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Voorwoord
In het kader van de afstudeerfase van de opleiding Kinder- en Jeugdpsychologie te Utrecht
hebben wij deze thesis geschreven. De aanzet voor de onderzoekskeuze is gegeven door Dr.
Yolanda van Beek. Zij doet onderzoek naar het decoderen van niet- basale
gezichtsuitdrukkingen en houdingen in samenhang met depressie in de late kindertijd en
adolescentie. Aangezien in eerder onderzoek hiernaar een minderheid van de participanten
(mild) depressief was en de interesse uitgaat naar meer klinisch depressieve participanten is
ons onderzoek gericht op participanten met een ernstigere depressie.
Het grootste gedeelte van de thesis hebben wij samengewerkt. Wel is er een
taakverdeling gemaakt wat betreft de resultaten en de discussie. De hoofdvragen en het deel
van de discussie met betrekking tot het waarnemen van emoties in gezichtsuitdrukkingen zijn
uitgewerkt door Sanne en de hoofdvragen en het deel van de discussie met betrekking tot het
decoderen van afwijzing en acceptatie in gezichtsuitdrukkingen en houdingen zijn uitgewerkt
door Leonie.
Tot slot willen wij Yolanda van Beek bedanken voor al haar hulp, haar kritische blik
en de prettige samenwerking. Daarnaast willen we Annemarie van de Schepop bedanken voor
haar hulp en medewerking bij het werven van participanten. Tot slot willen we alle
participanten bedanken voor hun deelname.

Sanne Rouwenhorst

Utrecht, juli 2008
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Abstract
This study examined differences between depressed and non- depressed adolescents (12 to 20
years), in decoding emotion intensity and perceived rejection and acceptance in both non- basic
facial expressions and postures. The effect of the gender of the poser as well as the gender and
the age of the participant were also of interest. Confirming earlier studies, girls decoded more
anger than boys in non-basic facial expressions, but this gender difference was only found in the
nondepressed group. Depressed boys decoded anger with the same high intensity as girls, and
within girls no effect of depression was found. Contrary to expectations, female and male facial
expressions were not decoded with different emotional intensity in general. Nevertheless, in
decoding signs of rejection in the same facial expressions, the non-depressed group tended to
decode more rejection in female faces, whereas the depressed group did not distinguish between
male and female faces. An unexpected finding was that depressed adolescents also decoded more
happiness in non-basic facial expressions than non- depressed adolescents. Also, and particularly
in depressed boys, they decoded more acceptance in positive postural displays. In conclusion,
depressed adolescents decode both more negative and more positive emotional and interpersonal
meaning in subtle nonverbal cues, and these effects appear stronger for depressed boys than
depressed girls. Implications of these findings will be discussed.

Keywords: Emotion decoding, experienced rejection and acceptance, adolescence, gender
differences, poser differences.

Inleiding
Vanaf de kindertijd tot de jongvolwassenheid wordt er een toename gezien van depressieve
klachten, met een piek gedurende de adolescentie. Deze ontwikkeling vindt plaats in zowel
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klinische als normatieve groepen (Hankin et al., 1998; Lewinsohn, 1994; Petersen et al., 1991).
Jongens en meisjes zijn in de preadolescentie ongeveer even vaak depressief, maar hier komt
verandering in rond het 14e / 15e levensjaar. Vanaf dit moment zijn twee maal zoveel meisjes als
jongens depressief (Nolen-Hoeksema

& Girgus, 1994; Gutman & Sameroff, 2004; de Wit,

1997; Kessler, Avenevoli, Merikangas, 2001; Verhulst, Van der Ende, Ferdinand & Kasius,
1997; Hankin, Abramson, Moffit, Silva & McGree,1998).
Depressie is niet wenselijk en als we weten waardoor het ontstaat, weten we ook wat eraan
gedaan kan worden. Het social skills deficit model (Coyne 1976a, 1976b; Lewinsohn, 1974;
Segrin, 2000) is een model dat een verklaring kan bieden voor het ontstaan van depressie. Deze
theorie stelt dat inadequate sociale vaardigheden kunnen leiden tot minder positieve feedback en
meer afwijzing uit de omgeving, welke een negatief zelfbeeld en eenzaamheid tot gevolg kunnen
hebben die vervolgens kunnen leiden tot depressieve gevoelens. Iemand met depressieve
gevoelens roept in eerste instantie hulp en ondersteuning op van mensen uit de omgeving. Echter,
vermijding en afwijzing zal vanuit de omgeving ontstaan wanneer de depressieve persoon om
aandacht blijft vragen en zich claimend opstelt (Coyne, 1976). Deze afwijzing resulteert in de
bevestiging van het negatieve beeld dat depressieve mensen over zichzelf hebben, waardoor ze nog
negatiever gaan denken en waardoor er meer depressieve gevoelens ontstaan (Segrin, 2000). Ook
kan depressie zelf afwijzing en daarmee een tekort aan sociale vaardigheden tot gevolg hebben,
wat leidt tot nog meer negatieve reacties van anderen. Coyne (1976) veronderstelt dat depressieve
personen in een circulaire, vicieuze cirkel terecht komen waarin een samenhang bestaat tussen een
tekort aan sociale vaardigheden, afwijzing en depressie.
Wij denken dat het social skills deficit model uitermate geschikt is om de leeftijd- en
seksespecifieke verschillen in depressie te verklaren. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat
sociale relaties voor meisjes een belangrijke betekenis hebben (Kroger, 2000). In de socialisatie
ligt bij meisjes, meer dan bij jongens, de nadruk op sociale relaties (Simmons & Blyth, 1987).
Relaties tussen meisjes zijn diepgaander dan relaties tussen jongens en daarnaast zijn meisjes in
sterkere mate bezig met het delen van opvattingen en ervaringen en met het zoeken van intimiteit.
Voor meisjes geldt bovendien, sterker dan voor jongens, dat het zelfbeeld en de ontwikkeling van
een eigen identiteit afhangt van deze relaties (Kroger, 2000; Hartup, 1996; Petersen, Sarigiani, &
Kennedy 1991). Meisjes zijn meer bezig met het verkrijgen van goedkeuring en acceptatie en met
het vermijden van afwijzing (DePaulo, 1992). Het is gebleken dat de ervaren afwijzing een
belangrijke voorspeller is van depressie in de kindertijd en de adolescentie (Boivin et al., 1995;
Nolan et al., 2003; Panak & Garber, 1992). Hierbij zijn sterkere associaties gevonden voor meisjes
dan voor jongens (Rheinhertz et. al., 2000). Bovenstaande suggereert het belang van
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interpersoonlijke relaties bij adolescenten en voornamelijk bij meisjes. Daarom wordt verwacht dat
een tekort aan sociale vaardigheden bij meisjes, welke afwijzing teweeg kan brengen, een
voorspeller kan zijn voor het ontstaan van depressie.
Hoe wordt afwijzing waargenomen? Dat is waar we in dit onderzoek meer helderheid over
proberen te krijgen. Gedacht wordt dat een verklaring hiervoor gezocht kan worden in het lezen
van non- verbaal gedrag van anderen (Bull, 1983). Non-verbaal gedrag is cruciaal voor sociale
relaties (Cooley & Nowicky, 1989) en wordt grotendeels onbewust uitgezonden. Non-verbale
signalen zeggen specifiek iets over interpersoonlijke relaties en over acceptatie en afwijzing.
Daarnaast zeggen deze signalen iets over hoe personen zich tot elkaar verhouden en geven zij
informatie over de emoties en de mate van interesse van de ander (Burgoon, 1991; DePaulo,
1992). Er is een verband gevonden tussen non-verbale vaardigheden en de mate van populariteit
(Cooley & Nowicky, 1989). Afwijzing die volgens het social skills deficit model belangrijk is, kan
worden afgelezen uit non-verbaal gedrag en deze afwijzing zegt iets over de mate van populariteit.
Afwijzing kan onder meer worden ervaren via het aflezen van negatieve signalen in nonverbaal gedrag, wat in dit onderzoek centraal staat. Het zou kunnen zijn dat kinderen met een
negatieve kijk op het gedrag van anderen meer risico lopen op een depressie. Dat komt overeen
met de cognitieve verklaringstheorie van Beck (1976) die zegt dat negatieve cognities een
risicofactor vormen voor het ontstaan van depressie en dat dit ervoor kan zorgen dat
gebeurtenissen op een negatieve manier worden geïnterpreteerd. Depressieve mensen zien
zichzelf, de wereld en de toekomst als negatief en betrekken negatieve uitspraken en
gebeurtenissen op zichzelf. Om deze reden onderzoeken wij of depressieve adolescenten ook
gezichtsuitdrukkingen negatiever zullen decoderen.
Maar wat is de oorzaak en wat het gevolg? En waarom komt negatief decoderen
voornamelijk voor bij adolescenten en meisjes? Waar wij naar op zoek zijn is een leeftijd- en
seksespecifiek ontwikkelingsmodel dat een verklaring kan bieden voor het fenomeen dat meisjes
vaker depressief zijn dan jongens en vooral na het 14e jaar. De reeds bekende ontwikkeling die
plaatsvindt met betrekking tot het decoderen van gedrag, is dat oudere ten opzichte van jongere
adolescenten negatiever decoderen (van Beek & Dubas, 2008). Bovendien geldt dat meisjes ten
opzichte van jongens negatiever decoderen, maar dat in beide groepen een ontwikkeling
plaatsvindt waarin zij negatiever gaan decoderen naarmate ze ouder worden. Dit wil zeggen dat
zowel meisjes als oudere adolescenten een hogere intensiteit van boosheid, angst en verdriet en een
lagere intensiteit van blijdschap decoderen in laag intense en ambigue gezichtsuitdrukkingen dan
jongens en jongere adolescenten.
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De ontwikkeling van het negatiever decoderen vindt vooral plaats bij niet-basale
gezichtsuitdrukkingen, of laag intense en ambigue gezichtsuitdrukkingen. Maar waarom komen
leeftijd- en sekse effecten vooral bij niet-basale gezichtsuitdrukkingen voor? Van Beek en Dubas
(2008a) doen de suggestie dat juist deze gezichtsuitdrukkingen – in tegenstelling tot basale
gezichtsuitdrukkingen – het resultaat kunnen zijn van regulatie. Als gevolg van regulatie worden
emoties onderdrukt, die in werkelijkheid veel sterker zijn. Hoe meer de emoties worden
gereguleerd, des te meer ruimte er is voor interpretatie. Interpretatie speelt dus een belangrijke rol
bij niet-basale gezichtsuitdrukkingen. Aan de hand hiervan moet een inschatting worden gemaakt
van de ware intentie van iemand, of hoe iemand ècht over de ander denkt (DePaulo, 1992). Het
reguleren van gedrag gebeurt volgens zogenaamde display- rules die voorschrijven welke emoties
gepast zijn en getoond mogen worden gezien de situatie en de betrokken personen (DePaulo,
1992). Bij de leeftijdscategorie waar wij in geïnteresseerd zijn vindt nog een ontwikkeling plaats in
de regulatie van emoties (van Beek, van Dolderen & Dubas, 2006). Naarmate adolescenten ouder
worden gaan ze hun emoties meer reguleren, waardoor ze meer worden blootgesteld aan laagintense en ambigue gezichtsuitdrukkingen. Ook worden oudere adolescenten zich er meer bewust
van dat anderen hun emoties reguleren en hier houden ze meer rekening mee bij het decoderen van
gezichtsuitdrukkingen (DePaulo, 1992; Gnepp & Hess, 1986; Underwood et al., 1992; van Beek et
al., 2006).
De eerste vraag die wij gaan onderzoeken is of meisjes – ten opzichte van jongens – en
oudere – ten opzichte van jongere adolescenten – negatiever decoderen. Dit onderzoek is een
replicatie van eerder onderzoek. Net als in eerder onderzoek (van Beek & Dubas, 2008)
verwachten we een hoofdeffect, namelijk dat meisjes – meer dan jongens – een hogere intensiteit
van boosheid en verdriet decoderen en een lagere intensiteit van blijdschap. Daarnaast verwachten
we dat hoe ouder adolescenten zijn, hoe negatiever zij zullen decoderen, namelijk hoe hoger de
intensiteit van de emoties boosheid en verdriet en hoe lager de intensiteit van blijdschap.
De tweede vraag in het huidige onderzoek, namelijk of depressie een effect heeft op
decoderen is ook al onderzocht, maar alleen bij een normatieve populatie (van Beek & Dubas,
2008). Nieuw aan dit onderzoek is dat nu een klinische groep vergeleken wordt met een nietdepressieve groep adolescenten. Er is gevonden dat het decoderen van een hoge intensiteit van
boosheid gerelateerd is aan depressie en alleen voor meisjes geldt dat een lage intensiteit van
blijdschap gecorreleerd is aan depressie (Van Beek & Dubas, 2008b). Naar aanleiding van
uitkomsten uit dit eerdere onderzoek wordt daarom verwacht dat depressieve adolescenten ten
opzichte van niet depressieve adolescenten, een hogere intensiteit van boosheid en een lagere
intensiteit van blijdschap decoderen in laag intense en ambigue gezichtsuitdrukkingen. Ook wordt
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verwacht dat voornamelijk voor meisjes geldt dat depressieve adolescenten ten opzichte van niet
depressieve adolescenten minder blijdschap waarnemen in niet- basale expressies. Er wordt voor
leeftijd gecontroleerd door deze variabele als covariaat in te voeren. De reden dat dit gebeurt, is
omdat er in het huidige onderzoek iets oudere kinderen deelnemen waardoor dit effect wel zou
kunnen optreden.
De derde en nieuwe vraag van dit onderzoek is of adolescenten rekening houden met het
gegeven dat jongens en meisjes hun emoties op een andere manier reguleren. Als kinderen
rekening gaan houden met regulatie bij het decoderen, dan zou het zo moeten zijn dat ze anders
corrigeren voor dezelfde expressies bij jongens en meisjes. Immers voor meisjes en jongens gelden
andere ‘display rules’. Jongens reguleren vooral emoties die te maken hebben met angst en verdriet
en meisjes reguleren voornamelijk hun boosheid. Meisjes gaan giechelen of glimlachen wanneer
zij hun boosheid willen verhullen (LaFrance & Hecht, 1999) en jongens zetten vaker een
“pokerface” op wanneer zij angstig of verdrietig zijn (van Beek, 2008; Hess, Adams & Kleck,
2005; Zeman & Garber, 1996). Bij meisjes ontstaat op deze manier vaker een ambigue
gezichtsuitdrukking en bij jongens is meer sprake van een verlaagde intensiteit van negatieve
emoties. Om antwoord te kunnen geven op de vraag of adolescenten rekening houden met het
gegeven dat jongens en meisjes hun emoties op verschillende manieren reguleren, bieden wij alle
signalen zowel in mannen- als vrouwengezichten aan. Hier is nog niet eerder onderzoek naar
gedaan in zowel de normatieve als de klinische groep en dat is waar wij ons in dit onderzoek mede
op richten. Aangezien meisjes hun boosheid meer onderdrukken en dan een niet- gemeende lach
opzetten, verwachten we voor de normatieve groep dat jongensgezichten als meer blij zullen
worden beoordeeld dan meisjesgezichten. Als adolescenten rekening houden met het feit dat
meisjes hun boosheid reguleren met een lach, zullen ze die lach als minder positief gaan zien. We
verwachten dus dat in meisjesgezichten – meer dan in jongensgezichten – een hogere intensiteit
van boosheid en een lagere intensiteit van blijdschap wordt gezien en dat in jongensgezichten –
meer dan in meisjesgezichten – een hogere intensiteit van angst, verdriet en blijdschap wordt
waargenomen. Er is ook gecontroleerd voor interacties tussen sekse van de zender en sekse van de
ontvanger. De verwachting is dat voornamelijk meisjes meer boosheid en minder blijdschap zien
in meisjesgezichten. Doordat oudere kinderen en meisjes waarschijnlijk meer kennis zullen hebben
met betrekking tot de verschillen in het gebruik van regulatietechnieken tussen jongens en meisjes,
zullen zij een sterker onderscheid maken tussen mannen- en vrouwengezichten. Deze verwachting
is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat meisjes meer kennis hebben met betrekking tot
gemixte emoties en regulatie (van Beek & Dubas, 2008). Gezien het belang van sociale relaties bij
meisjes en de aanname dat oudere adolescenten meer ervaring hebben met het gebruik van
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regulatietechnieken, zullen zij meer bekend zijn met het gebruik van regulatietechnieken en hier
bij het decoderen van emoties waarschijnlijk meer rekening mee houden. In het huidige onderzoek
wordt ook gecontroleerd voor mogelijke interacties met sekse van de ontvanger en sekse van de
zender, een variabele die nog nooit eerder is onderzocht. Verwacht wordt dat voornamelijk meisjes
een sterker onderscheid zullen maken tussen jongens- en meisjesgezichten. Meisjes decoderen alle
emoties negatiever en zijn gevoeliger voor afwijzing en dus boosheid. Daarnaast wordt verwacht
dat meisjesgezichten – in tegenstelling tot jongensgezichten – vaker als boos en minder blij
worden beoordeeld.
Met betrekking tot de klinische groep wordt gekeken of bovenstaande ontwikkeling
hetzelfde is als bij de normatieve groep. Maken zij hetzelfde onderscheid tussen jongens- en
meisjesgezichten? We verwachten dat voornamelijk depressieve meisjes, in vergelijking met
depressieve jongens, een sterker onderscheid zullen maken tussen jongens- en meisjesgezichten.
Zij zullen meisjesgezichten waarschijnlijk als negatiever beoordelen, omdat zij gevoeliger zijn
voor boosheid en dit waarschijnlijk eerder waarnemen in meisjesgezichten. Daarnaast is het zo dat
meisjesgezichten als minder blij zullen worden waargenomen als gevolg van hun lach die minder
positief beoordeeld wordt.
Een reden waarom specifiek boosheid en blijdschap gecorreleerd zijn aan depressie zou
kunnen zijn dat deze emoties verband houden met de ervaren afwijzing en acceptatie, zoals
gesuggereerd door van Beek en Dubas (2008). Het decoderen van een hoge intensiteit van
boosheid kan verband houden met het ervaren van afwijzing en het decoderen van een hoge
intensiteit van blijdschap met de ervaren acceptatie (Hess et al., 2000; Marsh et al., 2005). In het
huidige onderzoek wordt dit nader onderzocht door adolescenten te vragen naar de waargenomen
afwijzing of acceptatie in gezichtsuitdrukkingen. Dit is de vierde en geheel nieuwe
onderzoeksvraag

en

dit

wordt

onderzocht

door

adolescenten

dezelfde

plaatjes

met

gezichtsuitdrukkingen voor te leggen en ze te vragen hoe aardig of onaardig de persoon op het
plaatje hen vindt.
Voor de normatieve groep verwachten we dat meisjes – ten opzichte van jongens – en
oudere adolescenten – ten opzichte van jongere adolescenten – meer afwijzing en minder
acceptatie ervaren in laag intense en ambigue gezichtsuitdrukkingen. Hier is niet eerder onderzoek
naar gedaan, maar dit verwachten wij omdat meisjes en oudere adolescenten ten opzichte van
jongere adolescenten, meer negatieve en minder positieve emoties zien in gezichtsuitdrukkingen.
Omdat deze emoties gerelateerd zijn aan de waargenomen afwijzing en acceptatie verwachten wij
dat dit ook geldt voor de waargenomen afwijzing en acceptatie.
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Bij het ervaren van afwijzing en acceptatie kan de sekse van de zender bovendien van
belang zijn. De verwachtingen die wij hebben met betrekking tot het ervaren van afwijzing en
acceptatie komen overeen met de verwachtingen van de waargenomen intensiteit van emoties.
Met betrekking tot de klinische groep wordt verwacht dat depressieve adolescenten ten
opzichte van niet depressieve adolescenten, meer afwijzing en minder acceptatie ervaren in laag
intense en ambigue gezichtsuitdrukkingen. Vervolgens wordt gekeken of dit effect van depressie
afhankelijk is van sekse van de zender en/of sekse van de ontvanger. Aangezien voornamelijk voor
meisjes geldt dat zij meer boosheid en minder blijdschap zien in laag intense en ambigue
gezichtsuitdrukkingen, wordt verwacht dat depressieve meisjes meer afwijzing en minder
acceptatie ervaren dan jongens.
Aanwijzingen

voor

afwijzing

en

acceptatie

worden

niet

alleen

gegeven

via

gezichtsexpressies, maar ook via houdingen. Dat is wat we onderzoeken middels de vijfde en
tevens ook laatste onderzoeksvraag. Lichaamshoudingen worden nog minder gereguleerd en
zenden minder sociaal wenselijke of aangepaste signalen uit dan gezichtsuitdrukkingen (DePaulo,
1992). In een gesprek tussen twee personen kunnen interpersoonlijke afstand, het spiegelen van de
houding van de ander, de oriëntatie op de ander – wat ook acceptatie en afwijzing kan impliceren –
iets zeggen over de waarde van de relatie en de kwaliteit van het gesprek. Acceptatie of positieve
betrokkenheid duidt op positieve gevoelens voor een ander; er is sprake van harmonie en
wederzijdse aandacht. Als we positief betrokken zijn bij iemand, betekent dit interesse in de ander.
Daarnaast heeft positieve betrokkenheid te maken met warmte, intimiteit en openheid naar elkaar
toe. Afwijzing kan zich uiten in agressie; een heel directe vorm van afwijzing die bedreiging
uitdrukt of woede communiceert. Dominantie is een vorm van afwijzing die te maken heeft met
een verschil in status. Afwijzing kan ook afkeer of buitensluiting door meerdere personen
inhouden. Lichaamshoudingen die acceptatie of afwijzing communiceren kunnen, al dan niet,
gecombineerd worden door het hoofd weg te draaien, het hoofd of de armen op te heven, het hoofd
in de handen of de zij te plaatsen, de benen over elkaar heen te slaan of de armen te kruisen (van
Beek, 2001). Zeker naarmate gezichtsuitdrukkingen meer worden gereguleerd verwachten wij dat
houdingen een belangrijkere rol gaan spelen in het lezen van afwijzing en acceptatie in het gedrag
van anderen. Onderzoek naar het decoderen van houdingen is nieuw, zowel in de normatieve als de
klinische groep is hier geen onderzoek naar gedaan. Dat is waar in het huidige onderzoek wel naar
gekeken wordt.
Voor de normatieve groep verwachten wij dat, gegeven dat houdingen niet gereguleerd
worden, de kennis van houdingen een belangrijke rol gaat spelen. Dit is nog niet eerder
onderzocht, maar op basis van onderzoek naar non- verbaal gedrag en het decoderen van basale
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expressies (Hall, 1984) verwachten wij dat meisjes en oudere adolescenten meer kennis van
signalen rondom lichaamshoudingen hebben dan jongens en jongere adolescenten. Als gevolg
daarvan zullen zij zowel meer positieve als negatieve signalen oppikken en wordt er dus een
toename verwacht van zowel het lezen van acceptatie als afwijzing.
Voor de klinische groep verwachten wij dat zij meer afwijzing en minder acceptatie in
houdingen decodeert dan de controlegroep, omdat zij meer afwijzingsgevoelig zijn (Coyne, 1976).
Bovendien wordt er een interactie- effect verwacht tussen sekse en depressie. Dit denken wij
omdat vooral voor meisjes geldt dat zij minder blijdschap en meer boosheid zien in
gezichtsuitdrukkingen en deze emoties verband houden met de ervaren afwijzing en acceptatie.
Deze verwachting kunnen we alleen baseren op eerder onderzoek met betrekking tot het decoderen
van gezichten, omdat naar het decoderen van houdingen nog geen onderzoek is gedaan.
Kort omschreven bestaat ons onderzoek uit een groep klinische groep depressieve
adolescenten en een normatieve groep. Er worden twee soorten analyses uitgevoerd, namelijk een
analyse met de normatieve groep en een analyse met de depressieve groep versus de controlegroep.

Samengevat worden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1a. In de normatieve groep wordt gekeken of er een effect is van sekse van de ontvanger en/of
sekse van de zender in het decoderen van de intensiteit van emoties in niet basale
gezichtsuitdrukkingen.
Onderzoek hiernaar is replicatie van eerder onderzoek (Van Beek & Dubas, 2008). Naar aanleiding
van de resultaten uit eerder onderzoek wordt verwacht dat vrouwelijke adolescenten – ten opzichte
van mannelijke adolescenten – een hogere intensiteit van boosheid en verdriet en een lagere
intensiteit van blijdschap decoderen in laag intense en ambigue gezichtsuitdrukkingen (hoofdeffect
sekse ontvanger). Met betrekking tot het effect van sekse van de zender wordt verwacht dat in
meisjesgezichten – meer dan in jongensgezichten – een hogere intensiteit van boosheid wordt
waargenomen en dat in jongensgezichten – meer dan in meisjesgezichten – een hogere intensiteit
van verdriet en blijdschap wordt waargenomen (hoofdeffect sekse zender). Daarnaast verwachten
we dat meisjes een sterker onderscheid tussen mannen en vrouwengezichten maken dan jongens
(interactie- effect sekse zender x sekse ontvanger).
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1b. In de normatieve groep wordt gekeken of er een effect is sekse van de ontvanger en/of sekse
van de zender in het decoderen van de waargenomen afwijzing en acceptatie in gezichten.
Wat betreft de ervaren afwijzing en acceptatie wordt verwacht dat vrouwelijke adolescenten – ten
opzichte van mannelijke adolescenten – meer afwijzing en minder acceptatie ervaren in laag
intense en ambigue gezichtsuitdrukkingen (hoofdeffect sekse ontvanger). Wanneer ook de sekse
van de zender wordt meegenomen wordt verwacht dat in meisjesgezichten – in vergelijking met
jongensgezichten – meer afwijzing en minder acceptatie wordt ervaren (hoofdeffect sekse zender).
Daarnaast verwachten we dat meisjes een sterker onderscheid maken tussen mannen en
vrouwengezichten dan jongens, omdat zij meer kennis hebben over regulatietechnieken (interactieeffect sekse zender x sekse ontvanger).

2. In de normatieve groep wordt gekeken of er een effect is van sekse in het decoderen van
afwijzing en acceptatie in houdingen.
Er wordt verwacht dat vrouwelijke adolescenten – ten opzichte van mannelijke adolescenten –
meer afwijzing en meer acceptatie in houdingen ervaren (hoofdeffect sekse ontvanger). De kennis
van houdingen is hier van belang. Meisjes hebben meer kennis van de betekenis van houdingen en
deze kennis neemt toe met leeftijd. Naar aanleiding van eerder onderzoek verwachten we geen
interactie- effecten.

3a. Er wordt gekeken of er een verschil is tussen een depressieve groep adolescenten en een
controlegroep in het decoderen van de intensiteit van emoties in gezichtsexpressies..
De effecten van sekse van de ontvanger en sekse van de zender die worden verwacht in de
controlegroep worden in deze onderzoeksvraag ook verwacht en daarom niet nogmaals herhaald.
Naar aanleiding van uitkomsten uit eerder onderzoek (van Beek & Dubas, 2008), wordt verwacht
dat depressieve adolescenten – ten opzichte van niet depressieve adolescenten – een hogere
intensiteit van boosheid en een lagere intensiteit van blijdschap decoderen in laag intense en
ambigue gezichtsexpressies (hoofdeffect depressie). Vervolgens wordt gekeken of dit effect van
depressie afhankelijk is van sekse van de zender en de ontvanger. Naar aanleiding van eerder
onderzoek wordt verwacht dat alleen voor meisjes geldt dat depressieve adolescenten ten opzichte
van niet depressieve adolescenten minder blijdschap ervaren (interactie- effect depressie x sekse
ontvanger). Tot slot wordt verwacht dat de klinische groep een hogere intensiteit van boosheid en
een lagere intensiteit van blijdschap decoderen in meisjesgezichten (interactie-effect depressie x
sekse zender)
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3b. Er wordt gekeken of er een verschil is tussen een depressieve groep adolescenten en een
controlegroep in het decoderen van de waargenomen afwijzing en acceptatie in gezichtsexpressies.
De effecten van sekse van de ontvanger en sekse van de zender die worden verwacht in de
controlegroep worden in deze onderzoeksvraag ook verwacht en daarom niet nogmaals herhaald.
Met betrekking tot afwijzing en acceptatie wordt verwacht dat depressieve adolescenten – ten
opzichte van niet depressieve adolescenten – meer afwijzing ervaren in laag intense en ambigue
gezichtsuitdrukkingen (hoofdeffect depressie). Omdat alleen voor meisjes geldt dat depressieve
adolescenten – ten opzichte van niet-depressieve adolescenten – een lagere intensiteit van
blijdschap ervaren, wordt verwacht dat ook alleen deze groep minder acceptatie ervaart (interactieeffect depressie x sekse ontvanger). Interacties tussen depressie en sekse van de zender worden in
het huidige onderzoek onderzocht. Er wordt verwacht dat voornamelijk depressieve meisjes meer
afwijzing en minder acceptatie lezen in gezichtsexpressies.

4. Tot slot wordt er gekeken of er een verschil bestaat tussen een depressieve groep adolescenten
en een controlegroep in de ervaren afwijzing en acceptatie in houdingen.
Verwacht wordt dat de depressieve groep adolescenten meer afwijzing en minder acceptatie in
houding decodeert dan de controlegroep (hoofdeffect depressie). Hierbij onderzoeken we of dit
effect van depressie afhankelijk is van de sekse van de ontvanger. Omdat er bij gezichten die
blijdschap uitdrukken een interactie-effect tussen sekse en depressie is gevonden, wordt deze ook
bij het ervaren van afwijzing en ervaring verwacht.
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Methoden
Participanten
Er waren 68 participanten die aan het onderzoek deelnamen, waaronder kinderen en adolescenten
van 12 tot 20 jaar. Van deze participanten waren er 27 depressief of waren in het verleden
depressief. Het grootste gedeelte van de participanten (n = 41) was niet depressief en kon tot de
controlegroep worden gerekend. In Tabel 1 is een overzicht te vinden waarin de
onderzoekspopulatie wordt beschreven. Een uitgebreide versie is te vinden in Tabel 2 van de eerste
bijlage.

Tabel 1.
Overzicht van de onderzoekspopulatie

Klinische groep
De proefpersonen uit de klinische groep zijn op drie manieren geworven. Een deel van de
adolescenten (n = 15) is op het moment van aanmelding en behandeling bij een psychiater van het
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) naar ons doorverwezen, een ander deel (n = 5) is
in het verleden onder behandeling geweest bij een psychiater van het UMC en zijn door ons
benaderd en het overige deel betreft adolescenten uit een schoolpopulatie (n = 7). Bij de kinderen
uit de schoolpopulatie heeft het onderzoek op school plaatsgevonden en bij de andere twee
groepen in het onderzoekslab van de Universiteit van Utrecht.
De adolescenten die onder behandeling zijn (geweest) bij het UMC, hebben een DSM-IV
diagnose depressie en/of andere psychiatrische klachten waarbij depressieve klachten een
bepalende rol spelen. Er vond een selectie plaats op basis van een cut- off score van ≥19 op de
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Nederlandstalige versie (Leuven & Van Beek, 2000) van de Children’s Depression Inventory
(CDI, Kovaĉs, 1992). Het oordeel van de psychiater over de adolescent was doorslaggevend voor
deelname aan het onderzoek. Een weergave van de gemiddelde CDI- score van de klinische
populatie (inclusief de klinische schoolpopulatie) versus de CDI- score van de controlegroep is
weergegeven in Figuur 1. Bovendien hadden alle adolescenten uit de klinische groep een score
vanaf de grenswaarde (T = 63) of klinische waarde (T = 67) van de Child Behaviour Checklist
(CBCL; Verhulst, van der Ende & Koot, 2000) en de Teacher Self Report (TRF; Verhulst, van der
Ende, & Koot, 2000). Een weergave hiervan is te vinden in Figuur 2.
Aangezien depressie doorgaans veel co-morbiditeit kent, of gepaard gaat met andere
stoornissen, kan dit een vertekend beeld geven aan het decoderen van gezichtsuitdrukkingen.
Daarom werden adolescenten die een diagnose depressie hadden en daarnaast waren
gediagnosticeerd met een ernstige gedragsstoornis, schizofrenie, of een aan autisme verwante
stoornis, uitgesloten van deelname aan het onderzoek. Op het moment van aanmelding werd bij
alle adolescenten een diagnose depressie vastgesteld. Gedurende de testafname was bij sommige
adolescenten de diagnose depressie niet meer van toepassing, maar was er wel sprake van aan
depressie gerelateerde problemen. Een overzicht hiervan is te vinden in Figuur І van de eerste
bijlage.

Figuur 1
Gemiddelde CDI- scores van de klinische groep versus de controlegroep
*F(24,35) = 4.623; p = .000.

Een aantal adolescenten is niet doorverwezen door het UMCU, maar komt uit een schoolpopulatie.
Ondanks het feit dat zij veelal niet onder behandeling zijn (geweest) van een psychiater, blijkt uit
de CDI, de Nijmeegse Problemen vragenlijst en de Achtergrond vragenlijst dat zij allen wel
degelijk te maken hebben (gehad) met depressie of depressie gerelateerde problematiek. De
adolescenten werden allereerst geselecteerd op een hoge CDI score (≥19). Ten tweede waren de
scores op de internaliserende schalen van de Nijmeegse Problemen Vragenlijst (NPBL- Research
version;

Scholte,

Vermulst,

&

De

Bruyn,

2001),

vergelijkbaar

met

de

schalen

“Teruggetrokken/Depressief” en “Angstig/Depressief” van de CBCL, van groot belang. Gebleken
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is dat de adolescenten uit de schoolpopulatie significant hoger scoorden op de schalen
“teruggetrokkenheid” en “angst” dan de controlegroep (Zie figuur 3). Bovendien rapporteerden
alle

kinderen

uit

de

klinische

schoolpopulatie

verschillende

problemen

op

de

Achtergrondvragenlijst die aanwijzingen geven voor het bestaan van een depressie. De vragen die
van belang waren gingen over het bestaan van depressie bij de adolescent zelf of depressie bij één
van de ouders van de adolescent, over eventuele ziekten van de adolescent zelf of één van de
ouders van de adolescent, over een mogelijke ingrijpende gebeurtenis in het leven van de
adolescent en over mogelijke problemen die gerelateerd zijn aan depressie. Een weergave van de
aanwijzingen voor depressie van de klinische schoolpopulatie is te vinden in Figuur ІІ van de
eerste bijlage.
Samenvattend geldt voor de klinische groep adolescenten dat ongeacht de informant (de
adolescent zelf, de ouders, de leerkracht of de psychiater), depressie bij alle adolescenten uit de
klinische groep wordt geconstateerd. Zowel door de adolescent, als door de ouder(s), de leerkracht
en de psychiater wordt dezelfde problematiek aangegeven. Bovendien geldt voor de klinische
schoolpopulatie dat zij – ondanks dat ze niet onder behandeling zijn (geweest) van een psychiater –
als klinisch aangemerkt mogen worden gezien hun problematiek op de internaliserende schalen
‘angst’ en ‘teruggetrokkenheid’ op de NPBL en problemen die zij hebben aangeven op de
Achtergrondvragenlijst.

Figuur 2

Figuur 3. Gemiddelde scores

Gemiddelde CBCL en TRF

van de klinische schoolpopulatie en de

score van de klinische

controlegroep op de NPBL

populatie

* Angst: F(11,19) = 11.081, p = .005
* Teruggetrokkenheid: F(12,18) = 3.845, p = .000

Controlegroep
De controlegroep heeft een relatief lage score op de CDI (<8). Aangezien twee adolescenten uit de
controlegroep een CDI- score hadden die gelijk of hoger was dan 8, (één adolescent met een CDIscore van 18 en één adolescent met een score van 13) zijn zij uit de data analyse verwijderd.
Bovendien is bij de controlegroep gekeken of er daadwerkelijk geen aanwijzingen waren voor het
bestaan van depressie door te controleren of zij een lage score hadden op de internaliserende
schalen ‘Angst’ en ‘Teruggetrokkenheid’ van de NPBL (zie Figuur 3) in vergelijking met de
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klinische schoolpopulatie en of ze geen problemen aangaven op de Achtergrondvragenlijst. Bij
geen van de adolescenten bleek hier sprake van de te zijn waardoor zij deel konden nemen aan de
controlegroep. Het aantal controlekinderen kwam hiermee op 41 waarvan er acht op de
Universiteit van Utrecht hebben deelgenomen. Bij de overige adolescenten heeft het onderzoek op
school plaatsgevonden.

Onderzoeksprocedure
Een deel van de kinderen en adolescenten uit de controlegroep (n = 8) is geworven door
benadering van vrienden, familie en/of kennissen die contact hadden met kinderen in de leeftijd
van 12 tot 18 jaar. De rest van de controlekinderen komt uit dezelfde schoolpopulatie als de
depressieve adolescenten. Depressieve adolescenten zijn geworven door het versturen van een
introductiebrief waarin hen werd gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Bovendien is een
enkele depressieve adolescent geworven doordat de behandelende arts telefonisch contact opnam
met de desbetreffende persoon.
Deelnemers aan het onderzoek zijn naar de Universiteit van Utrecht gekomen, waar in het
lab het onderzoek werd uitgevoerd. Het onderzoek bij de adolescenten uit de schoolpopulatie is op
de school uitgevoerd. De volgorde van afname van de onderzoeksinstrumenten was
achtereenvolgens: de eerste helft van de gezichtenvragenlijst, de Nijmeegse Problemenvragenlijst,
de tweede helft van de gezichtenlijst, de CDI en de Achtergrondvragenlijst.

Meetinstrumenten
Children’s Depression Inventory
Depressie is gemeten met de Utrechtse bewerking van de CDI. Het is een Amerikaanse vragenlijst
(Kovaĉs, 1992) en is de meest bekende zelfrapportageschaal voor depressie. De diagnose van
depressie uit de DSM- IV voor kinderen en jongeren is in de lijst vertaald in stellingen. De
gebruikte CDI bestaat uit 42 items, maar voor dit onderzoek zijn de oorspronkelijke 28 items
gebruikt (de items 2, 7, 9, 11, 14, 18, 20, 23, 27, 33, 36, 38, 39 en 42 zijn bij de scoring niet
meegeteld). Eén vraag over suïcidale neigingen is vervangen door twee mildere vragen over de
gedachten rondom de dood. Dit is gedaan om zorgen van ouders en leerkrachten te voorkomen.
Elk van de 28 items bevat drie stellingen: een stelling die geen problemen en geen depressie
uitdrukt, een stelling die lichte problemen en lichte depressie uitdrukt en een stelling die duidelijke
problemen en duidelijke depressie uitdrukt. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat
bovengenoemde wijze van het meten van depressie betrouwbaar is (α = .81, Van Beek & Dubas,
2008). Een voorbeeldvraag van de CDI is:
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- Ik voel me nooit alleen (score 0)
- Ik voel me vaak alleen (score 1)
- Ik voel me de hele tijd alleen (score 2)
* Zie bijlage 2 voor de volledige CDI vragenlijst

Child Behavior Checklist (CBCL)
De Child Behavior Checklist (Achenbach & Rescorla, 2000; Verhulst & Van der Ende, 2000) is
een meetinstrument om psychische stoornissen en gedragsstoornissen bij kinderen van 6 tot 18 jaar
op te sporen. Het is een vragenlijst die door de ouders of verzorgers ingevuld dient te worden.
Ouders kunnen op 20 vragen over vaardigheden informatie geven over activiteiten, sociale
contacten en schoolwerk. De CBCL/6-18 heeft 118 specifieke vragen over emotionele en
gedragsproblemen en twee open vragen over andere problemen. Ouders kunnen aangeven hoe
goed een vraag momenteel of in de afgelopen 6 maanden past bij hun kind met behulp van de
volgende antwoordmogelijkheden: 0 = helemaal niet, 1 = een beetje of soms, 2 = duidelijk of vaak.
Een hoge score op het competentiegedeelte komt overeen met goede prestaties op dit gebied. Een
hoge score op het gedragsprobleemgedeelte komt overeen met meer gedragsproblematiek.
Voorbeeldvragen van de CBCL zijn:

•

Hoort geluiden of stemmen die er niet zijn

0

1

2

•

Voelt zich vaak somber

0

1

2

Teacher Report Form (TRF)
De Teacher Report Form (Achenbach & Rescorla, 2000; Verhulst & Van der Ende, 2000) is een
vragenlijst waarbij leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over het schoolwerk, functioneren
en emotionele en gedragsproblemen van leerlingen van 6 tot 18 jaar. Deze lijst omvat 118
probleemvragen waarvan er 93 ook in de CBCL voorkomen. De andere vragen gaan over gedrag
dat ouders niet goed kunnen waarnemen. De leerkracht kan aangeven hoe goed een vraag bij een
leerling past in de afgelopen twee maanden met dezelfde antwoordcategorieën als de CBCL.
Voorbeeldvragen van TRF zijn:

•

Vindt het moeilijk om aanwijzingen op te volgen

0

1

2

•

Zit vaak te dromen tijdens de les

0

1

2
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Achtergrond vragenlijst
De achtergrond vragenlijst is afgenomen om na te gaan of er in het verleden van de adolescent
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die voor hem of haar ingrijpend waren. De vragen zijn
onderverdeeld in verschillende categorievragen en in ja/nee vragen. Verschillende malen kon de
adolescent zijn of haar antwoord onderbouwen door bijvoorbeeld aan te geven waarover de
psychische klacht ging en bij wie de klacht voorkwam. Bovendien werd bij verschillende vragen
ingegaan op de mate waarin de adolescent geraakt was door de gebeurtenis. De adolescent kon dit
aangeven op een vierpuntsschaal waarbij een keuze gemaakt kon worden tussen “een beetje door
geraakt” (score 1),”nogal door geraakt” (score 2) of “heel erg door geraakt” (score 3).
Een voorbeeldvraag uit de Achtergrond vragenlijst is:
- Ben jij of één van je naaste familieleden wel eens onder behandeling geweest van een
psycholoog of psychiater (of huisarts) in verband met psychische klachten?
 nee



ja, namelijk (wat?) ……….......…………………………………….
(bij wie?)…..……………………….toen ik .............jaar oud was.

* Zie bijlage 3 voor de volledige Achtergrond vragenlijst

Nijmeegse Problemen Vragenlijst
Internaliserend probleemgedrag van de klinische schoolpopulatie werd gemeten met de Nijmegen
Problem Behavior List (NPBL-Research version; Scholte, Vermulst, & De Bruyn, 2001). Zij geldt
als alternatief voor de CBCL en de TRF en geeft aan dat de klinische schoolpopulatie een
problematische score heeft op de NPBL in vergelijking met de controlegroep uit de
schoolpopulatie. De schaal bestaat uit 30 items, die zijn geformuleerd op basis van hun
toepasbaarheid op een subklinische populatie. De items vertegenwoordigen relevante problemen in
de adolescentie die aandacht behoeven, maar niet problematisch genoeg zijn voor klinische
interventie. De items zijn door de adolescent beoordeeld op een vijfpuntsschaal (1 = klopt erg
slecht tot 5 = klopt erg goed). Voorbeelden van items zijn:
- “Deze persoon is liever alleen dan met andere mensen” (Teruggetrokken gedrag)
- “Deze persoon voelt zich verdrietig, ongelukkig” (Angstig gedrag)
* Zie bijlage 4 voor de volledige Nijmeegse Problemen Vragenlijst

Het decoderen van gezichtsuitdrukkingen
De participanten is een aantal plaatjes (15) met getekende gezichten aangeboden (zie figuur ІІІ van
de eerste bijlage), met emotionele expressies variërend in de mate van intensiteit en ambiguïteit.
Elk gezicht werd in een mannen en vrouwenversie aangeboden. De tekeningen bevatten
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verschillende combinaties van vier verschillende wenkbrauwen (binnenste hoeken naar boven
[verdrietig]; binnenste hoeken naar beneden [boos]; normaal [neutraal]; opgetrokken [verrast] en
drie verschillende monden (mondhoeken naar boven gekruld [lachend]; normaal [neutraal];
mondhoeken naar beneden gekruld [verdrietig]. In eerder onderzoek (Van Beek & Dubas, 2008) is
in een grote populatie uitgezocht welke gezichten basaal waren en welke niet- basaal. De
combinatie van vijf verschillende wenkbrauwen en drie verschillende monden leverde zes basale
jongensgezichten op en zes basale meisjesgezichten: twee boze jongensgezichten (plaatje 12 en
26) en twee boze meisjesgezichten (plaatje 11 en 27), twee verdrietige jongensgezichten (plaatje 4
en 14) en twee verdrietige meisjesgezichten (plaatje 19 en 29), twee blije jongensgezichten (plaatje
10 en 28) en twee blije meisjesgezichten (plaatje 13 en 25). De andere gezichten verschilden op
bepaalde punten van deze basale gezichten, wat zes laag intense en ambigue jongensgezichten
opleverde (plaatje 6, 18, 22, 24 en 30) en zes laag intense en ambigue meisjesgezichten (plaatje 1,
3, 7, 9 en 15). Er zijn drie nieuwe jongensgezichten (plaatje 2, 6 en 8) en drie nieuwe
meisjesgezichten (plaatje 17, 21 en 23) toegevoegd aan het huidige onderzoek om de
betrouwbaarheid te verhogen. Deze tekeningen bevatten twee combinaties met nieuwe
wenkbrauwen (één van de wenkbrauwen neutraal en de andere met de binnenste hoek naar
beneden [boos] en één combinatie met nieuwe ogen (de ogen kijken weg en de mond is neutraal).
Plaatje vijf en twintig werden buiten de analyse gehouden ze geen basis, noch laag intens, noch
ambigue gezichtsuitdrukkingen waren. Gecontroleerd werd of de gezichten die in eerder
onderzoek (Van Beek & Dubas, 2008) zijn gebruikt nog steeds dezelfde emotionele inhoud
toegekend kregen. Voor de basale gezichtsuitdrukkingen werd dit gedaan door te kijken of er
nauwelijks een andere emotie werd toegekend dan de geïndiceerde emotie (met behulp van
staafdiagrammen) en voor de niet- basale gezichtsuitdrukkingen werd dit gedaan door te kijken of
er een mengvorm van de emoties boosheid, blijdschap en verdriet werd toegekend aan de
gezichtsuitdrukking of dat er sprake was van een lage intensiteit. Voor de basale en niet- basale
gezichtsuitdrukkingen bleek dit het geval te zijn. Hieruit is tevens gebleken dat de drie nieuwe
gezichten niet- basaal waren. In figuur ІІІ van de eerste bijlage is te zien welke emotionele inhoud
werd toegekend aan deze drie nieuwe gezichtsuitdrukkingen en de overige niet- basale
gezichtsuitdrukkingen.
De adolescenten werd gevraagd zich voor stellen dat zij in gesprek waren met de persoon
op het plaatje en vervolgens mochten ze aangeven hoe boos, blij of verdrietig zij dachten dat de
persoon was. Dit konden zij aangeven op een antwoordblad, met voor elke plaatje een
vierpuntsschaal, variërend van 0-3 (bv. voor blijdschap: 0 = niet blij, 1 = een beetje blij, 2 = nogal
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blij en 3 = heel erg blij). Elk plaatje werd drie keer aangeboden (één keer voor elke emotie) en de
tijd dat het plaatje werd getoond, was ongeveer vijf seconden. Voorbeelden van plaatjes zijn:

Ambigue meisjesgezicht (boos/blij)

Basaal jongensgezicht (blij)

* Zie bijlage 5 voor de volledige gezichtenvragenlijst

Afwijzing en acceptatie in gezichten
De adolescenten werd gevraagd van 15 plaatjes – dezelfde plaatjes als bij het aangeven van de
intensiteit van emoties in gezichtsuitdrukkingen – aan te geven hoe onaardig/aardig de persoon op
het plaatje hen vond. Hieruit kon de ervaren afwijzing dan wel acceptatie, worden gemeten. De
adolescenten konden antwoorden op een zevenpuntsschaal (-3 = heel erg onaardig, -2 = nogal
onaardig, -1 = een beetje onaardig, 0 = aardig noch onaardig, 1 = een beetje aardig, 2 = nogal
aardig, 3 = heel erg aardig).

Afwijzing in houdingen
De adolescenten werd gevraagd van 2 x 15 getekende plaatjes van personen in verschillende
houdingen aan te geven hoe vervelend persoon A (de adolescent moest zich voorstellen dat hij of
zij deze persoon A was) het vond om met B te praten. Op het laatste plaatje was tevens een
persoon C afgebeeld. In de plaatjes werd geen onderscheid gemaakt tussen houdingen van mannen
en vrouwen. De meeste plaatjes drukten een subtiele vorm van afwijzing uit, zoals verveling,
afkeer en minachting en sommige plaatjes drukten een meer agressieve afwijzing uit. Persoon A
had zoveel mogelijk een neutrale houding met de armen langs het lichaam of in rust en met rechte
benen. De adolescent kon antwoorden op een vierpuntsschaal, variërend van 1-4 (1 = niet
vervelend, 2 = een beetje vervelend, 3 = nogal vervelend en 4 = heel erg vervelend). Gebleken is
dat deze wijze van het meten van afwijzing in houdingen betrouwbaar is (α = .75).
De lichaamshoudingen (al dan niet met elkaar gecombineerd) verschilden in:
•

Oriëntaties van het hoofd, waarbij het hoofd van persoon B wordt afgewend of
wordt opgeheven, (desinteresse)

•

Oriëntaties van de schouders, waarbij persoon B de schouders afwendt van persoon
A (desinteresse)
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•

Armposities, waarbij persoon B een arm heeft opgeheven (actief boos), met het
hoofd

in

de

handen

leunt

(verveling)

of

met

de

handen

in

de

zij

staat

(boosheid/dominantie).
•

Open versus gesloten houding, waarbij persoon B een gesloten houding heeft
aangenomen (ongemak).

•

Interpersoonlijke afstand, waarbij persoon B terugdeinst of dominant over iemand
heen hangt (dominantie, agressie).

Twee voorbeelden van afwijzende houdingen:

* Zie bijlage 6 voor de plaatjes uit de houdingen (afwijzing) vragenlijst

Acceptatie in houdingen
In de tweede helft van de houdingen vragenlijst kreeg de adolescent 11 keer twee plaatjes te zien.
Twee plaatjes (plaatje 3 en plaatje 5) zijn buiten de analyse gehouden, omdat persoon A op twee
plaatjes die met elkaar vergeleken moeten worden, onterecht een negatieve houding aanneemt en
in de andere twee plaatjes geen afwijzing te lezen is. Op alle bladen stonden persoon A en B
afgebeeld en op de laatste bladen persoon A, B en C. Hierbij moest de adolescent zich opnieuw
voorstellen dat hij of zij persoon A in het plaatje was. Voor elk plaatje gold steeds de vraag: ‘In
welk plaatje vindt persoon B het leuker om met persoon A te praten?’. De adolescent kon dit
aangeven op een antwoordblad, waarbij hij of zij de keuze voor één van de twee plaatjes kon
omcirkelen en hierbij op een driepuntsschaal (1 = beetje leuker, 2 = duidelijk leuker en 3 = veel
leuker) kon aangeven in welke mate de persoon op plaatje B het leuker vond om met persoon A te
praten. De proefpersonen konden daarnaast kiezen uit een middencategorie: geen verschil
(antwoordcategorie 0). Gebleken is dat deze wijze van het meten van acceptatie in houdingen
betrouwbaar is (α = .77).
De lichaamshoudingen, al dan niet met elkaar gecombineerd, verschilden in:
•

Schouderoriëntatie, waarbij persoon B meer naar A zit toegedraaid op één van de
twee plaatjes.
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•

Open versus gesloten houding, waarbij persoon B in zittende positie een meer open
houding aanneemt.

•

Interpersoonlijke afstand, waarbij persoon B dichterbij persoon A staat of meer
voorover geleund zit op één van de twee plaatjes.

•

Spiegelen, waarbij persoon B op één van de twee plaatjes dezelfde houding
aanneemt als persoon A.

Een voorbeeld van interpersoonlijke afstand:

* Zie bijlage 7 voor de plaatjes uit de houdingen (acceptatie) vragenlijst en bijlage 8 voor de volledige houdingenvragenlijst

Variabelen
Het decoderen van boosheid, blijdschap en verdriet in gezichten
De mate waarin adolescenten een bepaalde emotie zagen in gezichten is gemeten door voor elke
emotie de gemiddelde score uit te rekenen over de negen niet- basale gezichten, voor de mannen
en vrouwengezichten afzonderlijk. Alle basale gezichten zijn uit de analyses gehouden.
De ervaren afwijzing en acceptatie in gezichten
De ervaren afwijzing en acceptatie is gemeten door voor alle niet-basale gezichten een gemiddelde
score uit te rekenen, voor de mannen- en vrouwengezichten afzonderlijk.
De ervaren afwijzing in houdingen
De ervaren afwijzing in houdingen is gemeten door een gemiddelde score uit te rekenen voor alle
houdingen. In het geval dat het verkeerde plaatje werd gekozen (met de minste afwijzing) werd er
een score van 0 toegekend, omdat dit een fout antwoord was.
De ervaren acceptatie in houdingen
De ervaren acceptatie in houdingen is gemeten door een gemiddelde score uit te rekenen voor de
meer positieve houdingen (houding 1.1, 2.2, 4.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.2, 10.2, 11.1).
Ontbrekende waarden
Aangezien niet bij de afnamen van de schoolpopulaties alle vragen zijn gesteld en er ontbrekende
waarden waren, zijn hiervoor nullen ingevoerd. Dit is alleen gedaan bij gezichten en alleen bij
emoties die niet in het gezicht te zien waren.

22

Resultaten

Waargenomen intensiteit van emoties in niet-basale gezichtsexpressies:
Door Sanne Rouwenhorst

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen met betrekking tot het decoderen van de
intensiteit van emoties in niet basale- gezichtsuitdrukkingen werd een Repeated Measures
ANCOVA uitgevoerd. Voor de normatieve groep werd de sekse van de zender (jongens of
meisjesgezicht) als ‘within’ factor ingevoerd, sekse van de ontvanger (man/vrouw) als ‘between
effect’ en leeftijd als covariaat. Voor een vergelijking tussen de klinische en de controlegroep werd
depressie (wel/niet depressief) tevens als ‘between effect’ ingevoerd.

Normgroep
Gemiddelde intensiteit van boosheid in niet- basale gezichten
Op basis van een Repeated Measures ANCOVA wordt geconstateerd dat er bij het decoderen van
boosheid in gezichtsuitdrukkingen een hoofdeffect van sekse van de ontvanger bestaat. Meisjes
decoderen gemiddeld meer boosheid in gezichten (M = 1.07, SD = .44) dan jongens (M = 0.8, SD =
.42), F(1,38) = 4.320, p = .044. Er zijn geen significante effecten gevonden van Leeftijd als
covariaat en van Sekse van de zender, noch zijn er significante interactie effecten gevonden.
Gemiddelde intensiteit van blijdschap en verdriet in niet- basale gezichten
Eenzelfde Repeated Measures ANCOVA is gebruikt voor het decoderen van blijdschap en verdriet
in niet- basale gezichtsuitdrukkingen, met Leeftijd als covariaat. Er worden geen effecten
gevonden bij het decoderen van blijdschap en verdriet in niet- basale gezichten.

Depressieve adolescenten versus niet- depressieve adolescenten
Gemiddelde intensiteit van boosheid in niet- basale gezichten
Op basis van een Repeated Measures ANCOVA is gebleken dat er bij het decoderen van boosheid
en blijdschap een hoofdeffect van depressie bestaat. Depressieve adolescenten (n = 27) decoderen
meer boosheid in gezichten (M = 1.15, SD = .39) dan adolescenten uit de controlegroep (n = 41; M
= 1.05, SD = .44), (F(1,64) = 5.804, p = .019. Er wordt een significant interactie effect gevonden
van Depressie x Sekse ontvanger, F (1,64) = 4.70, p = .034. Zoals te zien is in figuur 4, decoderen
depressieve jongens meer boosheid (M = 1.31, SD = .31) dan jongens uit de controlegroep (M =
.83, SD = .42), F(1,64) = 4.698, p = .034. Opvallend is dat dit verschil niet bestaat tussen
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depressieve meisjes en meisjes uit de controlegroep. Depressieve meisjes decoderen vrijwel
evenveel boosheid als meisjes uit de controlegroep. Significante effecten van Leeftijd als
covariaat, van Sekse van de zender en interacties zijn niet gevonden.

Figuur 4.
Het decoderen van boosheid in niet- basale gezichtsuitdrukkingen

Gemiddelde intensiteit van blijdschap in niet- basale gezichten
Er wordt een hoofdeffect van depressie gevonden; depressieve adolescenten zien meer blijdschap
in gezichten (M = 1.28, SD = .48) dan adolescenten uit de controlegroep (M = 1.03, SD = .40),
F(1,64) = 6.827, p = .011. Effecten van Leeftijd, Sekse van de ontvanger en Sekse van de zender,
evenals mogelijke andere interactie effecten worden niet gevonden.
Gemiddelde intensiteit van verdriet in niet- basale gezichten
Bij het decoderen van verdriet in gezichtsuitdrukkingen bestaan er geen significante hoofd- en
interactie effecten, maar wordt er een trend gevonden van depressie; namelijk dat depressieve
adolescenten meer verdriet decoderen (M = 1.54, SD = .45) dan adolescenten uit de controlegroep
(M = 1.37, SD = .94), F(1,64) = 3.86, p = .054.

Waargenomen afwijzing en acceptatie:
Door Leonie van de Pol

Het ervaren van afwijzing en acceptatie in gezichten
Voor het beantwoorden van de vragen met betrekking tot de waargenomen afwijzing en acceptatie
in gezichten is een 2 x 2 repeated ANCOVA uitgevoerd. De onafhankelijke variabelen zijn sekse
(jongen of meisje; ‘between-factor’) en sekse van de zender (jongens- of meisjesgezicht; ‘withinfactor’). Voor de vergelijking tussen de klinische en de controlegroep is depressie (wel of niet
depressief; ‘between-factor’), als onafhankelijke variabele ingevoerd. De afhankelijke variabelen
zijn de ervaren afwijzing en acceptatie in gezichtsexpressies. Gezien de verschillen in leeftijden
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tussen de jongens en de meisjes, is gecontroleerd voor leeftijd door deze variabele als covariaat in
te voeren in de analyses.

Normgroep
Gekeken is of er een effect bestaat van leeftijd, sekse van de adolescent of sekse van de zender, in
het zien van acceptatie en afwijzing in gezichten. Op basis van een repeated ANCOVA wordt
geconstateerd dat er geen significante effecten gevonden zijn van leeftijd, sekse en sekse van de
zender. Zoals in figuur 5 te zien is, is er wel een trend gevonden voor het zien van afwijzing in
gezichten. In meisjesgezichten wordt meer afwijzing gezien dan in jongensgezichten, F(1,64) =
2.9, p = .091.

Klinische versus controlegroep
Er zijn geen hoofdeffecten gevonden voor depressiviteit, sekse en sekse van de zender. Er is een
trend gevonden voor de interactie tussen depressiviteit en sekse van de zender. Het blijkt dat de
controlegroep – in tegenstelling tot de klinische groep – onderscheid maakt tussen jongens- en
meisjesgezichten. Zij zien meer afwijzing in meisjesgezichten, F(1,64) = 2.9, p = .091 (zie figuur
5).

Figuur 5. Trend voor de interactie tussen depressiviteit en sekse van de zender

Er zijn uit dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor hoofdeffecten van sekse en sekse van
de zender. Tevens blijkt er geen effect van leeftijd te zijn en zijn er geen andere mogelijke
interacties gevonden.

Het ervaren van afwijzing en acceptatie in houdingen
De hypothesen met betrekking tot de ervaren afwijzing en acceptatie in houdingen zijn getoetst
door een 2 x 2 ANCOVA uit te voeren. De onafhankelijke variabele in deze analyse is sekse
(jongen of meisje; ‘between-factor’). Voor de vergelijking tussen de klinische en de controlegroep
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is depressie (wel of niet depressief; ‘between-factor’), als onafhankelijke variabele ingevoerd. De
afhankelijke variabelen zijn de waargenomen acceptatie en afwijzing in houdingen. Ook hier is
gecontroleerd voor leeftijd, door deze variabele als covariaat in te voeren.

Normgroep
Gekeken is of er een effect bestaat van leeftijd en sekse van de adolescent in het zien van
acceptatie en afwijzing in houdingen. Op basis van een repeated ANCOVA wordt geconstateerd
dat er geen significante effecten gevonden zijn van leeftijd en sekse.

Klinische versus controlegroep
Er zijn geen hoofd- en interactie effecten gevonden voor het decoderen van afwijzing in negatieve
houdingen. Met betrekking tot het decoderen van acceptatie in positieve houdingen is een
hoofdeffect van depressie gevonden, F(1,65) = 5.317, p < 0.05. Depressieve adolescenten zien
meer acceptatie in houdingen dan de controlegroep, M

depr.

= 1.21(SD = .49) and M

controle

= 0.98

(SD = .28). Bovendien wordt geconstateerd dat het effect van depressie is sterker voor jongens dan
voor meisjes (zie figuur 6). Dit betekent dat de ervaren acceptatie afhangt van de sekse en feit of er
sprake is van depressieve klachten. Dit resultaat komt niet overeen met de verwachting en de
hypothese wordt verworpen.

Figuur 6. Hoofdeffect depressie en interactie-effect depressie x sekse

Op basis van dit onderzoek kan niet gesteld worden dat depressieve adolescenten meer afwijzing
en minder acceptatie zien in houdingen dan de controlegroep.

Discussie
De opzet van deze studie was allereerst te onderzoeken in hoeverre er een effect van sekse van de
ontvanger en/of sekse van de zender was in het decoderen van de intensiteit van emoties in nietbasale gezichtsexpressies en het ervaren van afwijzing en acceptatie in zowel niet- basale
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gezichtsexpressies als in houdingen. Gebleken is dat het verwachte sekseverschil bij het decoderen
van boosheid in niet- basale gezichten inderdaad is gevonden, namelijk dat meisjes gemiddeld
meer boosheid decoderen in gezichtsexpressies dan jongens. Deze uitkomst komt overeen met
eerder onderzoek in een grote normatieve populatie (van Beek & Dubas, 2008) waarin naar voren
is gekomen dat meisjes negatiever decoderen dan jongens. In tegenstelling tot de verwachtingen en
eerder onderzoek (van Beek & Dubas, 2008), bestond er geen sekseverschil bij het decoderen van
blijdschap en verdriet. Jongens en meisjes decoderen dezelfde intensiteit van zowel blijdschap en
verdriet in niet- basale gezichten. Effecten van leeftijd zijn, in tegenstelling tot eerder onderzoek
(van Beek & Dubas, 2008), niet gevonden. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van
leeftijdeffecten is dat de meeste adolescenten in het onderzoek tussen de 16 en 18 jaar waren
waardoor er weinig variatie in de leeftijden bestond. Hierdoor kon er geen vergelijking kon worden
gemaakt tussen jongere en oudere adolescenten. Aangezien onze onderzoeksgroep al wat ouder
was (gem. 16 jaar) dan de onderzoekspopulatie in eerder onderzoek (gem. 14 jaar) (van Beek &
Dubas, 2008) zou het ook kunnen zijn dat de vaardigheden met betrekking tot het decoderen van
emoties bij de adolescenten in het huidige onderzoek zich al zover hebben ontwikkeld dat
leeftijdeffecten mogelijk ontbreken. Daarnaast is leeftijd als covariaat meegenomen waardoor een
lineaire correlatie is berekend. Wellicht is het leeftijdeffect niet lineair wat ervoor gezorgd kan
hebben dat eventuele effecten zijn verhuld. In het huidige onderzoek heeft opleidingsniveau er
nauwelijks toe gedaan, maar in vervolgonderzoek is het wel van belang om het intelligentieniveau
van de adolescenten te meten en deze zonodig als covariaat in te voeren in de analyse zodat zij
mogelijke decodeerverschillen niet kan verklaren. Opleidingsniveau is namelijk een nogal grove
maat voor intelligentie, welke minder individuele variatie beschrijft en daarnaast niet goed als
covariaat kan dienen, omdat het geen continue schaal is.
Wat betreft sekse en leeftijd effecten in het ervaren van afwijzing en acceptatie in
gezichtexpressies zijn de verwachtingen voor de normatieve groep niet uitgekomen. Jongens en
meisjes verschillen niet in het zien van acceptatie en afwijzing in gezichten, in tegenstelling tot wat
werd verwacht op basis van de bevinding dat meisjesgezichten als meer boos en minder blij
worden gezien (Beek & Dubas, 2008). Ook in het zien van afwijzing en acceptatie in houdingen
zijn geen verschillen gevonden tussen jongens en meisjes en is er geen effect van leeftijd
gevonden.
In tegenstelling tot de verwachtingen en eerder onderzoek (van Beek, in prep.), wordt er
geen onderscheid tussen jongens en meisjesgezichten gemaakt bij het decoderen van de intensiteit
van emoties is gezichtsexpressies. Wel is er conform onze verwachting een effect van de sekse van
de zender gevonden in het ervaren van afwijzing in gezichtsexpressies, namelijk dat de
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controlegroep meer afwijzing ervaart in meisjesgezichten dan in jongensgezichten. Dit betekent
dat bij dezelfde waargenomen intensiteit van emoties, meisjesgezichten toch als afwijzender
worden gezien in de normgroep. Hebben adolescenten in de normgroep toch rekening gehouden
met mogelijke regulatie van emoties en hiervoor gecorrigeerd in de beoordeling van
gezichtsexpressies van jongens en meisjes? Dit zou onderzocht kunnen worden door in
vervolgonderzoek te bestuderen of er in meisjesgezichten meer boosheid wordt gedecodeerd omdat
dit een emotie is die afwijzing kan impliceren (Hess et al., 2000; Marsh et al., 2005).
Het voornaamste doel van deze studie was het onderzoeken in hoeverre het decoderen van
emoties in gezichtsuitdrukkingen en het ervaren van afwijzing en acceptatie in zowel
gezichtsuitdrukkingen als in houdingen gerelateerd zijn aan depressie. Dit is gedaan door een
depressieve groep adolescenten en een controlegroep met elkaar te vergelijken. Conform de
verwachtingen (van Beek & Dubas, 2008b) decoderen depressieve adolescenten meer boosheid en
verdriet in gezichten dan niet- depressieve adolescenten. Een mogelijke verklaring voor het feit dat
depressieve adolescenten meer boosheid decoderen is dat boosheid een emotie is die afwijzing kan
impliceren (Hess et al., 2000; Marsh et al., 2005). Wellicht zijn depressieve adolescenten ofwel
bang voor afwijzing uit onzekerheid (Cooley & Nowicky, 1989) ofwel omdat ze al veel afwijzing
hebben ervaren (Coyne, 1976a, 1976b; Segrin, 2000; van Beek & Dubas, 2006) waardoor zij meer
boosheid in gezichten decoderen. Anderzijds kan het zo zijn depressieve adolescenten de wereld
om zich heen op een negatieve manier interpreteren en dus als het ware ‘zwartkijkers’ zijn door
hun depressie (Beck, 1967). Onduidelijk is vooralsnog of het decodeerpatroon voorafgaat aan de
symptomen van depressie of dat zij hier het gevolg van is. Hiervoor is longitudinaal onderzoek
nodig. Bovendien is het daarom van belang om de relatie tussen decodeergedrag en
afwijzingsgevoeligheid te bestuderen (Downey, Lebolt, Rincon & Freitas, 1998).
Naast het feit dat depressieve adolescenten meer boosheid decoderen dan niet- depressieve
adolescenten, is er in het decoderen van boosheid tevens een sekse x depressie interactie gevonden.
Depressieve jongens decoderen namelijk veel meer boosheid in gezichten dan jongens uit de
controlegroep. Zorgt somberheid er bij jongens voor dat zij gaan decoderen als meisjes, namelijk
dat zij net als meisjes negatiever gaan decoderen? Bij meisjes is er geen verschil in het decoderen
van boosheid tussen de depressieve en controlegroep. Deze bevinding kan betekenen dat er bij
meisjes wellicht sprake is van een soort plafond- effect, wat wil zeggen dat meisjes in de
controlegroep al veel boosheid zien; bij jongens is dit veel uitzonderlijker. Of misschien wordt het
effect bij meisjes alleen gezien wanneer zij hoog depressief zijn. Aanvullend onderzoek zou dit
moeten uitwijzen, omdat in ons onderzoek de meeste adolescenten ten tijde van de testafname niet
meer hoog depressief waren. In vervolgonderzoek is het van belang om het mogelijke ‘state effect’
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te onderzoeken door binnen de klinische groep een correlatie te doen naar de mate van
depressiviteit ten tijde van de testafname en het decoderen van emoties en afwijzing en acceptatie.
Dat ze ondanks hun relatief lage depressieniveau in vergelijking met controles toch negatiever
decodeerden kan betekenen dat niet alleen de depressieve stemming (state effect) dit decoderen
bepaald, maar dat er ook sprake kan zijn van een meer stabiele eigenschap die deze adolescenten
hebben (trait effect), die mogelijk gecorreleerd is met persoonlijkheid, familiaire trekken etc.
Beevers & Miller (2004) en Beevers, Rohde, Stice & Nolen- Hoeksema (2007) vonden al dat
sociale vaardigheden bij depressieve meisjes minder goed waren voorafgaand aan de depressie, ten
tijde van de depressieve episode nog slechter werden en na de depressie weer het niveau bereikten
van daarvoor, maar dat het functioneren altijd minder goed bleef dan dat van de controlegroep. Dit
onderzoek zou ook gedaan moeten worden met betrekking tot het decodeergedrag om zicht te
krijgen op het effect van ‘trait’of ‘state’effecten van depressie.
Een verrassend, en onverwacht resultaat is dat depressieve adolescenten naast boosheid en
verdriet, tevens meer blijdschap in gezichten decoderen dan niet- depressieve adolescenten.
Hebben depressieve adolescenten misschien extra behoefte aan bevestiging en geruststelling van
anderen? Wellicht juist omdat ze zich onzeker en angstig voelen? Dat zou kloppen met
bevindingen in de literatuur die aantonen dat depressieve adolescenten sterker gericht zijn op het
verkrijgen van bevestiging (Joiner & Katz, 1999). Hierdoor focussen ze zich misschien
voornamelijk op de positieve signalen van anderen, zien negatieve signalen over het hoofd en
nemen hierdoor slechts de positieve signalen mee in hun beoordeling van ambigue
gezichtsexpressies, waardoor meer blijdschap in gezichten wordt gezien. Een aanbeveling voor
vervolgonderzoek is te kijken naar hoe depressieve adolescenten laag- intense en ambigue
gezichtsexpressies hebben gedecodeerd. Wanneer blijkt dat depressieve adolescenten veel ‘errors’
maken bij het beoordelen van gezichtsexpressies kan dit mogelijk een verklaring bieden voor het
feit dat depressieve adolescenten meer blijdschap in gezichten decoderen dan niet- depressieve
adolescenten. Een andere factor kan zijn dat de door ons opgestelde hypothesen, die
veronderstellen dat depressieve adolescenten op alle fronten een negatieve vertekening hebben,
slechts tot uiting komen bij hoog depressieve adolescenten. Daarom is het ook hier van belang om
een correlatie te doen tussen de huidige mate van depressie en het decoderen van emoties en
afwijzing en acceptatie om een eerste idee te krijgen voor een mogelijk effect van depressieve
stemming. De onverwacht hoge waarneming van blije emoties kan een reden zijn dat er geen effect
is gevonden voor het lezen van afwijzing in gezichten. Er wordt zowel meer blijdschap als meer
boosheid gedecodeerd en dat heft elkaar op in termen van afwijzing. Als beide emoties met een
hogere intensiteit worden waargenomen, wordt niet duidelijk meer afwijzing of acceptatie gezien.
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Misschien zien depressieve adolescenten meer negatieve emoties – en dus meer afwijzing – in de
laag- intense en negatieve gezichten en meer blijdschap in de plaatjes met zowel negatieve
signalen als een glimlach. Dit zou onderzocht kunnen worden door de gezichten met en zonder
glimlach apart te analyseren.
Dat depressieve adolescenten beide emoties – zowel positief als negatief – meer decoderen,
zou anderzijds te maken kunnen hebben met een ander onderliggend probleem. Wellicht bestaat er
een bredere vertekening in de manier waarop depressieve adolescenten anderen waarnemen en
emoties van anderen beoordelen. Het zou kunnen zijn dat ze emoties sowieso slechter herkennen,
maar in dat geval zouden depressieve adolescenten een lagere intensiteit van emoties moeten
waarnemen. Dit kan in vervolgonderzoek onderzocht worden aan de hand van wat zij gescoord
hebben bij de basale expressies.
Een onverwachte bevinding was dat depressieve adolescenten in tegenstelling tot
adolescenten uit de controlegroep, geen onderscheid maken tussen jongens en meisjesgezichten in
het decoderen van afwijzing. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat ze zowel meer
boosheid als blijdschap zien. Er werd verwacht dat ze meer boosheid zouden zien in
meisjesgezichten en dat ze ook de glimlach als minder positief zouden waarderen, als gevolg van
de verschillen in regulatie van emoties tussen jongens en meisjes (van Beek, 2008; Hess, Adams &
Kleck, 2005; Zeman & Garber, 1996). Nu lijken we echter te vinden dat een glimlach door
depressieve adolescenten juist als erg positief wordt gezien, en dan wordt het verschil met de
beoordeling van de jongensgezichten in termen van afwijzing/acceptatie wellicht kleiner. Dit zou
misschien een verklaring kunnen bieden voor het feit dat de depressieve adolescenten geen
onderscheid maken tussen jongens- meisjesgezichten in het decoderen van afwijzing. Dat zou in
vervolgonderzoek uitgezocht kunnen worden door de ambigue expressies en de laag intense
negatieve expressies afzonderlijk te analyseren, en dan te kijken of er dan bij de negatieve
expressies wel een effect van sekse van de zender te vinden is.
Wat betreft het lezen van afwijzing en acceptatie in houdingen zijn de resultaten niet
conform de verwachtingen. Depressieve adolescenten zagen niet meer afwijzing in negatieve
houdingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat depressieve adolescenten meer waarde
hechten

aan

de

beoordeling

van

gezichtsexpressies

dan

aan

de

beoordeling

van

lichaamshoudingen. Bovendien bleken depressieve adolescenten meer in plaats van minder
acceptatie in positieve houdingen te lezen dan de controlegroep. En dit effect was sterker voor
jongens dan voor meisjes. Mogelijk is er sprake van eenzelfde positieve vertekening als het geval
is bij het decoderen van blijdschap in gezichtsexpressies, namelijk dat depressieve adolescenten,
en voornamelijk jongens, meer blijdschap in gezichten decoderen dan niet-depressieve
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adolescenten. Hiervoor zouden de zelfde verklaringen kunnen gelden als voor de eerder besproken
bevinding dat ze meer blijdschap zien in niet-basale gezichtsexpressies.
Samenvattend, bevestigt het huidige onderzoek dat depressieve adolescenten meer
negatieve emoties zien in gezichten dan niet- depressieve adolescenten, maar dat zij daarnaast ook
een hogere intensiteit van blijdschap decoderen. Depressieve adolescenten geven aan zowel
negatieve als positieve signalen meer betekenis, wat impliceert dat ze over het algemeen wat
extremer scoren. Wat betreft het ervaren van afwijzing en acceptatie in gezichten is het niet
verwonderlijk dat er weinig significante resultaten zijn gevonden, omdat zowel de positieve als de
negatieve gezichten in de optelsom zijn meegenomen. Het verdient aanbeveling om de twee typen
van niet-basale gemengde expressies (ambigue en laag intens negatieve) te scheiden en deze
afzonderlijk te onderzoeken. Bij de houdingen – waar de positieve en negatieve signalen wel apart
zijn geanalyseerd – is gevonden dat voornamelijk positieve houdingen als aardiger werden gezien.
Er is dus aangetoond dat depressieve adolescenten anders decoderen dan niet-depressieve,
al waren de verschillen niet allemaal conform de verwachtingen. In vervolgonderzoek zal in ieder
geval bestudeerd moeten worden waar de gevonden verschillen vandaan komen. Hebben deze
verschillen te maken met (negatieve) cognities? Of verschillen depressieve en niet- depressieve
adolescenten mogelijk in hun gedrag door ervaringen met anderen? (van Beek et al., 2006). Deze
factoren zijn mogelijk van invloed op de manier van decoderen. Daarnaast zouden onzekerheid en
angst een rol kunnen spelen (Cooley & Nowicky, 1989). Al deze aspecten kunnen effect hebben op
het gedrag van depressieve adolescenten ten opzichte van anderen en de relaties die ze met anderen
opbouwen (Kroger, 2000; Hartup, 1996). Het social skills deficit model (Coyne, 1976a, 1976b;
Lewinsohn, 1974; Segrin, 2000) hangt hier ook mee samen. Dit model zou getoetst kunnen worden
op haar waarde in het verklaren van sekseverschillen in depressie en de rol die sociale
vaardigheden en het krijgen van negatieve feedback spelen in het ontstaan van depressie.
Aanvullend en longitudinaal onderzoek is nodig om hier meer helderheid over te krijgen.
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Bijlage 1
Tabel 2.
Overzicht van de onderzoekspopulatie
Jongens

Klinische groep

Controlegroep

Aantal

10

20

Gemiddelde

15.23

15.63

Range

2.78

7.40

SD

1.02

2.13

Aantal per

6 VMBO/MAVO/MBO

1 VMBO/MAVO/MBO

schoolniveau

3 VWO/Atheneum/Universiteit

4 HAVO/HBO

2 Onbekend

15 VWO/Atheneum/Universiteit

21.71

4

Range

30.00

11.00

SD

10.95

2.78

Aantal

17

21

Gemiddelde

16.26

16.50

Range

6.85

7.28

SD

2.09

1.81

Aantal per

7 VMBO/MAVO/MBO

5 VMBO/MAVO/MBO

Schoolniveau

2 HAVO/HBO

1 HAVO/HBO

7 VWO/Atheneum/Universiteit

15 VWO/Atheneum/Universiteit

Leeftijd

Gemiddelde
CDI- score

Meisjes

leeftijd

1 Geen
Gemiddelde

24.31

3.89

Range

23.00

12.00

SD

7.44

3.92

CDI- score
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Figuur І. Percentages van de klinische populatie waarbij t.t.v de testafname sprake was een
DSM- IV diagnose depressie en depressie gerelateerde problematiek.

Figuur ІІ. Problemen op de Achtergrondvragenlijst van de klinische schoolpopulatie
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Figuur ІІІ. Plaatjes uit de gezichtenvragenlijst met emotionele inhoud
van de niet- basale gezichtsuitdrukkingen
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Bijlage 2 Children’s Depression Inventory
1





Ik doe meestal wel wat er van me gevraagd wordt
Ik doe heel vaak niet wat er van me gevraagd wordt
Ik doe nooit wat er van me gevraagd wordt

2





Ik heb bijna nooit zin om overdag te slapen
Ik heb vaak zin om overdag te slapen
Ik heb de hele dag zin om te slapen

3





Ik denk niet dat het later goed zal gaan met mij
Ik weet niet zeker of het later goed zal gaan met mij
Ik denk dat het later wel goed zal gaan met mij

4





Ik doe de meeste dingen wel goed
Ik doe veel dingen fout
Ik doe alles fout

5





Ik vind veel dingen leuk om te doen
Sommige dingen vind ik wel leuk om te doen
Ik vind helemaal niks leuk om te doen

6





De meeste dagen heb ik eigenlijk geen zin om iets te eten
Het komt vaak voor dat ik geen zin heb om iets te eten
Ik heb meestal wel zin in mijn eten

7





Er zijn best veel leeftijdgenoten die mij aardig vinden
Er zijn niet zo veel leeftijdgenoten die mij aardig vinden
Er zijn eigenlijk geen leeftijdgenoten die mij aardig vinden

8





Ik denk bijna nooit dat er erge dingen met mij kunnen gebeuren
Ik ben bang dat er erge dingen met mij zullen gebeuren
Ik weet zeker dat er erge dingen met mij zullen gebeuren
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9





Ik voel me bijna altijd gezond

10





Ik heb een hekel aan mezelf
Ik vind mezelf niet zo aardig
Ik vind mezelf best aardig

11





Ik heb eigenlijk nooit het gevoel dat leeftijdgenoten mij buiten sluiten
Ik heb vaak het gevoel dat leeftijdgenoten mij buiten sluiten
Ik heb bijna altijd het gevoel dat leeftijdgenoten mij buiten sluiten

12





Altijd als er iets vervelends gebeurt is het mijn schuld
Als er iets vervelends gebeurt is het vaak mijn schuld
Als er iets vervelends gebeurt is het meestal niet mijn schuld

13





Ik kan nooit beslissen wat ik moet doen
Ik vind het moeilijk om te beslissen wat ik moet doen
Ik vind het niet zo moeilijk om te beslissen wat ik moet doen

14





Ik heb het idee dat ik wel ergens bij hoor
Ik heb vaak het idee dat ik nergens bij hoor
Ik heb altijd het idee dat ik nergens bij hoor

15





Ik kan wel iedere dag huilen
Ik moet vaak huilen
Ik hoef niet zo vaak te huilen

16





Ik doe het goed op school
Ik doe het niet zo goed op school als vroeger
Ik doe het nu heel slecht op school, ook bij dingen die ik vroeger goed kon

Ik voel me vaak niet gezond
Ik voel me bijna nooit gezond
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17





Ik heb graag mensen om me heen

18





In mijn vrije tijd is er eigenlijk niks wat ik leuk vind om te doen
In mijn vrije tijd zijn er niet zo veel dingen die ik leuk vind om te doen
In mijn vrije tijd heb ik een hoop dingen die ik leuk vind om te doen

19





Ik denk eigenlijk nooit: “was ik maar dood”
Soms wou ik dat ik dood was
Ik wou dat ik dood was

20





Ik voel me nooit op mijn gemak bij mijn leeftijdgenoten
Ik voel me vaak ongemakkelijk bij mijn leeftijdgenoten
Ik voel me bijna nooit ongemakkelijk bij mijn leeftijdgenoten

21





Ik zie er meestal best leuk uit
Ik ben niet tevreden over mijn uiterlijk
Ik vind mezelf lelijk

22





Ik moet mezelf de hele tijd dwingen om mijn schoolwerk te doen
Ik moet mezelf vaak dwingen om mijn schoolwerk te doen
Ik vind het niet zo’n probleem om schoolwerk te doen

23





Ik heb bijna nooit een grote mond tegen volwassenen
Ik heb vaak een grote mond tegen volwassenen
Ik heb bijna altijd een grote mond tegen volwassenen

24





Ik vind het leven de moeite waard
Af en toe vind ik het leven niet de moeite waard
Ik vind het leven niet de moeite waard

Ik wil niet te vaak bij andere mensen zijn
Ik ben liever niet bij andere mensen
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25





Ik ben niet zo vaak moe

26





Ik gedraag me de hele tijd als een slecht mens
Ik gedraag me vaak als een slecht mens
Ik gedraag me bijna nooit als een slecht mens

27





Ik vind het helemaal niet leuk om met leeftijdgenoten om te gaan
Ik vind het meestal niet zo leuk om met leeftijdgenoten om te gaan
Ik ga graag om met leeftijdgenoten

28





Ik denk niet zo snel dat ik ernstig ziek ben
Ik ben bij een pijntje vaak bang dat ik ernstig ziek ben
Ik ben bij elk pijntje bang dat ik ernstig ziek ben

29





Ik voel me nooit alleen
Ik voel me vaak alleen
Ik voel me de hele tijd alleen

30





Ik heb nooit plezier op school
Ik heb af en toe plezier op school
Ik heb vaak plezier op school

31





Ik heb vriend(inn)en genoeg
Ik heb wel vriend(inn)en, maar ik wou dat ik er meer had
Ik heb helemaal geen vriend(inn)en

32





Ik kan nooit zo goed worden als andere kinderen
Als ik dat wil, kan ik net zo goed zijn als andere kinderen
Ik ben net zo goed als andere kinderen

Ik ben vaak moe
Ik ben de hele tijd moe
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33





Als er iets vervelends is gebeurd, blijf ik daar meestal niet lang over piekeren

34





Er is niemand die echt van me houdt
Ik vraag me af of er iemand is die echt van mij houdt
Ik weet zeker dat er iemand is die echt van mij houdt

35





Ik voel me af en toe verdrietig
Ik voel me vaak verdrietig
Ik voel me de hele tijd verdrietig

36





Ik denk altijd dat leeftijdgenoten mij eigenlijk maar stom vinden
Ik denk vaak dat leeftijdgenoten mij eigenlijk maar stom vinden
Ik denk niet zo gauw dat leeftijdgenoten mij stom vinden

37





Ik heb meestal geen problemen met anderen
Ik heb vaak ruzie met anderen
Ik heb de hele tijd ruzie met anderen

38





Ik ben bijna nergens goed in
Er is niet zo veel waar ik goed in ben
Er zijn dingen waar ik goed in ben

39





Als ik mijn schoolwerk goed wil doen, lukt me dat meestal wel
Ik wil mijn schoolwerk wel graag goed doen, maar dat lukt me vaak niet
Ik wil mijn schoolwerk wel graag goed doen, maar dat lukt me bijna nooit

40





Ik slaap elke nacht slecht
Ik slaap ‘s nachts vaak slecht
Ik slaap meestal wel goed

Als er iets vervelends is gebeurd, blijf ik daar vaak lang over piekeren
Als er iets vervelends is gebeurd, blijf ik daar altijd lang over piekeren

43

41

42





Er zit me de hele tijd van alles dwars





Ik ben meestal wel gelukkig
Ik ben vaak niet gelukkig
Ik ben eigenlijk nooit gelukkig

Er zit me vaak iets dwars
Er zit me bijna nooit iets dwars
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Bijlage 3 Achtergrondvragenlijst

Achtergrondgegevens
Datum:................…………..

1. Wat is je geboortedatum?

.................................…

2. Wat is je geboorteland? .................................……….
3. Op welk type school zit je en in welke klas?
..…………………………………………..
4. Sekse (aankruisen wat van toepassing is)
jongen
meisje
5. Hoeveel broers en zussen heb je en hoe oud zijn die?
Zus(sen).............................leeftijd(en)............................................................
Broer(s) ............................
leeftijd(en)...........................................................……………..
6. Woon je bij je beide ouders?
ja
nee;
Bij wie woon je dan? Zet een kruisje bij de personen waar je
woont. (meerdere kruisjes zijn mogelijk)
vader
moeder
stiefvader (niet noodzakelijk getrouwd)
stiefmoeder
anders, namelijk
...............................................................……….
Eventuele uitleg
......................................................................................................…...
7. Wat is het geboorteland van je ouder(s)?
Vader
...............................…………………………………………………………………….
Moeder
........................…………………………………………………………………………
Stiefvader (indien van toepassing)
....................................………………………………………………………………...
Stiefmoeder (indien van toepassing)
................................………………………………

45

Andere verzorger (indien van
toepassing)....................................……………………..
8. Wat is het hoogste opleidingsniveau van je ouders?
Kies uit de onderstaande nummers.
1=universiteit 2= HBO 3= MBO 4=VWO 5= HAVO/HBS 6= MAVO/MULO 7=
LBO 8=anders, namelijk.……
(als je het echt niet weet, mag je ook het beroep opschrijven)
Vader ...............................………………………………………..
Moeder ............................……………………………………….
Stiefvader (indien van toepassing) ......................................
Stiefmoeder (indien van toepassing) ..................................
Andere verzorger (indien van toepassing) ...........................
9. Heb je zelf wel eens in het buitenland gewoond?
nee
ja, namelijk in (land)
..............................…………………………….
vanaf (leeftijd) .....…..…jaar tot en met (leeftijd) …..…......jaar.
10. In de volgende vragen willen we graag weten of er iets heel naars
gebeurd is met jou, je familie of vrienden, wat nare gevolgen voor jou heeft
gehad.
a. Is er sprake (geweest) van een ernstige ziekte of overlijden bij één van
je ouders of broers/zussen?
nee
ja, namelijk (wat?)
………….......…………………………………….
(bij wie?)…..……………………….toen ik .............jaar oud
was.
b. Is er sprake (geweest) van een ernstige ziekte of overlijden bij verdere
familieleden?
nee
ja, namelijk (wat?)
………….......…………………………………….
(bij wie?)…..……………………….toen ik .............jaar oud was.
c. Heb je andere ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt? (denk
bijvoorbeeld aan echtscheiding, immigratie, iets heel naars met
vrienden)
nee
ja, namelijk (wat?)
………….......…………………………………….
(bij wie?)…..……………………….toen ik .............jaar oud was.
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d. Als je wat ergs hebt meegemaakt, hoe erg was je hierdoor
geraakt?
Ik was hier (aankruisen wat van toepassing is):
een beetje door geraakt
nogal door geraakt
heel erg door geraakt
11. Ben je zelf wel eens ernstig ziek geweest?
nee
ja, ik had namelijk (wat)?
........…………………………………….
………..……..……………………….toen ik .............jaar oud was.
Ik was hier (aankruisen wat van toepassing is):
een beetje door geraakt
nogal door geraakt
heel erg door geraakt
12. Ben jij of één van je naaste familieleden wel eens onder behandeling
geweest van een psycholoog of psychiater (of huisarts) in verband met
psychische klachten?
nee
ja, namelijk (wat?)
………….......…………………………………….
(bij wie?)…..……………………….toen ik .............jaar oud was.
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Bijlage 4 Nijmeegse Problemen Vragenlijst
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Bijlage 5 Gezichtenvragenlijst
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Bijlage 6 Plaatjes houdingen vragenlijst (afwijzing)
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Bijlage 7 Plaatjes houdingen vragenlijst (acceptatie)
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Bijlage 8 Houdingen vragenlijst
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