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Samenvatting – De hoofdvraag die in deze longitudinale studie centraal staat is: wat is de richting 

van het verband tussen problematisch internetgebruik (PIG) en psychosociaal welbevinden, te weten 

depressie, eenzaamheid, sociale angst en zelfbeeld. Meer specifiek is onderzocht in hoeverre er 

empirische steun bestaat voor het cognitieve-gedragsmodel van Davis. De eerste hypothese is dat vooraf 

bestaande psychosociale problemen een toename in (toekomstig) PIG voorspellen. De tweede 

onderzochte hypothese is dat bij jongeren die PIG hebben ontwikkeld de psychosociale problemen 

zullen verergeren. Tevens wordt exploratief onderzocht of er een verband is tussen type internetter 

(omnivoor, chatter, online gamer) en PIG en tussen type internetter en psychosociaal welzijn. De twee 

hypothesen zijn onderzocht door longitudinaal multilevel analyses uit te voeren. De data zijn in 2006, 

2007 en 2008 verzameld onder middelbare scholieren in Nederland tussen de 11 en 17 jaar oud door 

middel van het afnemen van de vragenlijst ‘Monitor Internet en Jongeren’. De gevonden resultaten uit 

de longitudinale analyses ondersteunen het cognitieve-gedragsmodel van Davis. Depressie blijkt de 

sterkste voorspeller voor PIG, gevolgd door eenzaamheid. Omgekeerd voorspelt PIG een afname in het 

psychosociaal welzijn van jongeren, te weten sociale angst, zelfbeeld, depressie en eenzaamheid. Er zijn 

geen significante verbanden gevonden tussen type internetter en PIG en tussen type internetter en 

psychosociaal welzijn. Voor eerstgenoemde betekent dit, dat type internetter geen toename in PIG over 

een periode van 1 of 2 jaar later voorspelt. Het uitblijven van een verband tussen type internetter en 

psychosociaal welzijn impliceert dat het veelvuldig of juist het onthouden van bepaalde internetfuncties 

niet zal leiden tot een toename of afname van het psychosociaal welbevinden in de toekomst.  

 

Inleiding 

 Het internet is voor het grote publiek nog een relatief nieuw medium. De grondslag van het internet ligt 

echter al in 1969. In de jaren ’80 stapte het zogenaamde ARPANET over op een nieuwe technische vorm en 

daarmee was de geboorte van het huidige internet een feit (Microsoft Encarta, 2009). De echte doorbraak bij het 

grote publiek kwam echter pas in 1996. Sindsdien is het internet niet meer weg te denken uit ons dagelijkse 

leven. In 2008 heeft ruim 90% van de Nederlandse bevolking tussen de 12 en 75 jaar toegang tot het internet, dit 

in vergelijking met 1998 toen het percentage rond de 15% lag. De meeste personen (77%) blijken (bijna) 

dagelijkse gebruikers (CBS.nl, 2008). Het percentage jongeren dat gebruikt maakt van internet (99.8%) is de 

1MSN is sinds enkele jaren van naam veranderd en heet tegenwoordig Windows Live Messenger, maar door de bekendheid 

van de afkorting MSN (Microsoft Network) wordt in dit paper de afkorting MSN gebruikt. Tevens worden bij het gebruik van het 

begrip MSN of Msn-en ook de concurrerende instant messaging programma’s bedoeld.  

 
 



laatste drie jaar constant gebleven. Gemiddeld zaten 1ste en 2de klassers van het voortgezet onderwijs tussen 2006 

en 2008 vijf dagen per week op het internet. Van deze groep gaf ongeveer 40% aan dit dagelijks te doen. De 

populairste activiteiten zijn het zoeken van informatie (surfen), het versturen van e-mails, het downloaden van 

films en muziek, het spelen van games en het populaire Msn-en1. Opvallend is dat meer dan één uur van de 

totale tijd online per dag wordt besteed aan MSN. In de meeste gevallen gaat het om contact met vrienden die ze 

dezelfde dag nog hebben gezien. Van alle activiteiten die in de vrije tijd worden ondernomen staat het internet na 

contact met familie op de tweede plaats (Van Rooij, Meerkerk, Schoenmakers, Van den Eijnden en Van de 

Mheen, 2008). Er kan dus geconcludeerd worden dat het internet tot één van de belangrijkste 

vrijetijdsbestedingen van jongeren behoort.   

De groep adolescenten, tussen de 11 en 17 jaar oud, die als problematische internetgebruiker aangeduid 

kan worden betreft 3 á 4 procent van de Nederlandse jongeren. In absolute waarden komt dit neer op ongeveer 

24.000 á 32.000 jongeren (Rooij et al., 2008). Andere landen laten overeenkomstige of hogere prevalentiecijfers 

zien; onderzoek naar internetverslaving onder Finse jongeren, die dagelijks het internet gebruiken, laat een 

prevalentiecijfer van 4.6% zien (Kaltiala-Heino, Lintonen, & Rimpela, 2004). Onder Italiaanse en Griekse 

jongeren is een prevalentiecijfer van respectievelijk 5.4% (Pallanti, Bernardi & Quercioli, 2006) en 8.2% 

gevonden (Siomos, Dafouli, Braimiotis, Mouzas & Angelopoulos, 2008). Uit onderzoek in Amerika zijn 

prevalentiecijfers tussen de 5.8% en 8.1% gevonden (Morahan-Martin & Schumacher, 2000). In Azië zijn de 

hoogste cijfers gerapporteerd. Percentages van 8% tot en met 14% blijken niet ongewoon (Park, Kim & Cho, 

2008; Yang & Tung, 2004). Het gevonden verschil tussen de prevalentiecijfers in de verscheidene landen kan 

niet alleen worden toegeschreven aan culturele factoren en het aantal internetaansluitingen. De hoofdoorzaak ligt 

hoogstwaarschijnlijk in de diverse definities die gebruikt zijn betreffende het begrip internetverslaving en de 

verschillende onderzochte populaties. 

 In Nederland komt problematisch internetgebruik (PIG) vaker voor onder jongens, onder lager 

opgeleide adolescenten en onder allochtone jongeren. Verdere verschillen tussen Pig-ers en niet-Pig-ers zijn dat 

eerstgenoemde vaker en langer online zijn, te weten 20 uur per week ten opzichte van 10 uur, dat Pig-ers vaker 

een computer op de eigen kamer hebben en dat Pig-ers over het algemeen meer gebruik maken van de 

mogelijkheden van het internet. Er zijn diverse aanwijzingen dat PIG vooral samenhangt met het spelen van 

online games (voornamelijk MMORPGs), het gebruik van MSN, het creëren en onderhouden van profielsites 

(Hyves, MySpace) en online erotica (Meerkerk, Van den Eijnden, & Garretsen, 2006,). 

 

Ondanks de positieve aspecten van het internet (Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay & 

Scherlis, 1998) is uit onderzoek gebleken dat bepaalde individuen zich te veel aangetrokken kunnen voelen tot 

het internet, resulterend in negatieve gevolgen voor het psychosociale welzijn (Beard en Wolf, 2001; Caplan, 

2002; Caplan, 2007; Davis, 2001; Morahan-Martin, 2003; Ybarra, Alexander & Mitchell, 2005). De idee dat 

internet een verslavend medium is, is in verscheidene studies echter ter discussie gesteld. Griffiths (2000a) zegt 

dat de meeste individuen die het internet excessief gebruiken niet afhankelijk zijn van het internet zelf, maar het 

als een medium gebruiken om andere verslavingen (bv. seks, gokken) te bevredigen. Shaffer, Hall, en Van der 

Bilt (2000) schrijven: “internet addiction may be misleading as a category in which to group all problems with 

excessive computer or internet use”. Aan de andere kant zijn er ook auteurs die wel over internetverslaving 

spreken (Griffiths, 2000b), omdat sommige internetgebruikers functies gebruiken die alleen door het internet 

geboden worden en niet door andere media, zoals massively multiplayer online role-playing games 

(MMORPGs). Ongeacht de discussie of het internet als medium verslavend is of niet, blijft het een feit dat 

bepaalde mensen een ongezonde afhankelijkheid hebben ten opzichte van het internet (Beard & Wolfs, 2001). In 

deze studie zal de term PIG worden gebruikt om deze ongezonde afhankelijkheid ten opzichte van het internet te 



benoemen. Veel voorkomende maten die gebruikt worden om PIG te meten zijn de Internet Addiction Test 

(IAT), de Generalized Problematic Internet Scale (GPIS), de Young’s Internet addiction scale (IAS), de Online 

Cognition Scale (OCS) en de Compulsive Internet Use Scale (CIUS). De meeste van deze schalen zijn niet 

algemeen geaccepteerd, gevalideerd of getest in een grote populatie (Meerkerk, et al., 2009). In deze studie zal 

gebruik gemaakt worden van de CIUS. De CIUS is echter wel getest in meerdere grote populaties en vertoont 

een hoge interne consistentie en de validiteit met criteria variabelen is goed (Meerkerk, Van den Eijnden, 

Vermulst, & Garretsen, 2009). Criteria van de CIUS zijn teruggetrokkenheid, controleverlies, preoccupatie, 

conflict en coping. Deze criteria zijn grotendeels gelijk aan de criteria voor pathologisch gokken (DSM-IV) en 

gedragsverslavingen.  

De afgelopen twee decennia hebben onderzoekers afdoende bewijs gevonden voor de associatie tussen 

psychosociaal welzijn en PIG. Verscheidene studies hebben een significant positieve correlatie gerapporteerd 

tussen eenzaamheid en negatieve gevolgen van internet gebruik (Amichai-Hamburger, Ben-Artzi, 2003; Caplan, 

2002; Caplan, 2003; Morahan-Martin & Schumacher, 2003). De hypothese is dat eenzame jongeren zich 

waarschijnlijk vaker op internet zullen terugtrekken in de hoop daar wel vriendschappen en sociale contacten te 

vinden, andere sociale interactiepatronen, zoals instant messaging, e-mail en sociale netwerken en om meer 

controle te hebben over de eigen presentatie. Uit Caplan’s (2007) onderzoek blijkt echter dat wanneer er 

gecontroleerd wordt voor sociale angst, de relatie tussen eenzaamheid en PIG niet langer significant is. Sociale 

angst blijkt een directe significante voorspeller voor PIG. De resultaten uit het onderzoek suggereren dat 

iemands gedachten over en houdingen ten opzichte van face-to-face interacties en online sociale interacties 

belangrijke mediatoren zijn voor de relatie tussen sociale angst en PIG. Sociale angst verklaart zelfs toegevoegde 

variantie, bovenop de verklaarde variantie door eenzaamheid. Verdere empirische ondersteuning voor de relatie 

tussen psychosociaal welbevinden en PIG komt uit cross-sectioneel onderzoek van Kim en Davis (2008). Een 

laag niveau van zelfvertrouwen blijkt een sterke positieve voorspeller voor PIG. Deze bevindingen worden 

ondersteund door eerder onderzoek van Armstrong (2000). Pig-ers hebben slechtere sociale vaardigheden en een 

lager zelfvertrouwen in vergelijking met niet-Pig-ers, implicerend dat Pig-ers het internet gebruiken als een 

ontsnappings- of compensatievorm. De aard van de relatie tussen zelfvertrouwen en PIG is echter onduidelijk.  

Volgens de intimiteitstheorie van Reis en Shaver uit 1988 zou internetgebruik het psychosociaal welzijn 

kunnen verzwakken of versterken, afhankelijk van de mogelijkheid om tot een dagelijks betekenisvol contact 

met vrienden te komen. Adolescenten die hun online tijd voornamelijk gebruiken voor sociale interacties met 

vrienden en/of familie zullen naar verwachting geen afwijkende niveaus van welzijn ervaren (Morgan & Cotton, 

2003). Deze hypothese wordt ondersteund door verscheidene onderzoeken. Personen die het internet zeer 

frequent gebruiken om te communiceren met vrienden en/of familie ervaren weinig negatieve implicaties zoals 

PIG. Dit in tegenstelling tot jongeren die het internet gebruiken om nieuwe vrienden te maken. Zij hebben een 

relatief hogere PIG-score. Belangrijk hierbij is wellicht dat jongeren die zich eenzaam en/of sociaal angstig 

voelen, relatief vaker met mensen zullen communiceren die ze niet goed kennen (Kim & Davis, 2008; 

Valkenburg & Peter, 2007).  

In het begin van het bestaan van internet waren het vooral de ‘computernerds’ die gebruik maakten van 

het internet. Vaak sociale buitenbeentjes, die de computer gebruikten voor sociale contacten (Shotton, 1991). 

Veel van hen gebruikten het internet om te ontsnappen aan de maatschappelijke druk en ongemakken. Online 

vonden ze een wereld waar ze konden worden geaccepteerd en waar hun technische vaardigheden gebruikt 

konden worden om sociaal aanzien te verkrijgen (Morahan-Martin & Schumacher, 2003). Dit beeld van de 

stereotype internetter uit de jaren tachtig is sinds de opkomst van het internet voor velen nog steeds de aanleiding 

om een relatie te leggen tussen internetgebruik en psychosociaal welbevinden. De resultaten uit onderzoeken die 

deze relatie hebben onderzocht laten inderdaad een negatief verband zien. Echter, de richting van dit verband is 



onzeker. Twee mechanismen kunnen immers verantwoordelijk zijn voor de gevonden relatie tussen 

internetgebruik en psychosociaal welbevinden. PIG leidt tot een afname van het psychosociale welbevinden 

versus personen met een laag psychosociaal welbevinden hebben een grotere kans op het ontwikkelen van PIG. 

Deze tegenstelling is ook terug te vinden in de theorievorming rondom de relatie tussen internetgebruik en 

psychosociaal welbevinden. Onderzoek op dit gebied is relatief schaars, voornamelijk door het gebrek aan 

empirisch testbare theorieën die verklaren hoe PIG is geassocieerd met psychosociaal welbevinden (Caplan, 

2002). De meest gebruikte conceptuele benadering van PIG is het ‘internet verslavingsperspectief’ (Beard & 

Wolf, 2001). Het ‘internet verslavingsperspectief’ typeert PIG als een gedragsverslaving, gelijk van karakter als 

andere impuls control disorders zoals gokken en eetstoornissen (Shapira, Lessig, Goldsmith, Szabo, Lazoritz, 

Gold, Stein, 2003).  

In 2001 heeft Davis een cognitieve-gedragstheorie geïntroduceerd voor PIG. Davis karakteriseert PIG 

als méér dan een gedragsverslaving. Hij schetst PIG als een onderscheidend patroon van internetgerelateerde 

cognities en gedragingen die zich uiten in dagelijkse problemen. Davis onderscheidt twee vormen van PIG: 

specifiek en gegeneraliseerd. Onder specifiek PIG wordt het overmatig gebruiken of misbruik maken van 

content-specifieke functies van het internet (bv. gamen, Msnen) verstaan. Deze functies worden door 

alternatieven overgenomen als het individu geen toegang meer heeft tot het internet. Gegeneraliseerd PIG 

(GPIG) wordt geschetst als een multidimensionaal misbruik of overmatig gebruik van het internet dat resulteert 

in negatieve persoonlijke en zakelijke consequenties. Symptomen van GPIG zijn slecht aangepaste cognities 

(self-focused rumination, self-doubt, low self-efficacy en negative self-appraisals) en gedragingen gerelateerd 

aan internetgebruik die niet gekoppeld zijn aan enige specifieke inhoud (bv. teruggetrokkenheid). De cognitieve-

gedragstheorie stelt voor dat PIG cognities en gedragingen eerder gevolgen dan oorzaken zijn van 

psychopathologie (bv. depressie en sociale angst). Met andere woorden, vooraf bestaande psychosociale 

problemen, in combinatie met gerelateerde slecht aangepaste cognities, veroorzaken PIG cognities en 

gedragingen, met als gevolg dat een adolescent terecht komt in een vicieuze cirkel, wat leidt tot verergering van 

de psychosociale problemen.  

Het model van Davis wijkt sterk af van eerdere empirische onderzoeken. Resultaten uit het tweejarig 

longitudinale onderzoek van Kraut et al. (1998) laten namelijk een heel ander beeld zien. Jongeren die 

voorafgaande aan het onderzoek al een verhoogd niveau van eenzaamheid en depressie vertoonden voelden zich 

niet méér tot het internet aangetrokken dan jongeren met een normaal niveau van psychosociaal welzijn. 

Vervolgens bleek echter wel dat naargelang jongeren meer gebruik maakten van internet ze een grotere afname 

van het psychosociaal welbevinden rapporteerden. Longitudinaal onderzoek door Van den Eijnden, Meerkerk, 

Vermulst, Spijkerman, en Engels (2008) laat een vergelijkbaar resultaat zien. De resultaten laten zien dat 

gevoelens van eenzaamheid negatief gerelateerd zijn aan Msn-en zes maanden later. Anders gezegd gaan 

adolescenten met een hoog niveau van eenzaamheid minder gebruik maken van MSN dan jongeren met een laag 

niveau van eenzaamheid. Eenzame jongeren lijken een vermijdende copingstijl erop na te houden, waarbij 

communicatie met anderen juist wordt vermeden. Tevens laten de resultaten zien dat jongeren meer depressieve 

gevoelens rapporteerden als ze veel gebruik maakten van MSN. Dit betekent dat het overmatig gebruik maken 

van MSN mogelijk leidt tot een afname van het psychosociale welzijn. Kortom, de resultaten van Kraut et al. en 

Van den Eijnden et al. laten een ander verband zien tussen PIG en psychosociaal welbevinden dan het model van 

Davis. In het model van Davis ligt de oorzaak van PIG in de vooraf aanwezige psychosociale problemen, waarna 

de problemen zullen verergeren. Uit de resultaten van Van den Eijnden et al. en Kraut et al. blijkt dat juist het 

frequent gebruik maken van inhoudspecifieke functies van het internet (bv. MSN), zonder vooraf aanwezige 

psychosociale problemen, leiden tot een afname van het psychosociaal welzijn. Hierbij moet echter nog 

opgemerkt te worden dat de negatieve gevolgen voor het psychosociale welbevinden uit het onderzoek van Kraut 



et al (2002) na verloop van tijd verdwenen (Kraut, et al., 2002). Toevoegend, Wästlund, Norlander en Archer 

(2001) hebben in herhaalonderzoek van de studie van Kraut et al. ook geen ondersteuning gevonden voor de 

hypothese dat internetgebruik leidt tot een afname van het psychosociaal welzijn.  

 

Sinds 2006 loopt het jaarlijks terugkerende onderzoek ‘Monitor Internet en Jongeren’ naar het 

internetgebruik van jongeren tussen de 11 en 17 jaar. Het doel van deze studie is om meer te weten te komen 

over wat jongeren doen op het internet. Op deze manier wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de mogelijke 

gevolgen van het internetgebruik voor het welbevinden van jongeren. In 2006 zijn op basis van de data van de 

´Monitor internet en Jongeren´ cross-sectionele analyses verricht naar de relatie tussen PIG en psychosociaal 

welzijn. Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren dat Pig-ers worden gekenmerkt door een lager 

niveau van psychosociaal welbevinden, te weten depressieve gevoelens, eenzaamheid negatief zelfbeeld en 

sociale angst. Door de afwezigheid van longitudinale data konden de resultaten van 2006 nog geen uitsluitsel 

geven over de vraag in hoeverre psychosociaal welbevinden oorzaak of gevolg is van PIG. Vanwege dit gebrek 

wordt met deze huidige studie getracht om meer inzicht in dit verband te krijgen. De onderzoeksvraag die in 

deze studie centraal staat is: wat zijn de psychosociale oorzaken en gevolgen van problematisch internetgebruik 

onder adolescenten? Daarbij zullen de volgende hypothesen worden getoetst (deze hypothesen zijn in 

overeenstemming met de cognitieve-gedragstheorie van Davis): 

   

H1 – een vooraf aanwezig laag niveau van psychosociaal welbevinden, voorspelt een toename in 

(toekomstig) problematisch internetgebruik.  

 

H2 – bij jongeren die PIG hebben ontwikkeld zal het psychosociaal welzijn in de toekomst verder 

afnemen.  

 

 
Methode 

Procedure en steekproef 

In januari en februari 2006 is op tien scholen voor het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) de eerste 

meting uitgevoerd. Het gemiddelde antwoordpercentage in de klassen is 92.4%. Dit heeft geresulteerd in 2111 

participanten. Van deze groep is de gemiddelde leeftijd 13.57 (SD .78), is 48.0% meisje, is 81.6% van 

Nederlandse afkomst en is 49.2% afkomstig van het VMBO. 

De tweede meting is in januari en februari 2007 uitgevoerd op negen scholen voor het voortgezet 

onderwijs onder dezelfde groep jongeren als uit 2006 en onder nieuwe instromers in klas 1 van het voortgezet 

onderwijs. Het antwoordpercentage op klasniveau is 91.7%. Dit heeft geleid tot 2035 participanten. De 

gemiddelde leeftijd is 14.00 (SD 1.08), 49.4% is meisje, 77.7% is van Nederlandse afkomst en 41.1% is 

afkomstig van het VMBO. 

De laatste meting is in maart en april 2008 uitgevoerd op 12 scholen voor het voorgezet onderwijs onder 

dezelfde groep jongeren als uit de voorgaande metingen, onder nieuwe instromers en in de vierde klas. Het 

antwoordpercentage in de klassen is 89.8%. Dit heeft geresulteerd in 3241 participanten. De gemiddelde leeftijd 

is 14.14 (SD 1.11), 51.5% is meisje, 78.5% is van Nederlandse afkomst en 33.8% is afkomstig van het VMBO. 

Het totaal aantal jongeren dat zowel aan meting één als aan meting twee heeft deelgenomen is 583. Het 

aantal jongeren dat aan meting twee en aan meting drie heeft deelgenomen is 1027 en het aantal leerlingen dat 

aan de eerste en de derde meting heeft deelgenomen is 424.  



In de longitudinale studie Monitor Internet en Jongeren is een geclusterde steekproef uitgevoerd. Eerst 

zijn scholen geselecteerd op basis van hun gemeente, gevolgd door de urbanisatiegraad en type onderwijs 

(Basis/VMBO/HAVO/VWO). Binnen de scholen zijn geen random steekproeven getrokken om de klassen en de 

leerlingen te selecteren. De data zijn in 2006, 2007 en 2008 verzameld onder jongeren tussen de 10 en 17 jaar 

door middel van het afnemen van een vragenlijst tijdens een lesuur op school. Om de samenstellingen van de 

groepen gelijk te houden zijn de basisschoolleerlingen van analyse uitgesloten. Hierdoor zijn in totaal 1773 

basisschoolleerlingen uitgesloten. Tevens zijn leerlingen die over de jaren heen van schoolniveau of klas zijn 

veranderd uit de data verwijderd, evenals leerlingen die op de verschillende meetmomenten afwijkende waarden 

op de achtergrond variabelen hebben ingevuld (bv. T1-meisje, T2-jongen). 

De toestemming voor deelname aan het onderzoek is verkregen van de jongeren zelf, van hun ouders 

(via een ‘passive informed consent’ brief) en van verantwoordelijken op scholen. Daarnaast is de privacy van de 

leerlingen gewaarborgd door de ingevulde vragenlijsten door de leerlingen zelf in een envelop te laten stoppen 

en deze te verzegelen.  

 

Meetinstrumenten  

 

Achtergrond variabelen 

In de vragenlijst ‘Monitor Internet en Jongeren’ zijn leerlingen naar de volgende sociaaldemografische 

kenmerken gevraagd: sekse, leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit. Voor sekse geldt: 0=jongen en 1=meisje. 

Leeftijd is gemeten door de jongeren naar hun geboortedatum te vragen. Het opleidingsniveau is verdeeld in 

twee categorieën, te weten laag (VMBO) en hoog (HAVO/VWO). Hierbij geldt: 0=‘VMBO’ (voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs) 1=‘HAVO’ (hoger algemeen voortgezet onderwijs)/‘VWO’ (voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs). Etniciteit is gedefinieerd conform de standaarddefinitie van het CBS (Centraal 

Bureau voor Statistiek). Hierbij geldt: 0=autochtoon en 1=allochtoon.  

 

Problematisch Internetgebruik 

Om het problematisch internetgebruik (PIG) onder jongeren te meten is gebruik gemaakt van de 

Compulsive Internet Use Scale (CIUS). De CIUS bestaat uit 14 vragen en meet de mate waarin internetten een 

vorm van compulsief gedrag is geworden. Een hoge score betekent dat jongeren moeite hebben om te stoppen 

met internetten, continu met internet bezig zijn, ook als ze niet achter de computer zitten en ze voelen zich slecht 

als ze lang niet kunnen internetten (Meerkerk, 2007). De antwoordcategorieën zijn ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, 

‘vaak’ en ‘zeer vaak’ van toepassing. De betrouwbaarheid is hoog en varieert in deze studie tussen .86 en .88 . 

De validiteit van de CIUS is voldoende (Meerkerk et al., 2009). 

 

Psychosociaal welbevinden 

Het psychosociaal welbevinden van de jongeren is gemeten aan de hand van vier kenmerken, te weten 

depressie, eenzaamheid, sociale angst en zelfbeeld. Depressie is gemeten aan de hand van de Depressive Mood 

List (DML) bestaande uit 6 items (Kandel & Davies, 1986), vertaalt door Engels en zijn collega’s. Jongeren zijn 

gevraagd naar in hoeverre ze bepaalde gevoelens hebben gehad in de laatste 12 maanden. De 

antwoordcategorieën zijn ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘zeer vaak’ van toepassing. De DML heeft in deze 

studie een goede interne consistentie, Cronbach’s alpha variërend tussen .80 en .82.  

Het kenmerk eenzaamheid is gemeten aan de hand van de Nederlandse versie van de UCLA Loneliness 

Scale (10 items) (Russell, Peplau, & Cutrona, 1980). De jongeren zijn gevraagd naar in hoeverre ze bepaalde 

ervaringen hebben gehad. De antwoordcategorieën zijn ‘klopt helemaal niet’, ‘klopt niet’, ‘klopt soms wel, soms 



niet’, ‘klopt wel’, ‘klopt helemaal’. De interne consistentie van deze schaal is hoog, Cronbach’s alpha variërend 

tussen .83 en .87. 

Sociale angst is gemeten door twee subschalen van de vertaalde Social Anxiety Scale for Children-

Revised (SASC-R) (10 items) (Greca & Stone, 1993). Jongeren zijn gevraagd naar hoe sterk ze bepaalde 

ervaringen hebben gehad. De antwoordcategorieën zijn ‘helemaal niet’, ‘bijna niet’, ‘een beetje’, ‘best wel’, 

‘heel erg’. De schaal heeft een goede betrouwbaarheid, Cronbach’s alpha variërend tussen .86 en .88. 

Zelfbeeld is gemeten door de Nederlandse versie van de Rosenberg’s Self-Esteem Scale (10 items)  

(Rosenberg, 1989). De jongeren zijn gevraagd naar in hoeverre ze bepaalde gevoelens bij hen vinden passen. De 

antwoordcategorieën zijn ‘past helemaal niet bij mij’, ‘past eigenlijk niet bij mij’, ‘past een beetje bij mij’, ‘past 

goed bij mij’. De schaal heeft een goede betrouwbaarheid, Cronbach’s alpha variërend tussen .84 en .87.  

Ontbrekende waarden bij vragen over problematisch internetgebruik en psychosociaal welbevinden zijn 

geen probleem voor de analyse. Het percentage ontbrekende waarden komt niet boven de 1.5% uit.  

 

Omnivoren, Chatters en Gamers 

In de vragenlijst zijn de adolescenten gevraagd naar de activiteiten die ze op het internet doen. Een 

exploratieve factoranalyse is uitgevoerd (Tabel 1) om verschillende groepen internetgebruikers te definiëren. 

Deze analyse heeft geresulteerd in drie verschillende groepen, te weten een groep jongeren met een voorkeur 

voor downloaden, MSN en profielsites (bv. Hyves, MySpace). Zij gebruiken diverse mogelijkheden van het  

Tabel 1 Exploratieve factoranalyse internetfunctie 
 2006 2007 2008 
     1     2     3     1     2     3     1     2     3 
Downloaden  .73 .01 .14 .75 -.04 .15 .70 -.02 .26 
MSN .73 -.04 .02 .73 .01 -.02 .77 .05 -.07 
Profielsites  .56 .30 -.28 .56 .31 -.40 .72 .11 -.20 
Habbo hotel -.04 .79 -.03 .01 .77 .08 .02 .82 -.06 
Chatten in chatroom  .12 .73 .11 .03 .77 .04 .08 .68 .17 
Online games  .04 .18 .95 .07 .16 .92 -.04 .11 .94 
Opmerking. Principal Component Analyse, varimax rotatie, 3 components extracted en 58%, 63%, 63% verklaarde variantie 
1 = omnivoren, 2 = chatters , 3 = online gamers  
 

internet en worden als omnivoren gedefinieerd. Een tweede groep jongeren, met een voorkeur voor chatten (in 

een chatbox met mensen die ze niet (goed) kennen) en Habbo hotel (online gemeenschap), gebruikt het internet 

voornamelijk voor het leggen van sociale contacten met vooral onbekende personen. Deze groep wordt 

gedefinieerd als chatters. De derde groep gebruikt het internet hoofdzakelijk voor online gamen en kan dus als 

online gamers worden omschreven. Online gamen omvat massive multiplayer online role playing games 

(MMORPGs), online multiplayer games en browsergames. MMORPG zijn games waar grote massa’s mensen 

tegelijk, zonder maximum, in dezelfde wereld op hetzelfde moment aan het spelen zijn (bv. World of Warcraft). 

Bij ‘gewone’ online multiplayer games spelen meerdere personen, met een maximum, in dezelfde setting op 

hetzelfde moment (bv. Call of Duty). Browser games worden in de webbrowser gespeeld. Zij onderscheiden zich 

van andere type games, omdat ze meestal geen installatie van extra software vereisen naast de webbrowser (bv. 

www.spele.nl). Webbrowser games kunnen zowel single- als multiplayer zijn. De betrouwbaarheid voor de 

groep omnivoren varieert tussen .65 en .69.  

 

Statistische Analyses 

In deze studie zal gebruikt gemaakt worden van multilevel analyses (MLwin, versie 2.10). Normale 

multipele regressie analyses zijn gestoeld op de idee van onafhankelijke waarnemingen. De data voor dit 



onderzoek zijn verzameld op middelbare scholen, in klassen. De aanname is dat observaties in dezelfde klas niet 

onafhankelijk van elkaar zijn. Dit is getoetst door middel van het berekenen van de intra-class correlaties. Deze 

variëren, in deze studie, tussen de 2 en 7 procent, wat voldoende aanleiding is om aan te nemen dat de 

waarnemingen afhankelijk zijn en multilevel analyse gewenst is (Hox, 2002). 

Eerst worden beschrijvende statistieken gegeven voor de variabelen die in deze studie zijn onderzocht. 

Dit om inzicht te krijgen in de sekse verschillen in psychosociaal welzijn, PIG en type internetter. Ten tweede 

wordt een correlatiematrix gegeven om de onderlinge sterkte van de relaties tussen PIG en de psychosociale 

kenmerken te illustreren. Ten derde worden cross-sectionele analyses uitgevoerd om de relaties tussen PIG en 

psychosociaal welzijn en tussen PIG en type internetter voor de drie gemeten jaren te onderzoeken. Vervolgens 

worden de bi-directionele relaties onderzocht om de richting van het verband tussen PIG en de vier 

psychosociale kenmerken te onderzoeken. Dit gebeurt allereerst door longitudinale multilevel analyses uit te 

voeren met PIG op T2 en T3 als afhankelijke variabele. PIG wordt voorspeld door de vier psychosociale 

kenmerken, PIG, de achtergrond kenmerken en type internetter, gemeten op T1. PIG op T3 wordt afzonderlijk 

voorspeld door de psychosociale kenmerken en PIG gemeten op T1 en T2. Tevens zijn twee-weg 

interactietermen tussen de variabelen onderzocht.  

De bi-directionaliteit van de relaties wordt vervolgens onderzocht door middel van longitudinale 

multivariate multilevel analyses waarbij psychosociale kenmerken op T2 en T3 de afhankelijke variabelen zijn. 

De psychosociale kenmerken op T2 worden voorspeld door PIG, de vier psychosociale kenmerken, type 

internetter en de achtergrond variabelen, zoals gemeten op T1. De psychosociale kenmerken op T3 worden 

afzonderlijk voorspeld door PIG en de psychosociale kenmerken gemeten op T1 en T2. Ook hier zijn twee-weg 

interactietermen onderzocht.       

Wegens de vele uitgevoerde analyses en de grote steekproef is de kans op type I en type II errors 

toegenomen. Om er voor te zorgen dat kleine effecten niet significant worden is een significantie niveau gebruikt 

van p <.01 

 

Opmerking: bij het analyseren van de data, door middel van multilevel analyse, is gebleken dat het berekenen 

van de totale verklaarde variantie op klasniveau problematisch is. Het probleem is de negatieve uitkomt. De 

oorzaak van het probleem ligt waarschijnlijk in de niet random steekproef, wat resulteert in een onderschatting 

van de variantie. Dit probleem is welbekend in de multilevel wereld en er is momenteel nog geen oplossing voor. 

 

 
Resultaten 

 
Beschrijvende resultaten 

Tabel 2 laat de resultaten zien van een één-weg ANOVA waarbij duidelijk sekse verschillen zijn te zien 

Tabel 2. Gemiddelde en standaarddeviatie van psychosociaal welzijn en PIG: één-weg ANOVA voor sekse. Percentages van type internetter: chi2 voor 
sekse 

 2006 (N=2111) 2007 (N=2035) 2008 (N=3241) 
 Totaal ♂ ♀ Totaal ♂ ♀ Totaal ♂ ♀ 

PIG (1-5) 1.82 (.59) 1.78 (.57) 1.86 (.60)** 1.73 (.59) 1.73 (.61) 1.74 (.57) 1.72 (.56) 1.72 (.58) 1.72 (.55) 
Depressie (1-5) 2.07 (.71) 1.94 (.68) 2.21 (.73)** 2.06 (.71) 1.93 (.68) 2.19 (.72)** 2.07 (.73) 1.91 (.69) 2.21 (.73)** 
Eenzaamheid (1-5) 1.62 (.50) 1.65 (.50) 1.59 (.50)* 1.58 (.51) 1.62 (.52) 1.55 (.49)** 1.59 (.52) 1.61 (.53) 1.57 (.51)* 
Sociale Angst (1-5) 2.07 (.66) 1.98 (.65) 2.16 (.66)** 2.07 (.66) 2.00 (.67) 2.13 (.65)** 2.05 (.67) 2.00 (.66) 2.11 (.67)** 
Zelfbeeld (1-4) 1.81 (.54) 1.72 (.50) 1.91 (.54)** 1.71 (.54) 1.63 (.51) 1.79 (.56)** 1.72 (.56) 1.64 (.52) 1.79 (.58)** 
Omnivoor   44.3% 55.7%**  37.9% 62.1%**  41.8% 58.2%** 
Chatter   45.0% 55.0%**  49.6% 50.4%  54.2% 45.8%** 
Online gamer   54.8% 45.2%**  58.6% 41.4%**  58.5% 41.5%** 
*p <.01  

**p <.001 



tussen PIG, de psychosociale kenmerken en type internetter. Meisjes rapporteren in 2006 een significant hogere 

score op depressie (M=2.21), sociale angst (M=2.16) en zelfbeeld (M=1.91) in vergelijking met jongens 

(respectievelijk M=1.94, M=1.98 en M=1.72). Een hogere score op zelfbeeld betekent een negatiever zelfbeeld.  

De significant hogere scores voor meisjes op de psychosociale kenmerken zijn consistent voor de drie 

onderzochte jaren. Uitgezonderd is eenzaamheid waarop jongens (M=1.65, 1.62, 1.61) hoger scoren in 

vergelijking met meisjes (M=1.59, 1.55, 1.57). Opvallend is dat meisjes (M=1.86) in 2006 significant hoger 

scoren op PIG dan jongens (M=1.78). Dit verschil is echter niet gevonden voor 2007 en 2008. Uit chi-kwadraat 

toetsen blijkt dat meisjes, voor alle drie de meetmomenten, significant vaker omnivoor zijn dan jongens (χ2 (1) 

=89.22, 195.52, 102.71, p <.001). Dit betekent dat meisjes meer gebruik maken van MSN, downloaden en het 

bijhouden van profielsites dan jongens. Voor chatters verschuift het sekseverschil in 2006 van significant meer 

meisjes die chatten (χ2 (1) =17.34, p <.001) naar geen significant sekseverschil in 2007, waarna jongens in 2008 

(χ2 (1) =14.32, p <.001) significant vaker chatter zijn. Jongens zijn significant vaker online gamers in 

vergelijking met meisjes. Dit geldt voor alle drie de meetmomenten (χ2 (1) =30.19, 151.14, 262.74, p <.001).  

 

Problematisch internetgebruik en Psychosociaal welzijn: Cross-sectionele verbanden 

Tabel 3 is een correlatiematrix tussen PIG en de vier psychosociale kenmerken. Er worden vooral sterke 

verbanden gevonden tussen PIG en depressie en tussen PIG en zelfbeeld. Daarnaast valt op dat de vier 

psychosociale kenmerken onderling sterk samenhangen (variërend tussen .31 en .53).  

 

 Tabel 3. Correlatiematrix, univariate correlaties tussen PIG en vier psychosociale kenmerken op T1, T2, T3 
 PIG Depressie Eenzaamheid Sociale Angst 
 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
PIG - - -          
Depressie .34** .38** .37** - - -       
Eenzaamheid .09** .19** .21** .31** .38** .37** - - -    
Sociale Angst .18** .22** .20** .39** .41** .39** .43** .49** .46** - - - 
Zelfbeeld .27** .27** .29** .48** .47** .50** .46** .52** .53** .41** .43** .43** 
** p <.01 

 

 

 

 

 

 

 
Uit de resultaten (Tabel 4) van de cross-sectionele multilevel analyses voor de jaren 2006, 2007 en 

2008,  waarbij PIG wordt voorspeld vanuit de psychosociale kenmerken, uit de achtergrondkenmerken en type 

internetter, komt depressie (β=.26; β =.35; β=.26, p <.001) als sterkste en meest consistente voorspeller naar 

voren. Een negatief zelfbeeld en sociale angst zijn ook consistente voorspellers voor PIG, alleen de sterkte van 

het verband varieert nogal voor de verschillende jaren. Zo is in 2006 negatief zelfbeeld (β=.13, p <.001) na 

depressie de sterkste psychosociale voorspeller voor PIG, gevolgd door sociale angst (β=.07, p <.05) en 

eenzaamheid (β=-.08, p <.01). In 2007 is dit beeld tegenovergesteld en is sociale angst (β=.12, p <.001) na 

depressie de sterkste voorspeller, gevolgd door negatief zelfbeeld. In 2008 is een negatief zelfbeeld (β=.15, p 

<.001) weer de sterkste voorspeller van PIG na depressie. Opvallend is dat eenzaamheid  (β= -.08, p <.001) in 

2006 een significant negatieve voorspeller is van PIG. Jongeren die laag scoren op eenzaamheid, dus die minder 

eenzaam zijn, hebben een grotere kans om PIG te ontwikkelen. Dit significante verschil is voor de overige jaren 

niet gevonden. Kortom, de psychosociale kenmerken zijn significante voorspellers voor PIG, maar de invloed 

van deze voorspellers varieert enigszins over de gemeten jaren, waarbij depressieve klachten wel steeds als 

belangrijkste voorspeller naar voren komt.  

Voor alle drie de type internetters zijn sterke significante verbanden gevonden met PIG. Er zijn 

significante verschillen gevonden voor omnivoren (β=-.12, β=-.14, β=-.09, p <.01), chatters (β=-.14, β=-.14, β=-

.15, p <.01) en online gamers (β=-.07, β=-.22, β=-.21, p <.01). Jongeren die frequent gebruik maken van MSN, 



Hyves, chatprogramma’s en online games blijken vaker PIG-ers dan jongeren die zich onthouden van deze 

activiteiten. Een opvallend resultaat is de toename in sterkte van het effect voor online gamer. 

 

 

Tabel 4. Resultaten cross-sectionele multilevel analyses T1, T2, T3 van Problematisch Internet Gebruik (PIG).  
Model T1 (N=2111) T2 (N=2035) T3 (N=3241) 
Fixed part voorspellers Coëfficiënt s.e Bèta Coëfficiënt s.e Bèta Coëfficiënt s.e Bèta 
PIG  2.083 .033  2.038 .037  2.009 .029  
          
Depressie  .217 .019 .264** .292 .026 .352** .205 .016 .264** 
Eenzaamheid  -.094 .027 -.080** -.019 .028 -.016 .011 .021 .010 
Sociale Angst  .045 .020 .072* .109 .041 .123* .032 .015 .038* 
Zelfbeeld  .142 .027 .131** .081 .028 .075* .154 .024 .152** 
Sekse (1=meisje) .002 .031 .002 -.175 .037 -.148** -.127 .026 -.112** 
Etniciteit (1=allochtoon) .031 .031 .021 .111 .028 .076** .076 .022 .054** 
Opleidingsniveau (1=HAVO/VWO) -.045 .026 -.038* .033 .027 .028 .027 .022 .024 
Leeftijd (in jaren) .053 .016 .071** .028 .011 .051* .000 .009 .000 
          
Omnivoor / geen omnivoor -.147 .031 -.124** -.164 .033 -.139** -.103 .025 -.088** 
Chatter / geen chatter -.177 .025 -.135** -.189 .029 -.137** -.215 .023 -.153** 
Online gamer / geen online gamer -.092 .026 -.068** -.267 .037 -.217** -.246 .030 -.210** 
          
Omnivoor x Sekse -.178 .045 -.080** -.143 .047 -.066** -.126 .036 -.064** 
Omnivoor x Depressie    -.156 .036 -.127**    
Omnivoor x Sociale Angst    .141 .038 .110**    
Online gamer x Sekse       .244 .038 .145** 
Online gamer x Zelfbeeld       -.108 .032 -.064** 
Chatter x Sociale Angst    -.134 .041 -.129**    
          
Depressie x Leeftijd .065 .020 .063**       
Depressie x Etniciteit       .104 .027 .051** 
Zelfbeeld x Etniciteit    .165 .051 .045**    
          
Random Part   R2   R2   R2 
σ 2 PIG/leerling .248 .008 .257 .240 .008 .273 .230 .006 .221 
σ 2

 PIG/klas .007 .003  .008 .003  .006 .002  
          
Deviance (M0-Mfinal) IGLS 1953.511   2602.032   2054.531   
df 13   16   15   

*p<.05 
**p <.01 

Met betrekking tot de demografische controlevariabelen valt het sekseverschil op. In 2006 is geen 

significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes, maar in 2007 (β=-.148, p <.001) en 2008 (β=-.112, p 

<.001) is het verschil significant en relevant. Jongens hebben een hogere score op PIG dan meisjes. Voor 

etniciteit is een vergelijkbaar patroon gevonden. Etniciteit is in 2006 geen significante voorspeller voor PIG, 

terwijl dit wel het geval is voor 2007 (β=.08, p <.01) en 2008 (β=.05, p <.01). Dit betekent dat allochtone 

jongeren vaker problematische internetgebruiker zijn in vergelijking met autochtonen. Leeftijd blijkt geen 

relevante voorspeller. Het gevonden zwakke leeftijdsverschil (β=.07, p <.01) voor 2006 neemt af in 2007 (β=.05, 

p <.05) en is in 2008 helemaal verdwenen. Samengevat, zijn het vooral jongens, allochtone jongeren en jongeren 

met een hoge score op depressie die de grootste kans hebben op het ontwikkelen van PIG.   

In Tabel 4 zijn ook de onderzochte interactie-effecten te zien. Wat meteen opvalt, zijn de jaar 

afhankelijke effecten. Vanwege het grote aantal gevonden interactie-effecten zullen alleen de effecten die in 

verscheidene jaren zijn gevonden worden beschreven. Hieruit blijkt dat alleen het interactie-effect tussen 

omnivoor en sekse (β= -.08, -.07, -.06, p <.001) voor alle drie de jaren aanwezig is. Het interactie-effect tussen 

omnivoor en sekse houdt in dat het effect van omnivoor op PIG afhankelijk is van sekse. Er zijn hoofdeffecten 

voor omnivoor (β= -.12, -.14, -.09, p <.001), maar voor sekse zijn alleen hoofdeffecten gevonden in 2007 (β= -

.15, p <.001) en 2008 (β= -.11, p <.001). Uit de interactiegrafiek (Figuur 1) blijkt dat meisjes die omnivoor zijn 



een hogere score op PIG hebben dan jongens die omnivoor zijn, terwijl meisjes die geen omnivoor zijn juist een 

lagere score op PIG hebben dan jongens die geen omnivoor zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figuur 1. Interactiegrafiek tussen omnivoor en sekse. 
 
 

 

Tabel 5. Resultaten longitudinale multilevel analyse T1-T2, T2-T3 en T1-T3 van Problematisch Internet Gebruik (PIG).  
Model T1-T2 (N=605) T2-T3 (N=1079) T1-T3 (N=425) 
Fixed part voorspellers Coëfficiënt s.e Bèta Coëfficiënt s.e Bèta Coëfficiënt s.e Bèta 
PIG  1.655 .047  1.665 .037  1.685 .072  
          
PIG  .560 .036 .557** .555 .028 .581** .354 .052 .368** 
Depressie  .093 .033 .112* .030 .027 .042 .118 .048 .149* 
Eenzaamheid  .215 .048 .183** .040 .036 .036 .105 .069 .093 
Sociale Angst  .000 .034 .000 .021 .027 .022 -.023 .050 -.027 
Zelfbeeld  -.071 .045 -.065 .015 .034 .014 -.045 .063 -.043 
Sekse (1=meisje) .032 .038 .027 -.001 .030 .001 -.033 .056 -.029 
Etniciteit (1=allochtoon) .022 .046 .015 -.003 .037 .002 -.047 .074 -.034 
Opleidingsniveau (1=HAVO/VWO) .102 .048 .086* .067 .039 .058* .082 .078 .072 
Leeftijd (in jaren) .008 .029 .011 -.001 .019 -.002 -.016 .047 -.022 
          
Random Part   R2   R2   R2 
σ 2 PIG/leerling .192 .012 .418 .201 .009 .336 .267 .020 .119 
σ 2 PIG/klas .005 .005  .012 .005  .024 .012  
          
Deviance (M0-Mfinal) IGLS 4799.832   5178.675   5886.818   
df 9   9   9   

*p<.05 
**p <.01 

Problematisch internetgebruik en Psychosociaal welzijn: Longitudinale verbanden 

Tabel 5 laat de analyse zien waarin PIG wordt voorspeld door de vier psychosociale kenmerken, 

gecontroleerd voor PIG op eerdere metingen, type internetter en de achtergrondkenmerken. Er is een positief 



effect gevonden van depressie (β=.11, .15, p <.05). Gevoelens van depressie op T1 voorspellen een toename in 

PIG op T2 en een toename in PIG op T3. Opvallend is dat voor de jongeren die op T2 een hoge score op 

depressie rapporteren geen toename in PIG op T3 wordt gevonden. Het niet gevonden, wel verwachte 

significante verschil tussen T2 en T3, is opmerkelijk. Uit de cross-sectionele analyses blijkt echter dat depressie 

de sterkste voorspeller is van PIG. De overige psychosociale kenmerken die wel cross-sectionele verbanden laten 

zien (eenzaamheid, sociale angst en zelfbeeld), blijken geen longitudinale voorspellers voor PIG. Uitgezonderd 

is eenzaamheid (β=.18, p <.01). Gevoelens van eenzaamheid op T1 voorspellen een toename in PIG op T2. Van 

de onderzochte achtergrondkenmerken blijkt alleen opleidingsniveau (β=.09, p <.05) een significant 

longitudinale voorspeller. Uit de analyse, T1-T2 en T2-T3, blijkt dat hoger opgeleide jongeren (HAVO/VWO) 

een hogere score op PIG hebben één jaar later. Dit verschil is tussen T1 en T3 niet meer gevonden.  

 Tabel 6 laat de resultaten van de multilevel MANOVA analyse zien waarin de vier psychosociale 

kenmerken worden voorspeld door PIG. Na controle voor de psychosociale kenmerken op eerdere metingen, 

type internetter en de achtergrondvariabelen blijkt PIG nog steeds een (toekomstige) significante voorspeller 

voor een toename in depressie (β=.10, β=.08, p <.05), eenzaamheid (β=.07, p <.05; β=.12, p <.01), sociale angst 

(β=.10, p <.05) en negatief zelfbeeld (β=.07, β=.10, p <.05).  

Tot slot zijn de longitudinale relaties tussen type internetgebruiker en psychosociaal welzijn en tussen 

type internetter en PIG onderzocht. Geen van de onderzochte verbanden waren over meerdere jaren heen 

significant (p <.01) en zijn hierdoor niet in de analyse opgenomen. Dit geldt ook voor de onderzochte interactie-

effecten. 

 
Tabel 6. Resultaten longitudinale multivariate multilevel analyses T1-T2, T2-T3 en T1-T3 van Depressie, Eenzaam, Sociale Angst en Zelfbeeld
Model T1-T2 (N=583) T2-T3 (N=1027) T1-T3 (N=424) 
Fixed part voorspellers Coëfficiënt s.e Bèta Coëfficiënt s.e Bèta Coëfficiënt s.e Bèta
Depressie  1.992 .059  1.924 .043  1.877 .077 
Eenzaam  1.622 .039  1.574 .039  1.812 .070 
Sociale Angst  2.014 .060  2.013 .040  2.050 .069 
Zelfbeeld  1.694 .045  1.644 .034  1.730 .060 
         
Depressie         
PIG  .121 .046 .100* .097 .037 .079* .096 .061 .077 
Depressie  .404 .042 .406** .467 .035 .456** .349 .055 .342**

Eenzaamheid  -.063 .063 -.045 -.082 .048 -.057* -.025 .080 -.017 
Sociale Angst  .157 .043 .146** .055 .036 .050 .053 .058 .037 
Zelfbeeld  -.007 .057 -.005 .174 .045 .130** .171 .073 .127*

Sekse (1=meisje) .163 .048 .115** .227 .039 .156** .224 .064 .154**

Etniciteit (1=allochtoon) .012 .058 .007 .060 .046 .033 .032 .083 .018 
Opleidingsniveau (1=HAVO/VWO) -.012 .061 -.008 .090 .043 .061* .122 .082 .083 
Leeftijd (in jaren) .041 .036 .045 -.011 .022 -.016 -.023 .052 -.025 
Eenzaam x Leeftijd -.223 .073 -.124**       
          
Eenzaam          
PIG  .064 .032 .074* .109 .029 .123** .031 .048 .035 
Depressie -.001 .029 -.001 .015 .027 .020 .010 .044 .014 
Eenzaamheid  .434 .042 .431** .425 .037 .412** .286 .064 .276**

Sociale Angst  .061 .030 .080* .046 .027 .059* -.009 .046 -.011 
Zelfbeeld .078 .039 .083* .053 .034 .055 .138 .058 .143*

Sekse  -.068 .033 -.067* .010 .031 .010 -.140 .051 -.134*

Etniciteit  .021 .040 .017 -.006 .036 -.005 -.010 .069 -.008 
Opleidingsniveau  .005 .040 .005 -.037 .037 -.035 -.150 .076 -.143*

Leeftijd .008 .024 .012 .010 .018 .021 .003 .044 .005 
Omnivoor / geen Omnivoor    .087 .026 .083**    
          
Sociale Angst          
PIG  .117 .043 .103* .029 .033 .022 .006 .058 .005 
Depressie -.021 .039 -.023 .027 .032 .029 -.034 .053 -.036 
Eenzaamheid  .110 .056 .083* .071 .043 .054* .107 .077 .080 
Sociale Angst  .536 .039 .532** .468 .041 .464** .433 .055 .426**

Zelfbeeld .009 .052 .007 .022 .040 .018 .026 .070 .021 



Sekse  .042 .045 .032 .058 .035 .043* .006 .058 .004 
Etniciteit  -.098 .055 -.060* -.041 .042 -.025 -.123 .078 -.074 
Opleidingsniveau  .019 .058 .014 .020 .042 .015 .021 .073 .016 
Leeftijd .033 .034 .039 .000 .021 .000 -.025 .048 -.029 
Omnivoor / geen Omnivoor .070 .040 .053*       
Sociale Angst x Sekse    .204 .049 .103**    
          
Zelfbeeld          
PIG  .063 .035 .068* .030 .028 .032 .091 .045 .096*

Depressie .023 .032 .030 .041 .026 .052 -.039 .041 -.050 
Eenzaamheid  .123 .046 .113* .013 .036 .012 .072 .060 .065 
Sociale Angst  .057 .032 .069* -.002 .027 -.002 .002 .043 .002 
Zelfbeeld .410 .042 .406** .530 .034 .519** .364 .054 .352**

Sekse  .129 .036 .118** .030 .028 .027 .050 .048 .045 
Etniciteit  -.012 .044 -.009 .071 .035 .052* -.019 .063 -.014 
Opleidingsniveau  -.105 .047 -.096* -.066 .036 -.059* -.156 .064 -.139*

Leeftijd -.024 .027 -.035 -.023 .017 -.045 -.042 .039 -.059 
          
Random Part   R2   R2   R2 
σ 2 Depr/leerling .312 .019 .365 .368 .017 .277 .374 .028 .265 
σ 2 

Eenz/leerling .153 .009 .376 .185 .009 .291 .227 .017 .130 
σ 2

 SocAngst/leerling .233 .016 .462 .286 .013 .349 .351 .024 .200 
σ 2

 Zelfb/leerling .172 .011 .403 .201 .009 .304 .203 .015 .298 
         
σ 2 Depr/klas .005 .008  .003 .006  .012 .012 
σ 2 

Eenz/klas .000 .003  .010 .004  .028 .010 
σ 2

 SocAngst/klas .008 .007  .008 .005  .000 .000 
σ 2

 Zelfb/klas .005 .005  .007 .004  .013 .007 
         
Deviance (M0 - Mfinal) IGLS 16747.936   19689.937   22621.140  
df 38   38   36  

*p<.05 
**p <.01 

 

Discussie 
Het hoofddoel van deze longitudinale studie was om de richting van het verband tussen problematisch 

internetgebruik (PIG) en psychosociaal welzijn te onderzoeken. Meer specifiek is onderzocht in hoeverre er 

empirische steun bestaat voor het cognitieve-gedragsmodel van Davis. Dit model stelt dat vooraf aanwezige 

psychosociale problemen ten grondslag liggen aan het ontstaan van PIG en dat PIG vervolgens leidt tot een 

verslechtering van de psychosociale problemen. De gevonden resultaten geven empirische steun voor het 

cognitieve-gedragsmodel van Davis. 

Uit de cross-sectionele analyses komt depressie als sterkste voorspeller van PIG naar voren, gevolgd 

door negatief zelfbeeld en sociale angst. Deze resultaten zijn in overeenstemming met voorgaande onderzoeken, 

met uitzondering van het kenmerk eenzaamheid. Eenzaamheid blijkt op T1 een significant negatieve voorspeller 

voor PIG. Dit betekent dat een adolescent met een lager niveau van eenzaamheid hoger scoort op PIG dan 

adolescenten met een hoger niveau op eenzaamheid. Een vergelijkbaar verband is gevonden in het onderzoek 

door Van den Eijnden et al. (2008). Zij vonden dat gevoelens van eenzaamheid negatief gerelateerd waren aan 

instant messenger gebruik zes maanden later. Deze bevindingen staan in groot contrast met de idee dat eenzame 

jongeren meer gebruik zouden maken van online communicatie. In plaats daarvan ontstaat nu de indruk dat 

jongeren er op korte termijn een internet mijdende copingstijl op na houden, waarbij communicatie met anderen 

verder afneemt.  

De resultaten uit de longitudinale analyses bevestigen de eerste hypothese. Depressie en eenzaamheid 

blijken positieve voorspellers voor een toename in PIG, waarbij depressie de sterkste voorspeller is. Dat 

eenzaamheid wel als voorspeller voor PIG in de longitudinale analyses naar voren komt, betekent dat gevoelens 

van eenzaamheid een toename in PIG één jaar later voorspellen. Sociale angst en zelfbeeld blijken, in 

tegenstelling tot de resultaten uit het cross-sectionele onderzoek, geen significante voorspellers voor PIG één jaar 



later. De gevonden verbanden tussen depressie en PIG en tussen eenzaamheid en PIG zijn in overeenstemming 

met de hypothese en met diverse eerdere cross-sectionele onderzoeken (Caplan, 2002; Caplan, 2003; Meerkerk, 

2007; Yang & Tung, 2004). Opvallend is dat uit de resultaten van het exploratieve cross-sectionele onderzoek 

van Caplan (2002) blijkt dat eenzaamheid de enige voorspeller is die een significante hoeveelheid van de 

variantie kan verklaren. Sociale isolatie zou dus volgens deze studie een belangrijke rol spelen bij het 

ontwikkelen van PIG. Echter, aangezien de aard van de studie exploratief en cross-sectioneel was, zijn de 

resultaten niet overtuigend genoeg. Uit dit huidige longitudinale onderzoek blijkt evident dat depressie de 

sterkste voorspeller is voor een toename in PIG, gevolgd door eenzaamheid. Adolescenten die op T1 gevoelens 

van depressie rapporteerden blijken een toename in PIG op T2 en T3 te voorspellen. Gevoelens van eenzaamheid 

blijken alleen tussen T1 en T2 een toename in PIG te voorspellen.  

In het algemeen wordt gedacht dat adolescenten met depressieve gevoelens het internet zullen 

gebruiken als een coping-, of ontsnappingsvorm om de depressieve klachten te verlichten (Brian & Wiemer-

Hastings, 2005). Eenzame jongeren zouden het internet gebruiken om nieuwe contacten te leggen of om 

vriendschappen aan te gaan. Op het internet hebben ze namelijk meer controle over de eigen presentatie vanwege 

de andere sociale interactiepatronen, zoals instant messenger en chatten. Dit staat bekend als de social 

compensation theory, die suggereert dat eenzame en introverte jongeren door gebrek aan face-to-face interacties 

online communicatie als compensatie gebruiken (Caplan, 2007; Moody, 2001; Shaw, 2002). 

De tweede hypothese, dat PIG leidt tot een verergering van psychosociale problemen, wordt ook 

empirisch ondersteund door de resultaten uit dit onderzoek. Volgens Davis zorgen PIG cognities en gedragingen 

tot verergering en continuering van negatieve uitkomsten, resulterend in een afname van het zelfbeeld en een 

toename in sociale angst. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer de symptomen van PIG verslechteren, bestaande 

psychosociale problemen verergeren, wat leidt tot een vicieuze cirkel. Uit de resultaten blijkt, in 

overeenstemming met de theorie van Davis, dat zowel sociale angst als negatief zelfbeeld beide toenemen bij een 

toename in PIG. PIG lijkt zelfs het zelfbeeld op langere termijn negatief te beïnvloeden. Een hoog niveau van 

PIG op T1 voorspelt een toename in negatief zelfbeeld op T3. Tevens nemen gevoelens van depressie en 

eenzaamheid verder toe. Dit fenomeen wordt door Kraut (2002) omschreven als de poor-get-poorer hypothese. 

Vergelijkbaar met negatief zelfbeeld blijkt een hoger niveau van PIG, op langere termijn, een verdere toename 

van gevoelens van eenzaamheid te voorspellen. Kortom, de gevonden resultaten uit dit onderzoek geven 

evidente ondersteuning voor de cognitieve-gedragstheorie van Davis. Vooraf aanwezige psychosociale 

problemen zouden jongeren, die het internet gebruiken, vatbaar maken voor het ontwikkelen van PIG, waarna ze 

gevangen raken in het ‘wereld wijde web’ met een verergering van de problemen tot gevolg.  

In de analyses is ook exploratief onderzocht of een bepaald type internetter (omnivoor, chatter, online 

gamer) geassocieerd is met PIG en met psychosociaal welzijn. De cross-sectionele resultaten laten zien dat alle 

drie de typen gerelateerd zijn aan PIG. Voornamelijk online gamen is sterk geassocieerd met PIG, gevolgd door 

chatter en omnivoren. Opmerkelijk is dat geen van de onderzochte typen in staat blijken om PIG longitudinaal te 

voorspellen. Dit betekent dat type internetter geen toename in PIG over een periode van 1 of 2 jaar later 

voorspelt. Een uitzondering zou mijns inziens kunnen gelden voor online erotica. Deze internettoepassing komt 

namelijk uit longitudinaal onderzoek onder volwassenen als belangrijkste voorspeller van PIG naar voren 

(Meerkerk et al., 2006). Dit moet in een vervolgstudie dan ook verder onderzocht worden. Het uitblijven van een 

verband tussen type internetter en psychosociaal welzijn impliceert dat het veelvuldig of juist het onthouden van 

bepaalde internetfuncties niet zal leiden tot een toename of afname van het psychosociaal welbevinden in de 

toekomst. Deze bevindingen wijken af van voorafgaand onderzoek. Uit de resultaten van een longitudinaal 

onderzoek van Van den Eijnden et al. (2008) blijkt het gebruik van instant messenger wel positief gerelateerd is 

aan gevoelens van depressie. De bi-directionele relatie tussen PIG en type internetter is niet onderzocht, omdat 



dit voorbij gaat aan het doel van deze studie. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of PIG zorgt voor toename of 

afname in gebruik van bepaalde internetfuncties.  

Een opmerkelijk en afwijkend resultaat met voorafgaand cross-sectioneel onderzoek is dat uit de 

longitudinale analyses blijkt dat hoger opgeleiden vaker PIG ontwikkelen dan lager opgeleiden. Het beeld dat 

lager opgeleiden vaker PIG ontwikkelen moet daarom mogelijk bijgesteld worden. Deze afwijking met eerdere 

onderzoeken geeft voldoende aanleiding om dit in een vervolgstudie verder te onderzoeken.  

Voor zover ik weet zijn de bevindingen uit dit onderzoek nieuw binnen dit onderzoeksveld. Deze studie 

is de eerste die de longitudinale bi-directionele relatie tussen PIG en psychosociaal welbevinden heeft 

onderzocht. De resultaten wijken dan ook af van de cross-sectionele onderzoeken. Of de relaties ook op langere 

termijn (na twee jaar) blijven bestaan moet vervolgonderzoek uitwijzen. Momenteel loopt meting vier van het 

onderzoek ‘Monitor Internet en Jongeren’ en ook meting 5 staat al in de planning. Deze data kunnen de hier 

gevonden resultaten verder onderschrijven of verwerpen. 

 Deze huidige studie draagt bij aan nieuwe inzichten in de relatie tussen problematisch internetgebruik 

en psychosociaal welzijn door gebruik te maken van unieke longitudinale data. Eerdere onderzoeken hebben 

voornamelijk gebruik gemaakt van cross-sectionele data waardoor de richting van het verband tussen PIG en 

psychosociaal welzijn onzeker was. Vanwege de nadrukkelijke aandacht voor het verkrijgen van een 

representatieve steekproef, zijn de resultaten van dit onderzoek ook voldoende generaliseerbaar naar 

adolescenten tussen 11 en 17 jaar oud in Nederland die gebruik maken van het internet. Hoe dan ook moeten 

enkele beperkingen van dit onderzoek worden benoemd. Ten eerste is er hoogstwaarschijnlijk sprake van 

multicollineariteit, sterke onderlinge verbanden, tussen de vier psychosociale kenmerken, met als mogelijke 

consequentie dat significante verbanden tussen PIG en psychosociaal welzijn sneller uitblijven. 

Multicollineariteit heeft ook mogelijke andere gevolgen, onder andere dat het lastig is om de individuele bijdrage 

van een variabele vast te stellen. Wat hoogstwaarschijnlijk in deze studie het geval is. Door instabiele regressie 

coëfficiënten en standaard errors kunnen resultaten van sample tot sample verschillen. Dit heeft tot gevolg dat 

vermoedelijk goede voorspellers niet als significant naar voren komen (type II error) (Field, 2005). Een tweede 

beperking is dat de focus van deze studie vooral op jongeren tussen de 11 en 17 jaar ligt. In vervolgonderzoek is 

het van belang om ook te kijken naar de leeftijdsgroep tussen de 18 en 27 jaar om een evident beeld te krijgen 

van de verschillen tussen adolescenten en jongvolwassenen. Ten derde zijn de geconstrueerde type internetters 

niet genuanceerd. Zo omvat online gamen zowel MMORPGs als browser games. Door geen duidelijk 

onderscheidt te maken tussen de verschillende type games kunnen effecten voor bepaalde typen verloren gaan. 

In vervolgonderzoek zou gekeken moeten worden naar het verband tussen het veelvuldig spelen van de diverse 

type games (bv. online, offline, browser) en de mogelijke gevolgen voor het psychosociale welzijn. Tot slot is er 

nog veel onenigheid over de definitie van ‘internetverslaving’ en of deze ‘verslaving’ überhaupt wel bestaat. De 

veel verschillende definities en gebruikte maten tonen duidelijk aan dat het onderzoeksveld nog jong is. Er moet 

dan ook worden gestreefd naar een universele operationalisatie van het begrip ‘problematisch internetgebruik’. 

Door de gehanteerde variatie in definities is het moeilijk om verschillende onderzoeken met elkaar te 

vergelijken.  
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