
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Invloed van Opvoedgedragingen op Roken onder Jongeren en de Verschillen tussen 

Jongens en Meisjes 

Master’s thesis 

Utrecht University 

Master’s programme in Clinical Child, Family and Education Studies 

W.P. van Lagen, 6877117 

Eerste beoordelaar: Gert-Jan Meerkerk 

Tweede beoordelaar: Hans van der Baan 

26 mei 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Samenvatting 

Uit onderzoek komen aanwijzingen voort dat opvoedgedragingen kunnen bijdragen aan 

het verminderen van rookgedrag onder jongeren. Voorbeelden van deze opvoedgedragingen 

zijn ouderlijke controle, kennis en ondervraging. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen 

opvoedgedragingen en roken onder jongeren tussen de 16 en 20 jaar en de modererende functie 

van sekse. Er wordt verwacht dat er een negatief verband bestaat tussen ouderlijke controle en 

roken en ouderlijke kennis en roken onder jongeren. Daarnaast wordt verwacht dat er geen 

verband is tussen ouderlijke ondervraging en roken onder jongeren. Tevens wordt verwacht dat 

sekse een modererend effect heeft, waarbij jongens in verhouding tot meisjes minder roken 

naarmate er meer ouderlijke controle en ouderlijke kennis is. Het onderzoek bestaat uit 426 

participanten van gemiddeld 18 jaar. Van deze jongeren zijn er 246 jongen en 180 meisje. Er is 

gebruik gemaakt van data uit het RADAR-onderzoek. Opvoedgedragingen werden gemeten 

met de Parenting Practices vragenlijst. Roken onder jongeren werd vastgesteld door middel 

van item 4 op de vragenlijst Substance Use. Er is een logistische regressieanalyse uitgevoerd 

met de drie verschillende opvoedgedragingen als predictoren en de interactie-effecten tussen 

de opvoedgedragingen en sekse. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er alleen een 

effect is voor ouderlijke kennis. Wanneer er meer ouderlijke kennis is, roken jongeren minder. 

Tevens is er een interactie-effect gevonden voor ouderlijke kennis en sekse. Hierbij roken 

jongens in verhouding minder dan meisjes, wanneer er meer ouderlijke kennis is. 

Trefwoorden: opvoedgedragingen, jongeren, roken, Parenting Practices 
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Abstract 

Research indicates that parenting practices can contribute to the decrease in smoking 

amongst youth. Examples of these parenting practices are parental control, knowledge and 

solicitation. This research focuses on the relation between parenting practices and smoking 

amongst youth between 16 and 20 years old and the moderating function of gender. A negative 

relation between parental control and smoking and parental knowledge and smoking is 

expected. Also, no relation between parental solicitation and smoking is expected. Gender is 

expected to have a moderating effect, whereby boys will smoke relatively less than girls when 

parental control and parental knowledge increase. The research consists of 426 participants with 

an average age of 18. Of these participants 246 were male and 180 were female. Data of the 

RADAR-research has been used. Parenting practices were measured with the Parenting 

Practices questionnaire. Smoking amongst youth was determined with item 4 on the Substance 

Use questionnaire. A logistic regression with the three parenting practices as predictor variables 

and interaction effects between gender and the parenting practices has been carried out. Results 

found in this research only show an effect for parental knowledge. As parental knowledge 

increases, smoking amongst youth decreases. Also, an interaction-effect was found for parental 

knowledge and gender. Boys smoke relatively less than girls when there is more parental 

knowledge. 

Keywords: parenting practices, youth, smoking 
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Introductie 

Van alle mbo- en hbo-studenten tussen de 16 en 18 jaar heeft 51,0% ooit gerookt en 

rookt 17,0% dagelijks. Hierbij is geen significant verschil tussen jongens en meisjes (Tuithof 

et al., 2018). Van alle jongeren tussen 18 en 19 jaar rookt 21,2% dagelijks. Jongens roken vaker 

dan meisjes (respectievelijk 14,9% en 12,0%) (RIVM, 2020). Het percentage rokers stijgt 

geleidelijk met de leeftijd. In Nederland wordt iets meer dan 9,0% van de ziektelast veroorzaakt 

door roken en sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Dit maakt 

roken de grootste te voorkomen doodsoorzaak (RIVM, 2018). Om deze reden heeft de overheid 

in het Nationaal Preventieakkoord als doel gesteld dat in 2040 minder dan 5,0% van de 

meerderjarige Nederlanders rookt. Daarnaast wilde zij bewerkstelligen dat in 2020 het aantal 

jongeren dat begint met roken gehalveerd zou zijn (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport, 2018). Of dit is gelukt, is nog onduidelijk. Het percentage jongeren dat ooit heeft 

gerookt, is echter tussen 2017 en 2019 met maar 0,3% gedaald (Rombouts et al., 2020). 

 Ouders hebben een belangrijke invloed op het rookgedrag van hun kinderen. Zo is uit 

onderzoek gebleken dat er een samenhang is tussen het rookgedrag van ouders zelf en dat van 

hun kinderen (De Leeuw et al., 2011; Milton et al., 2007; Rainio & Rimpelä, 2009). 

Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat opvoedgedragingen kunnen bijdragen aan het 

verminderen van rookgedrag onder jongeren (De Leeuw et al., 2011; Harakeh et al., 2005; Otten 

et al., 2007). Deze opvoedgedragingen worden ook wel parenting practices genoemd. 

Parenting practices zijn specifieke, doelgerichte gedragingen die ouders inzetten bij de 

opvoeding van hun kinderen (Wade, 2004). Voorbeelden van deze opvoedgedragingen zijn 

parental control, parental knowledge en parental solicitation (Kerr & Stattin, 2000; Stattin & 

Kerr, 2000).  

 Parental control, oftewel ouderlijke controle, kan worden gedefinieerd als de 

eisen die ouders stellen aan hun kinderen en de restricties die zij hen opleggen (Halgunseth et 

al., 2006). Onderzoek geeft geen eenduidig beeld over de samenhang tussen ouderlijke controle 

en roken onder jongeren. Enerzijds geven meerdere onderzoeken aan dat hoe meer ouderlijke 

controle er is, hoe minder jongeren roken (Chassin et al., 1998; Piko & Balázs, 2012; Wang et 

al., 2019). Hierbij toont het onderzoek van Piko en Balázs (2012) aan dat ouderlijke controle 

meer invloed heeft op jongens dan op meisjes. Anderzijds is er ook onderzoek dat deze 

bevindingen ontkracht. In bijvoorbeeld een onderzoek van Engels et al. (2005) worden enkel 

kleine of non-significante relaties tussen ouderlijke controle en roken onder jongeren 

gerapporteerd. Een onderzoek van Harakeh et al. (2010) toont een samenhang tussen 
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psychologische controle, een vorm van ouderlijke controle waarbij ouders manipulatieve 

strategieën toepassen, en een hogere waarschijnlijkheid dat jongeren gaan roken.  

Parental knowledge, oftewel ouderlijke kennis, is de mate waarin ouders op de hoogte 

zijn van het doen en laten van hun kind zonder dat ouders actief op zoek gaan naar informatie 

(Soenens et al., 2006). Verschillende onderzoeken hebben een samenhang gevonden tussen 

meer ouderlijke kennis en minder roken onder jongeren (Guo et al., 2011; Mahabee-Gittens et 

al., 2012; Mahabee-Gittens et al., 2013). Zo rapporteert het onderzoek van Guo et al. (2011) dat 

een toename in ouderlijke kennis geassocieerd wordt met een verminderde kans op dagelijks 

roken bij jongeren. Uit de onderzoeken van Mahabee-Gittens et al. (2012; 2013) blijkt daarnaast 

dat jongeren een verminderde kans hebben op het beginnen met roken wanneer er meer 

ouderlijke kennis is. 

 Parental solicitation, best vertaald naar ouderlijke ondervraging, houdt in dat 

ouders actief naar informatie zoeken bij hun kinderen en de vrienden van hun kinderen (Engels 

et al., 2005; Wang et al., 2013). Ook op gebied van ouderlijke ondervraging worden 

verschillende resultaten gerapporteerd. Enerzijds rapporteert een onderzoek van Engels & 

Willemsen (2004) dat meer ouderlijke ondervraging samenhangt met minder roken bij 

jongeren. Anderzijds wordt in ander onderzoek geen verband gevonden (Engels et al., 2005; 

Ennett et al., 2001; Wang et al., 2013). Een onderzoek van Metzger et al. (2013) toont zelfs een 

verband tussen meer moederlijke ondervraging en een verhoogde kans op roken onder jongeren.  

Uit een meta-analyse van Endendijk et al. (2016) blijkt dat ouders over het algemeen 

vaker ouderlijke controle uitoefenen op jongens dan op meisjes. Eerdergenoemd onderzoek van 

Piko en Balázs (2012) toont ook een verband tussen deze ouderlijke controle en een 

verminderde kans op roken bij jongens. Ander onderzoek rapporteert daarentegen dat meisjes 

meer controle ervaren dan jongens (Hawk et al., 2008). Onderzoek toont daarnaast aan dat 

ouderlijke kennis een meer protectieve factor is voor jongens, maar dat gebrek aan ouderlijke 

kennis meer effect heeft op meisjes wanneer het gaat om rookgedrag (Bean et al. 2006; 

Borawski et al. 2003; Tebes, 2010). Tevens ervaren meisjes meer ouderlijke ondervraging dan 

jongens, maar worden er geen verschillen in rookgedrag gevonden voor jongens en meisjes 

wanneer er ouderlijke ondervraging wordt toegepast (Hawk et al., 2008; Kapetanovic et al., 

2019; Kerr & Stattin, 2000; Smetana & Daddis, 2002). Geconcludeerd kan worden dat eerdere 

onderzoeken geen eenduidig beeld geven over het verband tussen opvoedgedragingen en 

rookgedrag onder jongeren. Ook is niet duidelijk of dit verband verschilt voor jongens en 

meisjes.  
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Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen opvoedgedragingen en roken onder 

jongeren tussen de 16 en 20 jaar en of sekse hierin een modererende functie heeft. De 

uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de theorievorming over de relatie tussen 

ouderlijke opvoedgedragingen en het rookgedrag van jongeren. Daarmee kunnen zij bijdragen 

aan de ontwikkeling van effectieve preventie van roken onder jongeren, door inzicht te geven 

in de rol die ouders spelen in de keuzes die hun kinderen maken omtrent roken. Hiermee kunnen 

maatregelen hierop worden toegespitst.  

In het huidige onderzoek staat de vraag ‘Is er een verband tussen opvoedgedragingen en 

roken onder jongeren tussen de 16 en 20 jaar en speelt sekse hierbij een rol?’ centraal. In het 

onderzoek wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen drie vormen van opvoedgedragingen: 

ouderlijke controle, ouderlijke kennis en ouderlijke ondervraging. Op basis van eerder 

onderzoek wordt verwacht dat er een negatief verband bestaat tussen ouderlijke controle en 

roken en ouderlijke kennis en roken onder jongeren (Chassin et al., 1998; Guo et al., 2011; 

Mahabee-Gittens et al., 2012; Mahabee-Gittens et al., 2013; Piko & Balázs, 2012; Wang et al., 

2019). Daarnaast wordt op basis van eerder onderzoek verwacht dat er geen verband is tussen 

ouderlijke ondervraging en roken onder jongeren (Engels et al., 2005; Ennett et al., 2001; Wang 

et al., 2013). Tevens wordt op basis van eerder onderzoek verwacht dat sekse een modererend 

effect heeft op de relatie tussen ouderlijke controle en roken en ouderlijke kennis en roken. 

Hierbij wordt verwacht dat jongens in verhouding minder zullen roken dan meisjes, wanneer er 

meer ouderlijke controle of ouderlijke kennis is (Bean et al. 2006; Borawski et al. 2003; 

Endendijk et al., 2016; Hawk et al., 2008; Kapetanovic et al., 2019; Kerr & Stattin, 2000; Piko 

& Balázs, 2012; Smetana & Daddis, 2002; Tebes, 2010). 

Methode 

Participanten 

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de data van het eerder verrichte RADAR-

onderzoek. De steekproef van het huidige onderzoek bevat de data van 426 jongeren en hun 

ouders. Er is sprake geweest van een dubbele selectie. Bij de eerste selectie werd een aselecte 

steekproef gedaan onder 850 reguliere basisscholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den 

Haag en Almere. Van de 296 geïnteresseerde scholen, zijn uiteindelijk 230 scholen aselect 

geselecteerd. Van alle Nederlandse leerlingen uit groep 8 werden uiteindelijk 1.544 leerlingen 

aselect geselecteerd. Hierbij is er geen sprake van een representatieve steekproef, aangezien er 

geprobeerd is jongeren met risico op delinquentie te over-includeren. Met de ouders van deze 

leerlingen werd telefonisch contact opgenomen. Van deze ouders waren er 99 onbereikbaar, 

voldeden er 364 niet aan de eisen voor gezinssamenstelling, wilden er 470 niet meedoen aan 
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het onderzoek en bleken er 114 niet in staat om informed consent te krijgen van alle betrokkenen 

(Van Lier et al., 2008). Later bleek dat 71 jongeren de vraag omtrent rookgedrag niet hadden 

beantwoord. Uiteindelijk werden 426 jongeren in het onderzoek geïncludeerd. De jongeren in 

het onderzoek zijn gemiddeld 18,0 jaar oud (SD = .44, min. = 16.7, max. = 20.6) ten tijde van 

de dataverzameling. Van deze jongeren is 57,5% (n = 246) jongen en 42,3% (n = 180) meisje. 

Van alle jongeren komt 89,4% (n = 381) uit een gezin met een gemiddelde of hoge SES en 

8,7% (n = 37) uit een gezin met een lage SES. Van deze jongeren zit 1,2% (n = 5) op het vmbo, 

47,2% (n = 201) zit op het havo/vwo, 32,4% (n = 138) volgt onderwijs op het mbo en 10,8% (n 

= 46) op het hbo. 

Procedure 

 In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de data omtrent de ouder-kindrelatie, 

specifiek die over parenting practices, en omtrent rookgedrag. Voor dit onderzoek werd de data 

uit wave zes gebruikt, omdat jongeren in deze wave gemiddeld 18 jaar zijn en daarmee 

aanzienlijk vaker roken dan jongeren in de eerdere waves. Deze data zijn verzameld tussen 

oktober 2010 en september 2011, met behulp van online vragenlijsten (Van Lier, 2008).  

Meetinstrumenten 

Parenting Practices 

 Om opvoedgedragingen te meten werd gebruik gemaakt van de Parenting Practices 

vragenlijst (Kerr & Stattin, 2000; Stattin & Kerr, 2000). Deze vragenlijst bevat onder andere de 

subschalen ouderlijke controle, ouderlijke kennis en ouderlijke ondervraging, welke apart 

gescoord werden voor vaders en moeders. De gemiddelden van de scores voor vaders en 

moeders zijn samengevoegd tot een score voor beide ouders. Voor het onderzoek werden de 

antwoorden van de ouders over het kind gebruikt en niet de antwoorden van het kind over de 

ouders. Dit omdat op deze manier ouderlijke gedragingen worden gemeten in plaats van de 

beleving van de jongere over deze gedraging. Ouderlijke controle werd gemeten met behulp 

van vijf items. Een voorbeeldvraag hierbij is “Heeft uw kind toestemming van u nodig om laat 

thuis te komen op een doordeweekse avond?” Ouderlijke kennis werd gemeten met behulp van 

eveneens vijf items, met als voorbeeld “Weet u met welke vrienden uw kind optrekt in zijn/haar 

vrije tijd?” Ouderlijke ondervraging werd gemeten met behulp van drie items, zoals “Hoe vaak 

bent u gedurende de laatste maand een gesprek met uw kind begonnen over zijn/haar vrije tijd?” 

Ouders konden deze vragen beantwoorden aan de hand van een 5-punt Likertschaal lopend van 

1 (nooit) tot 5 (altijd). De constructvaliditeit van deze schalen is goed en de betrouwbaarheid is 

voldoende tot goed, met Cronbachs Alpha variërend van .67 tot .88 (Kerr & Stattin, 2000; 

Stattin & Kerr, 2000).  
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Rookgedrag 

 Om het roken onder jongeren vast te stellen werd gevraagd welke uitspraak het beste bij 

hen past. Jongeren konden hierbij kiezen uit antwoorden variërend van “Ik heb nooit gerookt, 

zelfs niet een trekje” tot “Ik rook dagelijks”. Deze antwoorden zijn gecategoriseerd tot de 

categorieën ‘niet roken’ en ‘wel roken’, waarbij de antwoorden ‘Ik rook niet dagelijks, maar 

tenminste 1 keer per week’ en ‘Ik rook dagelijks’ de categorie ‘wel roken’ vormen.  

Analyseplan 

In dit onderzoek was roken de dichotome (wel/niet) afhankelijk variabele en waren de 

verschillende opvoedgedragingen onafhankelijke (predictor) variabelen van ratio niveau. Om 

te toetsen of er verschillen zijn voor sekse in de relatie tussen de verschillende 

opvoedgedragingen en roken, werd sekse als moderator van nominaal niveau meegenomen. 

Aangezien het percentage rokers sterk afhankelijk is van de leeftijd, is in de regressieanalyses 

leeftijd als covariaat op ratio niveau meegenomen om voor eventuele leeftijdsverschillen te 

corrigeren. 

 Er is een correlatietabel met daarin zowel leeftijd en sekse als de verschillende 

opvoedgedragingen en roken opgesteld. Hierna zijn de assumpties voor het uitvoeren van een 

logistische regressieanalyse gecontroleerd. Zo werd gecontroleerd op de afwezigheid van 

uitbijters door het maken van een boxplot. Tevens werd gecontroleerd op multicollineariteit, 

door het opstellen van de eerdergenoemde correlatietabel. Daarnaast werd gecontroleerd of er 

sprake is van onafhankelijke errors door het uitvoeren van een Durbin-Watson test en normaal 

verdeelde waarden door middel van een histogram. Na het controleren van de assumpties is een 

logistische regressieanalyse uitgevoerd met de drie verschillende opvoedgedragingen als 

predictoren en de interactie-effecten tussen de opvoedgedragingen en sekse. Wanneer er sprake 

bleek te zijn van een significant interactie-effect is er een tabel opgesteld, waarbij een laag en 

hoog niveau van de betreffende opvoedgedraging werden vergeleken. Hierbij vormden scores 

kleiner dan het gemiddelde de categorie ‘laag’ en scores groter dan of gelijk aan het gemiddelde 

de categorie ‘hoog’.    

Resultaten 

Onderzoeksgroep 

 Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij 426 jongeren die wel (29,8%) of niet (70,2%) 

roken. Er is geen verschil in rookgedrag gevonden tussen jongens en meisjes. Zie Tabel 1 voor 

meer informatie over de verdeling van rokers en sekse.  
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Tabel 1. 

Verdeling percentage respondenten naar wel of niet roken en gemiddelde leeftijd per sekse 

Tabel 2.  

Pearson correlaties tussen variabelen moeder (m) en vader (v), roken en covariaten 

 Noot. * p < 0.5 ** p < .01 

Assumpties 

 Bij het controleren van de assumpties bleken de errors onafhankelijk te zijn en was er 

geen sprake van uitbijters. Ook was er geen sprake van multicollineariteit, zie hiervoor Tabel 

2. De variabele ouderlijke kennis was niet normaal verdeeld. Dit vormde echter geen probleem, 

omdat er sprake was van een grote groep respondenten (N = 426) (Field, 2017). 

Correlaties 

 Zoals te zien in Tabel 2 bestaat er een significante, matig sterke negatieve correlatie 

tussen roken en ouderlijke kennis (r = -.30) en een significante, zwakke negatieve correlatie 

tussen roken en ouderlijke ondervraging (r = -.17). Tevens is er een significante, zwakke 

positieve correlatie tussen ouderlijke controle en ouderlijke kennis (r = .16) en een significante, 

sterke correlatie tussen ouderlijke kennis en ouderlijke ondervraging (r = .56).  

Roken en Opvoedgedragingen 

De resultaten van de logistische regressieanalyse zijn weergegeven in Tabel 3.  Uit 

model 1 blijkt dat ouderlijke kennis een significant, erg zwak effect heeft op roken wanneer 

gecorrigeerd wordt voor leeftijd (B = (-.16), SE = .04, Wald = 20.25, p < .001). Wanneer er 

meer ouderlijke kennis is, roken jongeren minder. Ook wanneer de interactie-effecten worden 

Sekse Leeftijd Wel roken (n) Niet roken (n) Totaal (n) 

Jongens 18.11 29.7 (73) 71.3 (173) 100 (246) 

Meisjes 18.09 30.0 (54) 70.0 (126) 100 (180) 

Totaal 18.10 29.8 (127) 70.2 (299) 100 (426) 

Variabele 1 2 3 4 5 

1. Sekse      

2. Leeftijd -.02     

3. Roken .00 .07    

4. Ouderlijke controle .09 -.23** .01   

5. Ouderlijke kennis .08 -.13* -.30** .16**  

6. Ouderlijke ondervraging .07 -.03 -.17** .07 .56** 
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toegevoegd aan het model, blijft er sprake van een significant, erg zwak effect (B = (-.40), SE 

= .12, Wald = 11.61, p < .001). 

Verder blijkt dat ouderlijke controle geen significant effect heeft op roken wanneer 

gecorrigeerd wordt voor leeftijd (B = (.04), SE = .03, Wald = 1.83, p = .18). Ook wanneer de 

interactie-effecten worden toegevoegd aan het model, is er geen sprake van een significant 

effect (B = (.16), SE = .08, Wald = 3.40, p = .07). 

Tevens blijkt dat ouderlijke ondervraging, wanneer gecorrigeerd voor leeftijd, geen 

significant effect heeft op roken (B = (-.01), SE = .04, Wald = .08, p = .78). Ook wanneer de 

interactie-effecten worden toegevoegd aan het model, is er geen sprake van een significant 

effect (B = (-.01), SE = .08, Wald = 0.01, p = .91). 

Tabel 3. 

Regressie resultaten voor leeftijd, sekse en per opvoedgedraging en de interactie-effecten 

opvoedgedraging x sekse 

Moderatie 

 Tevens blijkt sekse een significante moderator voor het effect van ouderlijke kennis op 

roken (B = .16, SE = .07, Wald = 4.74, p = .03). Hierbij blijken jongens in verhouding minder 

te roken dan meisjes, wanneer er meer ouderlijke kennis is. Zie hiervoor Tabel 4. 

Model  B SE Wald df p Exp(B) CIlower CIupper 

1 Constant -4.07 5.51 .55 1 .46 .02   

 Leeftijd .30 .30 1.03 1 .31 1.36 .75 2.44 

 Sekse .07 .26 .07 1 .80 1.07 .65 1.76 

 Ouderlijke controle .04 .03 1.83 1 .18 1.04 .98 1.09 

 Ouderlijke kennis -.16 .04 20.25 1 .00 .85 .80 .91 

 Ouderlijke ondervraging -.01 .04 .08 1 .78 .99 .91 1.07 

2 Constant -1.71 5.99 .08 1 .78 .18   

 Leeftijd .32 .31 1.08 1 .30 1.38 .75 2.51 

 Sekse -1.65 1.14 2.11 1 .15 .19 .02 1.78 

 Ouderlijke controle .16 .08 3.40 1 .07 1.17 .99 1.39 

 Ouderlijke kennis -.40 .12 11.61 1 .00 .67 .53 .85 

 Ouderlijke ondervraging -.00 .13 .00 1 .98 1.00 .77 1.30 

 Ouderlijke controle x sekse -.08 .05 2.36 1 .13 .92 .83 1.02 

 Ouderlijke kennis x sekse .16 .07 4.74 1 .03 1.17 1.02 1.35 

 Ouderlijke ondervraging x sekse -.01 .08 .01 1 .91 .99 .84 1.17 
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Tabel 4. 

Percentage rokers per geslacht en lage of hoge ouderlijke kennis. 

Kennisniveau Jongens Meisjes Totaal 

Ouderlijke kennis laag 42.6 34.4 39.5 

Ouderlijke kennis hoog 9.7 21.3 15.5 

Totaal 29.7 30.0 29.8 

 Sekse is daarentegen geen significante moderator voor het effect van ouderlijke 

controle op roken (B = -.08, SE = .05, Wald = 2.36, p = .13) of voor het effect van ouderlijke 

ondervraging op roken (B = -.01, SE = .01, Wald = .01, p = .91). 

Discussie 

In Nederland wordt iets meer dan 9,0% van de ziektelast veroorzaakt door roken en 

sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken (RIVM, 2018). Van alle 

mbo- en hbo-studenten tussen de 16 en 18 jaar rookt 17,0% dagelijks en van alle jongeren tussen 

18 en 19 jaar rookt 21,2% dagelijks (RIVM, 2020; Tuithof et al., 2018). Er zijn aanwijzingen 

dat opvoedgedragingen kunnen bijdragen aan het verminderen van rookgedrag onder jongeren 

(De Leeuw et al., 2011; Harakeh et al., 2005; Otten et al., 2007). Voorbeelden van deze 

opvoedgedragingen zijn ouderlijke controle, ouderlijke kennis en ouderlijke ondervraging 

(Kerr & Stattin, 2000; Stattin & Kerr, 2000).  

Met behulp van een logistische regressie is in dit onderzoek het verband tussen de 

opvoedgedragingen ouderlijke controle, ouderlijke kennis en ouderlijke ondervraging, en roken 

getoetst. Ook is getoetst of sekse een modererend effect heeft op het verband tussen de 

opvoedgedragingen en roken. De participanten in dit onderzoek waren jongeren in de leeftijd 

van 16 tot 20 jaar met een Nederlandse achtergrond. 

Op basis van eerder onderzoek werd verwacht dat er een negatief verband zou worden 

gevonden tussen ouderlijke controle en roken en ouderlijke kennis en roken onder jongeren 

(Chassin et al., 1998; Guo et al., 2011; Mahabee-Gittens et al., 2012; Mahabee-Gittens et al., 

2013; Piko & Balázs, 2012; Wang et al., 2019). De resultaten van dit onderzoek tonen alleen 

een verband tussen ouderlijke kennis en roken. Hiermee wordt de hypothese gedeeltelijk 

aangenomen. Een onderzoek van Piko en Balázs (2012) toont een verband tussen ouderlijke 

controle en een verminderde kans op roken bij jongens. Onderzoek toont daarnaast aan dat 

ouderlijke kennis een meer protectieve factor is voor jongens, maar dat gebrek aan ouderlijke 

kennis meer effect heeft op meisjes wanneer het gaat om rookgedrag (Bean et al. 2006; 

Borawski et al. 2003; Tebes, 2010). In eerder gedaan onderzoek worden geen verschillen in 
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rookgedrag gevonden voor jongens en meisjes wanneer er ouderlijke ondervraging wordt 

toegepast (Hawk et al., 2008; Kapetanovic et al., 2019; Kerr & Stattin, 2000; Smetana & 

Daddis, 2002). 

In overstemming met eerder onderzoek werd geen verband gevonden tussen ouderlijke 

ondervraging en rookgedrag onder jongeren (Engels et al., 2005; Ennett et al., 2001; Wang et 

al., 2013). Hiermee wordt de tweede hypothese aangenomen.  

Tevens werd verwacht dat sekse een modererend effect heeft op het verband tussen 

ouderlijke controle en roken en ouderlijke kennis en roken, waarbij jongens in verhouding 

minder zullen roken dan meisjes wanneer er meer ouderlijke controle en ouderlijke kennis is 

(Bean et al. 2006; Borawski et al. 2003; Endendijk et al., 2016; Hawk et al., 2008; Kerr & 

Stattin, 2000; Piko & Balázs, 2012; Smetana & Daddis, 2002; Tebes, 2010). De gegevens uit 

de moderatie-analyse laten zien dat er een interactie-effect is gevonden voor enkel ouderlijke 

kennis en sekse. Hieruit kan geconcludeerd worden dat sekse invloed heeft op de relatie tussen 

ouderlijke kennis en rookgedrag onder jongeren. Hierbij roken jongens in verhouding minder 

dan meisjes, wat de hypothese gedeeltelijk bevestigt.  

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor het verschil tussen de verwachtingen 

en de uitkomsten van het onderzoek. Hoewel eerder onderzoek overwegend wijst op een, al dan 

niet negatief, verband tussen ouderlijke controle en rookgedrag onder jongeren, zijn de 

resultaten van dit onderzoek niet geheel onverklaarbaar. Dit omdat er ook onderzoek bestaat 

waarin geen verband is gevonden tussen ouderlijke controle en rookgedrag onder jongeren. 

Daarnaast zou het verschil met de verwachtingen verklaard kunnen worden doordat er een 

relatief grote groep jongeren met risico op delinquent gedrag aanwezig was onder de 

participanten. Delinquente jongeren hebben vaak meer moeite met autoriteit en kunnen 

daardoor minder gevoelig zijn voor ouderlijke controle of zich minder houden aan regels 

(Banerjee & Greene, 2009; Van der Geest et al., 2009). Dit kan ervoor gezorgd hebben dat 

ouderlijke controle geen effect heeft op een relatief hoog percentage van de participanten. 

Tevens is te zien dat ouderlijke controle afneemt, naarmate leeftijd toeneemt. Ouders oefenen 

over het algemeen minder controle uit op hun kinderen naarmate zij ouder worden (Keijsers & 

Poulin, 2013). Het afnemen van deze controle gaat echter niet altijd met de snelheid die 

jongeren verwachten, waardoor zij een gevoel kunnen ervaren van excessieve controle die kan 

leiden tot verzet tegen deze controle of toename van probleemgedrag (Miller et al., 2006; Stattin 

& Kerr, 2000). Er wordt beweerd dat de perceptie van kinderen van het gedrag van hun ouders 

meer invloed heeft op hun gedrag dan het feitelijke gedrag van ouders (Bronfenbrenner, 1979; 

Engels et al., 2001; Steinberg et al., 1992). Dit zou de resultaten kunnen hebben beïnvloed.  
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Sterkte punten en limitaties 

Een sterk punt van het huidige onderzoek is het aantal respondenten (n = 426), welke 

de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogt. Dit onderzoek kent daarnaast een aantal 

limitaties waarmee rekening moet worden gehouden bij de interpretatie van de resultaten. 

Allereerst bestaat de groep participanten uit jongeren met een Nederlandse afkomst. Nederland 

is een land met inwoners met diverse sociaal-culturele achtergronden. Begin 2015 had 21,7% 

van de mensen die in Nederland woonde een migratieachtergrond (Jennissen et al., 2018). Uit 

onderzoek komt naar voren dat etniciteit opvoedgedragingen beïnvloedt (Hill, 2006; Jackson-

Newsom et al, 2008). Tevens is het een belangrijke voorspeller in rookgedrag onder jongeren 

(Chen & Jacobson, 2012; Glanz et al., 2005).  

Daarnaast is gebruik gemaakt van zelfrapportagevragenlijsten, welke een vertekend 

beeld kunnen geven. Mogelijk is er bij het beantwoorden sprake van sociale wenselijkheid of 

reporter bias, welke de validiteit van een vragenlijst kunnen verminderen (Huang et al., 1998; 

Pedregon et al., 2012). 

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen er een aantal vervolgstappen gezet worden. 

Wellicht is het interessant om in vervolgonderzoek een multiculturele participantengroep te 

hebben, aangezien opvoedgedragingen en rookgedrag samenhangen met etniciteit. Daarnaast 

zou longitudinaal onderzoek gedaan kunnen worden om de ontwikkeling van de verbanden 

tussen de verschillende opvoedgedragingen en het rookgedrag van jongeren door de jaren heen 

te volgen. Tevens zou verder onderzoek gedaan kunnen worden naar het verband tussen 

ouderlijke kennis en rookgedrag onder jongeren om een eventueel causaal verband vast te 

stellen. Bovendien zouden de resultaten van dit onderzoek bij kunnen dragen aan het 

ontwikkelen van op maat gemaakte interventies voor sekse en opvoedgedragingen, met in het 

bijzonder het vergroten van de ouderlijke kennis, ter voorkoming van rookgedrag onder 

jongeren. Onderzoek toont aan dat ouderlijke kennis voornamelijk voortkomt uit wat jongeren 

hun ouders vertellen (Kerr & Stattin, 2000). Daarbij zijn jongeren meer bereid hun ouders iets 

te vertellen, wanneer zij een goede band met hen ervaren (Darling et al., 2006). Ouderlijke 

kennis zou dus mogelijk vergroot kunnen worden door middel van het verbeteren van de ouder-

kindrelatie.  

 Concluderend kan gesteld worden dat er een verband is tussen de opvoedgedraging 

ouderlijke kennis en roken onder jongeren, namelijk dat jongeren minder lijken te roken 

naarmate er meer ouderlijke kennis is. Daarnaast kan gesteld worden dat sekse hierin een 
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modererende functie heeft, waarbij jongens in verhouding minder roken dan meisjes wanneer 

er meer ouderlijke kennis is.  
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Bijlage 1. Dataverzameling 

 Voor het project INTRANSITION heb ik 5 huisbezoeken uitgevoerd en 31 filmpjes 

getranscribeerd. De huisbezoeken vonden plaats bij jongeren uit groep 8 of het examenjaar, één 

van hun ouders en (vaak) een vriend of vriendin. Tijdens de huisbezoeken moest ik een aantal 

gesprekstaken en observatietaken leiden, aan de hand van een draaiboek. Mijn plan was om alle 

huisbezoeken in de eerste meetronde af te ronden, zodat ik halverwege januari klaar zou zijn 

met de dataverzameling. Door een verschuiving in de coronagerelateerde regels was dit echter 

niet mogelijk, waardoor ik het laatste huisbezoek in de tweede meetronde moest uitvoeren. 

Voor de huisbezoeken hadden wij een camera tot onze beschikking, die we moesten delen met 

een aantal medestudenten.  

 Ik ben van mening dat ik initiatief heb getoond tijdens de dataverzameling. Ik heb met 

mijn medestudenten afgestemd wat een handige planning zou zijn qua camera-verdeling, ik heb 

contact opgenomen met INTRANSITION toen bleek dat de filmpjes niet binnen de daarvoor 

bestemde tijd getranscribeerd konden worden en ik heb mijn best gedaan om de huisbezoeken 

zo goed mogelijk uit te voeren door vragen te stellen wanneer ik iets niet begreep.  

 Wat ik geleerd heb, is dat het prettig is om gestructureerd en gestandaardiseerd te 

werken. Waar op mijn stage gesprekken vaak redelijk vrije vormen aannemen, waren voor deze 

interviews vooraf vragen vastgesteld waar niet vanaf geweken werd. Dit zorgde voor 

duidelijkheid en maakte dat ik me achteraf niet af hoefde te vragen of ik nog iets vergeten was.  

 


