en de rol van online gepest 

worden is hierbij zelden onderzocht. Enkele studies die de invloed van online gepest 

worden op depressieve symptomen hebben onderzocht laten zien dat de gevolgen van 

online gepest worden niet anders zijn dan voor offline gepest worden (Perren et al., 

2010; Sontag et al., 2011; Katzer et al., 2009). Dit komt overeen met de bevindingen 

van de huidige studie. Bijvoorbeeld, in een longitudinale studie vonden Gamez-

Guadix en collega’s (2013) een longitudinale relatie tussen online gepest worden en 

het vertonen van depressieve symptomen. Echter zover wij weten, is er één cross-

sectionele studie beschikbaar die de combinatie van online en offline gepest worden 
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in relatie tot depressieve symptomen heeft onderzocht (van den Eijnden et al., 2006). 

Uit deze studie blijkt dat offline gepest worden meer schade bij jongeren oplevert 

voor het psychosociaal welbevinden dan digitaal gepest worden. Bovendien blijkt dat 

jongeren die zowel offline als online gepest worden, meer depressieve klachten, meer 

gevoelens van eenzaamheid en een negatiever zelfbeeld hebben dan jongeren die 

alleen online of alleen offline gepest worden (van den Eijnden et al., 2006). Echter 

zijn de resultaten van het onderzoek gebaseerd op één meting, waardoor de 

onderzoekers geen causale verbanden kunnen trekken. Al met al toont deze studie aan 

dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen online en offline pesten, 

aangezien beide een negatieve invloed hebben op het psychsociaal welbevinden van 

jongeren.          

 Als online en offline pesten beide worden meegenomen in het voorspellen van 

depressieve symptomen, blijkt dat offline gepest worden niet langer, maar online 

gepest worden wel significant van invloed is op de mate van depressieve symptomen. 

Dit betekent dat online gepest worden een uniek effect heeft op het vertonen van 

depressieve symptomen boven het effect van offline gepest worden. Perren en 

collega’s (2010) vonden ook een vergelijkbaar resultaat. Slachtoffers van online 

pesten rapporteerden significant meer depressieve symptomen, na gecontroleerd te 

hebben voor offline gepest worden (Perren et al., 2010). Deze bevindingen suggereren 

dat online gepest worden een extra risicofactor is voor het ontwikkelen van 

depressieve symptomen bij jongeren. Een verklaring voor deze bevinding zou kunnen 

zijn dat cyberpesten een aantal unieke kenmerken heeft die zich onderscheidt van de 

kenmerken van offline pesten (Bonanno et al., 2013). In tegenstelling tot jongeren die 

offline gepest worden, blijft de anonimiteit en onzichtbaarheid van de dader van 

cyberpesten gewaarborgd (Olenik-Shamesh et al., 2012; Wang et al., 2011; Bonanno 

et al., 2013). Jongeren die online gepest worden kunnen niet ontsnappen aan het 

pestgedrag doordat daders hen op elk tijdstip van de dag overal lastig kunnen vallen. 

Hierdoor kunnen deze jongeren zich eerder hopeloos, geïsoleerd en angstig voelen 

wat kan leiden tot het vaker vertonen van depressieve symptomen dan jongeren die 

offline gepest worden (Wang et al., 2011). Kortom, het is belangrijk om online pesten 

te beschouwen als een aparte vorm van pesten omdat de associatie met depressieve 

symptomen zich onderscheidt van offline pesten. 
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Moderatie van Etniciteit 

 

Het effect van alle vormen van gepest worden op het vertonen van depressieve 

symptomen wordt niet gemodereerd door etniciteit. De verwachting dat het effect van 

gepest worden op het vertonen van depressieve symptomen sterker is voor jongeren 

van niet-Nederlandse afkomst dan voor jongeren van Nederlandse afkomst, kan aan 

de hand van de resultaten dus niet worden bevestigd. Verkuyten en Thijs (2010) tonen 

wel aan dat jongeren van een etnische minderheidsgroep, in vergelijking met hun 

Nederlandse blanke meerderheid, vaker worden gepest. Echter hebben zij expliciet 

gevraagd hoe vaak de jongeren gepest werden vanwege hun etnische achtergrond 

(Verkuyten et al., 2010). Deze studie heeft dus gepest worden gerelateerd aan etnische 

achtergrond meegenomen, terwijl in de huidige studie een algemene vorm van pesten 

is gemeten. Een andere verklaring voor de niet significante bevinding zou kunnen zijn 

dat er in deze studie geen specificering is gemaakt naar verschillende etniciteiten. Dit 

is echter wel belangrijk, omdat uit eerdere studies blijkt dat bepaalde etnische 

groepen, zoals Marokkaanse jongeren, situaties eerder als dreigend ervaren waardoor 

zij een sterker effect zouden kunnen ondervinden op depressieve symptomen (Rosen, 

Milich & Harris, 2007; Major et al., 2005; Kaiser & Major, 2006). Een andere 

verklaring kan zijn dat er niet is onderzocht door wie de jongeren gepest worden. De 

verwachting was namelijk dat, jongeren die in al in een minderheidssituatie zitten 

vanwege hun etnische afkomst, gevoeliger zouden zijn voor het ontwikkelen van 

depressieve symptomen als zij ook nog gepest zouden worden. Het effect van gepest 

worden op depressieve symptomen zou minder sterk kunnen zijn wanneer jongeren 

van niet-Nederlandse afkomst worden gepest door jongeren van dezelfde etnische 

groep. Deze jongeren zien het pestgedrag dan niet als een stigma gerelateerde 

bedreiging en treedt er geen extra stress op door het gevoel behandeld te worden 

vanwege hun etnische afkomst (Major et al., 2005). Deze jongeren komen op deze 

manier dus niet in een minderheidssituatie terecht, waardoor zij ook niet gevoeliger 

hoeven te zijn voor het ontwikkelen van depressieve symptomen. Bovendien kunnen 

deze jongeren zich, wanneer zij het pestgedrag opvatten als een stigmatiserende 

situatie, juist sterker gaan verbinden met hun eigen etnische groep waardoor hun 

etnische identiteit fungeert als bescherming voor het ontwikkelen van depressieve 

symptomen (Mossakowski, 2003). Deze verklaringen tonen aan dat jongeren die 
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gepest worden en een minderheidsstatus hebben niet gevoeliger hoeven te zijn voor 

het ontwikkelen van depressieve symptomen. 

 

Sterke en Zwakke Punten  

 

Deze studie kent een aantal sterke aspecten. Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt 

van een longitudinaal design met twee jaarlijkse metingen waardoor er een causaal 

verband aangetoond kan worden tussen gepest worden en het vertonen van 

depressieve symptomen. Het huidige onderzoek heeft ook gebruik gemaakt van een 

grote steekproef. De resultaten zijn hierdoor beter te generaliseren naar alle jongeren 

in Nederland. Bovendien is er gekeken naar drie verschillende vormen van gepest 

worden, wat specifiekere informatie oplevert over de invloed van pesten. 

 Ondanks deze sterke punten moeten er ook een aantal beperkingen van deze 

studie worden vermeld. Ten eerste is de leeftijd van de doelgroep van het gebruikte 

landelijke onderzoek Monitor Internet en Jongeren tussen de 11 en 15 jaar. Hierdoor 

kunnen er geen inzichten worden verschaft over de gevolgen van gepest worden op 

depressieve symptomen na de adolescentie. Tijdens de adolescentie spelen peers een 

belangrijke rol. Peers worden gezien als primaire bron voor sociale steun en dragen op 

een belangrijke manier bij aan het zelfbeeld en welzijn van adolescenten (La greca & 

Harrison, 2005). Wanneer jongeren ouder worden neemt het belang van sociale steun 

van peers af en spelen zij een minder belangrijke rol dan tijdens de adolescentie 

(Arnett, 2008). Wellicht is het effect van gepest worden op depressieve symptomen 

hierdoor sterker voor adolescenten dan voor jongvolwassenen. Om hier uitspraken 

over te kunnen doen is het interessant om de effecten op langere termijn te 

onderzoeken. Ten tweede is drie kwart van de jongeren in de steekproef van 

Nederlandse afkomst en een kwart van niet-Nederlandse afkomst. De steekproef is 

hierdoor niet normaal verdeeld wat een verklaring zou kunnen bieden voor niet 

significante bevindingen in het onderzoek. Een belangrijke andere limitatie aan dit 

onderzoek is dat de resultaten gebaseerd zijn op zelfrapportages. Dit betekent dat de 

jongeren de vragenlijst over depressieve symptomen, online en offline gepest worden 

en een combinatie van deze twee zelf hebben ingevuld. De juistheid van de resultaten 

van de vragenlijsten kunnen hierbij beïnvloed zijn door sociaal wenselijke 

antwoorden (Nederhof, 1985). Jongeren zouden zich kunnen schamen over het feit dat 

zij gepest worden of depressieve symptomen ervaren en kunnen hierdoor de 
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vragenlijst niet naar waarheid invullen. (Menesini & Camodeca, 2008). 

Desalniettemin, in dit onderzoek zijn twee metingen meegenomen waardoor de kans 

kleiner is dat de jongeren op beide metingen sociaal wenselijke antwoorden hebben 

gegeven. Bovendien zijn zelfrapportages met twee metingen betrouwbaar en gaat het 

om de subjectieve beleving van de jongeren. 

 

Conclusie en Richtingen voor Toekomstig Onderzoek 

 

Uit deze studie blijkt dat alle vormen van gepest worden invloed hebben op het 

vertonen van depressieve symptomen. Daarnaast blijkt dat online gepest worden een 

uniek effect heeft op het vertonen van depressieve symptomen boven het effect van 

offline gepest worden. Bovendien verschilt de impact van gepest worden op het 

vertonen van depressieve symptomen niet voor jongeren van niet-Nederlandse 

afkomst en voor jongeren van Nederlandse afkomst. Deze studie heeft onderzocht wat 

de gevolgen zijn van gepest worden op depressieve symptomen. Uit de studie van 

Gamez-Guadix en collega’s (2013) blijkt het voor vervolgonderzoek interessant te 

zijn om te onderzoeken wat de invloed is van depressie op gepest worden. Zij vonden 

namelijk een wederkerige relatie tussen pesten en depressieve symptomen. Het 

vertonen van depressieve symptomen kan voorspellen dat jongeren meer online 

worden gepest (Gamez-Guadix et al., 2013). De onderzoekers proberen dit te 

verklaren door het feit dat depressieve adolescenten wellicht minder sociale 

vaardigheden hebben en zich afzonderen waardoor zij de kans op gepest worden 

vergroten. Voor vervolgonderzoek is het ook belangrijk om te onderzoeken door wie 

de jongeren worden gepest. Het effect van gepest worden op depressieve symptomen 

zou minder sterk kunnen zijn wanneer jongeren van niet-Nederlandse afkomst worden 

gepest door jongeren van dezelfde etnische groep. Dit zou verklaard kunnen worden 

door het feit dat deze jongeren het pestgedrag dan niet zien als een stigma 

gerelateerde bedreiging en er geen extra stress optreedt door het gevoel behandelt te 

worden vanwege hun etnische afkomst (Major et al., 2005). Bovendien zijn jongeren 

van een etnische minderheidsgroep in dit onderzoek beschouwt als een homogene 

groep en worden zij vergeleken met de Nederlandse meerderheid. Deze benadering 

negeert echter de vele zichtbare en culturele verschillen tussen de etnische groepen 

die invloed kunnen hebben op de ervaringen van niet-Nederlandse jongeren. Het blijkt 

namelijk dat Nederlandse jongeren voorkeur hebben voor een bepaalde etnische 
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minderheidsgroep bij het contact leggen met jongeren van niet-Nederlandse afkomst 

(Verkuyten & Kinket, 2000). Zo komt naar voren dat Turkse jongeren minder geliefd 

zijn dan Surinaamse jongeren (Verkuyten et al., 2000; Hagendoorn, 1995). Er kan 

hierdoor worden verwacht dat er verschillen bestaan in de mate waarin verschillende 

etnische minderheidsgroepen gepest worden. Voor toekomstig onderzoek is het 

daarom van belang om niet-Nederlandse jongeren te beschouwen als een heterogene 

groep, door te kijken naar de etnische afkomst van deze jongeren.   

 De resultaten van deze studie laten duidelijk zien dat online gepest worden een 

unieke bijdrage levert aan het ontwikkelen van depressieve symptomen nadat er 

gecontroleerd is voor jongeren die offline gepest worden. Om een duidelijker beeld te 

krijgen van de risico’s die gepeste jongeren lopen op het ontwikkelen van 

internaliserende problemen, is het belangrijk om cyberpesten te zien als een unieke 

risicofactor. Toekomstige preventieprogramma’s moeten daarom niet alleen gericht 

zijn op jongeren die offline gepest worden, maar moeten ook gericht zijn op het 

voorkomen van online pesterijen en het verminderen of zelfs het voorkomen van 

psychosociale problemen. Bovendien is het interessant om de effecten van gepest 

worden op langere termijn te onderzoeken.  
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Appendix 
!
ALGEMENE'VRAGEN'

 

1.  Ben je een jongen of een meisje? 

  Jongen 
  Meisje 

2.  Wat is je geboortedatum? (Dag-maand-jaar) 

! ! – ! ! – 1 9  !

3. Wat is jouw geboorteland? En wat is het geboorteland van je vader en moeder? 

! Mijn 
geboorteland 

Geboorteland 
vader 

Geboorteland  
moeder 

Nederland     
Suriname     
Nederlandse Antillen    
Aruba     
Turkije     
Marokko     
Indonesië / Nederlands Indië    
Anders, namelijk  ...................................................................................................................................................................................................   ...................................................................................................................................................................................................   ...................................................................................................................................................................................................  

4.  Op wat voor een school zit je? 

 Basisschool (groep 7 of 8)   VMBO: niveau 3 gemengde leerweg 

 Brugklas VMBO  VMBO: niveau 4 theoretische leerweg 

 Brugklas VMBO - HAVO  HAVO 

 Brugklas VMBO - HAVO - VWO  VWO 

 Brugklas HAVO - VWO  Atheneum 

 VMBO: niveau 1 basisopleiding  Gymnasium 

 VMBO: niveau 2 kaderopleiding  Anders, namelijk……………… 

!
'
!
!
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'

De'volgende'vragen'gaan'over'leuke'en'minder'leuke''

ervaringen'OP'INTERNET!'

'
21.!Hoe!vaak!heb!je!het!afgelopen!jaar!de!volgende!ervaringen!gehad!OP!INTERNET?!
 
 

Nooit 1 keer per 
maand 

2 á 3 keer 
per maand 

± 1 keer  
per week Vaker 

Iemand beledigde je      
Iemand was grof tegen je      
Iemand viel je lastig      
Iemand maakte je belachelijk      
Iemand negeerde je volkomen      
Iemand probeerde je te kwetsen      
Iemand pestte je      
!
!
De'volgende'vragen'gaan'over'ervaringen'in'het'ECHTE'LEVEN'
 
23. Hoe vaak heb je het afgelopen jaar de volgende ervaringen in het ECHTE LEVEN gehad? 
 

 Nooit 1 keer per 
maand 

2 á 3 keer 
per maand 

± 1 keer  
per week 

Vaker 

Iemand beledigde je      
Iemand was grof tegen je      
Iemand viel je lastig      
Iemand maakte je belachelijk      
Iemand negeerde je volkomen      
Iemand probeerde je te kwetsen      
Iemand pestte je      

'
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De'volgende'vragen'gaan'over'hoe'je'je'over'het'algemeen'voelt'
!
33.!Hoe!vaak!heb!je!de!volgende!gevoelens!gehad!in!
de!laatste!12!maanden?!

Nooit Bijna 
nooit 

Soms Vaak Altijd 

Me te moe voelen om iets te doen      
Me ongelukkig, somber en neerslachtig voelen      
Moeite hebben om in slaap te vallen of te blijven 
slapen      

Weinig hoop voor de toekomst hebben      
Me nerveus en gespannen voelen      
Me te veel zorgen maken over de dingen      
!
!

     
     
     

     
     
     


