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In dit longitudinale onderzoek is de invloed van het zelfbeeld op internaliserend probleemgedrag 

(angstig en depressief gedrag, teruggetrokken gedrag en lichamelijke klachten) in de vroege 

adolescentie onderzocht. De invloed van sekse als mediator is in het onderzoek meegenomen.  De 

650 adolescenten, van twaalf tot zestien jaar oud, hebben vragenlijsten ingevuld over 

internaliserend probleemgedrag en over het zelfbeeld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 

probleemgedrag aan het begin van de vroege adolescentie een significante voorspeller is voor 

probleemgedrag aan het eind van de vroege adolescentie. Het zelfbeeld alleen heeft geen 

significante invloed op internaliserend probleemgedrag. Sekse heeft enkel een significant effect 

op lichamelijke klachten. Meisjes in de vroege adolescentie vertonen meer somatische klachten 

dan jongens. Er zijn verschillende significante interactie-effecten gevonden. Een lage score op 

probleemgedrag in combinatie met een laag zelfbeeld aan het begin van de adolescentie leidt tot 

meer probleemgedrag aan het eind van de vroege adolescentie.  Wanneer er, daarentegen, een 

hoge score is op probleemgedrag aan het begin van de adolescentie, is een hoog zelfbeeld niet in 

staat als buffer op te treden tegen de hoge score op probleemgedrag aan het eind van de vroege 

adolescentie. Sekse blijkt als moderator te fungeren tussen het zelfbeeld ten aanzien van 

schoolvaardigheden en angstig en depressief gedrag. In tegenstelling tot eerder onderzoek is er 

geen significant hoofdeffect gevonden van het zelfbeeld op internaliserend probleemgedrag. 

Beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek worden besproken.  

Inleiding 

Meer dan honderd jaar geleden heeft William James het ‘zelf’ uit het domein van de filosofie 

gehaald en het gelegitimeerd in de psychologie (Chan, 1997). Hierna volgen jaren waarin het 

zelfbeeld gezien wordt als niet wetenschappelijk en niet waardig voor empirisch onderzoek, tot 

blijkt dat een positief zelfbeeld centraal staat in het adaptief functioneren en in de algemene 

mentale gezondheid van een persoon (Elliott, 1982; Oshman & Monosevitz, 1974). In de 

afgelopen decennia heeft het zelfbeeld een prominente rol gekregen binnen de psychologie en 

behandeling, specifiek binnen onderzoek naar identiteitsontwikkeling van een persoon (Bandura, 

1977; 1978; Chan, 1997; DuBois et al., 2002; Higgins, 1987). Positieve gevoelens van 

zelfwaardering zijn een belangrijke basis voor een succesvolle aanpassing tijdens de adolescentie 

en zijn waardevol in het voorkomen van emotionele problemen. Daarnaast reduceert een positief 

zelfbeeld negatieve gevoelens, zo blijkt uit onderzoek van DuBois en collega’s (2002).  
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 In dit onderzoek zal worden bekeken wat de invloed is van het zelfbeeld op angstig en 

depressief gedrag, teruggetrokken gedrag en lichamelijke klachten. 

Definitie 

Het zelfbeeld wordt gevormd met behulp van twee belangrijke componenten. De eerste 

component is een zelfreflectie op de werkelijke capaciteiten die een persoon bezit. De tweede 

component is de internalisering van de feedback van significante personen, op deze capaciteiten 

(Rogers, Kuiper, & Kirker, 1977). Block en Robins (1993) beschouwen het zelfbeeld als positief 

wanneer een persoon kan zijn zoals hij graag wil zijn, met respect voor de eigen persoonlijke 

kwaliteiten. De California Task Force to Promote Self-Esteem and Personal and Social 

Responsibility (1989) beschouwt het zelfbeeld als een wondermiddel dat mensen beschermt tegen 

problemen. In het huidige artikel wordt het zelfbeeld gedefinieerd door de reflectie van de 

adolescent op de werkelijke capaciteiten ten aanzien van schoolvaardigheden, sociale acceptatie, 

fysieke verschijning en een globale zelfwaardering. 

 Er worden verschillende termen gebruikt met betrekking tot het zelfbeeld. Self-esteem 

wordt gebruikt als een subjectief zelfbeeld. Zelfconcept wordt gebruikt als overkoepelende term 

van zelfbeeld en zelfwaardering. Zowel het self-esteem als het zelfconcept bevat een emotionele 

en cognitieve component (Swann, Chang-Schneider, & McClarty, 2007).  

Cole en collega’s (2001) onderscheiden zelfbeeld in de volgende domeinen: academische 

competentie, fysieke verschijning, gedragsuitvoering, sociale acceptatie en sportieve 

competentie. Gresham, Lane, MacMillan, Bocian en Ward (2000) verdelen zelfbeeld in een 

academisch zelfbeeld en een sociaal zelfbeeld.  

De ontwikkeling van het zelfbeeld 

Cole en collega’s (2001) hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het zelfbeeld bij 

adolescenten in de Verenigde Staten. Kinderen leren tijdens de midden tot late kindertijd (6-11 

jaar) te investeren in activiteiten waarin ze zichzelf competent vinden en leren een positief 

zelfbeeld op te bouwen ten aanzien van academische competentie, sociale acceptatie en sportieve 

competentie (Wigfield et al., 1997; Cole et al., 2001). Het zelfbeeld van fysieke aantrekkelijkheid 

neemt af bij meisjes in de midden kindertijd (Cole et al., 2001).  
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 In de vroege adolescentie vindt er een daling plaats van het zelfbeeld ten aanzien van 

academische en sportieve vaardigheden en wordt het zelfbeeld instabieler. Na een daling aan het 

eind van de basisschoolperiode, herstelt het zelfbeeld zich op het gebied van sociale 

vaardigheden wanneer deze kinderen ouder worden (11-14 jaar). Jongens hebben een hoger 

zelfbeeld op het gebied van atletische competentie en fysieke verschijning dan meisjes. Meisjes 

hebben een hoger zelfbeeld wat betreft sociaal gedrag richting peers (Cole et al., 2001).  

 Tijdens de midden adolescentie (14-18) verbetert het zelfbeeld ten aanzien van 

academische competentie. Het zelfbeeld op het gebied van gedragsregulatie en op het gebied van 

sportieve competentie daalt tijdens deze periode. Het overkoepelende zelfbeeld wordt stabieler 

(Cole et al., 2001). 

Relatie tussen zelfbeeld en internaliserende problemen  

Uit onderzoek van Butzer en Kuiper (2005) blijkt dat een kind met een laag zelfbeeld en veel 

onzekerheid zich meer sociaal vergelijkt met anderen, wat meer angst en depressieve gevoelens 

tot gevolg heeft. Zowel angst als depressie wordt mede veroorzaakt en in stand gehouden door 

een grote frequentie aan sociale vergelijkingen. Individuen met een laag zelfbeeld zijn meer 

onzeker en ervaren meer angst, zorgen en depressieve gevoelens (Freeston, Rheaume, Letarte, 

Dugas, & Ladouceur, 1994; Ladouceur, Gosselin, & Dugas, 2000). Ook uit onderzoek van 

Trzesniewski en collega’s (2006) blijkt dat een laag zelfbeeld, zelfs na het controleren voor 

verschillende andere variabelen zoals sekse, socio-economische status en depressie, een 

significante voorspeller is voor het ontstaan van depressieve stoornissen en angststoornissen.  

Teruggetrokken kinderen hebben een negatiever zelfbeeld dan niet teruggetrokken 

kinderen. Er blijkt een significant kleine correlatie tussen zelfbeeld en teruggetrokken gedrag. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat kinderen als gevolg van een laag zelfbeeld een minder 

positieve relatie hebben met peers en daardoor meer teruggetrokken gedrag vertonen. Ook het 

tegengestelde is mogelijk, kinderen met teruggetrokken gedrag hebben mogelijk minder positieve 

ervaringen met peers en ontwikkelen daardoor een lager zelfbeeld (Schneider & Leitenberg, 

1989).  

Studies over de relatie tussen het zelfbeeld en lichamelijke klachten laten een kleine maar 

consistente relatie zien (Terwogt, Rieffe, Miers, Jellesma, & Tolland, 2006). Uit het onderzoek 

van Terwogt en collega’s (2006) blijkt dat het zelfbeeld optreedt als mediator tussen lichamelijke 
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klachten en depressie en sociale angst. Egger, Costello, Erkanli en Angold (1999) geven aan dat 

de relatie tussen lichamelijke klachten en emotionele stoornissen significant groter is bij meisjes. 

Depressieve meisjes vertonen meer hoofdpijn en spierpijn dan meisjes die niet depressief zijn. 

Meisjes met angststoornissen vertonen zowel meer hoofdpijn als buikpijn en spierpijn. Bij 

jongens is alleen spierpijn gerelateerd aan depressie.  

Sekseverschillen ten aanzien van het zelfbeeld 

Uit onderzoek van Schneider en Leitenberg (1989) naar sekseverschillen ten aanzien van het 

zelfbeeld blijkt dat meisjes een lager zelfbeeld hebben dan jongens. Cole en collega’s (2001) 

geven aan dat jongens een hoger zelfbeeld op het gebied van wiskundige vaardigheden, sportieve 

vaardigheden en fysieke verschijning rapporteren. Meisjes rapporteren een hoger zelfbeeld op het 

gebied van verbale vaardigheden, muzikale vaardigheden en sociale competentie in vergelijking 

met jongens.  

Er is geen consistentie over de stabiliteit van sekseverschillen. In de midden kindertijd 

gaan jongens en meisjes zich steeds meer verschillend gedragen. Mogelijk stijgen hierdoor de 

sekseverschillen ten aanzien van het zelfbeeld op bepaalde domeinen, zoals fysieke verschijning 

(Marsh, 1989), sportieve vaardigheden (Marsh, 1989; Marsh, Craven, & Debus, 1998), 

rekenvaardigheden (Wigfield et al., 1997) en sociale vaardigheden (Wigfield, Eccles, MacIver, 

Reuman, & Midgley, 1991). Tijdens de midden adolescentie verbetert het zelfbeeld ten aanzien 

van sociale acceptatie bij jongens en bij meisjes verbetert het zelfbeeld ten aanzien van fysieke 

aantrekkelijkheid (Cole et al., 2001). 

Theoretisch en maatschappelijk kader 

Veel onderzoeken richten zich op de late adolescentie (Butzer & Kuiper 2005), op een brede 

leeftijdsrange en zijn vaak cross-sectioneel (Trzesniewski et al., 2006). In het huidige onderzoek 

wordt bekeken of het zelfbeeld aan het begin van de adolescentie invloed heeft op de 

ontwikkeling van internaliserende problemen op latere leeftijd. Er is al veel onderzoek verricht 

naar de invloed van het zelfbeeld op internaliserende problemen, vaak richten deze onderzoeken 

zich alleen op angst en depressieve problematiek. Door naast angst en depressieve problematiek 

ook teruggetrokken gedrag en lichamelijke klachten mee te nemen in het onderzoek kunnen de 

resultaten informatie geven over de invloed van het zelfbeeld op verschillende vormen van 
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internaliserende problematiek. Daarnaast is er in bestaande onderzoeken veel verschil gemaakt in 

de manier van meten van het zelfbeeld. Weinig onderzoeken hebben specifiek gebruik gemaakt 

van de domeinen: schoolvaardigheden, sociale vaardigheden, fysieke verschijning en globale 

zelfwaardering. 

  Maatschappelijk gezien is de invloed van zelfbeeld op internaliserende problemen een 

belangrijk vraagstuk. Als blijkt dat het zelfbeeld van vroege adolescenten invloed heeft op 

internaliserende problemen kan preventie en interventie hierop afgestemd worden. Door het 

zelfbeeld te verbeteren kunnen de risico’s op internaliserende problemen verkleind worden. 

Scholen en andere instellingen kunnen dan, bij het signaleren van een laag zelfbeeld, steun of 

begeleiding bieden. Het onderzoek is relevant voor iedereen die werkt met adolescenten en voor 

iedereen die bezig is met preventie van, en onderzoek naar internaliserende problemen bij 

adolescenten.  

Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de invloed die verschillende 

vormen van het zelfbeeld hebben op de ontwikkeling van internaliserende problemen 

(angstig/depressief gedrag, teruggetrokken gedrag en lichamelijke klachten) in de vroege 

adolescentie (12 tot en met 15 jaar).  Het zelfbeeld en de invloed daarvan op internaliserende 

problemen kan mogelijk verschillen per sekse, dit wordt meegenomen in het huidige onderzoek. 

De vraagstelling van het huidige onderzoek luidt: wat is de invloed van het zelfbeeld op 

internaliserende gedragsproblemen in de vroege adolescentie? Het huidige onderzoek is 

uitgevoerd met behulp van vier deelvragen. 

  Ten eerste wordt onderzocht wat de invloed van het zelfbeeld is op angstig en depressief 

gedrag. Op basis van eerder genoemde literatuur wordt verwacht dat een laag zelfbeeld een 

hogere score op angstig en depressief gedrag tot gevolg heeft dan een hoger zelfbeeld. Ten 

tweede wordt onderzocht wat de invloed is van het zelfbeeld op teruggetrokken gedrag. 

Teruggetrokken kinderen hebben een negatiever zelfbeeld dan niet teruggetrokken kinderen 

(Schneider & Leitenberg, 1989). Verwacht wordt daarom dat een laag zelfbeeld leidt tot meer 

teruggetrokken gedrag. Ten derde wordt onderzocht wat de invloed van het zelfbeeld is op 

lichamelijke problemen in de vroege adolescentie. De verwachting is dat een laag zelfbeeld leidt 

tot meer lichamelijke klachten dan een hoger zelfbeeld. Als laatste wordt onderzoek gedaan naar 
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sekseverschillen op de invloed van het zelfbeeld op internaliserende gedragsproblemen. De 

verwachting is dat de invloed van het zelfbeeld op internaliserende problemen verschilt per sekse. 

Ook wordt verwacht dat meisjes een hoger zelfbeeld hebben op gebied van sociale vaardigheden 

en dat jongens een hoger zelfbeeld hebben ten aanzien van sportieve vaardigheden en fysieke 

verschijning, wat de relatie tussen het zelfbeeld en internaliserende problemen beïnvloedt.  

Methode 

Steekproef en procedure 

Het onderzoek bestaat uit drie meetmomenten met een interval van een jaar. De steekproef is 

getrokken uit drie reguliere middelbare scholen in Nederland. Op tijdstip 1 zijn vragenlijsten 

afgenomen bij adolescenten uit de tweede klas. De ouders hebben toestemming gegeven voor 

deelname van hun kind. Minder dan 1 % van de adolescenten kreeg geen toestemming van de 

ouders. Onderzoekers hebben de scholen bezocht en de vragenlijsten klassikaal afgenomen, 

tijdens de afname bleven de onderzoekers in de klas tot alle vragenlijsten ingevuld waren. 

Op tijdstip 1 bestond de steekproef uit 650 adolescenten (jongens: N = 328; meisjes: N = 322) 

tussen de 12 en 15 jaar oud (M = 13,36; SD = 0,55 jaar). De meerderheid van de participanten 

(91,1%) is Nederlands.  

Na een jaar zijn dezelfde adolescenten opnieuw getest. De scholen zijn opnieuw bezocht. 

De vragenlijsten werden opgestuurd als het kind de school verlaten had of niet aanwezig kon zijn 

tijdens de afname. Bij deze naar huis gestuurde vragenlijsten werd een brief toegevoegd met 

instructies en een portbetaalde antwoordenvelop. Er is telefonisch contact opgenomen met 

participanten die niet reageerden om te vragen of ze de vragenlijsten toch wilden invullen en 

terugsturen. Tijdens de tweede meting zijn er 563 participanten overgebleven. Dit betekent een 

uitval van 13%. Deze adolescenten hebben een leeftijd tussen de 13 en 16 jaar (M = 14,32; SD = 

0,54 jaar). De verdeling tussen jongens en meisjes is vrijwel gelijk gebleven (jongens: N = 272; 

meisjes: N = 291). 

Dezelfde adolescenten zijn een jaar na de tweede meting opnieuw getest. De procedure 

bleef gelijk aan de voorgaande metingen. Tijdens deze laatste meting zijn er 503 participanten 

overgebleven. Dit betekent een uitval van 11 % sinds meting 2. De overgebleven adolescenten 
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hebben een leeftijd tussen de 14 en 17 jaar (M = 15,36; SD = 0,57 jaar). De verdeling tussen 

jongens en meisjes is vrijwel gelijk gebleven (jongens: N = 247; meisjes: N = 256). 

In dit onderzoek is alleen gebruik gemaakt van de gegevens die verzameld zijn op tijdstip 

1 en 3. Op basis van deze twee uiteen liggende metingen is er onderzoek gedaan naar de invloed 

van het zelfbeeld tijdens de eerste meting op de internaliserende problemen tijdens de derde 

meting. 

Instrumenten 

Internaliserend gedrag 

Er is gebruik gemaakt van de Youth Self-Report (YSR: Achenbach, 1991b; Verhulst, Van der 

Ende, & Koot., 1997). De YSR onderscheidt twee syndroomschalen; internaliserend en 

externaliserend. De internaliserende syndroomschaal bestaat uit angstig/depressief, 

teruggetrokken en lichamelijke klachten. Hiervan worden zeven items gebruikt voor 

teruggetrokken gedrag, negen items voor lichamelijke problemen en 21 items voor angstig en 

depressief gedrag. Alle items worden gescoord op een driepuntsschaal, 0 = helemaal niet van 

toepassing, 1 = een beetje of soms van toepassing en 2 = duidelijk of vaak van toepassing. Een 

voorbeelditem van angstig en depressief gedrag is: ‘ik heb het gevoel dat niemand van mij 

houdt’. ‘Ik ben liever alleen dan met anderen’, is een item op de schaal van teruggetrokken 

gedrag. Een item met betrekking tot lichamelijke klachten is: ‘ik heb last van duizeligheid’. De 

Cronbach’s alpha voor T1/T3 is ,84/,85 voor angstig en depressief gedrag, ,65/,68 voor 

teruggetrokken gedrag en ,73/,78 voor lichamelijke klachten.  

Zelfbeeld 

Voor het meten van het zelfbeeld wordt er gebruik gemaakt van de Self-Perception Profile for 

Adolescence (Harter, 1985; Wichstraum, 1995; Nederlandse bewerking: Straathof, 1994). Deze 

vragenlijst bestaat uit de schalen: schoolvaardigheden, sociale vaardigheden, sportieve 

vaardigheden, fysieke verschijning, romantiek, gedrag/geweten, vriendschappen en globale 

zelfwaardering. Aansluitend bij de onderzoeksvraag worden voor dit onderzoek alleen de schalen 

schoolvaardigheden, sociale vaardigheden, fysieke verschijning en globale zelfwaardering 

gebruikt. Elke schaal wordt opgebouwd door vijf items. Bij elk item kiest het kind tussen twee 

tegengestelde zinnen. Vervolgens geeft het kind aan of die zin helemaal waar is of een beetje 



 

 

10 

waar is. Een voorbeelditem op het domein van schoolvaardigheden is: ‘sommige jongeren vinden 

dat ze minstens zo slim zijn als hun leeftijdgenoten / sommige jongeren twijfelen eraan of ze wel 

even slim zijn als hun leeftijdgenoten’. De Cronbach’s alpha voor T1/T3 is ,59/,65 voor zelfbeeld 

op gebied van schoolvaardigheden, ,74/,78 voor zelfbeeld op het gebied van sociale acceptatie, 

,82/,84 voor zelfbeeld op het gebied van fysieke verschijning en ,78/,73 voor globale 

zelfwaardering. 

Resultaten 

In Tabel 1 zijn de correlaties tussen de variabelen, de gemiddelden en de standaarddeviaties 

weergegeven.  

 

Tabel 1. Correlaties, Gemiddelde en Standaarddeviaties 

 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Geslacht 1           

2. Angst en 

depressie T1 

0,24** 1          

3. Angst en 

depressie T3 

0,16** 0,47** 1         

4. Terug-

getrokken T1 

0,17** 0,70** 0,36** 1        

5. Terug-
getrokken T3 

0,10* 0,36** 0,66** 0,45** 1       

6. Lichamelijke 

klachten T1 

0,31** 0,54** 0,32** 0,40** 0,20** 1      

7. Lichamelijke 

klachten T3 

0,35** 0,33** 0,49** 0,21** 0,36** 0,58** 1     

Zelfbeeld op T1            

8. School-
vaardigheden 

-0,24** -0,31** -0,17** -0,20** -0,13** -0,24** -0,13** 1    

9. Sociale 

acceptatie 

-0,09* -0,36** -0,22** -0,41** -0,25** -0,11* -0,30 0,23** 1   

10. Fysieke 

verschijning 

-0,27** -0,38** -0,24** -0,30** -0,18** -0,20** -0,20** 0,34** 0,36** 1  

11. Globale 
zelfwaardering 

-0,24** -0,44** -0,28** -0,36** -0,20** -0,24** -0,22** 0,42** 0,41* 0,73** 1 

Gemiddelde 1,50 6,79 5,98 2,67 2,55 4,33 3,85 13,32 15,26 13,49 15,29 

SD 0,50 5,32 5,00 2,29 2,24 3,08 3,11 2,57 2,94 3,54 3,19 

Note. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,00. 
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De correlaties tussen probleemgedrag onderling zijn positief en allen significant. De correlaties 

tussen internaliserend probleemgedrag en zelfbeeld zijn allen negatief. Een lage mate van 

zelfbeeld correleert met een hoge mate van probleemgedrag. Behalve de correlatie tussen 

zelfbeeld ten aanzien van sociale acceptatie op T1 en lichamelijke klachten op T3, zijn ook deze 

correlaties significant. De correlaties tussen internaliserend probleemgedrag onderling op T1 zijn 

groter dan op T3. Met behulp van de Fisher's exact test is bekeken of dit verschil significant is.  

Zowel bij angstig en depressief gedrag met lichamelijke klachten (Z = -0,318; p = 0,751), bij 

angstig en depressief gedrag met teruggetrokken gedrag (Z = -1,139; p = 0,255) als bij 

teruggetrokken gedrag met lichamelijke klachten (Z = -0,699; p = 0,484) is dit verschil niet 

significant. De gemiddelde scores op probleemgedrag op T1 zijn hoger dan deze scores op T3. 

Met behulp van een t-toets is bekeken of de verschillen in de gemiddelde scores significant zijn. 

Zowel bij angstig en depressief gedrag  (t (454) = 2,270; p = 0,024) als bij lichamelijke klachten 

(t (451) = 3,264; p = 0,001) is het verschil in gemiddelde score significant. Beide nemen af in de 

vroege adolescentie. Bij teruggetrokken gedrag is het verschil in gemiddelde niet significant (t 

(472) = 0,330; p = 0,742). 

 

Er is een hiërarchische regressie-analyse gebruikt om de drie vormen van internaliserend gedrag 

te voorspellen met behulp van het zelfbeeld. Hiervoor zijn drie analyses uitgevoerd, voor elke 

vorm van internaliserend probleemgedrag. Als eerste stap is het probleemgedrag op T1 

toegevoegd. Om voor geslacht te controleren wordt dit als tweede stap toegevoegd aan de 

analyse. Als derde stap zijn de vier zelfbeeldschalen toegevoegd en vervolgens is als vierde stap 

het interactie-effect tussen het internaliserend gedrag en de zelfbeeldschalen toegevoegd. Naast 

het interactie-effect tussen het internaliserend probleemgedrag en zelfbeeld zijn er regressie-

analyses uitgevoerd met als interactie-effect sekse met internaliserend probleemgedrag en sekse 

met zelfbeeld. De resultaten van de analyse zijn weergegeven in Tabel 2. De significante 

interacties worden geïnterpreteerd door het vormen van regressielijnen van hoge (M+SD) en lage 

(M-SD) variabelen.  

 

Een significante voorspeller van het internaliserend probleemgedrag op meetmoment 3 is 

hetzelfde gedrag op meetmoment 1. Van de verklaarde variantie in angstig en depressief gedrag 

op T3 wordt 22,5% verklaard door angstig en depressief gedrag op T1. Teruggetrokken gedrag 
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op T1 verklaart 18,7% van de variantie in teruggetrokken gedrag op T3. Van de verklaarde 

variantie in lichamelijke klachten op T3 wordt 32,3% verklaard door lichamelijke klachten op T1. 

Het probleemgedrag wat al aanwezig is bij een persoon heeft een grote invloed op het 

probleemgedrag op meetmoment 3.  

 

Tabel 2. Hiërarchische Regressie-analyse 

Angstig en depressief 
gedrag 

Teruggetrokken gedrag Lichamelijke 
klachten 

 Stap 

β ∆R2 β ∆ R2 β ∆ R2 

1. Controle 
Probleemgedrag (PG) T1 

 
0,42*** 

 
0,23*** 

 
0,43*** 

 
0,19*** 

 
0,50*** 

 
0,32*** 

2. Sekse 0,04 0,00 0,01 0,00 0,18*** 0,03*** 

3. Hoofdeffect T1 

Schoolvaardigheden 
Sociale acceptatie 

Fysieke verschijning 

Globale zelfwaardering 

 

-0,00 
-0,04 

0,05 

-0,12 

0,01  

-0,07 
-0,02 

-0,04 

0,03 

0,01  

0,02 
0,05 

-0,02 

-0,10 

0,01 

4. 
4a 

4b 
4c 

4d 

Interactie-effecten 
PG x Schoolvaardigheden 

PG x Sociale acceptatie 
PG x Fysieke verschijning 

PG x Globale zelfwaardering 

 
0,11* 

-0,02 
0,01 

0,02 

 
0,01* 

0,00 
0,00 

0,00 

 
0,14** 

0,08 
0,11* 

0,14** 

 
0,02** 

0,01 
0,01* 

0,02** 

 
-0,00 

-0,04 
-0,06 

-0,06 

 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

4.  
4a 

4b 
4c 

4d 

Interactie-effecten 
Sekse x Schoolvaardigheden 

Sekse x Sociale acceptatie 
Sekse x Fysieke verschijning 

Sekse x Globale 

zelfwaardering 

 
0,11* 

0,03 
-0,04 

-0,01 

 
0,01* 

0,00 
0,00 

0,00 

 
0,07 

-0,02 
0,01 

0,02 

 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

 
0,04 

0,07 
0,03 

0,03 

 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

4.  

4a 

4b 
4c  

Interactie-effecten 

Sekse x Angst/depressie 

Sekse x Teruggetrokken 
Sekse x Lichamelijke 

klachten 

 

0,02 

 

 

0,00 

 

 

 

-0,01 
 

 

 

0,00 
 

 

 

 
0,07 

 

 

 
0,01 

Note. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,00. 

Angstig en depressief gedrag 

Er is bij angstig en depressief gedrag geen sprake van een significant hoofdeffect van sekse of 

van de zelfbeeldschalen. Wel zijn er twee significante interactie-effecten gevonden. In Figuur 1 is 

het interactie-effect tussen angstig en depressief gedrag (T1) en zelfbeeld ten aanzien van 

schoolvaardigheden (T1) weergegeven met als afhankelijke variabele angstig en depressief 

gedrag op T3. Iemand die laag scoort op angstig en depressief gedrag op meetmoment 1 en een 

laag zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden heeft, scoort hoger op angstig en depressief 
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gedrag op T3 in vergelijking met iemand met een hoog zelfbeeld ten aanzien van 

schoolvaardigheden op T1. Een persoon die echter hoog scoort op angstig en depressief gedrag 

op moment 1 en een hoge score heeft op zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden scoort 

hoger op angstig en depressief gedrag bij meetmoment 3 dan iemand met een laag zelfbeeld ten 

aanzien van schoolvaardigheden.  
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Figuur 1. Interactie-effect tussen angstig en 

depressief gedrag en zelfbeeld ten aanzien 

van schoolvaardigheden op T1 bij angstig en 

depressief gedrag op T3. 

Figuur 2. Interactie-effect tussen sekse en 

zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardig-

heden op T1 bij angstig en depressief gedrag 

op T3. 

 

In Figuur 2 is het interactie-effect tussen sekse en zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden 

op T1 weergegeven bij angstig en depressief gedrag op T3 als afhankelijke variabele. Jongens 

met een lage score op zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden op T1 vertonen meer angstig 

en depressief gedrag op T3 dan meisjes met een laag zelfbeeld ten aanzien van 

schoolvaardigheden. Aan de andere kant, meisjes met een hoog zelfbeeld ten aanzien van 

schoolvaardigheden op T1 vertonen meer angstig en depressief gedrag dan jongens met een hoog 

zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden. Het verschil per sekse op angstig en depressief 

gedrag is groter bij een hoge score op zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden. 
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Teruggetrokken gedrag 
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Figuur 3. Interactie-effect tussen 

teruggetrokken gedrag en zelfbeeld ten 

aanzien van schoolvaardigheden op T1 bij 

teruggetrokken gedrag op T3.  

Figuur 4. Interactie-effect tussen 

teruggetrokken gedrag en zelfbeeld ten 

aanzien van fysieke verschijning op T1 bij 

teruggetrokken gedrag op T3. 

 

Bij teruggetrokken gedrag is er naast teruggetrokken gedrag op T1 geen significant hoofdeffect 

van sekse of van een van de zelfbeeldschalen. Wel zijn er significante interactie-effecten 

gevonden. Figuur 3 laat het interactie-effect zien tussen teruggetrokken gedrag en zelfbeeld ten 

aanzien van schoolvaardigheden op T1 bij teruggetrokken gedrag op T3. In Figuur 4 is het 

interactie-effect van teruggetrokken gedrag met zelfbeeld ten aanzien van fysieke verschijning op 

T1 weergegeven met als afhankelijke variabele teruggetrokken gedrag op T3. Beide figuren 

komen sterk overeen. Iemand met een lage score op teruggetrokken gedrag en een laag zelfbeeld 

ten aanzien van schoolvaardigheden of ten aanzien van fysieke verschijning vertoont meer 

teruggetrokken gedrag op T3 dan iemand met weinig teruggetrokken gedrag en een hoog 

zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden of ten aanzien van fysieke verschijning. Een hoog 

zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden en fysieke verschijning buffert de mate van 

teruggetrokken gedrag. Bij veel teruggetrokken gedrag is de invloed van het zelfbeeld ten aanzien 

van schoolvaardigheden kleiner. Iemand met een hoge score op teruggetrokken gedrag op 
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meetmoment 1 scoort hoger op teruggetrokken gedrag op moment 3 als er sprake is van een 

hoger zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden of ten aanzien van fysieke verschijning. 

 

2

2,5

3

3,5

4

Laag

teruggetrokken

gedrag T1

 Hoog

teruggetrokken

gedrag T1

T
e
ru

g
g
e
tr

o
k
k
e
n
 g

e
d
ra

g
 T

3

Laag globale
zelfwaardering
T1

Hoog globale
zelfwaardering
T1

 

Figuur 5. Interactie-effect tussen terug-

getrokken gedrag en globale zelfwaardering op 

T1 bij teruggetrokken gedrag op T3. 

 

           

 

Figuur 5 laat het interactie-effect tussen teruggetrokken gedrag en globale zelfwaardering op T1 

zien, met als afhankelijke variabele teruggetrokken gedrag op T3. Een lage mate van 

teruggetrokken gedrag op T1 leidt tot meer teruggetrokken gedrag bij een lagere globale 

zelfwaardering. Iemand met een hoge score op teruggetrokken gedrag en een lage globale 

zelfwaardering scoort iets lager op teruggetrokken gedrag bij moment 3 dan iemand met een hoge 

globale zelfwaardering.  

Lichamelijke klachten 

Er is bij lichamelijke klachten op T3 een significant hoofdeffect gevonden van lichamelijke 

klachten op T1. Lichamelijke klachten aan het begin van de adolescentie voorspellen een grotere 

kans op lichamelijke klachten aan het eind van de vroege adolescentie. Naast een hoofdeffect van 

lichamelijke klachten op T1 is er geen significant hoofdeffect gevonden van het zelfbeeld. Wel is 

er een significant hoofdeffect gevonden van sekse. Van de variantie in lichamelijke klachten op 
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T3 wordt 3,4% verklaard door sekse. Meisjes rapporteren significant meer lichamelijke klachten 

(M = 5,32) dan jongens (M = 3,39). Er zijn geen significante interactie-effecten gevonden die 

invloed hebben op lichamelijke klachten. 

Discussie 

De doelstelling van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed die verschillende 

vormen van zelfbeeld hebben op de ontwikkeling van internaliserende problemen 

(angstig/depressief gedrag, teruggetrokken gedrag en lichamelijke klachten) in de vroege 

adolescentie. Sekseverschillen werden in het onderzoek meegenomen.  

Een significante voorspeller van internaliserend probleemgedrag op meetmoment 3 is 

hetzelfde gedrag op meetmoment 1. Veel van de adolescenten die aan het begin van de vroege 

adolescentie hoog scoren op internaliserend probleemgedrag scoren ook hoog aan het eind van de 

vroege adolescentie. Adolescenten die aan het begin van de vroege adolescentie hoog scoren op 

probleemgedrag blijken ook aan het eind van de vroege adolescentie hoog te scoren. Uit 

onderzoek van Reitz, Dekovíc en Meijer (2005) blijkt ook dat internaliserend probleemgedrag per 

persoon vrij stabiel blijft. Zij vonden een stabiliteit variërend van 0,45 tot 0,61. Ondanks dat 

probleemgedrag per persoon vrij stabiel is blijkt zowel angstig en depressief gedrag als 

lichamelijke klachten af te nemen in de vroege adolescentie. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat adolescenten aan het begin van de adolescentie eerlijker zijn over internaliserend 

probleemgedrag dan aan het eind van de vroege adolescentie door bijvoorbeeld de toenemende 

druk van leeftijdsgenoten. Een tweede mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat adolescenten aan 

het eind van de vroege adolescentie geleerd hebben om beter met dit probleemgedrag om te gaan 

waardoor ze minder hoge scores rapporteren.  

Angstig en depressief gedrag 

In tegenstelling tot resultaten uit eerdere onderzoeken (Butzer, & Kuiper, 2005;  Freeston et al., 

1994; Ladouceur et al., 2000) is er geen significant hoofdeffect gevonden van zelfbeeld op 

angstig en depressief gedrag. Ook sekse heeft geen significante invloed op het ontwikkelen van 

angstig en depressief gedrag. Uit onderzoek van Lewinsohn, Gotlib, Lewinsohn, Seeley en Allen 

(1998) blijkt dat meisjes meer angst vertonen dan jongens. Allison, Roeger, Martin en Keeves 

(2001) geven aan dat meisjes ook meer depressieve kenmerken vertonen dan jongens. Mogelijk 
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wordt deze inconsistentie verklaard doordat deze onderzoeken zich richten op de midden en late 

adolescentie, terwijl het huidige onderzoek zich richt op de vroege adolescentie. Cole en 

collega’s (2001) geven aan dat de sekseverschillen groter worden aan het eind van de vroege 

adolescentie en tijdens de midden adolescentie.  

 Er is een moderatie-effect gevonden van zelfbeeld op angstig en depressief gedrag over 

tijd. Iemand die laag scoort op angstig en depressief gedrag op T1 en een laag zelfbeeld ten 

aanzien van schoolvaardigheden heeft scoort hoger op angstig en depressief gedrag op T3. Een 

laag zelfbeeld zorgt dus voor meer angstig en depressief gedrag op een later tijdstip. Butzer en 

Kuiper (2005) geven, in overeenstemming met deze resultaten aan, dat een laag zelfbeeld meer 

depressieve kenmerken tot gevolg heeft. Bij een hoge score op angstig en depressief gedrag op 

T1 is dit effect echter omgekeerd. Iemand met een hoge score op angstig en depressief gedrag op 

meetmoment 1 scoort hoger op angstig en depressief gedrag op meetmoment 3 wanneer er sprake 

is van een hoog zelfbeeld. Bij een hoge mate van probleemgedrag zal een hoog zelfbeeld dit 

gedrag mogelijk niet kunnen bufferen. Echter, een hoge mate van angstig en depressief gedrag 

gecombineerd met een hoog zelfbeeld aan het begin van de adolescentie voorspelt meer angstig 

en depressieve problemen aan het eind van de vroege adolescentie.   

Jongens met een lage score op zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden vertonen 

meer angstig en depressief gedrag op T3 dan meisjes met een laag zelfbeeld ten aanzien van 

schoolvaardigheden. Mogelijk kan dit verschil tussen jongens en meisjes verklaard worden 

doordat meisjes met een laag zelfbeeld zichzelf overschreeuwen. Meisjes met een laag zelfbeeld 

ten aanzien van schoolvaardigheden kunnen door druk van leeftijdsgenoten ervoor kiezen 

zichzelf te overschreeuwen, waardoor ze zich niet kwetsbaar opstellen tegenover 

leeftijdsgenoten. Daardoor kunnen meisjes met een laag zelfbeeld hoger scoren op angstig en 

depressief gedrag in vergelijking met jongens. Aan de andere kant, meisjes met een hoog 

zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden vertonen meer angstig en depressief gedrag dan 

jongens met een hoog zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden. Een hoog zelfbeeld kan bij 

meisjes niet als buffer optreden tegen angstig en depressief gedrag. Verder onderzoek is nodig 

om deze sekseverschillen in de invloed van het zelfbeeld op angstig en depressief gedrag te 

kunnen verklaren. 



 

 

18 

Teruggetrokken gedrag 

Er blijkt geen significant hoofdeffect van zelfbeeld op teruggetrokken gedrag. Dit is in 

tegenstelling tot het onderzoek van Schneider en Leitenberg (1989) waaruit blijkt dat 

teruggetrokken kinderen een negatiever zelfbeeld hebben dan niet teruggetrokken kinderen. 

Mogelijk is dat een laag zelfbeeld een gevolg is van het teruggetrokken gedrag en heeft het 

zelfbeeld geen invloed op het ontstaan ervan. Verschillende eerdere onderzoeken tonen aan dat 

het zelfbeeld van invloed is op internaliserende problemen, maar er zijn ook diverse onderzoeken 

waarin het tegengestelde aangetoond wordt (Roberts & Monroe, 1994). Deze onderzoekers willen 

duidelijk maken dat het zelfbeeld in tegenstelling tot de algemeen aanvaardde theorie van Beck 

(1967) een gevolg is van internaliserend probleemgedrag (Coyne & Gotlib, 1983, 1986; Haaga, 

Dyck, & Ernst, 1991). De resultaten van het huidige onderzoek zouden hiermee verklaard kunnen 

worden. De wederzijdse relatie tussen de verschillende vormen van internaliserend 

probleemgedrag en het zelfbeeld zal verder onderzocht moeten worden.  

Er blijkt geen invloed te zijn van sekse op teruggetrokken gedrag. Dit is consistent met het 

onderzoek van Schneider en Leitenberg (1989), die ook geen sekseverschillen hebben gevonden 

in teruggetrokken gedrag.  

 Iemand met een lage score op teruggetrokken gedrag en een laag zelfbeeld ten aanzien 

van schoolvaardigheden of ten aanzien van fysieke verschijning blijkt meer teruggetrokken 

gedrag te vertonen op een later tijdstip dan iemand met een lage score op teruggetrokken gedrag 

en een hoog zelfbeeld ten aanzien van schoolvaardigheden. In overeenstemming met eerder 

onderzoek van Roberts en Monroe (1994) blijkt dat teruggetrokken gedrag veroorzaakt kan 

worden door een laag zelfbeeld. Wanneer er al een hoge score aanwezig is op teruggetrokken 

gedrag kan een hoog zelfbeeld dit gedrag niet doen afnemen.  

 Weinig teruggetrokken gedrag op meetmoment 1 leidt tot meer teruggetrokken gedrag bij 

een lage globale zelfwaardering. Dit is consistent met het onderzoek van Heimpel, Wood, 

Marshall en Brown (2002) waaruit blijkt dat iemand met een lage zelfwaardering zich meer gaat 

terugtrekken. Iemand met een hoge score op teruggetrokken gedrag en een lage globale 

zelfwaardering scoort lager op teruggetrokken gedrag op moment 3 dan iemand met een hoge 

globale zelfwaardering. Mogelijk gaan adolescenten waarbij al veel teruggetrokken gedrag 

aanwezig is, maar waarbij ondanks dit teruggetrokken gedrag wel een hoge globale 

zelfwaardering aanwezig is, meer teruggetrokken gedrag vertonen om zo negatieve reacties van 
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leeftijdsgenoten te vermijden. Demuth (2004) heeft onderzoek gedaan naar loners. Loners zijn 

adolescenten die weinig contacten hebben met leeftijdsgenoten en sociaal geïsoleerd leven. 

Demuth geeft in overeenstemming met de gevonden resultaten aan dat loners met een hoge 

zelfwaardering als verdedigingsmechanisme negatieve reacties van leeftijdsgenoten vermijden. 

Iemand met veel teruggetrokken gedrag en een lage zelfwaardering kan, wanneer in de puberteit 

sociale contacten belangrijker worden, er voor kiezen om zich minder terug te trekken om zo 

positieve reacties van leeftijdsgenoten op te zoeken.  

Lichamelijke klachten 

In tegenstelling tot eerder onderzoek van Terwogt en collega’s (2006) en Sloan (2005) is er geen 

effect gevonden van zelfbeeld op lichamelijke klachten. Uit onderzoek van Terwogt en collega’s 

(2006) blijkt dat er een kleine maar significante relatie bestaat tussen stemmingswisselingen en 

lichamelijke klachten. Het zelfbeeld treedt op als mediator bij lichamelijke klachten. Terwogt en 

collega’s (2006) hebben onderzoek gedaan bij kinderen in de late kindertijd. In deze periode 

wordt het zelfbeeld opgebouwd (Cole et al., 2001). Mogelijk hebben Terwogt en collega’s (2006) 

hierdoor een kleine relatie gevonden tussen het zelfbeeld en lichamelijke klachten. In de vroege 

adolescentie neemt het zelfbeeld op bepaalde gebieden af en wordt het zelfbeeld instabieler (Cole 

et al., 2001). Mogelijk dat er hierdoor in het huidige onderzoek geen invloed gevonden is van het 

zelfbeeld op lichamelijke klachten. 

 Wel blijkt sekse invloed te hebben op lichamelijke klachten. Meisjes rapporteren 

significant meer lichamelijke klachten (M = 5,322) dan jongens (M = 3,391). Een reden hiervoor 

kan zijn dat lichamelijke klachten bij meisjes meer geaccepteerd zijn dan bij jongens. Mogelijk 

wordt van jongens verwacht dat ze zich stoer gedragen en minder snel klagen dan meisjes. Ook 

uit onderzoek van Egger, Costello, Erkanli en Angold (1999) blijkt dat meisjes zowel meer 

buikpijn als hoofdpijn rapporteren. De relatie tussen lichamelijke klachten en emotionele 

stoornissen is significant groter bij meisjes dan bij jongens.  

Beperkingen 

De eerste beperking van het huidige onderzoek is dat er alleen gebruik gemaakt wordt van zelf-

rapportage. Met de vragenlijsten wordt de perceptie van de adolescent gemeten. Berg-Nielsen, 

Vika en Dahl (2003) geven aan dat er vaak grote verschillen bestaan tussen de YSR (Achenbach, 
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1991b; Verhulst  et al., 1997), die door de adolescent wordt ingevuld, en de Child Behaviour 

Checklist (CBCL; Achenbach, 1991a; Verhulst, Van der Ende, & Koot, 1996), die door de 

ouders wordt ingevuld.  Youngstrom, Loeber en Stouthamer-Loeber (2000) geven aan dat 

adolescenten in vergelijking met ouders of leerkrachten de meeste internaliserende problemen 

rapporteren. Internaliserende problemen zijn moeilijk te observeren voor ouders en leerkrachten 

waardoor zelf-rapportage de meest valide informatie kan geven.  

Een tweede beperking van het onderzoek is dat er weinig items gebruikt zijn voor het 

vormen van de zelfbeeldschalen. Daardoor is de betrouwbaarheid van de zelfbeeldschaal ten 

aanzien van schoolvaardigheden vrij klein (T1/T3 = .59/.65). Hiermee zal men rekening moeten 

houden bij het interpreteren van de resultaten.  

De laatste beperking van het onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van een homogene 

steekproef. De steekproef betreft voornamelijk Nederlandse adolescenten. Hierdoor is het niet 

mogelijk de resultaten te generaliseren naar andere landen en culturen.  

Ondanks de beperkingen van het onderzoek kan dit onderzoek iets toevoegen aan eerder 

onderzoek. Zo is er weinig onderzoek gedaan naar het zelfbeeld in de vroege adolescentie. 

Weinig onderzoekers hebben gebruik gemaakt van de indeling van internaliserende problemen 

zoals de YSR (Achenbach, 1991b; Verhulst et al., 1997) die heeft. In tegenstelling tot de 

verwachtingen blijkt er geen significante invloed van zelfbeeld op internaliserende 

gedragsproblemen te zijn. Daarnaast is er geen invloed van sekse gevonden op internaliserende 

problemen, met uitzondering van lichamelijke klachten waar sekse wel van invloed op is. Er zijn 

verschillende interactie-effecten gevonden die internaliserend probleemgedrag beïnvloeden. Met 

name bij weinig internaliserend probleemgedrag heeft sekse invloed op probleemgedrag op een 

later tijdstip. De resultaten van het onderzoek hebben consequenties voor zowel de theorie als de 

praktijk. Dit onderzoek draagt bij aan de discussie over de wederzijdse relaties tussen het 

zelfbeeld en probleemgedrag. Steeds meer wordt duidelijk dat het zelfbeeld geen oorzaak is van 

probleemgedrag, maar dat dit een gevolg is van probleemgedrag. Voor de praktijk betekent dit 

dat interventies zich niet moeten richten op verbeteren van het zelfbeeld, maar op het aanpakken 

van het probleemgedrag. Toekomstig onderzoek zal zich moeten richten op de wederzijdse relatie 

tussen het zelfbeeld en internaliserende problemen om zo de praktijk meer inzicht te bieden in de 

oorzaken en gevolgen van internaliserend probleemgedrag. 
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Abstract 

In this longitudinal study the influence of self-esteem on internalizing problems 

(anxious/depressed, withdrawn behavior and somatic complaints) in early adolescence is 

investigated. We also studied the influence of gender on the development of internalizing 

problems. A total of 650 adolescents, twelve to sixteen years old, filled out the questionnares on 

internalizing problem behaviour and self-esteem. Problem behavior at T1 seemed to be a 

significant predictor for problem behavior at T3. There was no significant influence of self-

esteem on problem behavior. The only significant effect of gender was found in somatic 

complaints, girls reported more somatic complaints than boys. Some significant interactions were 

found. A low score on problem behaviour in combination with a low self-esteem at the beginning 

of adolescence leads to more problem behaviour at the end of early adolescence. On the other 

hand, when there is a high score on problem behaviour at the beginning of adolescence, a high 

self-esteem is not capable of buffering against a high degree of problem behaviour at the end of 

early adolescence. Gender appears to be  a moderator between self-esteem on schoolperformance 

and anxious and depressive behaviour. In contrast with earlier research we found no maineffect 

of self-esteem on internalizing problems. Limitations and directions for further research are 

discussed. 
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