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De relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik bij 

adolescenten  

A.G.M. Fokkert 

 

Purpose: This study evaluates the hypothesis that there is a relationship between family cohesion and substance 

use at adolescents. Then we study if both family cohesion and substance use differs by gender. At least we 

examine if gender has a role as moderator in the relationship between family cohesion and substance use. The 

study compares Dutch adolescents of the first two years of HAVO/VWO. Method: 2290 adolescents (mean age 

13,1 years old) participated to this research. The participants have completed a questionnaire concerning family 

cohesion and substance use. Results: There was a small relation between family cohesion and substance use. 

There was no difference between boys and girls in family cohesion. Boys use more substances than girls. Gender 

had no moderation effect in the relation between family cohesion and substance use. Conclusion: In Dutch boys 

and girls there was a small relation between family cohesion and substance use, gender had no moderating role 

in this. Boys use more substances, family cohesion is the same in boys and girls. 
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Introductie 

 In dit artikel wordt het verband tussen gezinscohesie en middelengebruik onderzocht. 

Eerst zal het begrip gezinscohesie besproken worden en welke invloed dit op adolescenten 

heeft. Vervolgens zal er ingegaan worden op het begrip middelengebruik. Nadat de begrippen 

gezinscohesie en middelengebruik zijn besproken, zal hetgeen al bekend is over de relatie 

tussen deze twee begrippen besproken worden. Er wordt ingegaan op verschillen in sekse bij 

gezinscohesie en middelengebruik. Ten slotte worden de onderzoeksvragen van dit onderzoek 

besproken.  

 

Gezinscohesie 

Gezinscohesie is een belangrijk proces als het gaat om het functioneren van een gezin. 

Er worden verschillende definities gehanteerd omtrent het begrip gezinscohesie. Termen die 

veelvuldig in definities voorkomen zijn: affectie met gezinsleden, support, behulpzaamheid, 

de band met het gezin en affectieve betrokkenheid. Wanneer er sprake is van een lage 

gezinscohesie zijn gezinsleden niet betrokken bij elkaar, iedereen is met zichzelf bezig en niet 

met elkaar. Adolescenten die uit een gezin komen waar de gezinscohesie laag is, ervaren 
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weinig steun van gezinsleden. Een hoge gezinscohesie kan verstikkend werken voor een 

adolescent. Psychologische en emotionele eigenschappen en problemen van familieleden gaan 

in elkaar op, waardoor de adolescent geen eigen identiteit ontwikkeld en zich niet kan 

ontwikkelen tot een zelfstandig volwassen persoon (Baer, 2002). Seiffge-Krenke (1999) 

ondersteunt dit. Bij een te hoge gezinscohesie krijgt de adolescent niet de kans zich 

zelfstandig te ontwikkelen, waardoor dit de autonomie van een adolescent in de weg staat. 

Daarom wordt een gemiddelde gezinscohesie als optimaal beschouwd, gezinsleden zijn dan 

betrokken bij elkaar, maar er is tevens sprake van een afstand tussen de gezinsleden. Dit is 

voor de ontwikkeling van een adolescent het meest gunstig (Baer, 2002). 

De ouderlijke support die kinderen ervaren is één van de belangrijkste aspecten van 

gezinscohesie. Ouderlijke support kan omschreven worden als de warmte en acceptatie die 

ouders aan hun kinderen geven. Er is een relatie aangetoond tussen ouderlijke support en de 

sociale ontwikkeling van adolescenten. Adolescenten die een positieve ouderlijke support 

hebben ervaren, behalen betere schoolresultaten, hebben meer zelfvertrouwen en hebben 

minder depressieve klachten. Ouderlijke support wordt gezien als essentieel onderdeel voor 

de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In de afgelopen vijftig jaar hebben vele studies 

aangetoond dat kinderen die een goede ouderlijke support rapporteren zich beter ontwikkelen 

(Bean, Barber, & Crane, 2006). Naarmate adolescenten ouder worden, worden ze 

zelfstandiger en wordt ouderlijke support minder belangrijk. Tevens wordt de gezinscohesie 

lager in deze periode. Adolescenten ontwikkelen zich tot een eigen en volwassen persoon, 

waardoor het gezin een minder belangrijke rol gaat spelen in zijn of haar leven (Baer, 2002). 

De betekenis van gezinscohesie voor adolescenten is hier besproken, het blijkt dat 

gezinscohesie belangrijk is voor de ontwikkeling van adolescenten. Er zal nu ingegaan 

worden op de rol van middelengebruik in deze levensfase. 

 

Middelengebruik  

De adolescentie is een periode waarin er een verhoogd risico bestaat voor de start van 

het gebruik van middelen (Melchior, Chastang, Goldberg, & Fombonne, 2008). Onder 

middelengebruik wordt het gebruik van alcohol, tabak, softdrugs en harddrugs verstaan. Het 

misbruik van psychofarmaca wordt eveneens tot middelengebruik gerekend. Adolescenten 

kunnen psychofarmaca die eigenlijk ergens anders voor dienen gebruiken om zich beter te 

voelen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er een trend is dat er meer 

middelengebruik plaats vindt tijdens de adolescentie (Melchior, Chastang, Goldberg, & 

Fombonne, 2008; Moshouwer et al.,2005). 
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Tot de leeftijd van 18 jaar is er een vergrote kans op de start van gebruik van alcohol, 

tabak en marihuana, daarna daalt de kans dat mensen starten met middelengebruik sterk 

(Zapert, Snow, & Kraemer Tebes, 2002). Jongeren starten steeds vroeger met het gebruik van 

middelen (Melchior et al, 2008). Monshouwer en collega’s (2005) hebben van 1988 tot en 

met 2003 onderzoek gedaan naar de leeftijd waarop jongeren startten met het gebruik van 

marihuana. Het is gebleken dat in de periode van 1988 tot 1996 jongeren steeds jonger 

startten met het gebruik van marihuana. Hierna is de leeftijd van het eerste gebruik 

gestabiliseerd.  

Adolescenten starten vrijwel altijd met een mildere vorm van ‘drugs’. Vrijwel 

niemand gebruikt harddrugs, terwijl hij of zij nog nooit tabak heeft gerookt of alcohol heeft 

gedronken. Dit staat bekend als de ‘Stepping-stone theory’ (Zapert, Snow, & Kraemer Tebes, 

2002). Wanneer jongeren al vroeg een mildere vorm van middelen gebruiken, is de kans op 

verslaving op zware middelen op latere leeftijd vergroot. Daarom is het van belang om al op 

jonge leeftijd het middelengebruik te onderzoeken. Nu de begrippen gezinscohesie en 

middelengebruik afhankelijk van elkaar besproken zijn, zal er in de volgende alinea ingegaan 

worden op de relatie tussen deze twee begrippen. 

 

Relatie gezinscohesie en middelengebruik 

In verschillende onderzoeken is een verband tussen gezinscohesie en middelengebruik 

aangetoond (Duncan, Duncan, & Strycker, 2006; Kliewer et al., 2006). Een hoge 

gezinscohesie kan gezien worden als een protectieve factor voor middelengebruik (Kliewer et 

al., 2006). Wanneer jongeren een betere binding ervaren, zouden ze minder middelen 

gebruiken (Pilgrim, Abbey en Kershaw, 2004; Scheer en Unger, 1998). Gezinsleden hebben 

een belangrijke invloed op het middelengebruik van adolescenten en kinderen. De sociale 

leertheorie is hierin belangrijk. Wanneer ouders middelen gebruiken is er een vergrote kans 

dat kinderen dit ook gaan doen. Zij zien hun ouders als een voorbeeld. Naast dit directe effect 

is er ook een indirect effect van ouders die middelen gebruiken. Wanneer er bij ouders sprake 

is van middelengebruik zijn de familierelaties anders en voeden ouders hun kinderen anders 

op. Dit heeft tevens invloed op het middelengebruik van adolescenten (Duncan, Duncan, & 

Strycker, 2006). 

Het aantal gezamenlijke maaltijden dat een gezin heeft staat in verband met de hoogte 

van de gezinscohesie. Gezamenlijke maaltijden worden gezien als een mogelijkheid voor 

ouders om met hun kinderen op een reguliere basis contact te onderhouden, te communiceren 

over dagelijkse activiteiten, zicht te hebben op het humeur en als rolmodel te fungeren. 
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Eisenberg, Neumark-Sztainer, Fulkerson en Story (2008) hebben onderzocht of er een relatie 

bestaat tussen het aantal gezamenlijke maaltijden met het gezin en middelengebruik bij 

jongeren. Uit deze studie komt naar voren dat gezamenlijke maaltijden een protectieve factor 

voor middelengebruik kunnen zijn. Adolescenten die minstens vijf keer per week een 

gezamenlijke maaltijd met het gezin hebben, gebruiken significant minder alcohol, tabak en 

marihuana dan adolescenten die niet regelmatig samen met hun gezin eten. Dit verband is 

voor meisjes echter groter dan voor jongens. Deze studie sluit aan op de vorige resultaten met 

betrekking tot de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik.  

Behalve het gezin hebben ook anderen invloed op het middelengebruik van 

adolescenten. Wanneer kinderen ouder worden, gaan ze meer tijd met vrienden besteden en 

minder met familie. De invloed van vrienden op het middelengebruik zal tevens groter 

worden (Duncan, Duncan, & Strycker, 2006). Uit onderzoek van Kokkevi en collega’s (2007) 

blijkt dat vrienden een grotere invloed hebben op middelengebruik dan het gezin van de 

adolescent. Samengevat kan er gesteld worden dat gezinscohesie invloed op het 

middelengebruik van jongeren heeft, er spelen echter ook andere factoren mee die kans op 

middelengebruik beïnvloeden. In het verband tussen gezamenlijke maaltijden en 

middelengebruik blijkt sekse van invloed te zijn. Daarom wordt er in de volgende alinea 

ingegaan op het verschil in gezinscohesie en middelengebruik tussen jongens en meisje. 

 

Sekseverschillen  

Er is nog weinig bekend over de sekseverschillen wat betreft gezinscohesie. Uit 

onderzoek van Seiffge-Krenke (1999) komt naar voren dat meisjes een betere persoonlijke 

relatie met hun ouders hebben dan jongens, dit verschil is echter klein. Russel en Saebel 

(1997) hebben een meta-analyse gedaan naar verschillen in de relaties van ouders tussen 

zoons en dochters. Meerdere studies tonen een verschil aan, maar het wetenschappelijke 

bewijs voor deze resultaten was beperkt. Slechts één studie gaf een significant verschil aan. Er 

is nog weinig bewijs of meisjes een hogere gezinscohesie ervaren dan jongens. Dit zal verder 

onderzocht moeten worden. 

Tevens wordt er onderzocht of er een verschil is in sekse wat betreft middelengebruik. 

Het blijkt dat meisjes later starten dan jongens en dat jongens meer experimenteren dan 

meisjes (Zapert et al, 2002). In tegenstelling tot de meeste onderzoeken toont het onderzoek 

van Duncan en collega’s (2006) aan dat er meer meisjes in de adolescentie alcohol gebruiken 

dan jongens. Er is echter niet onderzocht hoeveel alcohol de personen gebruiken. Het kan zijn 
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dat er qua aantal meer meisjes alcohol nuttigen, maar dat jongens echter meer alcohol per 

persoon nuttigen.  

 

Onderzoeksvragen 

Voor deze studie zijn verschillende onderzoeksvragen opgesteld. De centrale vraag 

van dit onderzoek is: Is er een relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik bij 

adolescenten en wat is de rol van sekse hierin? Er is in verschillende onderzoeken aangetoond 

dat er een relatie is tussen gezinscohesie en middelengebruik bij adolescenten. Op de vraag 

hoe sterk deze relatie is, is geen eenduidig antwoord te geven. Een aantal onderzoeken tonen 

een sterke relatie aan, terwijl andere onderzoeken aantonen dat andere factoren belangrijker 

zijn in relatie tot middelengebruik (Duncan, Duncan, & Strycker, 2006; Kliewer et al., 2006; 

Pilgrim, Abbey en Kershaw, 2004; Scheer en Unger, 1998). Er wordt verwacht dat er een 

relatie is tussen gezinscohesie en middelengebruik. De eerste onderzoeksvraag luidt: In 

hoeverre is er een samenhang tussen gezinscohesie en middelengebruik bij adolescenten? 

 Vervolgens wordt de rol van sekse onderzocht. In hoeverre er een verschil bij 

gezinscohesie en middelengebruik tussen jongens en meisje is tevens nog niet bekend. Er kan 

nog geen duidelijke hypothese gesteld worden, omdat er relatief weinig onderzoek naar 

gedaan is en onderzoeksresultaten onderling verschillen. De verwachting is dat meisjes een 

hogere gezinscohesie ervaren en jongen meer middelen gebruiken. In deze studie worden de 

volgende twee onderzoeksvragen met betrekking tot dit onderwerp gesteld: Is er een verschil 

in gezinscohesie tussen jongens en meisjes? Is er een verschil in middelengebruik tussen 

jongens en meisjes? 

Er wordt verwacht dat de gezinscohesie en middelengebruik verschillend zijn voor 

jongens en voor meisjes. Daarom is het een mogelijkheid dat sekse een modererende rol in de 

relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik heeft. Er is nog niet bekend in hoeverre sekse 

een modererende rol heeft. De laatste onderzoeksvraag luidt: Heeft sekse een modererende rol 

in de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik bij jongeren? 

 

 

Methode 

Onderzoekspopulatie 

Voor dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een heterogene steekproef van 

willekeurig gekozen middelbare scholen in Nederland. Hierbij zullen leerlingen uit de eerste 2 

klassen van HAVO en VWO de vragenlijsten met betrekking tot gezinscohesie en 
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middelengebruik invullen. In totaal hebben 2290 scholieren meegedaan aan dit onderzoek, de 

gemiddelde leeftijd was 13,1 (SD = 0.91). Van deze steekproef was 49,4 % man en 50,6 % 

vrouw. Van de respondenten deed 34,6 % de opleiding HAVO, 24,4 % de opleiding VWO, 

25,5 % HAVO/VWO en 15,5 % Gymnasium. 

 

Metingen 

Er wordt een surveyonderzoek gedaan. Scholieren van verschillende middelbare 

scholen vullen een vragenlijst. Er is sprake van een eenmalige meting. Er wordt in dit 

onderzoek gebruik gemaakt van de variabelen sekse, gezinscohesie en middelengebruik. 

Gezinscohesie: Dit instrument meet de mate waarin de gezinsleden emotioneel tot 

elkaar betrokken zijn. De schaal bestaat uit 13 vijfpunts likert-type items (ontleend aan de 

Leuven Family Questionnaire (Vertommen, Kog en Degroote,1986)). De 

antwoordcategorieën variëren van klopt erg slecht tot klopt erg goed. Na factoranalyse blijken 

de items op één factor te duiden. De verklaarde variantie is 30,95%. De factorladingen lopen 

van .41 tot .69. De betrouwbaarheid van de schaal in deze steekproef was .80 (Chronbach’s 

alpha). Voorbeeld van een item: 'wij verdedigen ons gezin, wat er ook gebeurd is'.  

Middelengebruik: Dit instrument meet de frequentie van het gebruik van alcohol, 

drugs en psychofarmaca. De schaal bestaat uit 7 likert-type items. Hierbij hebben 6 vragen 

een zespuntsschaal en 1 vraag een negenpuntsschaal. Deze items worden onderling 

vergelijkbaar gemaakt door gebruik van de gestandaardiseerde item responsen. Na 

factoranalyse blijken de items op één factor te duiden. De verklaarde variantie is 44,72%. De 

factorladingen lopen van .30 tot .81. De betrouwbaarheid van de schaal in deze steekproef 

was .78 (Chronbach’s alpha). Voorbeeld van een item: 'hoe vaak heb je de laatste 4 weken 

alcohol gedronken'. 

 

Plan van analyse 

Om de samenhang tussen gezinscohesie en middelengebruik te meten wordt er gebruik 

gemaakt de Pearson’s productmomentcorrelatiecoëfficiënt. Om het verschil in gezinscohesie 

tussen jongens en meisjes te meten wordt er gebruik gemaakt van een enkelvoudige 

variantieanalyse (ANOVA). Hierbij is gezinscohesie de testvariabele en sekse de 

splitsingsvariabele. Om het verschil in middelengebruik tussen jongens en meisjes te meten 

wordt er tevens gebruik gemaakt van een enkelvoudige variantieanalyse (ANOVA). Hierbij is 

middelengebruik de testvariabele en sekse de splitsingsvariabele. Om de modererende rol van 

sekse in de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik te bepalen wordt er gebruik 
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gemaakt van hiërarchische regressieanalyse. Het model van deze analyse staat in figuur 1 

schematisch weergegeven. 

 

Figuur 1. Modererende rol van sekse in de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik. 

 

 

Resultaten 

Samenhang gezinscohesie en middelengebruik 

Om de samenhang tussen gezinscohesie en middelengebruik aan te tonen is er gebruik 

gemaakt van de Pearson’s productmomentcorrelatiecoëfficiënt. Er blijkt een zwakke 

negatieve samenhang (r = -0,14; p < 0,001; n = 2260) te zijn tussen gezinscohesie en 

middelengebruik bij jongeren. Wanneer jongeren een sterke gezinscohesie ervaren, is de kans 

op middelengebruik kleiner. Deze relatie is echter zeer zwak. 

 

Verschil gezinscohesie tussen jongens en meisjes 

Om het verschil in gezinscohesie tussen jongens en meisjes aan te tonen is er gebruik 

gemaakt van een enkelvoudige variantieanalyse (ANOVA). Hierbij is gezinscohesie de 

afhankelijke variabele en is sekse de factor. Op basis van deze analyse wordt er geconstateerd 

dat er geen significant verschil in gezinscohesie bestaat tussen jongens (n = 1128) en meisjes 

(n = 1157) (F(1,2283) = 0,57; p = 0,45). Dit betekent dat jongens en meisjes dezelfde mate 

van gezinscohesie ervaren, sekse heeft dus geen invloed op gezinscohesie. 

 

Tabel 1 Verschil gezinscohesie 

 Jongens  Meisjes   

 M SD M SD F 

Gezinscohesie 3.56 0.53 3.55 0.56 1.23 

 

 

Middelengebruik 

Sekse 

Gezinscohesie 
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Verschil middelengebruik tussen jongens en meisjes 

Om het verschil in middelengebruik tussen jongens en meisjes aan te tonen is er 

gebruik gemaakt van een enkelvoudige variantieanalyse (ANOVA). Hierbij is 

middelengebruik de afhankelijke variabele en is sekse de factor. Bij de vragenlijst 

‘middelengebruik’ verschilt het aantal antwoordcategorieën per vraag. Om deze reden zijn de 

items gecentreerd, alle items hebben hetzelfde gewicht. Op basis van deze analyse wordt er 

geconstateerd dat er een significant verschil in middelengebruik bestaat tussen jongens (n = 

1115) en meisjes (n = 1144) (F(1,2257) = 8,24; p = 0,004). Er is aangetoond dat jongens meer 

gebruik maken van middelen als tabak, alcohol, drugs en psychofarmaca dan meisje. De sekse 

van een persoon speelt een rol bij de kans op middelengebruik. 

 

Tabel 2  Verschil middelengebruik 

 Jongens  Meisjes   

 M SD M SD F 

Middelengebruik 0.04 0.80 -0.04 0.47 8.24** 

**P<0.05 

 

Modererende rol sekse in samenhang gezinscohesie en middelengebruik 

Om te onderzoeken of sekse een modererende rol heeft in de relatie tussen 

gezinscohesie en middelengebruik is er gebruik gemaakt van een hiërarchische 

regressieanalyse. Hierbij zijn de gebruikte variabelen (gezinscohesie en middelengebruik) 

gecentreerd om coördinateitsproblemen te voorkomen. De uitgevoerde hiërarchische 

regressieanalyse bestaat uit drie stappen. De afhankelijke variabele in deze analyse is 

middelengebruik. Als onafhankelijke variabele wordt eerst gezinscohesie toegevoegd, 

hiermee wordt het hoofdeffect berekend. Vervolgens wordt de dummy sekse toegevoegd, 

hiermee wordt het effect van sekse op middelengebruik berekend. Tot slot wordt de 

interactieterm gezinscohesie*dummy sekse toegevoegd. Op basis van deze analyse wordt 

geconstateerd dat sekse geen modererende rol heeft in de relatie tussen gezinscohesie en 

middelengebruik (zie tabel 3). Dit betekent dat er geen verschil zit in de relatie tussen 

gezinscohesie en middelengebruik tussen jongens en meisjes, sekse heeft geen effect op de 

samenhang. 
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Tabel 3 Moderatie-effect sekse in relatie gezinscohesie, middelengebruik 

 B Beta T Significantie 

Gezinscohesie -,094 -,143 -6,877 ,000 

Sekse -,082 -,144 -3,003 ,003 

Interactie Gezinscohesie en Sekse ,003 ,007 ,104 ,917 

 

 

Discussie 

Er is in deze studie onderzoek gedaan naar de relatie tussen gezinscohesie en 

middelengebruik, of er een verschil is in deze variabelen tussen jongens en meisjes en of 

sekse een modererend effect heeft op de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik. Het 

is gebleken dat de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik zwak is. Er is geen 

verschil in gezinscohesie tussen jongens en meisjes. Er is een verschil in middelengebruik, 

jongens gebruiken meer middelen dan meisjes. Sekse heeft geen modererende rol in de relatie 

tussen gezinscohesie en middelengebruik. 

Uit deze studie is gebleken dat er een relatie bestaat tussen gezinscohesie en 

middelengebruik, er is echter sprake van een zwakke relatie. In verschillende onderzoeken is 

aangetoond dat er een relatie bestaat tussen deze twee begrippen (Duncan, Duncan, & 

Strycker, 2006; Kliewer et al., 2006). In het onderzoek van Duncan, Duncan en Strycker 

(2006) wordt er echter alleen naar het gebruik van alcohol gekeken en niet naar andere 

vormen van middelen. In dit onderzoek worden jongeren in de leeftijd van negen tot en met 

zestien jaar onderzocht. Hieruit blijkt dat het alcoholgebruik onder adolescenten het meest 

stijgt in de leeftijd tussen veertien en vijftien jaar. Alcohol wordt gezien als een mildere vorm 

van drugs. Wanneer adolescenten startten met het gebruik van middelen doen ze dit vrijwel 

altijd met een mildere vorm. Zwaardere middelen worden vrijwel alleen gebruikt, wanneer er 

ook sprake is geweest van gebruik van mildere middelen (Zapert, Snow, & Kraemer Tebes, 

2002). Wanneer de meeste adolescenten dus pas op vijftienjarige leeftijd starten met het 

gebruik van alcohol, is de leeftijd waarop ze andere middelen gaan gebruiken dus vaak nog 

later.  

De adolescenten die in deze studie onderzocht zijn zitten in het eerste of tweede jaar 

van de middelbare school, de gemiddelde leeftijd is 13,1. Op deze leeftijd is het gebruik van 

middelen nog relatief laag. Dit zou tevens de zwakte van de gevonden relatie kunnen 

verklaren. Wanneer de adolescenten ouder worden, zal het middelengebruik ook stijgen. 
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Hierdoor zal de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik op latere leeftijd 

waarschijnlijk sterker zijn dan in de populatie van dit onderzoek. 

Er komt naar voren dat er geen verschil wordt waargenomen in gezinscohesie tussen 

jongens en meisjes. Dit resultaat sluit aan bij eerdere onderzoeksresultaten. Russel en Saebel 

(1997) hebben een metastudie gedaan naar verschillen tussen sekses in de relatie tussen 

kinderen en hun ouders. Van de bijna vijftig onderzoeken die in deze studie zijn 

meegenomen, toonde slechts één onderzoek een significant verschil aan tussen jongens en 

meisjes. Er kan gesteld worden dat er geen verschil is tussen jongens en meisjes in de 

gezinscohesie die zij ervaren. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het middelengebruik onder jongens van 

gemiddeld dertien jaar hoger ligt dan bij meisjes van deze leeftijd. In de literatuur worden er 

hieromtrent verschillende resultaten gevonden, deze zijn niet consistent. Andere 

persoonskenmerken blijken een grotere invloed te hebben op het gebruik van middelen bij 

adolescenten. De belangrijkste risicofactoren voor het gebruik van middelen zijn de omgeving 

van een jongere en dan vooral de contacten met negatieve leeftijdsgenoten, de 

spanningsbehoefte en middelengebruik van ouders (Wicks-Nelson & Israel, 2006). Novacek, 

Raskin en Hogan (1991) hebben onderzoek gedaan naar de redenen waarvoor adolescenten 

middelen gebruiken. Hierin blijkt wel een verschil tussen jongens en meisjes te zijn. Jongens 

gebruiken vaker middelen omdat zij dan meer plezier te ervaren. Meisjes gebruiken vaker dan 

jongens middelen om met hun problemen te kunnen omgaan.  

Wanneer er wordt gekeken naar de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik 

blijkt sekse niet van invloed te zijn op deze relatie. Naar aanleiding van de vorige resultaten 

valt dit binnen de verwachting. Hieruit bleek dat de relatie tussen gezinscohesie en 

middelengebruik al zeer zwak is. Op de variabele gezinscohesie was er geen verschil in sekse 

en op de variabele middelengebruik was er een klein verschil tussen de sekses. Hieruit blijkt 

dat sekse geen rol heeft in de zwakke relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik. 

 

Tekortkomingen van dit onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Als tekortkoming van dit onderzoek kan de slechte generaliseerbaarheid van de studie 

benoemd worden. De vragenlijsten zijn slechts afgenomen bij middelbare scholieren uit het 

eerste en tweede leerjaar van HAVO en/of VWO. Hiermee wordt er een relatief grote groep 

jongeren uitgesloten. De resultaten van dit onderzoek gelden voor de onderzoekspopulatie, 

maar kunnen niet naar andere groepen gegeneraliseerd worden. Er wordt aanbevolen om deze 
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studie bij andere populaties uit te voeren, om een vergelijking te kunnen maken tussen de 

verschillende populaties en de resultaten te kunnen generaliseren.  

Uit deze studie bleek dat de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik zwak is 

onder middelbare scholieren uit HAVO/VWO één en twee. De zwakte van de relatie zou 

verklaard kunnen worden de hoeveelheid middelengebruik onder de doelgroep, deze is 

relatief laag. Uit onderzoek komt naar voren dat het middelengebruik tussen vijftien en 

achttienjarige leeftijd sterk stijgt (Zapert, Snow, & Kraemer Tebes, 2002). Om deze reden zou 

een onderzoek onder adolescenten van deze leeftijd interessant zijn, er kan dan onderzocht 

worden of de relatie tussen gezinscohesie en middelengebruik in deze leeftijdscategorie 

anders is dan in de onderzochte populatie. 

De bevindingen omtrent middelengebruik zijn tevens een aanleiding voor verder 

onderzoek. In dit onderzoek wordt een verschil gevonden in geslacht wanneer het om 

middelengebruik gaat, resultaten van andere studies zijn echter wisselend (Wicks-Nelson & 

Israel, 2006). Wanneer er een verdiepende studie wordt gedaan binnen een grotere populatie, 

kunnen er vergelijkingen gemaakt worden tussen verschillende groepen op leeftijd of op 

persoonskenmerken. Er kan onderzocht worden in welke groepen geslacht een rol speelt. 

Wanneer er hieromtrent meer duidelijkheid is, kan er in de preventie en hulpverlening beter 

aangesloten worden op de doelgroep. 
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