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Abstract 

Doel: Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de relaties van sociale fobie (SF) en 

paniekstoornis (PS) met leeftijd, sekse, opleidingsniveau, gezinssituatie en 

middelengebruik. Er worden tevens twee interactie-effecten onderzocht, sekse en 

middelengebruik op SF en sekse en leeftijd op PS. Methode: Het onderzoek is uitgevoerd 

bij 1509 adolescenten (694 jongens en 811 meisjes, tussen de 11 en de 24 jaar oud) van 

verschillende middelbare scholen in Nederland. Symptomen van SF en PS worden 

gemeten met de Nederlandse versie van de SCARED. De gegevens worden geanalyseerd 

met behulp van hiërarchische regressieanalyses. Resultaten: Bij beide interactie-effecten 

is geen significant resultaat gevonden. SF hangt significant samen met sekse, 

opleidingsniveau en middelengebruik. PS hangt significant samen met sekse en 

opleidingsniveau. Conclusie: Symptomen van SF en PS komen meer voor bij meisjes dan 

bij jongens. Symptomen van SF komen daarbij meer voor bij gymnasiasten en 

adolescenten die geen middelen gebruiken. Symptomen van PS komen meer voor bij 

adolescenten van het Havo/VWO.   

Keywords: sociale fobie, paniekstoornis, leeftijd, sekse, opleidingsniveau, gezinssituatie, 

middelengebruik 

 

Objective: This article presents a study of the relationship of social phobia (SP) and panic 

disorder (PD) with age, sex, education level, family situation and substance use. There 

are also two interaction effects examined, sexe with substance use on SP and sexe with 

age on PD. Method: The research was conducted in 1509 adolescents (694 boys and 811 

girls between 11 and 24 years old) from different high schools in the Netherlands. 

Symptoms of SP en PD were measured using the Dutch version of the SCARED. The data 

were analyzed using hierarchical regression analysis. Results: Both interaction effects 

didn‟t give significant results. SP is significantly associated with sex, education level and 

substance use. PD is significantly associated with sex and education level. Conclusion: 

Symptoms of SP and PD are more common in girls than in boys. Symptoms of SP are 

more common among grammar school students and adolescents who use less agents. 

Symptoms of PD are more common among adolescents of Havo/VWO. 

Keywords: social phobia, panic disorder, age, sex, education level, family situation, 

substance use 
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De relaties van sociale fobie en paniekstoornis met leeftijd, sekse, 

opleidingsniveau, gezinssituatie en middelengebruik   

Sanne van der Heijden Esther Manders Iris van Rosmalen Suzanne Woltinge 

 

  Om symptomen te meten van de belangrijkste angststoornissen die, volgens de 

Diagnostic Statistical Manual of Mental disorders [DSM], kunnen voorkomen bij kinderen 

en jongeren kan gebruik gemaakt worden van de Screen for Child Anxiety Related 

Emotional Disorders – Nederlandse vertaling (SCARED-NL) (Muris et al., 2007). 

Paniekstoornis en sociale fobie zijn twee subschalen van de SCARED-NL. 

 

Sociale Fobie  

  Sociale fobie is een duidelijke en aanhoudende angst voor één of meer sociale 

omstandigheden waarin de persoon wordt blootgesteld aan onbekenden of een mogelijke 

kritische beoordeling door anderen. Wanneer de persoon in de gevreesde situatie terecht 

komt, roept dit vrijwel altijd angst op. De persoon moet zich ervan bewust zijn dat de 

angst overdreven of onredelijk is. De beangstigende situaties worden vermeden of gaan 

gepaard met intense stress. Bij personen onder de achttien jaar is de duur tenminste een 

half jaar (Wicks-Nelson & Israel, 2009).   

  Leeftijd - Sociale fobie is één van de meest voorkomende aandoeningen bij 

adolescenten (Cunha, Gouveia, & do Céu Salvador, 2008). De stoornis kan op alle 

leeftijden vastgesteld worden, maar wordt voornamelijk in de adolescentiefase ontdekt 

met een gemiddelde beginleeftijd tussen de 10 en 16 jaar (Cunha et al., 2008; 

Marteinsdottir, Furmark, Tillfors, Frederikson, & Ekselius, 2001). De frequentie van 

sociale fobie neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. De grootste toename is gevonden in 

de leeftijdsgroepen 13-14 en 14-15 jaar (Essau, Conradt, & Petermann, 1999). Volgens 

Ranta en collegae (2007) bereikt de toename van sociale fobie zijn piek rond het 14e en 

15e levensjaar. Ander onderzoek wijst echter uit dat het hoogste percentage sociaal 

angstige adolescenten te vinden is in de leeftijd 12-13 jaar (Garcia-Lopez, Ingles, & 

Carcia-Fernandez, 2008). Het ontdekken van sociale fobie en het, vergeleken met 

kinderen, vaker voorkomen van deze stoornis in de adolescentiefase, kan volgens Gren-

Landell (2009) geassocieerd worden met verschillende aspecten van cognitieve rijping 

(Gren-Landell, 2009). Het aantal onderzoeken naar sociale fobie bij adolescenten is 

echter schaars en de gegevens zijn veelal gebaseerd op kleine steekproeven of op 

volwassenen. Ook worden kinderen en adolescenten gecombineerd onderzocht, wat het 

moeilijk maakt om specifieke conclusies te trekken gericht op adolescenten (Kashdan & 

Herbert, 2001; Gren-Landall, 2009; Beidel et al., 2007).  

  Sekse - Met betrekking tot de invloed van sekse op sociale fobie zijn 
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uiteenlopende resultaten gevonden. Beidel en collegae (2007) vonden geen significant 

effect van sekse op sociale fobie. In ander onderzoek wordt echter wel een significant 

verschil gevonden. Het lijkt er daarbij op dat sociale fobie in de adolescentie meer 

voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. De verhouding is ongeveer twee op één (Essau et 

al., 1999). In onderzoek waar gebruikt gemaakt werd van de Social Phobia Inventory 

(SPIN) scoorden meisjes significant hoger op de meeste items dan hun mannelijke 

leeftijdsgenoten (Ranta et al., 2007). Uit onderzoek onder Zweedse leerlingen bleek 

eveneens dat sociale fobie met name bij meisjes regelmatig voorkomt in de 

adolescentiefase. Ook gaven significant meer meisjes dan jongens met sociale fobie aan 

problemen op school te ondervinden (Gren-Landell et al., 2009). Deardorff (2007) vond 

daarnaast een overeenkomst tussen vroegtijdige puberteit bij meisjes en een verhoogd 

risico op het ontwikkelen van symptomen van sociale angst. Deze relatie werd niet 

teruggevonden bij jongens.   

  Opleidingsniveau - Er zijn weinig onderzoeksresultaten bekend over de relatie 

tussen sociale fobie en opleidingsniveau bij adolescenten. Het niveau van cognitieve 

ontwikkeling blijkt van invloed te zijn op de mate waarin adolescenten in staat zijn om 

achteraf hun zorgen en vrees voor vernedering uit te spreken (Kashdan & Herbert, 

2001). Ook hebben sociaal fobische jongeren lagere verwachtingen van hun prestaties en 

beoordeelden zij hun prestaties slechter op het gebied van sociale interactie dan 

controlegroepen zonder psychiatrische stoornissen (Alfano, Beidel, Turner, 2006). 

Onderzoek van Russel en Shaw (2009) suggereert dat sociale angst aanwezig is in een 

relatief klein, maar significant deel van de studenten in het hoger onderwijs. Volgens 

Gren-Landell (2009) kunnen academische eisen stress veroorzaken bij adolescenten 

waardoor de kans op het ontwikkelen van symptomen van angst toeneemt. Het is 

daarom interessant om te onderzoeken of er een verband is tussen opleidingsniveau en 

de aanwezigheid van symptomen van sociale fobie.  

  Gezinssituatie - Adolescenten met gescheiden ouders hebben vaker last van 

internaliserende problemen dan adolescenten van gezinnen die intact zijn (Tomcikova, 

Geckova, Orosova, van Dijk, & Reijneveld, 2009). Een meta-analyse van Juffer en  

IJzendoorn (2005) toont aan dat geadopteerde kinderen meer internaliserende 

gedragsproblemen laten zien dan de controlegroepen zonder geadopteerde kinderen. 

De gezinssituatie heeft veel invloed op de ontwikkeling van sociale angst. Slechte 

familieomstandigheden, een bijzonder hoge mate van ouderlijke kritiek en ouders die te 

controlerend zijn worden in literatuur vaak aangehaald. Volwassenen waarvan ouders 

voor hun tiende levensjaar gescheiden zijn vertonen vaker sociale fobie. Vaders hebben 

een krachtige rol in de ontwikkeling van sociale competentie en sociale angst (Kashdan & 

Herbert, 2001).  
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  Middelengebruik - Er lijkt een verband te bestaan tussen middelengebruik en 

angst. Zo vonden Wu en collegae een significant verband tussen roken en 

angststoornissen (Wu et al., 2010). Shedler en Block (1990) constateerden dat 

adolescenten die nooit drugs gebruikt hadden meer extreem controlerend en angstig 

waren en zich meer sociaal onhandig voelden op 18- jarige leeftijd, dan adolescenten die 

wel drugs gebruikten. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat sociale angst een 

beschermende factor vormt voor middelengebruik. Myers en collegae (2003) vonden een 

verband tussen alcoholgebruik en lagere cijfers halen, man zijn, blank zijn, hogere 

niveaus van negatieve affectiviteit en lagere niveaus van sociale angst. Ook hierin lijkt 

sociale angst een beschermende factor te zijn. Ste-Marie en collegae (2006) 

concludeerden echter dat adolescenten met de hoogste angstscores het meest frequent 

middelen gebruikten.  

  Sekse, middelengebruik en sociale fobie - Er is recent veel onderzoek gedaan naar 

het modererend effect van sekse op de samenhang van  middelengebruik met sociale 

fobie. Dit onderzoek werd voornamelijk gedaan omdat eerder onderzoek tegenstrijdige 

en verschillende uitkomsten liet zien met betrekking tot verschillen tussen jongens en 

meisjes in de effecten van  middelengebruik. Wu en collegae (2010) deden onderzoek 

onder 781 adolescenten tussen de 13 en 17 jaar oud. Alleen bij jongens leek er een 

verband te zijn tussen het roken van sigaretten en sociale fobie. Het verband tussen 

drugsgebruik en sociale fobie werd echter alleen teruggevonden bij meisjes. Er werd een 

gelijke frequentie gevonden bij jongens en meisjes wat betreft roken en drugsgebruik. 

Frequent alcoholgebruik of het gebruik van grote hoeveelheden alcohol kwam meer voor 

bij jongens. Bij jongens werd geen samenhang gevonden tussen alcoholgebruik en 

angststoornissen, bij meisjes wel. Daarnaast werden meer significante verbanden 

gevonden tussen drugsgebruik en angststoornissen bij meisjes dan bij jongens. Uit het 

onderzoek bleek eveneens dat meisjes met een sociale fobie minder vaak drugs 

gebruiken dan meisjes zonder sociale fobie (Wu et al., 2010). Ook Norberg en collegae 

(2010) deden onderzoek naar het verband tussen alcoholgebruik en sociale angst, onder 

studenten met een gemiddelde leeftijd van 19.5 jaar. Vrouwelijke studenten bleken meer 

te drinken in negatieve situaties dan mannelijke studenten, in positieve situaties was de 

hoeveelheid genuttigde alcohol gelijk. Gesuggereerd wordt dat vrouwen met een sociale 

fobie een groter risico lopen op het ondervinden van nadelige gevolgen. Zij drinken vaak 

om de omgang met anderen te vergemakkelijken. Mannelijke studenten met sociale 

angst blijken juist minder te drinken dan hun leeftijdsgenoten zonder sociale angst. 

Sociale angst en alcoholgebruik lijken meer comorbide te zijn bij vrouwen dan bij 

mannen (Kessler, 1997). Ook in het onderzoek van Norberg (2010) werd sekse als 
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moderator  teruggevonden. Het bleek van invloed in de relatie tussen sociale fobie en 

alcoholgebruik en aan alcohol gerelateerde consequenties.  

 

Paniekstoornis 

  Intense ervaringen van extreme angst die vaak en snel opkomen staan bekend als 

paniekaanvallen (Wicks-Nelson & Israel, 2009). De DSM-IV-TR beschrijft dertien 

somatische of cognitieve symptomen zoals zweten, trillen, pijn op de borst, misselijk, 

duizelig en bang om de controle te verliezen of dood te gaan, waarvan er vier moeten 

voorkomen voor men de diagnose paniekaanval kan stellen (American Psychiatric 

Association [APA], 2001). Een paniekstoornis is een stoornis waarbij sprake is van 

onverwachte paniekaanvallen en bezorgdheid van de persoon over het terugkomen van 

de aanvallen zonder waarschuwing (Wicks-Nelson & Israel, 2009). Eén van de aanvallen 

wordt minstens een maand gevolgd door hardnekkige zorgen over de aanvallen, de 

implicaties of gevolgen (zoals het krijgen van een hartaanval), en er is sprake van een 

significant verschil in gedrag in relatie tot de aanvallen (APA, 2001).   

  Leeftijd - Paniekstoornis heeft de hoogste prevalentie in de leeftijdsgroep 25 tot 

44 jaar en komt het minst voor bij mensen van 65 jaar en ouder (Carr, 2006; Lau, 

Calamari, & Waraczynski, 1996). Uit klinische studies blijkt dat de gemiddelde leeftijd 

waarop een paniekstoornis ontstaat tussen de 23 en 27 jaar ligt (Wittchen & Essau, 

1993). Hoewel lange tijd werd gesteld dat paniekaanvallen en paniekstoornissen niet 

voorkomen bij kinderen en adolescenten, suggereren resultaten van recente studies dat 

symptomen vaak voorkomen bij deze leeftijdsgroep. Uit onderzoek van Lau, Calamari en 

Waraczynski (1996) blijkt bijvoorbeeld dat 39% van de 77 adolescenten in de leeftijd van 

12 tot 17 jaar paniekaanvallen ervaart, waarvan vijf adolescenten voldoen aan de DSM-

IV-criteria voor paniekstoornis. Zowel in klinische setting als in de algemene populatie is 

angst en paniek een veelvoorkomend verschijnsel (Hale III et al., 2007; Carr, 2006). Er 

is nog weinig onderzoek gedaan naar paniekstoornis onder adolescenten, al ontstaan er 

wel meer studies gericht op de symptomen. Hale en collegae (2008) hebben het verloop 

van symptomen van angststoornissen onder adolescenten onderzocht, verdeeld in de 

groepen vroeg- (gemiddelde leeftijd 12 jaar) en middenadolescentie (gemiddelde leeftijd 

16 jaar). Na vijf jaar werd er een lichte vermindering in symptomen van paniekstoornis 

vastgesteld onder alle adolescenten.  

  Sekse - Studies naar de epidemiologie van paniekstoornis duiden consequent op 

een hogere prevalentie bij vrouwen. Er wordt geconstateerd dat een paniekstoornis 

ongeveer tweemaal zoveel voorkomt bij vrouwen dan bij mannen (Smidt & Koselka, 

2000). Kessler en collegae (2006) concludeerden zelfs dat paniekstoornis 2.5 keer zo 

vaak voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Er is het vermoeden dat het klinische 
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verloop en de uitkomst van angststoornissen, waaronder ook paniekstoornis, verschillen 

tussen mannen en vrouwen. Na een 4-jarige follow-up studie bleek dat vrouwen meer 

symptomen en hoger medisch zorggebruik hadden dan mannen (Noyes, Clancey, Hoenk, 

& Slymen, 1980). Dat paniekstoornis vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen is 

bewezen, maar de precieze verschillen in percentages komen niet bij elk onderzoek 

overeen. 

  Opleidingsniveau - De prevalentie van paniekstoornis ligt iets hoger bij 

laagopgeleide mensen dan bij hoogopgeleiden (Wittchen & Essau, 1993). In onderzoek 

van Noyes en collegae (1993) bleek paniekstoornis gerelateerd aan het deel uitmaken 

van een lagere sociale klasse. Daarnaast is een hogere intelligentie een protectieve factor 

in het ontwikkelen van paniekstoornis (Carr, 2006). Er is niet veel gericht onderzoek 

gedaan naar paniekstoornis en opleidingsniveau onder adolescenten. Lau en collegae 

(1998) hebben getracht een verband te vinden tussen symptomen van paniekstoornis en 

academische prestatie. Er werd geen significante relatie gevonden, al geven de 

onderzoekers aan dat dit deels te wijten is aan de kleine steekproef van 77 adolescenten. 

Een grootschalig, longitudinaal onderzoek zou andere resultaten kunnen geven. 

Onderzoek heeft wel uitgewezen dat angst in het algemeen negatief gerelateerd is aan 

onderwijsprestaties. Een hoog niveau van angst blijkt samen te hangen met 

onderpresteren, vroegtijdig stoppen met school en leerachterstanden (Owens et al., 

2008).  

  Gezinssituatie - Zoals eerder genoemd kan een scheiding tussen ouders of een 

scheiding tussen kind en de primaire verzorger voor een significante periode, aanzetten 

tot angststoornissen. Daarbij is tevredenheid en voldoening van de ouders over het 

huwelijk een protectieve factor voor het kind in het ontwikkelen van paniekstoornis (Carr, 

2006). Uit longitudinaal onderzoek van Noyes en collegae (1993) blijkt dat een scheiding 

tussen ouders en kind door overlijden of echtscheiding sterk gerelateerd is aan een 

slechte uitkomst van paniekstoornis. Dit verband is sterker als de scheiding voor het 15e 

jaar heeft plaatsgevonden. Tweed en collegae (1989) tonen aan dat kinderen waarvan de 

ouders gescheiden zijn een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van 

paniekstoornis. Ook werd er een significant verband aangetoond tussen kinderen 

waarvan de moeder is overleden en paniekstoornis. Het verlies van een ouder was vooral 

een belangrijke risicofactor in het recent (binnen 6 maanden) ontwikkelen van 

paniekstoornis. In onderzoek van Wittchen en Essau (1993) kwamen er meer personen 

met paniekstoornis in de steekproef voor die niet biologisch verwant zijn aan de familie; 

stiefouders, stiefbroertjes en -zusjes en geadopteerde kinderen. Het is nog onbekend of 

er daadwerkelijk een significant verband is tussen adolescenten die niet biologisch 

verwant zijn aan de familie en het ontwikkelen van een paniekstoornis. Hoewel niet altijd 
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eenduidig, stelt onderzoek dat geadopteerde kinderen een verhoogd risico hebben op het 

ontwikkelen van psychopathologie. Dit uit zich echter meer in externaliserend gedrag 

(Brodzinsky et al., 1984; Carr, 2006).   

  Middelengebruik - Kessler en collegae (2006) hebben middelengebruik onderzocht 

in combinatie met paniekstoornis. Het hoogste percentage wordt gevonden bij 

paniekstoornis en middelengebruik in het algemeen, namelijk bij 27% van de 

respondenten. Paniekstoornis in combinatie met alcoholmisbruik of -afhankelijkheid 

scoort ook hoog, te weten 25%. Paniekstoornis in combinatie met illegaal drugsmisbruik 

of afhankelijkheid van drugs komt bij 18% voor en paniekstoornis in relatie tot 

afhankelijkheid van alcohol geeft een percentage van 13%. Het laagste percentage (9%) 

wordt gevonden bij paniekstoornis in combinatie met een illegale drugsverslaving. 

Robinson, Sareen, Cox en Bolton (2009) onderzochten de wijze van zelfmedicatie bij 

1800 respondenten met paniekstoornis. Van de 1800 respondenten, gebruikten 1712 

(96%) respondenten geen enkele vorm van zelfmedicatie. Zelfmedicatie met alcohol 

werd gebruikt door 48 (3%) van de respondenten. Zelfmedicatie met zowel alcohol als 

drugs werd gebruikt door 14 (1%) van de respondenten. Page en Adrews (1996) 

schrijven dat paniekstoornis geassocieerd wordt met een aanzienlijk risico voor drugs- en 

alcoholmisbruik. Volgens hen hebben mannen met een paniekstoornis meer kans op 

alcoholmisbruik en misbruik van kalmerende middelen dan vrouwen met een 

paniekstoornis. Daarentegen hebben vrouwen met een paniekstoornis meer kans op 

misbruik van cannabis dan mannen met een paniekstoornis. Middelengebruik wordt in dit 

onderzoek meegenomen, omdat de uitkomsten van de onderzoeken met betrekking tot 

middelengebruik in combinatie met paniekstoornis van elkaar verschillen.  

  Sekse, leeftijd en paniekstoornis - Doerfler, Connor, Volungis en Toscano (2007) 

onderzochten de frequentie en kenmerken van angsten bij kinderen en adolescenten. 

Van de 280 kinderen en adolescenten binnen hun steekproef, waren er 35 

gediagnosticeerd met paniekstoornis met behulp van een semigestructureerd klinisch 

interview (K-SADS) en andere objectieve maatregelen. Van de 35 kinderen en 

adolescenten, waren er 23 man en 12 vrouw. De gemiddelde leeftijd van de jongeren 

met een paniekstoornis was 11,6 jaar. Deze groep werd verdeeld in twee 

leeftijdsgroepen. De eerste groep betrof preadolescent jongeren van 6 tot 12 jaar, met 

23 jongeren. De tweede groep betrof adolescenten van 13 tot 18 jaar, met 12 jongeren. 

De gemiddelde leeftijd van de aanvang van paniekstoornis was 9,9 jaar. Sheikh, Leskin 

en Klein (2002) namen een enquête af bij 8098 respondenten, de Nationale Enquête 

Comorbiditeit. Hierbij voldeden 274 personen (3% van de totale steekproef) aan de 

diagnostische criteria van een levenslange paniekstoornis. Van de respondenten met 

paniekstoornis waren er 194 vrouw (71%) en 80 man (29%). De gemiddelde leeftijd was 
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34.8 jaar. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van paniekstoornis lag bij mannen lager 

dan bij vrouwen. In de leeftijd van 15-24 jaar hebben bijna twee keer zoveel vrouwelijke 

als mannelijke respondenten een paniekstoornis. Het sekseverschil verhoogde, naarmate 

de leeftijdsklassen hoger werden. Als er alleen gekeken wordt naar de leeftijdsklassen, 

komt paniekstoornis het meeste voor in de leeftijd van 25-34 jaar, gevolgd door de 

leeftijdsklasse 35-44. Deze klassen samen bevatten meer dan de helft van de 

respondenten (64%). Paniekstoornis komt het minste voor in de leeftijdsklasse 15-24, 

gevolgd door de leeftijdsklasse 45-54 (Sheikh, Leskin, & Klein, 2002). Kessler en collegae 

(2006) delen de leeftijdsklassen anders in, maar de uitkomsten laten hetzelfde zien. In 

dit onderzoek wordt de aandacht gericht op adolescenten, waar in combinatie met dit 

interactie-effect nog weinig informatie over beschikbaar is. Dat maakt het relevant om 

hier verder onderzoek naar te verrichten.   

 

Doel van het onderzoek 

  In dit onderzoek worden daarom de volgende onderzoeksvragen behandeld: Is er 

een relatie tussen sociale fobie en leeftijd (1), sekse (2), opleidingsniveau (3), 

gezinssituatie (4) en middelengebruik (5). Tevens wordt onderzocht of sekse een 

moderator is van de relatie tussen middelengebruik en symptomen van sociale fobie (6). 

Naast sociale fobie wordt onderzocht of er een relatie is tussen paniekstoornis en leeftijd 

(7), sekse (8), opleidingsniveau (9), gezinssituatie (10) en middelengebruik (11). Ook 

wordt een mogelijk interactie-effect onderzocht van sekse en leeftijd op paniekstoornis 

(12).  

 

Methoden 

Deelnemers  

  Er wordt door Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar angsten en bepaalde 

ontwikkelingskenmerken van middelbare scholieren. De respondenten zijn afkomstig van 

middelbare scholen verspreidt over heel Nederland. Dit onderzoek betreft 1509 

respondenten. De populatie bestaat uit 694 (46%) jongens en 811 (54%) meisjes. De 

leeftijd van de adolescenten varieert van 11 tot 24 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 

14.7 jaar (SD = 1.35). Er zijn drie leeftijdsgroepen gemaakt. In de leeftijdsgroep “jong” 

zitten 735 (49%) adolescenten (M = 13.59, SD = .59), in de leeftijdsgroep “midden” 

zitten 357 (24%) adolescenten (M = 15, SD = .00) en in de leeftijdsgroep “oud” zitten 

401 (27%) adolescenten (M = 16.49, SD = .77). De meeste adolescenten volgen 

onderwijs op de Havo (771 adolescenten, 51%). Daarna volgt het VWO (552 

adolescenten, 37%), het gymnasium (98 adolescenten, 7%) en Havo/VWO (79 

adolescenten, 5%). Verruit de meeste adolescenten wonen bij beide biologische ouders, 
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namelijk 1096 (73%) adolescenten.  

 

Meetinstrumenten 

  De dataverzameling vindt plaats door middel van een vragenlijst waarin 

verschillende aspecten van angst en identiteit aan bod komen. Voor het meten van 

symptomen van sociale fobie (SF) en paniekstoornis (PS) wordt gebruik gemaakt van een 

zelfrapportagevragenlijst, de Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders NL 

(SCARED-NL, Muris & Steerneman, 2001). De SCARED bevat in totaal 38 items en meet 

alle angststoornissen die volgens de criteria van de DSM-IV-TR (APA, 2001) voor kunnen 

komen bij kinderen en jongeren. De responscategorieën bestaan uit drie 

antwoordmogelijkheden, een zogenaamde driepunts-Likertschaal, namelijk: 1 = bijna 

nooit, 2 = soms en 3 = vaak. De Cronbach‟s Alpha van de SCARED is: α = 0.93 voor de 

totale score (Hale, Raaijmakers, Muris, & Meeus, 2005).  

  SF – In de vragenlijst staan vier items die zich richten op de mate van symptomen 

van SF. De vragen gaan over het bij onbekende mensen zijn, nervositeit wanneer je bij 

mensen bent die je niet goed kent, het praten met onbekende mensen en verlegenheid 

bij mensen die je niet goed kent. Een voorbeeld: „Ik ben niet graag bij onbekende 

mensen.‟ De somscore kan variëren van 0 tot 8, wat een oplopende mate van SF 

betekent (Hale, Raaijmakers, Muris, & Meeus, 2005). De Cronbach‟s Alpha van de 

subschaal SF is: α = 0.83 (n = 1499).   

  PS – In de vragenlijst staan dertien items die zich richten op de mate van 

symptomen van PS. De vragen gaan over hoe je je voelt als je bang bent, wat er gebeurt 

als je bang bent, of je er zenuwachtig uitziet als je bang bent en of je bang bent om een 

angstaanval te krijgen. Een voorbeeld: „Als ik bang ben, heb ik het gevoel dat ik moet 

overgeven.‟ De somscore kan variëren van 0 tot 26, wat een oplopende mate van PS 

betekent (Hale, Raaijmakers, Muris, & Meeus). De Cronbach‟s Alpha van de subschaal PS 

is: α = 0.81 (n = 1487).  

  Opleidingsniveau – Bij opleidingsniveau wordt de respondent gevraagd aan te 

geven op welk niveau hij/zij onderwijs volgt: Havo, VWO, Havo/VWO, gymnasium of 

anders.  

  Gezinssituatie – Bij gezinssituatie wordt de respondent gevraagd aan te geven hoe 

de thuissituatie eruit ziet: biologische vader en moeder, één biologische ouder, één 

biologische ouder en een stiefouder, adoptiegezin, pleeg- of gastgezin, andere 

familieleden of anders.  

  Middelengebruik – Middelengebruik kan geoperationaliseerd worden als het 

innemen van middelen die de persoon beïnvloeden, of deelnemen aan activiteiten die 

verslavend kunnen zijn. Volgens de DSM-IV-TR is er sprake van gedrags- of psychische 
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veranderingen die tijdens of kort na de inname optreden (APA, 2001). Bij middelen kan 

er gedacht worden aan alcohol, medicijnen, roken en verschillende soorten hard- en 

softdrugs. Middelengebruik wordt gemeten door middel van een vragenlijst bestaande uit 

zeven items. De responscategorieën bestaan uit zes antwoordmogelijkheden, namelijk: 1 

= geen enkele keer, 2 = 1 tot 3 dagen in de 4 weken, 3 = 1 tot 2 dagen per week, 4 = 3 

tot 4 dagen per week, 5 = 5 tot 6 dagen per week en 6 = iedere dag. Eén van de zeven 

vragen bevat negen antwoordcategorieën. Een voorbeeld: „Hoe vaak heb je in de 

afgelopen vier weken wiet of marihuana of hasj gebruikt?‟ 

  Leeftijd is omgezet van geboortejaar naar de leeftijd in aantal jaren. Van sekse, 

leeftijd, opleidingsniveau en gezinssituatie worden dummyvariabelen gemaakt. Voor 

leeftijd zijn eerst 3 groepen gemaakt: jong, midden en oud. Vervolgens zijn hiervan ook 

twee dummyvariabelen gemaakt met de oudste groep als referentiegroep. 

Opleidingsniveau is omgezet in drie dummyvariabelen met gymnasium als 

referentiegroep. Vanwege het kleine aantal respondenten wat „anders‟ heeft ingevuld 

wordt deze groep samengevoegd met Havo. Bij gezinssituatie wonen verruit de meeste 

adolescenten bij beide biologische ouders. De andere groepen bestaan uit dusdanig 

weinig respondenten, dat deze groepen zijn samengevoegd tot 169 (11%) adolescenten. 

  Vanwege het verschillend aantal antwoordcategorieën van de items van de schaal 

middelengebruik zijn de  item-responses gestandaardiseerd zodat de schalen gelijk zijn 

en vergelijking mogelijk is. Vervolgens is een factoranalyse uitgevoerd om te controleren 

of het mogelijk is middelengebruik als één factor op te nemen in de regressieanalyse. Er 

bleek sprake van een verklaarde variantie van 48% en een Cronbach‟s Alpha van .81, 

wat het opnemen van middelengebruik als één samengestelde score van het gemiddelde 

op de gestandaardiseerde items rechtvaardigde. Vervolgens werd deze score gecentreerd 

om de interactie met sekse in analyse te kunnen brengen. 

  

Data-analyse  

  Met behulp van een principale componentenanalyse en Cronbach‟s Alpha zijn de 

factoren SF en PS gecontroleerd op de betrouwbaarheid en begripsvaliditeit. Uit de 

factoranalyse blijkt dat de vier items van de SCARED, gericht op SF, te herleiden zijn tot 

één factor. De verklaarde variantie van de factor SF is 66%, met factorladingen van de 

items in een range van |.78| tot |.83|. Uit de factoranalyse blijkt dat de dertien items 

van de SCARED, gericht op PS, ook terug te brengen zijn tot één factor. De verklaarde 

variantie van de factor PS is 34%, met factorladingen van de items in een range van  

|.40| tot |.69|. Door middel van Cronbach‟s Alpha is de betrouwbaarheid berekend. De 

betrouwbaarheid van de variabele SF is α = .83 (n = 1499) en van de variabele PS  α= 

.81 (n = 1487).  
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  Om de samenhang te onderzoeken tussen de afhankelijke variabelen SF en PS en 

de onafhankelijke variabelen leeftijd, sekse, gezinssituatie, opleidingsniveau en 

middelengebruik, wordt gebruik gemaakt van een hiërarchische regressieanalyse. De 

invloed van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen SF en PS wordt 

onderzocht. Vervolgens wordt er ook voor SF en PS een interactie-effect onderzocht. 

  In Tabel 1 zijn de resultaten van de regressieanalyse van SF te vinden. De 

resultaten van de regressieanalyse van PS zijn te vinden in Tabel 2.  

 Om te onderzoeken of er sprake is van een interactie-effect, wordt een 

hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd. Er wordt verwacht dat middelengebruik 

samenhangt met SF, maar dat deze samenhang verschilt voor jongens en meisjes. Bij PS 

wordt er verwacht dat leeftijd samenhangt met PS, maar dat deze samenhang verschilt 

voor jongens en meisjes. Allereerst worden de (dummyvariabelen van de) overige 

onafhankelijke variabelen ingevuld. Bij SF zijn dat: leeftijd, opleidingsniveau en 

gezinssituatie. Bij PS zijn dat: opleidingsniveau, gezinssituatie en middelengebruik. 

Daarna worden er bij beide analyses een moderator toegevoegd, namelijk de 

dummyvariabele van sekse. Vervolgens wordt bij SF middelengebruik en bij PS de 

dummyvariabelen van leeftijd toegevoegd. Tenslotte wordt de interactieterm ingevuld. 

Bij SF is deze interactieterm dummy sekse*middelengebruik en bij PS is deze 

interactieterm dummy sekse*leeftijd.    

 

Figuur 1  

Conceptueel model SF en PS 

      

Resultaten 

Dit deel van de resultatensectie richt zich op SF.  

  Interactie sekse en middelengebruik - Er wordt verwacht dat middelengebruik 

samenhang vertoont met SF, maar dat deze samenhang verschilt voor jongens en 

meisjes. De interactieterm blijkt niet significant: F(1, 1471) = .058, p = .121. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat het toevoegen van het  interactie-effect niet tot significante 
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verbetering leidt van het model. Er worden dus geen significante verschillen gevonden 

tussen jongens en meisjes met betrekking tot de relatie tussen middelengebruik en 

symptomen van SF. Daarom wordt er gekeken naar het model zonder interactie-term 

maar met alle hoofdeffecten F(1,1472) = .056, p <.001.  

  Tabel 1 laat de resultaten zien van deze regressieanalyse.   

  Leeftijd - Uit de regressieanalyse blijkt dat er een niet-significant verband is 

tussen de leeftijd van de respondent en de mate van symptomen van SF.  

  Sekse - Uit de regressieanalyse blijkt dat er een positief significant verband 

(p<.001) is tussen sekse en symptomen van SF. Bij sekse is B = .141, wat aangeeft dat 

meisjes meer symptomen van SF laten zien dan jongens.   

  Opleidingsniveau - Voor de groepen Anders/Havo (B = -.148, p = .007) en VWO 

(B = -.167, p = .003) wordt een negatief significant verband gevonden met symptomen 

van SF. Voor de groep Havo/VWO wordt geen significant verband gevonden. Dit betekent 

dat alleen voor de groep gymnasiasten een positief verband gevonden zal worden: hier 

komen dus hogere waarden van symptomen van SF voor.   

 Gezinssituatie - Voor gezinssituatie wordt geen significant verband gevonden met 

symptomen van SF (p = .795).   

  Middelengebruik – Bij data-analyse is beschreven hoe middelengebruik is 

meegenomen in de analyse. Uit de regressieanalyse blijkt er een kleine significante 

negatieve samenhang (B = -.118, p<.001) te zijn tussen middelengebruik en SF: hoe 

meer er sprake is van middelengebruik, hoe minder sprake er is van symptomen van SF.  

  

Tabel 1  

Regressieanalyse van SF         (n = 1481)  

Noot: R² = .056   

 

Dit deel richt zich op de resultaten van PS.  

  Interactie sekse en leeftijd – Er wordt verwacht dat leeftijd samenhang vertoont 

   B 

 

SE van B    ß          p 

Leeftijd     

  Jong  .032 .034  .031 .348 

  Midden  .052 .037  .043 .167 

Dummy Sekse    .141 .026  .136 <.001 

Opleidingsniveau     

  Anders/Havo -.148 .054 -.143 .007 

  VWO -.167 .056 -.156 .003 

  Havo/VWO -.021 .078 -.009 .783 

Dummy 

Gezinssituatie 

.008 .030 .007 .795 

Middelengebruik  -.118 .022 -.143 <.001 
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met PS, maar dat deze samenhang verschilt voor jongens en meisjes. Leeftijd in aantal 

jaren is een continue variabele. Sekse is een categorische variabele en daarom is van 

deze moderator een dummyvariabele gemaakt. De interactieterm is dummy 

sekse*leeftijd. De interactieterm blijkt niet significant: F(1, 1484) = .351, p = .553. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het toevoegen van de interactieterm niet tot 

significante verbetering leidt van het model. Daarom wordt er gekeken naar het model 

zonder interactie F(1,1487) = .042, p <.001. 

  Tabel 2 laat de resultaten zien van deze regressieanalyse.  

  Leeftijd – Uit de regressieanalyse blijkt dat er geen significant verband is tussen 

de leeftijd van de respondent en de symptomen van PS.   

  Sekse – Uit de regressieanalyse blijkt dat er een significant positief verband       

(p<.001) is tussen sekse en symptomen van PS. Meisjes tonen meer symptomen van PS 

dan jongens.  

  Opleidingsniveau - Voor de groepen VWO en gymnasium zijn geen significante 

verbanden gevonden met symptomen van PS. Voor de groep Havo/VWO is een 

significant positief verband gevonden: B = .068 (p = .016). De groep Havo/VWO laat 

hogere waarden van symptomen van PS zien.   

  Gezinssituatie – Gezinssituatie geeft geen significant verband met symptomen van 

PS. Er is geen verschil in symptomen van PS tussen respondenten die bij beide 

biologische ouders wonen of in een andere gezinssituatie.    

  Middelengebruik – Uit de regressieanalyse komt geen significant verband naar 

voren van middelengebruik met symptomen van PS.  

Tabel 2  

Regressie analyse PS         (n = 1498)  

Noot: R² = .042 

 

 

   B 

 

SD van B    ß          p 

Leeftijd     

  Jong -.013  .015 -.028  .391 

  Midden  -.004 .017 -.008  .806 

Dummy Sekse    .088 .012 .186  <.001 

Opleidingsniveau     

  VWO -.001 .013 -.002 .953 

  Havo/VWO .068 .028 .064 .016 

  Gymnasium .038 .025 .040 .128 

Dummy 

Gezinssituatie 

-.005 .014 -.010 .697 

Middelengebruik  -.013 .010 -.036 .181 
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Conclusie en discussie 

 In dit onderzoek zijn twee vormen van angst bij adolescenten bestudeerd,  SF en 

PS. Er is gekeken of er een relatie is tussen deze twee angstvormen en leeftijd, sekse,  

opleidingsniveau, gezinssituatie en middelengebruik. Tevens is onderzocht of er een 

interactie-effect bestaat van sekse en middelengebruik op SF en van leeftijd en sekse op 

PS.  

  SF en leeftijd - In dit onderzoek werd geen significant effect gevonden van 

leeftijd. Dit komt niet overeen met resultaten van eerder onderzoek. Hierin kwam naar 

voren dat de symptomen van SF toenemen wanneer de leeftijd stijgt (Essau, Conradt, & 

Petermann, 1999).  

SF en sekse - Uit dit onderzoek blijkt dat meisjes meer symptomen van SF laten 

zien dan jongens. Eerder onderzoek leverde uiteenlopende resultaten op. In de meeste 

onderzoeken bleek er een significant verschil te bestaan waarbij SF vaker voorkwam bij 

meisjes (Essau et al., 1999; Ranta et al., 2007; Gren-Landell et al., 2009; Deardorff, 

2007). Dit komt overeen met het huidige onderzoek.     

 SF en opleidingsniveau - In het onderzoek werd een significante relatie gevonden 

met Anders/Havo, VWO en gymnasium. Alleen voor de gymnasiasten werd een positief 

verband gevonden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat hier hogere waarden van 

symptomen van SF voorkomen. Er waren tot op heden nog weinig onderzoeksresultaten 

bekend. Er bestond wel onderzoek naar de relatie met de cognitieve ontwikkeling, maar 

niet direct met opleidingsniveau (Kashdan & Herbert, 2001). Dit verschil zou verklaard 

kunnen worden doordat de cognitieve ontwikkeling niet hetzelfde is als opleidingsniveau. 

SF en gezinssituatie – Gezinssituatie bleek in dit onderzoek geen significante 

predictor van symptomen van SF. In eerder onderzoek werd echter een belangrijke 

invloed van gezinssituatie op de ontwikkeling van sociale angst gevonden (Kashdan & 

Herbert, 2001). In vervolgonderzoek zouden er meerdere vragen met betrekking tot 

gezinssituatie opgenomen kunnen worden, om specifiekere resultaten te kunnen vinden.

 SF en middelengebruik -  In de analyse kwam een kleine negatieve significante 

samenhang naar voren. Hieruit blijkt dat hoe meer sprake er is van middelengebruik, hoe 

minder sprake er is van symptomen van SF. De tot op heden gevonden resultaten zijn 

uiteenlopend. Zo zijn er aanwijzingen voor SF als een beschermende factor voor 

middelengebruik (Schedler & Block, 1990; Myers et al., 2003). Dit komt ook naar voren 

in het huidige onderzoek. Ste-Marie en collegae (2006) concludeerden echter dat 

adolescenten met de hoogste angstscores het meest frequent middelen gebruikten. 

Hiervoor zijn in dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden. In vervolgonderzoek zou 

middelengebruik niet als één variabele meegenomen kunnen worden, maar gesplitst in 

roken, drugs, alcohol en medicatie. 
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SF en interactie sekse en middelengebruik – In deze analyse bleek geen sprake te 

zijn van een significant interactie-effect. Wu en collegae (2010) vonden echter een 

verband tussen alcoholgebruik, drugsgebruik en angststoornissen bij meisjes wat niet bij 

jongens werd gevonden. Voor het roken van sigaretten en SF werd daarentegen alleen 

voor jongens een verband gevonden (Wu et al., 2010). Norberg (2010) vond sekse 

eveneens terug als moderator.  

PS en leeftijd – Er werd geen significant verband gevonden tussen leeftijd en 

symptomen van PS. Uit eerder onderzoek van Hale en collegae (2008) werd een lichte 

vermindering in symptomen van PS bij adolescenten gevonden na vijf jaar. Deze 

resultaten worden door het huidige onderzoek niet onderschreven.  

PS en sekse – Het onderzoek wijst uit dat symptomen van PS meer voorkomen bij 

meisjes dan bij jongens. Eerdere studies laten dit verschil tussen mannen en vrouwen 

ook consequent zien (Smidt & Koselka, 2000).       

 PS en opleidingsniveau - In dit onderzoek bleken symptomen van PS meer voor te 

komen in de groep Havo/VWO dan in de overige groepen. In eerder onderzoek werd 

weinig gericht onderzoek gedaan naar de samenhang tussen PS en opleidingsniveau. Wel 

werden symptomen van PS meer teruggevonden bij lager opgeleiden dan bij hoger 

opgeleiden (Wittchen & Essau, 1993). De gevonden resultaten bieden nieuwe informatie 

omtrent de samenhang tussen PS en opleidingsniveau.  

PS en gezinssituatie – Er werd geen significant verband gevonden tussen de 

gezinssituatie van de adolescenten en symptomen van PS. In eerder onderzoek bleek 

scheiding van (één van de) ouders, door overlijden of echtscheiding, een risicofactor voor 

het ontwikkelen van paniekstoornis (Noyes et al., 1993; Tweed et al., 1989). Tevens 

werd een verband gevonden tussen PS en het niet biologisch verwant zijn aan de familie 

(Wittchen & Essau, 1993). Dit werd beide in het huidige onderzoek niet teruggevonden. 

In vervolgonderzoek zouden er meerdere vragen met betrekking tot gezinssituatie 

opgenomen kunnen worden, om specifiekere resultaten te kunnen vinden.  

 PS en middelengebruik- In het onderzoek werd geen significant verband gevonden 

tussen PS en middelengebruik. Eerder onderzoek toonde wel een verband aan. Page en 

Andrews (1996) beschrijven zelfs een aanzienlijk risico op alcohol- en drugsmisbruik 

wanneer er bij een persoon sprake is van symptomen van PS. Vervolgonderzoek is nodig 

om een mogelijk verband aan te kunnen tonen. In vervolgonderzoek zou 

middelengebruik niet als één variabele meegenomen kunnen worden, maar gesplitst in 

roken, drugs, alcohol en medicatie. 

PS en interactie sekse en leeftijd – Een interactie-effect van sekse en leeftijd op 

symptomen van PS werd niet gevonden. Sheikh, Leskin en Klein (2002) vonden wel een 

interactie-effect: de gemiddelde leeftijd bij aanvang van PS lag bij mannen lager dan bij 
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vrouwen. In de leeftijd van 15-24 jaar bleek bij bijna twee keer zoveel vrouwelijke als 

mannelijke respondenten PS voor te komen (Sheikh et al., 2002). In vervolgonderzoek 

zou het beste gekozen kunnen worden voor een breder leeftijdsbereik. De leeftijden van 

de respondenten in dit onderzoek liggen vrij dichtbij elkaar wat van invloed kan zijn op 

de resultaten. 

 Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat symptomen van zowel SF als PS 

meer voorkomen bij meisjes dan bij jongens. Symptomen van SF komen daarbij meer 

voor bij gymnasiasten en adolescenten die geen middelen gebruiken. Symptomen van PS 

komen meer voor bij adolescenten van het Havo/VWO.   

 

Beperkingen 

  De variabele gezinssituatie is in het huidige onderzoek gebaseerd op slechts één 

vraag. In vervolgonderzoek zou dit uitgebreid moeten worden, omdat verwacht wordt dat 

dit een belangrijke factor is in de ontwikkeling van angst (Kashdan & Herbert, 2001; 

Wittchen & Essau, 1993). Tevens is het aan te raden om twee versies van de vragenlijst 

te hanteren: een versie voor de onderbouw, en een versie voor de bovenbouw om zo de 

vragen beter te laten aansluiten op het cognitief ontwikkelingsniveau van de 

adolescenten. Middelengebruik is in dit onderzoek meegenomen als één variabele. Het 

zou interessant zijn om te kijken naar de effecten van de middelen, wanneer deze 

opgesplitst worden. Dit lijkt relevant gezien eerder onderzoek (Wu et al., 2010; Andrews, 

1996). Hopelijk inspireert dit onderzoek wetenschappers om vervolgonderzoek in gang te 

zetten. 
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