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VOORWOORD 

 

Deze onderzoeksscriptie is geschreven in het kader van de Master Kinder- en Jeugdpsychologie van 

de Universiteit Utrecht. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat er volgens mij in de 

wetenschappelijke literatuur meer aandacht beesteed zou kunnen worden aan de mate waarin 

jongeren hun seksuele wensen en grenzen kennen en deze aan kunnen geven in een seksuele 

relatie. In de afgelopen 10 jaar zijn jongeren steeds makkelijker gaan denken over seks zonder dat 

de partners veel voor elkaar voelen (De Graaf, Höing, Zaagsma & Vanwesenbeeck, 2007). Uit 

onderzoek blijkt echter dat jongeren die meer ervaring hebben met deze vormen van seks ook 

meer ervaring hebben met seksuele dwang (Edwards, Iritani & Hallfors, 2006). Gezien de invloed 

hiervan op het psychologisch welzijn van jongeren is dit is erg zorgelijk. Om de weerbaarheid van 

jongeren te verstevigen is het belangrijk te onderzoeken welke variabelen hierop van invloed zijn. 

Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennis over de invloed en interactiepatronen tussen de 

ouder-kind relatie, het seksuele zelfbeeld en de seksuele interactiecompetentie van adolescenten 

en jongvolwassenen. 

 

Graag wil ik mijn begeleider Marcel van Aken bedanken voor de goede begeleiding. Hij stond altijd 

klaar voor tips en feedback en was razend snel in het beantwoorden van vragen. Hierdoor verliep 

het zelfstandig werken prettig en leerde ik veel over het proces van onderzoek doen en het 

schrijven van een scriptie.  

 

Hanneke Liefhebber-Koolstra 

Juni 2008 
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SAMENVATTING 

 

In dit onderzoek werd gekeken naar de mogelijke hoofdeffecten van ouderlijke steun, ouderlijke 

kennis van het gaan en staan van het kind en het seksuele zelfbeeld op de seksuele 

interactiecompetentie van het kind. Tevens werden het mogelijke moderatie- en mediatieeffect van 

het seksuele zelfbeeld op de relatie tussen ouderijke steun en kennis en de seksuele 

interactiecompetentie bestudeerd. De seksuele interactiecompetentie is een complex begrip, dat 

onder meer bestaat uit het gevoelig zijn voor de gevoelens en wensen van de ander, het kennen 

van de eigen gevoelens en wensen en het kunnen communiceren en realiseren hiervan (De Graaf, 

2007). Het seksuele zelfbeeld bleek een grotere voorspeller te zijn van de seksuele 

interactiecompetentie dan ouderlijke steun en kennis. Er werden slechts twee moderatie-effecten 

gevonden van het seksuele zelfbeeld, allebei voor jongens in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Deze 

werden gevonden tussen moederlijke kennis en het seksuele zelfbeeld en vaderlijke steun en het 

seksuele zelfbeeld. Er werden geen significante mediatie-effecten gevonden. Het vergroten van het 

seksuele zelfbeeld zou een belangrijke rol kunnen spelen in preventieve hulpverlenings-

programma’s voor potentiële slachtoffers of daders van seksueel overschrijdend gedrag. 
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INLEIDING 

 

De afgelopen 10 jaar zijn Nederlandse jongeren makkelijker gaan denken over seks zonder dat de 

partners veel voor elkaar voelen (De Graaf, Höing, Zaagsma & Vanwesenbeeck, 2007). Vooral in 

stedelijke gebieden denken jongeren permissief over seks zonder gevoelens, en hebben jongeren 

relatief vaak seks met losse partners en seks tegen betaling (De Graaf, et al., 2007; Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst Amsterdam, 2006). In de literatuur worden deze vormen van seks, naast een 

verhoogd risico op seksueel overdraagbare infecties zoals HIV, in verband gebracht met 

grensoverschrijdend gedrag (Edwards, Iritani & Hallfors, 2006). Jongeren die meer ervaring 

hebben met ruilseks hebben meer ervaring met het overschrijden van grenzen van een seksuele 

partner en meer ervaring met seksuele dwang. Gegeven de invloed van seksuele dwang op het 

psychologisch welzijn (Hanson, Saunders, Kilpatrick, Resnick, Crouch & Duncan, 2001; Burnam, 

Stein, Golding, Siegel, Sorenson, Forsythe, & Telles, 1988), is het belangrijk de oorsprong van het 

grensoverschrijdend gedrag te bestuderen.  

Om seksueel contact veilig, prettig en gelijkwaardig te maken, hebben jongeren kennis, 

vaardigheden en attitudes nodig (De Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005). Hierbij valt 

te denken aan het kunnen aanvoelen van de wensen en grenzen van een seksuele partner, het 

kennen van de eigen wensen en grenzen en de vaardigheid om hierover te kunnen onderhandelen. 

In dit onderzoek wordt daarom de seksuele interactiecompetentie onderzocht. Dit is de mate 

waarin jongeren kunnen praten over seks met de partner, de mate van assertiviteit (laten weten 

wat je wilt en vragen wat de ander wil), het kunnen stellen en respecteren van grenzen en de mate 

van zelfverzekerdheid over uiterlijk en prestaties (De Graaf, et al., 2007).  

In de huidige literatuur vindt men veel onderzoeken naar de invloed van ouders op het 

seksuele (risico)gedrag van jongeren. Er is echter weinig bekend over de invloed van ouders op de 

seksuele interactiecompetentie. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat ervaringen in de 

familieomgeving bijdragen aan het functioneren in romantische relaties (Conger, et al., 2000) en 

samenhangen met minder ervaring met betaalde seks, internetseks en seks met losse partners (De 

Graaf, et al., 2007). De Graaf, Meijer, Poelman en Vanwesenbeeck (2005) vonden daarbij een 

significante relatie tussen een warm gezinsklimaat en de seksuele interactiecompetentie. De 

huidige studie is ontworpen om de relatie tussen de invloed van ouders en de seksuele 

interactiecompetentie van het kind verdergaand te onderzoeken, om zo ook een aanvullende 

bijdrage te leveren aan de huidige literatuur.  

Naast de relatie tussen de ouder-kind relatie en de seksuele interactiecompetentie, wordt in 

deze studie gekeken naar de rol van het seksuele zelfbeeld. Een van de hoofd ontwikkelingstaken 

in de adolescentie is het loskomen van de ouders en het verwerven van de eigen autonomie 

(Erickson, 1968). De eigen gevoelens en ideeën over seksualiteit zullen daarmee een steeds 

grotere rol kunnen gaan spelen, evenals het seksuele zelfbeeld. Uit het onderzoek van Dekovic en 

Meeus (1997) blijkt dat adolescenten met een positief zelfbeeld beter in staat zijn om open te 

staan voor anderen en zo ook beter in staat zullen zijn hun gedachten en gevoelens te onthullen. 

Allebei onderdelen van de seksuele interactiecompetentie. In dit onderzoek wordt gekeken naar de 

invloed van het seksuele zelfbeeld op de seksuele interactiecompetentie. Daarnaast wordt gekeken 

naar de invloed van het seksuele zelfbeeld op de relatie tussen de ouder-kind relatie en de 
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seksuele interactiecompetentie. Het seksuele zelfbeeld bestaat uit drie componenten, namelijk de 

mate waarin iemand bezig is met seks, de afwezigheid van schuld- en schaamtegevoelens rondom 

seks en de mate van zelfvertrouwen over het eigen lichaam. Het seksuele zelfbeeld meet dus in 

hoeverre iemand met seks bezig is en in hoeverre iemand zich hier goed bij voelt (De Graaf & 

Vanwesenbeeck, 2006).  

Werner en Ronald (1998) onderstreepten het belang om naast familiefactoren, individuele 

factoren te onderzoeken om zo ons begrip van adolescenten te verbreden. Er is echter geen 

onderzoek bekend naar de rol van het seksuele zelfbeeld op de relatie tussen de ouder-kind relatie 

en de seksuele interactiecompetentie. Zo hopen we ook op dit gebied een aanvullende rol te 

kunnen vervullen op de huidige literatuur. Daarnaast kan deze informatie bijvoorbeeld bijdragen 

aan het opzetten van preventieve hulpverleningsprogramma’s.  

 

De invloed van opvoeding op de seksuele ontwikkeling van het kind 

Zoals eerder genoemd, wordt in dit onderzoek gekeken naar de invloed van de ouder-kind relatie 

op de seksuele interactiecompetentie van het kind. De ouder-kind relatie is echter een breed 

begrip. Daarom zal in dit onderzoek specifieker worden ingegaan op twee dimensies van de 

opvoeding. Baumrind (1971) onderscheidt, in haar onderzoek naar socialisatie, twee 

opvoedingsfactoren: ouderlijke steun en ouderlijke controle. Onder ouderlijke steun valt de mate 

van warmte, affectie, responsiviteit, steun, betrokkenheid en de kwaliteit van communicatie. Onder 

controle valt de mate van autonomie die de jongere wordt toegestaan, de regels die er gelden en 

de manier waarop beslissingen worden genomen (De Graaf, 2007).  

Baumrind construeerde op basis van deze twee dimensies drie typen opvoedingsstijlen. In 

het eerste type, het autoritaire type, oefenen ouders voldoende controle uit, maar scoren ze laag 

op ouderlijke warmte en steun. De nadruk ligt op onbetwiste gehoorzaamheid. De ouders geloven 

dat het kind zonder meer de waarden en normen van de ouders moet accepteren. Er is weinig 

ruimte voor vragen en discussie over de beslissingen, waardoor het kind niet mee leert deken over 

de reden en functionaliteit van grenzen. Op deze manier ontvangt het kind weinig ruimte voor het 

ontwikkelen van de eigen autonomie, normen en waarden. 

In het tweede type, het toegeeflijke type, scoren ouders laag op controle, maar zijn ze juist 

wel warm en zorgzaam. Deze ouders reageren op een liefdevolle, bevestigende en accepterende 

manier op de impulsen en acties van het kind, maar nemen niet hun vormende en corrigerende rol 

aan wanneer het kind verkeerd handelt. Zo krijgt het kind alle ruimte om te doen en laten wat het 

wil, maar wordt het niet aangemoedigd te gehoorzamen en zich te houden aan regels en van 

buitenaf opgestelde normen en waarden.  

Het derde type is het zogenoemde authoritatieve type. Deze ouders maken gebruik van 

hun ouderlijke controle, maar geven het kind ook voldoende warmte en steun. Ze erkennen de 

eigen interesses en uniekheid van het kind en bevestigen de huidige kwaliteiten, maar hanteren 

ook duidelijke regels. Daarbij laten ze ruimte voor vragen en bedenken van het kind, waardoor het 

kind mee leert denken over de reden en functionaliteit van grenzen. Op deze wijze wordt het kind 

gestimuleerd in het ontwikkelen van de eigen autonomie en het vormen van de eigen waarden en 

normen. Een authoritatieve opvoedingsstijl helpt kinderen een bepaalde sociale competentie te 

ontwikkelen die, in de Westerse maatschappij, geassocieerd wordt met succes (Baumrind, 1978).  
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In de huidige literatuur bestaat er veel onderzoek naar de invloed van ouderlijke steun en 

controle op de seksuele ontwikkeling van adolescenten. Zoals eerder genoemd, richt dit onderzoek 

zich voornamelijk op het seksuele (risico)gedrag. Zo werd er een samenhang gevonden tussen de 

mate van ouderlijke steun en controle en een latere leeftijd van de eerste keer gemeenschap 

(Small & Luster, 1994; Danziger, 1995; Pearson, Muller & Frisco, 2006). Adolescenten die meer 

affectie en steun ervaren van hun ouders hebben minder vaak onbeschermde seks, hebben met 

minder partners seksuele gemeenschap, zijn ouder ten tijde van de eerste gemeenschap en maken 

veiligere seksuele beslissingen (Henrich, Brookmeyer, Shrier & Shahar, 2006). Dit geldt voor zowel 

mannelijke als vrouwelijke adolescenten (Luster & Small, 1994).  

Vervroegd seksueel gedrag hangt bij jongens samen met een toegeeflijke opvoedingsstijl 

en bij meisjes met een autoritaire opvoedingsstijl (Kapungu, Holmbeck en Paikoff, 2006). Dit heeft 

vervolgens invloed op de seksuele gezondheid van adolescenten. Er werd een negatieve 

samenhang gevonden tussen een vroeg begin met seks en het gebruik van anticonceptie (Werner 

& Ronald, 1998), waardoor jongeren meer risico lopen op seksueel overdraagbare aandoeningen 

(o.a. Capaldi, Stoolmiller, Clark & Owen, 2002).  

 

Monitoring en de seksuele ontwikkeling van het kind 

Een van de hoofd ontwikkelingstaken in de adolescentie is het loskomen van de ouders en het 

verwerven van de eigen autonomie (Erickson, 1968). Naarmate het kind ouder wordt, zal het 

steeds minder tijd gaan doorbrengen met de ouders en steeds meer tijd met leeftijdsgenoten. Zo 

zal het steeds minder afhankelijk worden van de ouders en steeds meer afhankelijk van 

leeftijdsgenoten (Steinberg & Silverberg, 1986). Het kind zal steeds meer tijd door gaan brengen in 

activiteiten en op plaatsen waarbij de ouders niet aanwezig zijn om het gedrag van hun kind direct 

te kunnen beïnvloeden. Monitoring is dan een effectieve manier voor ouders om controle te 

houden. Monitoring wordt gedefinieerd als de mate waarin ouders kennis hebben van het gaan en 

staan van hun kind (Stattin & Kerr, 2000). Ouders kunnen deze kennis op twee manieren 

vergaren. Ten eerste door hun eigen inspanningen (door te vragen naar de activiteiten van het 

kind of door het opleggen van regels en afspraken) of, ten tweede, doordat het kind dit zelf 

spontaan vertelt. Uit het onderzoek van Stattin en Kerr (2000) blijk dat de spontane onthulling van 

het kind de belangrijkste informatiebron is van ouders. In de adolescentie is het dus niet zozeer de 

ouders die actief controle houden over hun kind, maar de mate waarin het kind zijn of haar 

activiteiten wil onthullen.  

 In de huidige literatuur werd monitoring in verband gebracht met verminderd seksueel 

risicogedrag. Wanneer ouders meer op de hoogte zijn van het gaan en staan van hun kind, heeft 

het kind minder privé contact met de andere sekse (Baptiste, Tolou-Shams, Miller, Mcbride & 

Paikoff, 2007), begint het kind later met seksuele gemeenschap (Hope & Chapple, 2005), heeft het 

minder seksuele partners (Bates, Alexander, Oberlander, Dodge, & Pettit, 2003; Luster & Small, 

1994) en maakt het meer gebruik van anticonceptie zoals condooms (Capaldi, Stoolmiller, Clark & 

Owen, 2002; Luster & Small, 1994; Rodgers, 1999). In dit onderzoek zullen we de relatie tussen 

de kennis van de ouders van het gaan en staan van hun kind en de seksuele interactiecompetentie 

onderzoeken.  
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Ouderlijke steun en kennis en de seksuele interactiecompetentie 

Zoals eerder genoemd, is er in de huidige literatuur weinig onderzoek bekend naar de invloed van 

ouders op de seksuele interactiecompetentie van het kind. Er is echter wel onderzoek bekend naar 

de invloed van ouders op de algemenere sociale interactiecompetentie.  

 In het onderzoek naar de sociale interactiecompetentie, vond Stroufe (1979) een grote 

voorspellende waarde van de relatie met de ouders op de mate waarin adolescenten in staat waren 

hechte relaties aan te gaan. Wanneer kinderen veilig gehecht zijn, bieden ouders het kind de 

zekerheid dat ze het waard zijn om geloofd te worden, om van gehouden te worden en om voor 

gezorgd te worden. Zo heeft de hechting met de ouders invloed op het gevoel van controle op de 

omgeving, wat resulteert in een hoger gevoel van eigenwaarde, meer sociale vaardigheden, minder 

verlegenheid en meer tevredenheid binnen relaties (Kalish & Knudtson, 1976; Bell, Avery, Jenkins, 

Feld & Schoenrock, 1985). Het onderzoek van Dekovic en Meeus (1997) sluit hierbij aan. Zij 

meenden dat ouderlijke steun en acceptatie het kind aanmoedigen de persoonlijke grenzen te 

exploreren en competenties te ontdekken. Ze vonden een positieve relatie tussen ouderlijke 

hechting en sociale vaardigheden, waaronder het krijgen van positieve feedback en kritiek en het 

onderhandelen over wensen en grenzen: onderdeel van de seksuele interactiecompetentie. Crosby, 

DiClemente, Wingood, Cobb, Harrington, Davies, Hook en Oh (2001) vonden bij vrouwelijke 

adolescenten een relatie tussen de ervaren steun van de familie en een hogere frequentie van 

communicatie over seks met de sekspartner: tevens onderdeel van de seksuele 

interactiecompetentie. Tot slot vonden Ryan, Franzetta, Manlove en Holcombe (2007) een relatie 

tussen de mate waarin adolescenten met hun ouders communiceren over het dagelijkse leven en 

de mate waarin ze onderhandelen over anticonceptie bij de eerste keer seks.  

Hoewel het in bovengenoemde onderzoeken om de sociale interactiecompetentie gaat, 

worden er tevens relaties gelegd tussen de ouder-kind relatie en onderdelen van de seksuele 

interactiecompetentie. In de huidige studie wordt deze relatie verder onderzocht.  

 

De rol van het seksueel zelfbeeld 

In het huidige onderzoek onderzoeken we of het zelfbeeld van de adolescent een mogelijke rol 

speelt in de relatie tussen de ouder-adolescent relatie en de relatie met leeftijdsgenootjes. Het 

seksuele zelfbeeld wordt hier gedefinieerd als de mate waarin iemand bezig is met seks en in 

hoeverre iemand zich hier goed bij voelt (De Graaf & Vanwesenbeeck, 2006). 

 

De ouder-kind relatie en het seksuele zelfbeeld 

De ontwikkeling van het zelfbeeld vindt, volgens de hechtingtheorie van Bowlby (1980), plaats in 

de context van de aanvankelijke relatie tussen verzorger en kind. Op basis van de ervaringen in de 

relatie met de ouders, vormt het kind een innerlijk werkmodel over het zelf en anderen. Het 

(gevormde) zelfbeeld en het beeld van anderen beïnvloeden vervolgens de latere relaties in het 

leven (Furman, Brown & Feiring, 1999). In dit kader, beïnvloedt het werkmodel niet alleen het 

concept van het eigen gedrag en eigenwaarde, maar dient het ook als een mentaal concept waarop 

kinderen hun verwachtingen over het gedrag van hechtingsfiguren baseren (Clark & Symons, 

2000). Kinderen die veel emotionele steun en liefde ervaren, en positief beoordeeld worden door 

hun ouders, zullen een hoger gevoel van eigenwaarde hebben en meer geloven dat ze het waard 
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zijn om geliefd te worden (Dekovc & Meeus, 1997). In tegenstelling, kinderen die minder 

emotionele steun ervaren en vaker negatief beoordeeld worden, hebben een lager gevoel van 

eigenwaarde (Ho & Lempers, 1995).  

Wat betreft het seksuele zelfbeeld, vond O’Koon (1997) een significante relatie tussen de 

relatie met de ouders en het zelfbeeld, in het bijzonder het lichaamsbeeld en de seksuele attitude.  

 

Het seksuele zelfbeeld en de interactiecompetentie 

In de adolescentie worden vriendschappen gekarakteriseerd door gelijkheid, intiem delen, en 

zelfonthulling (Berndt, 1990). Volgens Dekovic en Meeus (1997) zullen adolescenten, die een 

positief zelfbeeld ontwikkelen, beter in staat zijn zulke vriendschappen op te bouwen en open te 

staan voor anderen. Ze zullen meer voorbereid zijn op het onthullen van gedachten en gevoelens, 

dan adolescenten met een laag gevoel van eigenwaarde. Kortom, gevoelens van eigenwaarde 

kunnen de ontwikkeling van voldoening gevende relaties met leeftijdsgenoten bewerkstelligen en 

de ontwikkeling van de seksuele interactiecompetentie beïnvloeden.  

Dit sluit aan bij de theorie van Collins en Stroufe (1999). Zij beweerden dat een 

opvoedingsstijl zoals de authoritatieve, gekenmerkt door aandacht en toegankelijkheid, het 

zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde zal vergroten waardoor de adolescent meer 

zelfvertrouwen zal hebben in het nieuwe domein van romantische relaties en ervaringen. De 

adolescent zal beter in staat zijn de eigen wensen en grenzen te kennen en aan te geven. Dit 

beïnvloedt vervolgens weer de kwaliteit van relaties. Uit de resultaten van hun onderzoek bleek dat 

het zelfconcept van de adolescent significant gerelateerd was aan zowel de betrokkenheid als de 

kwaliteit van relaties met leeftijdsgenootjes. Adolescenten met een positiever zelfconcept haalden 

meer voldoening uit relatie met leeftijdsgenoten. Ook Bouchey en Furman (2006) verwachtten dat 

wanneer ouders effectief controle uitoefenen over de activiteiten van hun kinderen, de kinderen 

zich gesteund zullen voelen en de sociale competentie ontwikkelen die nodig is om te 

onderhandelen in romantische relaties. Deze samenhang wordt duidelijker naarmate de adolescent 

ouder wordt en aspecten van hechting en verzorging belangrijker worden in een relatie (Furman & 

Wehner, 1997).  

Samenvattend kan gezegd worden dat de relatie met de ouders invloed blijkt te hebben op 

het zelfbeeld, welke vervolgens weer invloed heeft op de interactiecompetentie. In dit onderzoek 

wordt dit mediatie-effect ook verwacht voor het seksuele zelfbeeld. De relatie met de ouders heeft 

mogelijke invloed op het seksuele zelfbeeld van het kind, wat vervolgens weer invloed zal hebben 

op de seksuele interactiecompetentie.  

Daarnaast is het mogelijk dat bij kinderen met een hoog seksueel zelfbeeld de effecten van 

ouderlijke steun en kennis op de seksuele interactiecompetentie duidelijker zijn dan bij kinderen 

met een laag seksueel zelfbeeld. Mogelijk omdat deze kinderen meer openstaan voor anderen  

(Dekovic & Meeus, 1997) en dus ook meer zullen luisteren naar de adviezen van hun ouders. In dit 

onderzoek wordt daarom explorerend gekeken naar het mogelijke moderatoreffect van het 

seksuele zelfbeeld op de relatie tussen ouderlijke steun en kennis en de seksuele 

interactiecompetentie.  
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Dit onderzoek 

In de huidige literatuur bestaat er veel onderzoek naar de invloed van ouderlijke steun en 

monitoring op het seksuele gedrag van adolescenten. Er is echter weinig onderzoek bekend naar 

de invloed van ouderlijke steun en kennis op de seksuele interactiecompetentie, noch over de 

invloed van het seksuele zelfbeeld op deze relatie. Doel van dit onderzoek is daarom het 

bestuderen van de hoofdeffecten van ouderlijke steun, de mate waarin ouders op de hoogte zijn 

van het gaan en staan van hun kind en het seksuele zelfbeeld op de seksuele 

interactiecompetentie. Daarnaast worden het mogelijke modererende en medierende effect van het 

seksuele zelfbeeld onderzocht. Er werd gekozen om naast adolescenten ook jong volwassenen in 

de leeftijd van 18 tot 25 jaar te onderzoeken. De jongvolwassenheid wordt gekarakteriseerd door 

grote veranderingen in relationele rollen (Arnett, 2000). Een van de belangrijkste veranderingen in 

deze periode is het herformuleren van de eigen rol binnen het gezin van herkomst en het 

aannemen van de rol van onafhankelijke volwassene (Rauer & Volling, 2007). Het bestuderen van 

zowel adolescenten als volwassenen kan ons een uniek inzicht geven in hoe, over alle leeftijden 

heen, ouderlijke steun en kennis en het seksuele zelfbeeld in relatie staan tot de seksuele 

interactiecompetentie. 

 Het eerste doel van dit onderzoek is het bestuderen van de hoofdeffecten van de ervaren 

steun en kennis van de ouders en het seksuele zelfbeeld op de seksuele interactiecompetentie. Op 

basis van de bovengenoemde literatuur is de eerste hypothese dat ouderlijke steun, ouderlijke 

kennis en het seksuele zelfbeeld elk afzonderlijk een significant hoofdeffect zullen hebben op de 

seksuele interactiecompetentie.  

Het tweede doel van dit onderzoek is het bestuderen van het modererende effect van het 

seksuele zelfbeeld op de relatie tussen de ervaren steun en kennis van de ouders en de seksuele 

interactiecompetentie. De hypothese is dat ouderlijke steun en kennis sterkere voorspellers zijn 

voor de seksuele interactiecompetentie in adolescenten met een hoog seksueel zelfbeeld dan in 

adolescenten met een lager seksueel zelfbeeld (zie figuur 1). 

Ten derde wordt het mediatie-effect onderzocht van het seksuele zelfbeeld in de relatie 

tussen ouderlijke steun en kennis en de seksuele interactiecompetentie. Rauer en Volling (2007) 

vonden in hun onderzoek dat jong volwassenen, die zowel een hoge mate van ouderlijke steun als 

ouderlijke controle ervaren, een hoger zelfbeeld hadden. Zelfbeeld was vervolgens weer negatief 

gecorreleerd met conflicten en jaloezie in romantisch relaties. De derde hypothese is daarom dat 

het seksuele zelfbeeld een significant mediatie-effect zal hebben op de relatie tussen de ervaren 

steun en kennis van de ouders en de seksuele interactiecompetentie (zie figuur 1).  

Bij elk van deze onderzoeksvragen worden de sekseverschillen bestudeerd, zowel voor de 

ouders als de adolescenten en jongvolwassenen.  
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Figuur 1. Schematisch weergave van de verwachte interactie-effecten  

 

 

 

 
Verwachte mediatie-effect  

Verwachte interactie-effect  

 
 
 
 

METHODE VAN ONDERZOEK 

Onderzoeksvraag 

Het eerste doel van dit onderzoek is het bestuderen van de hoofdeffecten van ouderlijke steun, 

ouderlijke kennis en het seksuele zelfbeeld in relatie tot de seksuele interactiecompetentie van 

adolescenten en jongvolwassenen. Daarnaast wordt er gekeken naar het moderatie- en mediatie-

effect van het seksuele zelfbeeld op de relatie tussen ouderlijke steun en kennis en de seksuele 

interactiecompetentie. De volgende drie onderzoeksvragen werden geformuleerd: (1) is er sprake 

van een hoofdeffect van ouderlijke steun, ouderlijke kennis van het gaan en staan van het kind of 

het seksuele zelfbeeld op de seksuele interactiecompetentie bij adolescenten en jongvolwassenen, 

(2) is er sprake van een moderator-effect van het seksuele zelfbeeld op de relatie tussen ouderlijke 

steun en kennis enerzijds en de seksuele interactiecompetentie anderzijds, en (3) is er sprake van 

een mediatie-effect van het seksuele zelfbeeld op de relatie tussen ouderlijke steun en kennis 

enerzijds en de seksuele interactiecompetentie anderzijds? Bij elk van deze onderzoeksvragen 

werd gekeken naar zowel de verschillen in leeftijd als de sekseverschillen, zowel voor de ouders als 

de adolescenten of jongvolwassenen. 

 

Respondenten 

De steekproef bestond in totaal uit 4820 proefpersonen tussen de 12 en 25 jaar, waaronder 2333 

jongens (M=18,1, SD=3,6) en 2487 meisjes (M=17,9, SD=3,6). Dit betekent dat 48,4% van de 

steekproef mannelijk was en 51.6 procent vrouwelijk. Om onderscheid te kunnen maken tussen de 

invloed van ouderlijke steun, ouderlijke controle en het seksuele zelfbeeld in relatie tot de seksuele 

interactiecompetentie per levensfase, is er gekozen om de respondenten onder te verdelen in drie 

leeftijdsgroepen: vroege adolescentie (12-14 jaar), late adolescentie (15-17 jaar) en 

jongvolwassenheid (18-25 jaar). 21.2 procent van de jongens viel in de eerste leeftijdscategorie, 

Steun en kennis  
van de ouders 

 
Interactiecompetentie 

Seksueel zelfbeeld 
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22.7 procent in de tweede categorie en 56.1 procent in de laatste leeftijdscategorie. Van de 

meisjes was 22.5 procent in de vroege adolescentie, 24.8 procent in de late adolescentie en 52.6 

procent jongvolwassen.  

Wat betreft etnische achtergrond was 85.2 procent van de jongeren Nederlands, 2.8 

procent Marokkaans, 3.3 procent Turks, 2.8 procent Surinaams, 1.7 procent Antilliaanse en 4.1 

kwam uit andere niet-westerse landen. 13.3 procent van de respondenten woonde in zeer 

stedelijke gebieden.  

 

Onderzoeksopzet 

Deze studie is onderdeel van een cross-sectioneel onderzoek naar de seksuele gezondheid van 

jongeren van 12 tot 15 jaar. Respondenten werden zowel op aselecte als selecte wijze geworven, 

via middelbare scholen en de Gemeentelijke Basisadministraties (GBA) van verschillende 

gemeenten. 24% van de respondenten beantwoorde de oproep tot deelname aan het onderzoek. 

Er werd nagegaan of deze groep qua samenstelling afweek van de landelijke populatie. Dit werd 

gedaan door de aselecte geworven steekproef te vergelijken met de Nederlandse populatie 

jongeren op sekse, leeftijd, etniciteit, stedelijkheid, religie, verdeling over verschillende 

opleidingstypen en binnen de jongeren die geen onderwijs volgen, verdeling qua opleidingsniveau. 

Op al deze punten bleek de steekproef onvoldoende overeen te komen met de populatie. Omdat 

bepaalde subgroepen in deze steekproef te klein zouden zijn om hier uitspraken over te kunnen 

doen, werden allochtone jongeren en homo- en biseksuele jongeren extra bij geworven. Daarnaast 

heeft een aantal GGD-en ervoor gekozen om binnen de eigen regio een extra groep jongeren te 

benaderen. Ten slotte, werd de steekproef opgeschoond, dat wil zeggen dat respondenten die naar 

het onafhankelijke oordeel van twee verschillende onderzoekers te veel inconsistente antwoorden 

gaven uit de steekproef werd verwijderd. Ook respondenten die het overgrote deel van de 

vragenlijst niet hadden ingevuld en jongeren van 25 jaar en ouder werden verwijderd.  

 De vragenlijsten werden vervolgens elektronisch opgestuurd. De respondenten konden de 

vragenlijsten via internet bereiken en invullen. Op deze manier kreeg elke respondent alleen die 

vragen die bij zijn of haar ervaring en situatie pasten. Op de scholen werd de vragenlijst klassikaal 

ingevuld in computerlokalen. De jongeren in de buitenschoolse steekproef kregen een brief met 

daarin de oproep naar de website te gaan waarop de vragenlijst zich bevond en deze in te vullen. 

Alle respondenten kregen een eigen gebruikersnaam en een wachtwoord om in te loggen. Aan deze 

wachtwoorden was uitsluitend te zien of de respondent geworven was via de scholen, via de GBA 

of via een aanvullende steekproef (De Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005). 

 Er werd veel informatie verzameld via de vragenlijsten. Voor dit onderzoek werd slechts 

gebruik gemaakt van de vragenlijsten die ouderlijke steun, ouderlijke kennis, de seksuele 

interactiecompetentie en het seksuele zelfbeeld maten.  

  

Meetinstrumenten 

Ouderlijke steun 

De mate van ouderlijke steun werd gemeten aan de hand van een selectie van 8 vragen uit het 

onderzoek van Rispens, Hermans en Meeus (1996). De vragen onderzoeken de mate waarin de 

adolescent steun/affectie en responsiviteit ervaart van zijn of haar ouders. Dit werd voor zowel de 



  14 

vader als moeder afzonderlijk gemeten. Respondenten beantwoorden de vragen op  een vijf-

punten schaal, van ‘helemaal niet’ tot ‘heel erg veel’ en van ‘sterk niet mee eens’ tot ‘helemaal 

mee eens’. Voorbeelden van deze vragen zijn: (1) ‘mijn vader/moeder helpt mij goed wanneer ik 

het moeilijk heb’ en (2) ‘mijn vader/moeder laat me vaak weten dat ze van me houdt’. Cronbach’s 

alpha is .69. 

 

Ouderlijke kennis  

De mate van ouderlijke kennis werd gemeten aan de hand van zes vragen uit het onderzoek van 

Rispens, Hermans en Meeus (1996). De vragen onderzoeken de mate waarin de ouders op de 

hoogte zijn van het gaan en staan van hun kind. Dit werd voor zowel de vader als moeder 

afzonderlijk gemeten. De vragen waren als volgt: (1) hoeveel wist je vader/moeder van wie je 

vrienden zijn, (2) hoeveel wist je vader/moeder van waar je bent na schooltijd, (3) hoeveel wist je 

vader/moeder van wat je doet in je vrije tijd? Respondenten beantwoorden de vragen op een vijf-

punten schaal, van ‘helemaal niet’ tot ‘heel erg veel’ en van ‘sterk niet mee eens’ tot ‘helemaal 

mee eens’. Cronbach’s alpha is .70. 

 

Het seksuele zelfbeeld 

Het seksuele zelfbeeld werd gemeten aan de hand van een tiental vragen. De vragen onderzochten 

een drietal componenten, namelijk (1) de mate waarin iemand bezig is met seks (preoccupatie), 

(2) de afwezigheid van schuld- en schaamtegevoelens rondom seks en (3) de mate van 

zelfvertrouwen over het eigen lichaam. Voorbeelden van deze vragen zijn: (1) ik denk aldoor aan 

seks, (2) ik denk dat ik best aantrekkelijk ben, (3) ik ben tevreden over hoe mijn geslachtsdelen er 

uit zien, (4) ik ben nog niet aan seks toe (inverse) en (5) ik voel me schuldig als ik seksuele 

gevoelens heb (inverse). Respondenten beantwoorden de vragen op een vijfpunten schaal, van 

‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. De vragen vormen met elkaar de schaal ‘seksueel 

zelfbeeld’. De vragen kwamen uit het onderzoek van Van Fulpen en collega’s (2002) en het 

onderzoek van Brugman en collega’s (1995). De vragen over het lichaamsbeeld werden ontwikkeld 

door De Graaf (2005). Cronbach’s alpha is .80. 

 

Seksuele interactiecompetentie met de laatste partner 

De seksuele interactiecompetentie werd gemeten aan de hand van 14 vragen. De vragen 

onderzochten een viertal componenten, namelijk (1) de mate van communicatie (met de partner 

kunnen praten over wat ze wel of niet willen doen, over zwangerschap, voorbehoedsmiddelen en 

eerdere seksuele ervaringen), (2) de mate van assertiviteit (laten weten wat je zelf of vragen naar 

wat de ander lekker vindt), (3) de mate van controle (dingen doen die je zelf of je partner eigenlijk 

niet wilde) (inverse), en (4) de mate van zelfvertrouwen (mate van onzekerheid over het eigen 

uiterlijk tijdens het vrijen en de angst om het niet goed te doen) (inverse). Respondenten 

beantwoorden de vragen op een vijfpunten schaal, van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee 

oneens’. De vragen vormen met elkaar de schaal ‘seksuele interactiecompetentie’. De mate van 

communicatie werd gemeten aan de hand van zes vragen uit het onderzoek van Bakker, 

Vanwesenbeeck en Zimbile (2003) en aangevuld met vragen uit het onderzoek van Van Empelen 

en Kok (2005). De mate van assertiviteit werd, net als de mate van controle en zelfvertrouwen 
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gemeten aan de hand van nieuw ontwikkelde vragen gebaseerd op de onderzoeken van Brugman, 

et al. (1995), Van Fulpen, et al. (2002) en Vanwesenbeeck (2001). Cronbach’s alpha is .80. 

 

 

RESULTATEN 

Verschil tussen jongens en meisjes 

In tabel 1 staan de gemiddelden en standaard deviaties van alle variabelen voor de 3 

leeftijdscategorieën (12-14 jaar, 15-17 jaar en 18-24 jaar), zowel voor jongens en meisjes. Voor 

alle leeftijdscategorieën afzonderlijk hebben jongens een hoger seksueel zelfbeeld dan meisjes. 

Wat betreft ouderlijke steun en kennis, werden er tevens sekseverschillen gevonden. Meisjes geven 

meer aan dan jongens, dat hun moeder op de hoogte is van hun gaan en staan buiten het gezin. 

Dit lijkt toe te nemen naarmate ze ouder worden. In de leeftijd van 15-17 jaar, ervaren jongens 

echter meer kennis en steun van hun vader dan meisjes. 

 
 
Tabel 1. Verschil tussen jongens en meisjes op ervaren de ouderlijke steun en kennis, het seksuele zelfbeeld en 
de interactiecompetentie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

***p<.001, ** p< .01, *  p< .05   
 

  Mjongens Mmeisjes t 

12-14 jaar Relatie met de vader    

 Steun 3.30 (.68) 3.22 (.76) 1.74 

 Kennis 2.19 (.56) 2.17 (.57) .64 

 Relatie met de moeder    

 Steun 3.49 (.55) 3.50 (.55) -.34 

 Kennis 2.45 (.49) 2.59 (.43) -4.99*** 

 Seksueel zelfbeeld 3.22 (.62) 2.79 (.62) 10.69*** 

 Interactiecompetentie 3.76 (.75) 3.74 (.75) .19 

     

15-17 jaar Relatie met de vader    

 Steun 3.18 (.73) 3.05 (.82) 2.79** 

 Kennis 2.20 (.58) 2.08 (.61) 3.32** 

 Relatie met de moeder    

 Steun 3.42 (.56) 3.40 (.65) .67 

 Kennis 2.46 (.49) 2.61 (.43) -5.44*** 

 Seksueel zelfbeeld 3.69 (.58) 3.38 (.65) 8.02*** 

 Interactiecompetentie 4.12 (.65) 4.12 (.62) .05 

     

18-24 Relatie met de Vader    

      Steun 3.05 (.77) 3.04 (.90) .24 

      Kennis 2.25 (.59) 2.24 (.63) .61 

 Relatie met de moeder    

      Steun 3.33 (.63) 3.37 (.73) -1.52 

      Kennis 2.55 (.49) 2.68 (.48) -7.37*** 

 Seksueel zelfbeeld 3.99 (.51) 3.80 (.55) 9.27*** 

 Interactiecompetentie 4.37 (.52) 4.36 (.54) .45 
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Correlaties tussen de variabelen 

In tabel 2 staan de correlaties tussen alle variabelen, zowel voor jongens als meisjes, verdeeld 

over de 3 leeftijdscategorieën. De resultaten zullen per leeftijdscategorie worden besproken.  

 

 

Tabel 2.  Correlaties tussen alle variabelen voor zowel jongens als meisjes 

   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

12-14 jaar 1 Kennis van de vader 1 .56** .62** .27** -.02 .22* 

 2 Steun van de vader .46** 1 .34** .59** .02 .08 

 3 Kennis van de moeder .55** .17** 1 .38** -.15** .23* 

 4 Steun van de moeder .21** .49** .39** 1 -.11* -.01 

 5 Seksueel zelfbeeld -.03 .00 -.05 .01 1 .34** 

 6 Interactiecompetentie  .01 .17 .04 .13 .29** 1 

        

15-17 jaar 1 Kennis van de vader 1 .58** .47** .18** -.08 .15** 

 2 Steun van de vader .52** 1 .23** .47** -.10* .10 

 3 Kennis van de moeder .65** .25** 1 .41** -.03 .07 

 4 Steun van de moeder .21** .52** .29** 1 .05 .06 

 5 Seksueel zelfbeeld -.07 -.02 -.05 .08 1 .51** 

 6 Interactiecompetentie  .02 -.02 .05 .05 .42** 1 

        

18-24 jaar 1 Kennis van de vader 1 .63** .48** .30** .00 .10** 

 2 Steun van de vader .53** 1 .27** .55** .02 .09** 

 3 Kennis van de moeder .64** .25** 1 .50** -.03 .11** 

 4 Steun van de moeder .25** .53** .32** 1 .04 .10** 

 5 Seksueel zelfbeeld -.08** -.03 -.07* .03 1 .42** 

 6 Interactiecompetentie  .12** .12** .11** .11** .39** 1 

***p<.001, ** p< .01, *  p< .05   
Correlaties voor jongens staan onder de diagonaal, voor meisjes erboven (per leeftijdsgroep) 
 

 

In de vroege adolescentie (12-14 jaar), hangt het seksuele zelfbeeld samen met de seksuele 

interactiecompetentie, zowel voor jongens (r=.29, p<.01) als meisjes (r=.34, p<.01). Wat betreft 

ouderlijke steun en kennis, hangt de mate waarin ouders op de hoogte zijn van het gaan en staan 

van hun kind samen met de seksuele interactiecompetentie van meisjes. Het seksuele zelfbeeld 

bleek beïnvloed te worden door de relatie met de moeder. Zowel de mate waarin de moeder op de 

hoogte is van het gaan en staan van hun kind, als de mate waarin ze hun affectie en bevestiging 

toont, heeft een positieve invloed op het seksuele zelfbeeld van meisjes. Voor jongens werden er 

geen significante relaties gevonden tussen de relatie met de ouders en het seksuele zelfbeeld of de 

interactiecompetentie. 

In de late adolescentie (15-17 jaar), hangt het seksuele zelfbeeld opnieuw samen met de 

seksuele interactiecompetentie, zowel bij jongens (r=.42, p<.01) als meisjes (r=.51, p<.01). Wat 

betreft de invloed van ouderlijke steun en ouderlijke kennis, werd er voor jongens geen invloed 

gevonden van de relatie met de ouders op het seksuele zelfbeeld of de seksuele 

interactiecompetentie. Voor meisjes bleek echter de mate van steun van de vader positief 
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gerelateerd te zijn aan het seksuele zelfbeeld. Daarbij bleek dat hoe meer de vader op de hoogte 

was van het gaan en staan van zijn dochter, hoe hoger haar seksuele interactiecompetentie was.  

 Ook in de jongvolwassenheid hangt het seksuele zelfbeeld samen met de seksuele 

interactiecompetentie, zowel bij jongens (r=.39, p<.01) als meisjes (r=.42, p<.01). Voor jongens 

werden er positieve correlaties gevonden tussen ouderlijke steun, ouderlijke kennis en het seksuele 

zelfbeeld en de seksuele interactiecompetentie. Wat betreft het seksuele zelfbeeld, bleek de mate 

waarin beide ouders op de hoogte waren van het gaan en staan van hun zoon, een positief verband 

te hebben met het seksuele zelfbeeld. Ten tweede bleek zowel ouderlijke steun als ouderlijke 

kennis positief gerelateerd te zijn aan de seksuele interactiecompetentie. Dit laatste gold ook voor 

meisjes. Voor meisjes werden er echter geen relaties gevonden tussen ouderlijke steun en kennis 

en het seksuele zelfbeeld of de seksuele interactiecompetentie.  

 

Hoofd- en interactie-effecten van ouderlijke steun en kennis en het seksuele zelfbeeld 

De mogelijke hoofd- en moderatoreffecten van ouderlijke steun, ouderlijke kennis en het seksuele 

zelfbeeld werden onderzocht met behulp van een hiërarchische lineaire regressie. Er werden aparte 

analyses uitgevoerd voor de relatie met de moeder en de relatie met de vader. Kennis werd 

ingevoerd in stap 1, steun in stap 2 en seksueel zelfbeeld in stap 3. Interactie termen werden 

gevormd door gestandaardiseerde scores van kennis, steun en het seksueel zelfbeeld met elkaar te 

vermenigvuldigen. Deze werden vervolgens ingevoerd in stap 4 en 5. Hieronder worden de 

resultaten besproken. 

 

 

Tabel 3. Interactie-effecten van ouderlijke steun en controle en het seksuele zelfbeeld 

  Interactiecompetentie 

  Relatie met de vader Relatie met de moeder 

  βj βm βj βm 

12-14 jaar Kennis -.12 .27* -.01 .31** 

 Steun .25* -.04 .04 -.14 

 Seksueel zelfbeeld .33** .37** .35** .37*** 

 Kennis x seksueel zelfbeeld -.01 .10 .03 -.07 

 Steun x seksueel zelfbeeld -.10 .08 -.20 .03 

      

15-17 jaar Kennis .11 .08 .08 .04 

 Steun -.06 .06 -.01 -.01 

 Seksueel zelfbeeld .43*** .50*** .41*** .51*** 

 Kennis x seksueel zelfbeeld -.01 -.05 -.02 -.04 

 Steun x seksueel zelfbeeld -.04 .01 .08 -.01 

      

18-24 jaar Kennis .08 .06 .02 .10** 

 Steun .01 .05 .05 .05 

 Seksueel zelfbeeld .39*** .42*** .40*** .42*** 

 Kennis x seksueel zelfbeeld .02 .06 .11** .03 

 Steun x seksueel zelfbeeld .09* -.05 .01 -.05 

***p<.001, ** p< .01, *  p< .05 
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Hoofdeffecten van ouderlijke steun en kennis en het seksuele zelfbeeld 

In tabel 3 staan de hoofdeffecten van ouderlijke steun, ouderlijke kennis en het seksuele zelfbeeld 

op de seksuele interactiecompetentie. Ten eerste wordt er gekeken naar de hoofdeffecten van 

ouderlijke steun en ouderlijke kennis op de seksuele interactiecompetentie. Wat betreft meisjes, 

bleek, in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, de mate van kennis van beide ouders een hoofdeffect te 

hebben op de seksuele interactiecompetentie. Dit betekent dat hoe meer de ouders op de hoogte 

zijn van het gaan en staan van hun dochter, hoe gevoeliger het meisje is voor de gevoelens en 

wensen van de ander en hoe beter ze in staat is haar eigen gevoelens en wensen te kennen en 

deze te verwezenlijken. In de leeftijd van 18 tot 24 jaar, werd nogmaals een hoofdeffect gevonden 

van kennis van de moeder op de seksuele interactiecompetentie van meisjes (dit keer niet van de 

vader). Voor ouderlijke steun, werd er alleen een hoofdeffect gevonden van steun van de vader op 

de seksuele interactiecompetentie van jongens in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. 

 Ten tweede werd er gekeken naar het hoofdeffect van het seksuele zelfbeeld op de 

seksuele interactiecompetentie. Het seksuele zelfbeeld blijkt, voor elke leeftijdscategorie 

afzonderlijk, een grotere voorspeller van de seksuele interactiecompetentie dan ouderlijke steun of 

ouderlijke kennis.  

 

Moderatie-effecten tussen ouderlijke steun en kennis en het seksuele zelfbeeld 

Het moderatie-effect werd onderzocht met behulp van de hierboven genoemde analyse 

(hiërarchische lineaire regressie). Er werden slechts twee moderatie-effecten gevonden van het 

seksuele zelfbeeld. Voor jongens werd, in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, een significant moderatie-

effect gevonden van het seksuele zelfbeeld op de relatie tussen vaderlijke steun en de seksuele 

interactiecompetentie. Dit betekent dat bij jongens met een hoger seksueel zelfbeeld, de ervaren 

steun van de vader meer invloed heeft op de seksuele interactiecompetentie dan bij jongens met 

een laag seksueel zelfbeeld. Hetzelfde werd gevonden voor de mate waarin de moeder op de 

hoogte is van het gaan en staan van haar zoon. Bij jongens met een hoger seksueel zelfbeeld, is de 

relatie tussen de kennis van de moeder en de seksuele interactiecompetentie hoger, dan bij 

jongens met een lager seksueel zelfbeeld. Er werden geen moderatie-effecten gevonden van het 

seksuele zelfbeeld voor meisjes. 

 

Het seksuele zelfbeeld als mediator 

Om een mediatie-effect aan te kunnen tonen van het seksueel zelfbeeld moet allereerst voldaan 

worden aan drie criteria (zie Baron & Kenny, 2006). Er moet een significante relatie zijn tussen de 

ouderlijke steun en kennis (de voorspeller) en het seksueel zelfbeeld (de mediator), tussen het 

seksueel zelfbeeld en de seksuele interactiecompetentie en tot slot tussen ouderlijke steun en 

kennis en de seksuele interactiecompetentie. Als deze relaties significant zijn, en de relatie tussen 

ouderlijke steun en kennis en de seksuele interactiecompetentie afneemt wanneer er gecontroleerd 

wordt voor het seksuele zelfbeeld, dan kan er gesproken worden van mediatie. Als laatste stap, 

kan dan de Sobel test worden uitgevoerd om te kijken of de daling in het verband tussen ouderlijke 

steun en kennis en de seksuele interactiecompetentie significant is (zie Preacher & Hayes, 2006).  
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Het mediatie-effect van het seksuele zelfbeeld 

Uit de resultaten blijkt dat alleen de relatie tussen vaderlijke steun en de seksuele 

interactiecompetentie voldoet aan de eerste drie criteria. Om zeker te zijn van een mediatie-effect 

werd, met behulp van een partiële correlatie, gecontroleerd voor het seksuele zelfbeeld. Uit de 

resultaten blijkt dat er sprake is van een toename in de relatie tussen vaderlijke steun en de 

seksuele interactiecompetentie voor jongens, wanneer gecontroleerd wordt voor het seksuele 

zelfbeeld. Voor meisjes blijft deze relatie gelijk. Er is dus geen sprake van een mediatie-effect van 

het seksuele zelfbeeld. 

 

 

Tabel 4. Mediatie-effect van het seksuele zelfbeeld 

 Interactiecompetentie 

 Niet- gemedieerd model Gemedieerd modelª 

Vaderlijke steun r r 

Jongens .068** .087** 

Meisjes .089** .089*** 

ª Gecontroleerd voor seksueel zelfbeeld 
*** p< .001, **  p< .01, * p<.05 
 

 

DISCUSSIE 

 

In de literatuur is er veel informatie te vinden over de invloed van ouders op het seksuele 

(risico)gedrag van kinderen. Er is echter weinig onderzoek bekend naar de invloed van ouders op 

de seksuele interactiecompetentie. Dit is de mate waarin jongeren met een seksuele partner 

kunnen praten over seks, de mate van assertiviteit (laten weten wat je wilt en vragen wat de ander 

wil), het kunnen stellen en respecteren van grenzen en de mate van zelfverzekerdheid over 

uiterlijk en prestaties (De Graaf, et al., 2007). Het huidige onderzoek is ontworpen om de relatie 

tussen ouderlijke steun en kennis en de seksuele interactiecompetentie te onderzoeken. Daarnaast 

is er ook gekeken naar de rol van het seksuele zelfbeeld in deze relatie. Deze relaties werden 

onderzocht op sekseverschillen, zowel bij de ouders als de jongeren, en voor elk van de drie 

leeftijdsgroepen (vroege adolescentie, late adolescentie en jongvolwassenheid).  

 Het eerste doel van dit onderzoek was het bestuderen van de relaties tussen ouderlijke 

steun en kennis, het seksuele zelfbeeld en de seksuele interactiecompetentie. De hypothese was 

dat de mate van ouderlijke steun, de kennis van het gaan en staan van het kind en het seksuele 

zelfbeeld elk afzonderlijk in relatie zouden staan met de seksuele interactiecompetentie. In 

tegenstelling tot de verwachtingen werden echter, over alle leeftijden heen, weinig relaties 

gevonden tussen ouderlijke steun en de seksuele interactiecompetentie en ouderlijke kennis en de 

seksuele interactiecompetentie. Voor jongens bleek, alleen in de vroege adolescentie, vaderlijke 

steun samen te hangen met de seksuele interactiecompetentie. Voor meisjes werd, in de jonge 

adolescentie, een relatie gevonden tussen ouderlijke kennis en de seksuele interactiecompetentie. 

Daarbij werd, in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, een enkele relatie gevonden tussen de mate waarin 

de moder op de hoogte was van het gaan en staan van haar dochter en de seksuele 

interactiecompetentie van het meisje (dit keer echter niet van de vader).  
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Niet significante relaties tussen ouderlijke steun en kennis en de seksuele 

interactiecompetentie kunnen mogelijk verklaard worden door de toenemende invloed van 

leeftijdsgenootjes in de adolescentie. Furman, Simon, Shaffer en Bouchey (2002) vonden in hun 

onderzoek dat de ervaringen met leeftijdsgenootjes de verwachtingen in romantische relaties 

beïnvloeden. Door ervaringen op te doen met leeftijdsgenootjes leren kinderen en adolescenten 

hoe een relatie in elkaar steekt met iemand die in status en macht aan hen gelijk is. Ze leren hoe 

beslissingen gemaakt worden en hoe macht verdeeld wordt, wanneer de ander een 

leeftijdsgenootjes is in plaats van een ouder. Vooral in de vroege adolescentie blijken de ervaringen 

met leeftijdsgenootjes meer invloed te hebben dan ouders. 

 Een tweede mogelijke verklaring voor de niet significante relaties tussen ouderlijke steun 

en kennis en de seksuele interactiecompetentie, is dat kinderen mogelijk door andere 

opvoedingsvariabelen worden beïnvloed. Zo valt te denken aan de manier waarop ouders hun 

eigen relatie modellen en de ideeën over sekserollen die de ouders (onbewust) overbrengen 

(Tolman, Impett, Tracy & Michael, 2006). Ook valt te denken aan de mate van ouder-kind 

communicatie over seks (Dutra, Miller & forehand, 1999; Fisher, 2001).  

 Een derde reden is van methodologisch aard. In dit onderzoek werd een lineaire relatie 

verondersteld tussen ouderlijke steun en kennis en de seksuele interactiecompetentie. Volgens 

Baumrind (1978) is er echter een bepaalde balans nodig tussen ouderlijke steun en controle, 

waarbij er ook sprake kan zijn van te veel steun of betrokkenheid. Een toenemende mate van 

steun en controle kan een positieve invloed hebben op de seksuele interactiecompetentie tot op 

een optimaal niveau. Bij meer steun en controle zou de positieve invloed hiervan weer af kunnen 

nemen. In dit onderzoek is hier echter niet op getoetst.  

Met betrekking tot de relatie tussen het seksuele zelfbeeld en de seksuele 

interactiecompetentie, bleek het seksuele zelfbeeld over alle leeftijden heen significant de seksuele 

interactiecompetentie te beïnvloeden. Opvallend was dat het seksuele zelfbeeld, over alle leeftijden 

heen, een belangrijke voorspeller was dan ouderlijke steun en kennis. Jongens hadden daarbij, 

over alle leeftijden heen, een hoger seksueel zelfbeeld dan meisjes. Dit sluit aan bij eerder 

onderzoek. Een meta-analyse van Kling, Hyde, Showers en Buswell (1999) documenteerde dat er 

tijdens de vroege adolescentie sekseverschillen ontstaan in het zelfbeeld waarbij jongens een beter 

zelfbeeld ontwikkelen dan meisjes.  

Het tweede doel van dit onderzoek was het bestuderen van het moderatie-effect van het 

seksuele zelfbeeld op de relatie tussen ouderlijke steun en kennis en de seksuele 

interactiecompetentie. De hypothese was dat ouderlijke steun en kennis meer invloed zouden 

hebben op de seksuele interactiecompetentie bij adolescenten met een hoog seksueel zelfbeeld dan 

bij adolescenten met een laag seksueel zelfbeeld. Er werden echter slechts twee moderatie-

effecten gevonden, allebei voor mannelijke jongvolwassen. Deze werden gevonden tussen 

moederlijke kennis en het seksuele zelfbeeld en vaderlijke steun en het seksuele zelfbeeld. Dit 

betekent dat wanneer jongens een hoger seksueel zelfbeeld hebben, er een sterker verband 

bestaat tussen (1) vaderlijke steun en de seksuele interactiecompetentie en (2) de mate waarin 

moeder op de hoogte is van het gaan en staan van haar zoon en de seksuele 

interactiecompetentie. Deze verbanden zijn echter zo klein dat er weinig gesproken kan worden 

van een algemeen moderatoreffect van het seksuele zelfbeeld. Dit komt doordat er weinig verband 
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werd gevonden tussen ouderlijke steun en kennis en de seksuele interactiecompetentie. Het 

seksuele zelfbeeld is op zich de sterkste voorspeller.  

 Tot slot, werd in dit onderzoek gekeken naar het mediatie-effect van het seksuele zelfbeeld 

in de relatie tussen ouderlijke steun, ouderlijke kennis en de seksuele interactiecompetentie. De 

derde hypothese was dat het seksuele zelfbeeld een significant mediatie-effect zou hebben op de 

relatie tussen ouderlijke steun en kennis en de seksuele interactiecompetentie. Er werden echter 

geen significante mediatie-effecten gevonden.  

Een mogelijke verklaring voor de ontbrekende mediatie- en moderatie-effecten kan de 

ontbrekende invloed zijn van ouderlijke steun en kennis op de seksuele interactiecompetentie.  

 Bij het overdenken van de resultaten van dit onderzoek is het belangrijk bewust te zijn van 

een aantal beperkingen. Ten eerste is dit onderzoek cross-sectioneel van karakter wat betekent dat 

het alleen inzicht kan geven in het verband tussen ouderlijke steun en kennis, het seksuele 

zelfbeeld en de interactiecompetentie. Er kunnen echter geen conclusies worden getrokken over de 

causaliteit van de variabelen. Zo lijken de resultaten te suggereren dat adolescenten en 

jongvolwassen met een hoger seksueel zelfbeeld een beter interactiecompetentie ontwikkelen, in 

vergelijking met adolescenten en jongvolwassenen met een lager seksueel zelfbeeld. Het is echter 

mogelijk dat een hoger seksueel zelfbeeld ook kan voortkomen uit de invloed van positieve 

kwaliteit van romantische relaties (Dekovic & Meeus, 1997; Miller, Christensen & Olson, 1987). 

Daarbij moet men rekening houden met transactionele effecten. Een relatie wordt altijd beïnvloed 

door beide betrokkenen. Wanneer men meer wil weten over de causaliteit van de relaties, zal men 

longitudinaal onderzoek moeten uitvoeren.  

Een tweede beperking van dit onderzoek is dat de resultaten gebaseerd zijn op de 

zelfrapportage van adolescenten en jongvolwassenen. Er werd echter geen aandacht geschonken 

aan de beleving van de ouders. Hierdoor zijn de resultaten geheel afhankelijk van het inzicht en de 

beleving van de respondenten, waardoor er een vertekening kan optreden over de werkelijke 

ouder-kind relatie. Om dit te voorkomen zou in vervolg onderzoek zowel de beleving van de ouders 

als van de adolescent onderzocht kunnen worden. 

 Tot slot, wordt in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen in Nederland. Deze kunnen cultureel echter veel van elkaar verschillen, 

bijvoorbeeld op het gebied van geloofsbeleving. Werner en Ronald (1998) vonden, in hun 

onderzoek naar de invloed van individuele en gezinsfactoren op de seksuele attitudes van 

adolescenten, een grote invloed van religieuze participatie. Religie kan een kader vormen 

waarbinnen het kind zijn of haar normen en waarden ontwikkelt. Ook kan het een kader vormen 

van sociale steun en bemoedigen in het behouden van de eigen normen en waarden. Dit zou in 

vervolg onderzoek nader onderzocht kunnen worden.  

Tevens dient men rekening te houden met de toenemende invloed van leeftijdsgenootjes in 

de adolescentie. Naarmate de adolescent ouder wordt, wordt hij of zij steeds minder afhankelijk 

van ouders en steeds meer afhankelijk van leeftijdsgenootjes (Steinberg & Silverberg, 1986). Ook 

wanneer adolescenten geen hechte relatie hebben met hun ouders, hebben vrienden meer invloed 

op het seksuele gedrag (Metzler, Noell, Biglan, Ary, & Smolkowski, 1994). In vervolg onderzoek 

zou de invloed van de relatie met de ouders vergeleken kunnen worden met de invloed van 

vrienden.  
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Los hiervan is de belangrijkste conclusie van dit onderzoek dat het seksuele zelfbeeld een 

belangrijke invloed heeft op de mate waarin jongeren gevoelig zijn voor de wensen en grenzen van 

de ander, en de mate waarin ze hun eigen gevoelens en wensen kennen en deze kunnen 

communiceren en realiseren. Het seksuele zelfbeeld zou daarom een belangrijke rol kunnen spelen 

in de ontwikkeling van preventieve hulpverleningsprogramma’s voor potentiële slachtoffers of 

daders van seksueel overschrijdend gedrag. 
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