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ABSTRACT 

 

Objective: This study examined the effect of the expressed emotion (EE) ‘criticism’, as 

perceived by the recipient, on the development of social phobia symptoms in a large sample 

of adolescents from the general population. Method: A total of 2290 high school students 

participated in this study. They completed the Screen for Child Anxiety Related Emotional 

Disorders (SCARED) and the Level of Expressed Emotion (LEE) questionnaire. Hierarchical 

multiple regression analyses were conducted to investigate the effect of perceived criticism on 

social phobia symptoms and to investigate the moderation effect of gender and age. Results: 

Regression analyses demonstrated that social phobia symptoms were not being amplified by 

perceived criticism. The effect does not differ between boys and girls, but it differs between 

several age groups. The moderation effect of age includes that perceived criticism leads to 

less social phobia symptoms in older adolescents. Conclusions: This study does not extend 

the expectation that perceived criticism amplifies social phobia in adolescents. The results of 

this study emphasize the importance of future research in the experience of adolescents and 

their relationship with psychopathology. Key Words: adolescents, Expressed Emotion 

‘criticism’, social phobia, gender, age. 

 

 

INTRODUCTIE 

 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen ‘expressed emotion’ (EE) en 

kernmerken van psychopathologie bij adolescenten; hoge geuite emoties door de ouders zijn 

van invloed op de ontwikkeling van psychopathologie bij hun kinderen (Asarnow, Goldstein, 

Tompson, & Guthrie, 1993; Vostanis, Nicholls, & Harrington, 1994). Dit onderzoek richt zich 

specifiek op adolescenten, omdat angst bij adolescenten lang is onderschat (Hale, 

Raaijmakers, Muris, Hoof, & Meeus, 2008; Hale, Raaijmakers, Muris, & Meeus, 2005; 

Ollendick, King, & Muris, 2002; Ollendick, Yang, King, & Dong, 1996). Uit eerder 

onderzoek blijkt dat er een sterke relatie is tussen hoog gerapporteerde EE door de ouders via 

ouder interviews en de ontwikkeling van psychopathologie, waaronder angst, bij adolescenten 

(Asarnow, et al., 1993, Hale, Raaijmakers, Gerlsma, & Meeus, 2007). Dit laatste is 

gerapporteerd door de ouders via de Camberwell Family Interview. Er is echter weinig 

aandacht geschonken aan de beleving van adolescenten zelf wat betreft de EE en de 

specifieke relatie hiervan met de versterking van angstsymptomen (Hale, et al., 2007). Hier 
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wordt verder in gegaan op de mogelijke versterking van angstsymptomen door een hoge EE 

gerapporteerd door adolescenten zelf. Omdat er weinig zicht is op specifieke relaties tussen 

deze twee factoren beperkt dit onderzoek zich tot de relatie tussen de EE ontvangen kritiek en 

sociale fobie symptomen.  

EE duidt op verschillende emoties die door ouders geuit worden richting hun kinderen. 

Tot voor kort is het effect hiervan op de versterking van psychopathologie bij adolescenten 

alleen gemeten via interviews bij ouders die de geuite EE meten en vragenlijsten die 

psychopathologie bij adolescenten meten (Hale, et al., 2007). Dit is opvallend aangezien de 

EE theorie ervan uitgaat dat de manier waarop ouders over hun kind praten een indicatie geeft 

van de manier waarop zij met hun kind omgaan (Mc Carty, Lau, Valeri, & Weisz, 2004). Dit 

terwijl is ondervonden dat een negatieve ouder-kind interactie sterk is gerelateerd aan 

symptomen van angst bij adolescenten (Manassis, Hudson, Webb, Albano, 2004; Woodruff-

Borden, Morrow, Bourland, & Cabron, 2002). Daaraan moet worden toegevoegd dat een 

negatieve ouder-kind interactie sterk is gerelateerd aan de beleving van de adolescent over 

deze interactie (Hale, et al., 2007). Omdat een negatieve ouder-kind relatie sterk is gerelateerd 

aan de beleving van de adolescent is het vreemd dat daar tot voor kort weinig onderzoek naar 

is gedaan. Uit onderzoek is namelijk ook gebleken dat rapportages door de adolescent om 

meerdere redenen zeer waardevol zijn (Dekovic, et al., 2005). Rapporten van ouders blijken 

sterk positiever wat betreft hun opvoedgedrag dan is waargenomen door buitenstaande 

observaties vergeleken met de rapporten van adolescenten (Cook & Goldstein, 1993), 

bovendien is gebleken dat de subjectieve ervaring van het opgevoed worden meer invloed 

heeft op de ontwikkeling van adolescenten en sterker is gerelateerd aan aanpassing en mentale 

gezondheid dan de ouder rapportage (Gesac & Schwalbe, 1986; Steinberg, Lamborn, 

Dornbusch, & Darling, 1992).  

Om deze redenen richt dit onderzoek zich op de beleving van adolescenten omtrent de 

ontvangen EE. De beleving van adolescenten kan gemeten worden via de Level of Expressed 

Emotion vragenlijst (LEE). Het gaat hierbij om de emoties: ontvangen gebrek aan emotionele 

ondersteuning, ontvangen opdringerigheid, ontvangen irritatie en ontvangen kritiek. Deze 

vragenlijst is van oorsprong ontwikkeld door Cole en Kazarian (Cole & Kazarian, 1988). Hale 

en collega’s (2007) hebben onderzocht of deze vragenlijst geschikt is voor adolescenten, de 

uitkomst hiervan is positief gebleken. Tevens is in hun onderzoek naar voren gekomen dat er 

een relatie is tussen de beleefde EE bij adolescenten en het effect op het mentaal welbevinden: 

er is een positieve samenhang tussen de beleefde EE en angstsymptomen bij adolescenten 

(Hale, et al., 2007). Hoe deze relatie precies in elkaar zit is onvoldoende duidelijk.  
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Beleefde EE is van invloed op de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen bij 

volwassenen (Forster, et al., 2003). Uit het verleden blijkt dat de EE beleefde ontvangen 

kritiek een hoofdvoorspeller is in het ontstaan en terugvallen in een psychiatrische stoornis 

(Butzlaff & Hooley, 1998; Renshaw, Chambless, & Steketee, 2003). Het is onduidelijk hoe 

beleefde ontvangen kritiek zich precies verhoudt tot de versterking van angst, maar binnen het 

onderzoek van Hale en collega’s (2007) blijkt er een relatief sterk verband te zijn tussen 

beleefde ontvangen kritiek en angst bij adolescenten. De subjectieve ervaring van 

adolescenten blijkt sterk gerelateerd te zijn aan hun mentale welbevinden. Dit zou betekenen 

dat zodra een adolescent veel kritiek ervaart van zijn ouders, hij of zij sneller angstsymptomen 

ontwikkelt. Zoals eerder beschreven is een negatieve ouder-kind interactie van grote invloed 

op de beleving van de adolescent (Hale, 2007). Zodra verder wordt gekeken naar een 

negatieve ouder-kind interactie in relatie tot de ontwikkeling van angst, blijkt dat ouders die 

veel kritiek leveren zich doorgaans sterk negatiever uiten (Chorpita & Barlow, 1998; Hummel 

& Gross, 2001). Een ouder-kind interactie die is gekenmerkt door minder positieve en meer 

negatieve feedback van ouders wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van een 

sociale fobie (Hummel & Gross, 2001). Mogelijk duidt dit op een versterking van een sociale 

fobie wanneer er sprake is van veel beleefde ontvangen kritiek bij de adolescent, maar hier is 

vanuit wetenschappelijk onderzoek nog onvoldoende zicht op.  

Volgens de DSM-IV (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994) wordt een 

sociale fobie gekenmerkt door een duidelijke of aanhoudende angst voor sociale situaties 

waarin de persoon te maken heeft met onbekende personen of mogelijke kritiek. Deze angst is 

dusdanig dat het een beperking vormt in het dagelijks leven. Wanneer een sociale fobie in 

verband wordt gebracht met de EE beleefde ontvangen kritiek bij adolescenten is het 

belangrijk om te weten wat hierover bekend is. Zoals inmiddels duidelijk is, is tot nu toe 

onvoldoende in kaart gebracht of beleefde EE door adolescenten van invloed is op de 

versterking van angstsymptomen (Hale, et al., 2007). Het is bekend dat er een positief 

verband is tussen deze factoren, maar het is onbekend of dit ook geldt voor de EE ontvangen 

kritiek en de versterking van sociale fobie symptomen. Vanuit studies die zich richten op de 

prevalentie van sociale fobie bij kinderen en adolescenten is bekend dat cijfers variëren van 

0.9 tot 13.1 % (Mancini, van Ameringen, Bennet, Patterson, &, Watson, 2005). Wat betreft 

sekseverschillen is duidelijk dat sociale fobie significant vaker voorkomt bij meiden dan bij 

jongens in de adolescentie (Hale, et al., 2005). Over de toe- of afname van symptomen van 

een sociale fobie tijdens de adolescentie is bekend dat deze stabiel blijven over de tijd (Hale, 

Raaijmakers, Muris, Hoof, & Meeus, 2008). Tot dusver is onbekend of sociale fobie 
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kenmerken meer bij meiden voorkomen dan bij jongens zodra gekeken wordt naar de 

versterking door ontvangen kritiek. Ditzelfde geldt voor de stabiliteit over leeftijd. Wanneer 

binnen dit onderzoek wordt gekeken naar de versterking van sociale fobie symptomen bij 

adolescenten door beleefde EE ontvangen kritiek en of er binnen dit verband verschillen zijn 

voor sekse en leeftijd spreekt men van een mogelijk modererend effect (Baron & Kenny, 

1986). Baron en Kenny (1986) beschrijven dat een moderator een kwantitatieve of 

kwalitatieve variabele is die de richting of de sterkte van een verband kan beïnvloeden. Omdat 

onder andere sekse en leeftijd van invloed lijken te zijn bij beleefde kritiek en de versterking 

van sociale fobie kenmerken en omdat hier weinig over bekend is wordt binnen dit onderzoek 

bekeken hoe deze twee factoren het verband beïnvloeden. Dit leidt tot de volgende 

onderzoeksvragen: Is er sprake van een positief effect van beleefde ontvangen kritiek op de 

ontwikkeling van sociale fobie symptomen? Is er een modererend effect van sekse op het 

effect van beleefde kritiek en de ontwikkeling van sociale fobie symptomen? Is er een 

modererend effect van leeftijd op het effect van beleefde kritiek en de ontwikkeling van 

sociale fobie symptomen? 

 De hypothese waar binnen dit onderzoek vanuit wordt gegaan is dat er een 

significant positief effect is van ervaren kritiek op de ontwikkeling van sociale fobie 

symptomen (Fogler, Tompson, Steketee, & Hofmann, 2007). Daarnaast wordt verwacht dat 

dit effect voor meiden groter is dan voor jongens (Hale, et al., 2008) en dat dit effect stabiel 

blijft tijdens de adolescentie (Hale, et al., 2008).  

 

METHODE 

 

Participanten 

In dit onderzoek is er sprake van een heterogene steekproef van havo en vwo scholieren 

verspreid door Nederland. In het totaal hebben 2290 studenten deelgenomen. Dit waren 

eerste- (830 leerlingen), tweede- (1128 leerlingen) of derdejaars (332 leerlingen) havo of vwo 

scholieren. De groep studenten bestaat uit 1130 jongens en 1157 meisjes. De leeftijd varieert 

van 10 tot 18 jaar (M = 14,11 ; SD = ,91). De gemiddelde leeftijd van de jongens is 14,11 jaar 

(SD = ,95) en van de meisjes 14,12 (SD = ,87) jaar. Het leerniveau van de adolescenten in 

deze steekproef is als volgt verdeeld: 793 adolescenten volgen havo, 559 vwo, 583 havo/vwo 

en 354 gymnasium. In tabel 1.1 en 1.2 zijn gemiddelden en standaard deviaties weergegeven 

van de scores op ‘ontvangen kritiek’ en op ‘sociale fobie symptomen’ voor de verschillende 

leeftijdsgroepen en voor de seksegroepen.  
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Tabel 1.1 Beschrijvende statistiek voor ontvangen kritiek en sociale fobie kenmerken per leeftijdscategorie 

  Ontvangen kritiek   Sociale fobie kenmerken  

Leeftijd M SD   M SD  

Jonger dan 14 jaar 3,30 ,57  1,78 ,52  

14 jaar 3,25 ,59  1,68 ,54  

Ouder dan 14 jaar 3,22 ,60   1,63 ,54  
N is 585 jonger dan veertien, 973 veertien jarigen en 706 ouder dan veertien. 

 

Tabel 1.2 Beschrijvende statistiek voor ontvangen kritiek en sociale fobie kenmerken per seksegroep 

  Ontvangen kritiek   Sociale fobie kenmerken  

Sekse M SD   M SD  

Jongen 3,17 ,58  1,60 ,51  

Meisje 3,34 ,58   1,77 ,54  
N is 1130 jongens en 1157 meiden 

 

Procedure 

De studenten die deelnamen aan dit onderzoek hebben een vragenlijst op school ingevuld wat 

ongeveer één lesuur, 50 minuten, in beslag nam. Studenten die op de dag van afname niet 

aanwezig waren hebben niet deelgenomen aan het onderzoek. Bovenaan de vragenlijst staan 

instructies beschreven voor het invullen de vragenlijst. Voorafgaand aan het invullen van de 

vragenlijst is door een onderzoeksassistente contact opgenomen met de middelbare scholen 

om toestemming te vragen voor afname van de vragenlijsten. Alle deelnemende middelbare 

scholen hebben mondeling toestemming gegeven. De onderzoeksassistente heeft de 

vragenlijsten in de klassen verdeeld en aan het einde van het lesuur verzameld. Deze zijn 

vervolgens terug gegeven aan de onderzoekers. 

 

Instrumenten 

Sociale fobie wordt gemeten uit een subschaal van de SCARED. De SCARED bestaat uit 38 

items welke respectievelijk angstsymptoom dimensies meten bij kinderen en adolescenten 

(Birmaher, et al., 1997). De items van de subschaal sociale fobie worden gescoord op een 

schaal van één tot drie (1: bijna nooit; 2: soms; 3: vaak). De volgende vier items meten sociale 

fobie: zenuwachtig bij vreemden, moeite met praten tegen vreemden, verlegen bij vreemden 

en er niet van houden om bij vreemden te zijn. In de literatuur worden met betrekking tot de 

betrouwbaarheid van de subschaal sociale fobie Cronbach’s alpha’s gerapporteerd variërend 

van .76 schaal tot .89 (Birmaher, et al., 1997; Hale, et al., 2005; Linyan, Kai, Fang, Yi, & 

Xueping, 2008; Muris, Merckelbach, Ollendick, King & Bogie, 2002). De interne consistentie 

van de subschaal sociale fobie in dit onderzoek is α = .795. In dit onderzoek is de score op 

sociale fobie berekend door middel van samengestelde gemiddelden. 
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 Ontvangen kritiek wordt gemeten uit een subschaal van de LEE (Cole & Kazarian, 

1988). In het totaal bestaat de LEE uit 38 items. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

de vijf items die ontvangen kritiek meten. Een voorbeeld van een item is: mijn ouders willen 

me veranderen. Elk item wordt gescoord op een schaal van één tot vier (1: onjuist; 2: 

enigszins onjuist; 3: enigszins juist; 4: juist). De betrouwbaarheid van de subschaal ontvangen 

kritiek wordt vanuit de literatuur gerapporteerd met een Cronbach’s alpha van .73 (Hale, 

Raaijmakers, Gerlsma, & Meeus, 2007). De interne consistentie van de LEE in dit onderzoek 

is α =.737. In dit onderzoek is de score op ontvangen kritiek berekend door middel van 

samengestelde gemiddelden. 

 Verder is gekeken of de schalen ‘sociale fobie’ en ‘ontvangen kritiek’ latent zijn. Na 

factoranalyse blijken de vier items van sociale fobie op één construct te laden. Ladingen 

variëren van .73 tot .83. Op de schaal ontvangen kritiek laden de vijf items ook op één 

construct. Op deze schaal variëren ladingen van .61 tot .79. 

 

Statistische analyse 

Alle data wordt verzameld en verwerkt in het statistische analyse programma ‘Statistical 

Package for the Social Siences’ (SPSS). Allereerst is een consistentieanalyse uitgevoerd om te 

kijken of er op de schalen ‘sociale fobie’ en ‘ontvangen kritiek’ onmogelijke antwoorden 

voorkomen. Dit bleek niet het geval. Daarna is gekeken hoe de instrumenten het in deze 

steekproef doen, of de factoren laden op één construct. De uitkomst hiervan staat beschreven 

bij ‘instrumenten’. Met betrekking tot de schaal ontvangen kritiek zijn de scores op de items 

‘mijn ouders zijn het meestal met mij eens’ en ‘mijn ouders laten merken dat ze van mij 

houden’ hergecodeerd naar ‘mijn ouders zijn het meestal oneens’ en ‘laten niet merken dat ze 

van mij houden’. Vervolgens zijn betrouwbaarheidsanalyses voor de schalen uitgevoerd.  

 Om het effect van ontvangen kritiek op sociale fobie symptomen te onderzoeken zijn 

hiërarchische regressieanalyses uitgevoerd. In de eerste stap is het hoofdeffect van ontvangen 

kritiek op sociale fobie symptomen onderzocht. Dit is gedaan door sociale fobie als 

afhankelijke variabele in te voeren en ontvangen kritiek als onafhankelijke variabele te 

enteren in de eerste stap. Vervolgens zijn in de tweede stap de moderatoren ‘sekse’ en 

‘leeftijd’ geënterd. Voor deze moderatoren zijn aparte regressie analyses uitgevoerd. De 

variabelen leeftijd en sekse zijn omgezet in dummy’s. De variabele leeftijd is omgezet in drie 

dummy’s, namelijk: jonger dan 14, 14 jarigen en ouders dan 14. De reden hiervoor is dat uit 

beschrijvende statistieken naar voren komt dat de grootste groep bestaat uit 14 jarigen. Uit de 

verdeling bleek dat de groep jonger dan 14 en ouder dan 14 ongeveer gelijk zijn. Alle scores 
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op de onafhankelijke variabelen zijn gecentreerd om collineariteitsproblemen te voorkomen. 

Om te onderzoeken of sekse en leeftijd daadwerkelijk modereren in het effect van ontvangen 

kritiek op sociale fobie symptomen zijn in stap drie van de regressieanalyses de berekende 

interactietermen voor ontvangen kritiek met sekse en met leeftijd toegevoegd (Baron & 

Kenny, 1986).  

 

RESULTATEN 

 

In de beschrijvende statistieken, tabel 1.1 en 1.2, is te zien dat meisjes gemiddeld meer kritiek 

en sociale fobie symptomen rapporteren dan jongens. Voor de leeftijdsgroepen geldt dat 

jongere adolescenten meer kritiek en sociale fobie kenmerken rapporteren dan oudere 

adolescenten.  

Meer specifiek is gekeken naar het voorspellingseffect van ervaren kritiek op sociale 

fobie symptomen door middel van de samengestelde scores op de ‘ontvangen kritiek’ schaal 

en de ‘sociale fobie’ schaal. In de hiërarchische regressieanalyse is de samengestelde score 

van sociale fobie als afhankelijke variabele ingevoerd, de gecentreerde score van ontvangen 

kritiek als onafhankelijke variabele. In tabel 2.1 en 2.2 zijn de resultaten van de hiërarchische 

regressieanalyse stapsgewijs uitgewerkt. Deze tabellen geven de resultaten van de 

interactietermen, gecorrigeerd met gemiddelden om collineariteitsproblemen te voorkomen.  

In stap één is het hoofdeffect berekend. Daarin is te zien dat er nauwelijks een 

samenhang is van ontvangen kritiek en sociale fobie en blijkt dat dit verband negatief is. Wat 

betreft het hoofdeffect blijkt dus dat meer ervaren kritiek tot minder angst leidt. Bovendien 

blijkt dat het model nauwelijks in staat is om individuele scores te voorspellen omdat de 

verklaarde variantie zeer klein is (R² = .009; p <0.05).  

 Vervolgens is gekeken naar het moderatie en interactie effect van sekse. De dummy 

sekse is als tweede stap geënterd in de analyse. De berekende interactieterm van kritiek en 

sekse is als derde stap geënterd in de analyse. In tabel 2.1 is te lezen dat er respectievelijk 

nauwelijks een negatief voorspellingseffect is van sociale fobie symptomen door ervaren 

kritiek, maar dat dit effect positief is wanneer sekse wordt meegenomen binnen dit verband. 

Deze resultaten zijn significant bevonden (p <0.05). Tot slot blijkt dat er binnen dit verband 

geen interactie effect is van ervaren kritiek en sekse. Dit betekent dat er binnen het effect van 

beleefde kritiek op sociale angstsymptomen geen verschillende richtingscoëfficiënten zijn 

voor jongens en voor meiden. 

 



Masterthesis  Lotte Adriaans 3231062 

 

Universiteit Utrecht   9 

Tabel 2.1: Regressie analyse en interactie effect van kritiek en sekse op sociale fobie 

Sociale fobie symptomen 

Stap B SE van B β P R² 

1. Hoofdeffect           

Score ontvangen kritiek -,087 ,019 -,096 ,000 ,009*** 

      

2. Moderator      

Dummy sekse ,191 ,022 ,178 ,000 ,040*** 

      

3.Interactieffect      

Kritiek x sekse -,001 ,038 ,000 ,974 ,040 
***P < .00 

 

Dezelfde analyse is uitgevoerd om het moderatie effect van leeftijd vast te stellen. In 

tabel 2.2 zijn de resultaten weergegeven. Om het moderatie en interactie effect van leeftijd te 

berekenen zijn in stap twee van de analyses de twee dummy’s van leeftijd toegevoegd (de 

dummy ‘14 jarigen’ en de dummy ‘ouder van 14’). In stap drie zijn de interactietermen van 

kritiek met leeftijd dummy één en kritiek met leeftijd dummy twee toegevoegd. Uit de 

resultaten komt een significant interactie-effect naar voren (p <0.05). Dit betekent dat het 

effect van ervaren kritiek op het versterken van angstsymptomen per leeftijdsgroep 

verschillend is. Ook hier is er sprake van een klein negatief effect. Het oorspronkelijke model 

is daarom apart toegepast voor de verschillende leeftijdsgroepen. 

 

Tabel 2.2: Regressie analyse en interactie effect van kritiek en leeftijd op sociale fobie 

Sociale fobie symptomen 

Stap B SE van B β P R² 

1. Hoofdeffect           

Score ontvangen kritiek -,087 ,019 -,096 ,000 ,009*** 

      

2. Moderator      

Dummy leeftijd 1 -,089 ,028 -,082 ,001  

Dummy leeftijd 2 -,146 ,030 -,126 ,000  

     ,020*** 

3.Interactieffect      

Kritiek x leeftijd 1 -,099 ,048 -,071 ,039  

Kritiek x leeftijd 2 -,127 ,051 -,079 ,013  

     ,023* 
*P < .05; **P < .01; ***P < .00 

 

Per leeftijdsgroep is apart de regressiecoëfficiënt berekend. Hieruit komt een negatief 

effect van ervaren kritiek op de ontwikkeling van sociale fobie naar voren. De coëfficiënt is 

het grootst bij de leeftijdsgroep van 14 jaar en ouder (B = -.135; SE van B = .034; β = -.152; p 

<0.05; R²= .023). Dit betekent dat voor de oudere adolescent geldt dat meer ervaren kritiek tot 

minder sociale angst leidt. Bij de groep van 14 jarigen is het negatieve effect minder sterk (B 
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= -.108; SE van B = .029; β = -.118; p <0.05; R²= .014) en bij de groep ‘jonger dan 14 jaar’ is 

er nauwelijks een effect dat tevens niet significant is (B = -.034; SE van B = .0329; β = -.036; 

p >0.05; R²= .001). 

Binnen het effect van ervaren kritiek op sociale fobie kenmerken blijkt dus dat de 

verschillende leeftijdsgroepen andere richtingscoëfficiënten hebben. Dit betekent dat er een 

interactie effect is en dat leeftijd modererend werkt in het effect van kritiek op angst. Het 

interactie effect houdt in dat hoe ouder een adolescent wordt, des te minder kritiek leidt tot 

angst.  

 

DISCUSSIE 

 

In het huidige onderzoek werden relaties en effecten onderzocht van beleefde ontvangen 

kritiek vanuit de adolescent op de ontwikkeling van sociale fobie symptomen. De bevindingen 

tonen aan dat er nauwelijks een negatief effect is van beleefde kritiek en de ontwikkeling van 

sociale angstsymptomen. Bovendien blijkt dat sekse niet modereert, maar leeftijd wel. Deze 

resultaten zijn niet in lijn met hetgeen dat werd verwacht: een positief effect, moderatie-effect 

voor sekse en niet voor leeftijd.  

 Resultaten naar het hoofdeffect van beleefde kritiek op sociale fobie symptomen tonen 

aan dat binnen deze adolescenten populatie, beleefde kritiek sociale fobie symptomen juist 

niet versterken. Dit is tegenstrijdig met gegevens uit eerder onderzoek. Zoals werd aangehaald 

in de introductie is uit eerder onderzoek bekend dat een negatieve ouder-kind interactie, die 

wordt gekenmerkt door het uiten van kritiek, sterk is gerelateerd aan de beleving van de 

adolescent en aan symptomen van angst (Manassis, Hudson, Webb, Albano, 2004; Mc Carty, 

Lau, Valeri, & Weisz, 2004; Woodruff-Borden, Morrow, Bourland, & Cabron, 2002). Ervaren 

kritiek is in verband gebracht met het hebben van sociale fobie symptomen (Hummel & 

Gross, 2001). Wat deze gegevens betreft is het vreemd dat binnen deze adolescenten populatie 

beleefde kritiek juist tot minder sociale angst zou leiden. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat deze adolescenten een afspiegeling zijn van de algemene bevolking waar minder 

pathologische angst voorkomt dan binnen een psychiatrische setting. Een andere mogelijke 

verklaring zou kunnen liggen aan het intelligentieniveau van de adolescenten binnen deze 

onderzoekspopulatie. Havo en vwo scholieren hebben over het algemeen een 

bovengemiddelde intelligentie, dit maakt dat zij zich gemakkelijker aanpassen aan sociale 

situaties (Dekker & Koot, 2003).  
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 Gekeken naar het moderatie effect van sekse werd in de introductie duidelijk dat 

sociale fobie symptomen meer voorkomen bij meiden dan bij jongens (Hale, et al., 2005). 

Onduidelijk was of dit hetzelfde is wanneer gekeken werd naar het effect van beleefde kritiek 

op sociale fobie symptomen. De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat dit verband niet 

anders is voor meiden dan voor jongens. Zowel voor jongens als voor meiden blijkt er 

nauwelijks een negatief verband te zijn van beleefde kritiek op sociale fobiesymptomen. 

 Daarentegen blijkt er wel een moderatie-effect te zijn voor leeftijd. Binnen dit 

onderzoek wordt duidelijk dat hoe ouder een adolescent wordt, des te minder kritiek tot 

sociale angst leidt. Dit resultaat is echter ook tegenstrijdig met hetgeen dat werd verwacht. 

Over sociale fobie kenmerken bij adolescenten is immers bekend dat deze stabiel blijven 

tijdens de adolescentie (Hale, et al., 2008). Een mogelijke verklaring voor het feit dat op een 

latere leeftijd in de adolescentie kritiek minder tot sociale angst leidt zou kunnen liggen aan 

het onafhankelijker worden van de ouders en de grotere sociale invloed van vrienden in deze 

fase. Over de adolescentie is namelijk bekend dat vrienden een grotere en actievere rol gaan 

spelen in de psychosociale ontwikkeling van een adolescent (Newman & Newman, 2003 in 

Carr, 2006). Het feit dat sekse niet modereert zou ook kunnen liggen aan deze verklaring. Als 

de rol van ouders als minder beïnvloedend wordt ervaren, maar meer die van vrienden, zal het 

effect voor jongens en meiden hetzelfde kunnen zijn. 

 Ondanks dat de resultaten tegenstrijdig zijn met de geformuleerde hypotheses vanuit 

wetenschappelijke literatuur en de kleine effecten, zijn de resultaten toch veelzeggend. Tot 

voor kort is er beperkt onderzoek gedaan naar beleefde EE vanuit adolescenten. Hierdoor is 

nog weinig duidelijk over hoe de verschillende EE’s van invloed zijn op psychiatrische 

stoornissen bij de adolescenten populatie (Hale, et al., 2007). Wat betreft de EE beleefde 

kritiek kan nu gesteld worden dat adolescenten nauwelijks sociale fobie symptomen 

ontwikkelen, naarmate zij meer kritiek hebben ervaren. Wanneer EE werd gemeten vanuit de 

beleving van de ouders blijkt er wel een verband te zijn met psychopathologie bij 

adolescenten (Asarnow, et al., 1993; Vostanis, Nicholls, & Harrington, 1994). Aangezien de 

subjectieve ervaring van het opgevoed worden van grotere invloed blijkt te zijn op het 

mentaal welbevinden van de adolescent dan ouderrapportages (Gesac & Schwalbe, 1986; 

Steinberg, Lamborn, Dornbusch, & Darling, 1992) is het goed om te weten dat ervaren kritiek 

weinig invloed heeft op sociale angst vanuit het oogpunt van de adolescent. 

Daarbij is het wel nodig dat enkele beperkingen van dit onderzoek worden benoemd. 

Om meer zicht te krijgen op hoe verschillende EE’s van invloed zijn op angst en depressie 

symptomen bij adolescenten is hier meer specifiek gekeken naar het effect van één EE op één 
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type angst vanuit de DSM-IV-TR. De specificiteit van dit onderzoek maakt dat er geen 

duidelijk beeld is van hoe andere EE’s zich verhouden tot sociale angst of hoe de EE kritiek 

zich verhoudt tot andere angst typen. Daarnaast is gekeken naar het moderatie-effect van 

sekse en leeftijd. Dit geeft meer duidelijkheid over het verband van kritiek en sociale fobie 

symptomen, maar mogelijk zijn er nog andere factoren van modererende invloed op dit 

verband, bijvoorbeeld de rol van vrienden of het intelligentieniveau. De regressiemodellen 

verklaren op hun best vier procent van de variantie. Dit is wel significant, maar het verklaart 

slechts een klein deel.  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van alleen cross-sectionele data. Wanneer gebruik 

wordt gemaakt van longitudinaal onderzoek kunnen er meer gedegen uitspraken worden 

gedaan over de stabiliteit van het effect van beleefde kritiek op sociale fobiesymptomen en 

het moderatie effect van sekse en leeftijd.  

Tenslotte zijn alleen havo en vwo scholieren in deze populatie opgenomen. Het 

buitensluiten van andere opleidingsniveaus maakt dat deze onderzoeksgegevens niet 

representatief zijn voor de algehele adolescenten populatie in Nederland. Bovendien is het een 

vrij homogene steekproef waarbij de groep voornamelijk uit Nederlandse adolescenten 

bestaat. Dit maakt het niet mogelijk om resultaten te generaliseren naar andere etnische 

groepen.  

Ondanks deze beperkingen is dit een steekproef die gebruik maakt van een grote 

algemene bevolkingsgroep. De resultaten laten zien dat beleefde ervaren kritiek niet tot 

sociale fobie symptomen leidt bij adolescenten. En dat dit effect nog minder wordt gedurende 

de adolescentie. Het feit dat dit effect is gevonden benadrukt het belang van het toevoegen 

van moderatie-effecten in toekomstig onderzoek naar de invloed van EE op angst. Verder 

longitudinaal onderzoek naar beleefde EE in relatie tot angst is nodig om meer zicht te krijgen 

op de beleving van adolescenten en de relatie met psychopathologie.  
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