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Samenvatting 

 De huidige longitudinale studie onderzocht associaties tussen de expressiviteit van 

emoties tijdens de vroege adolescentieperiode en de mate van commitment in de intieme 

partneridentiteit (CIPI) tijdens de jongvolwassenperiode. Daarnaast is er onderzocht of 

support in de kwaliteit van vriendschap tijdens de late adolescentieperiode het verband 

medieert tussen expressiviteit van emoties en CIPI.   

De huidige studie bestaat uit 497 adolescenten (43.1% meisjes, M-leeftijd = 13.03, SD = 0.46, bij 

T1; M-leeftijd = 18.03, SD = 0.46, bij T6; M-leeftijd = 23.78, SD = 1.42 bij T10) die participeerden 

aan het longitudinale Research on Adolescent Development And Relationships (RADAR) 

onderzoek in Nederland. Multipele regressieanalyses leverden bewijs voor een positief 

verband tussen kwaliteit van vriendschap tijdens de late adolescentie en CIPI tijdens de 

jongvolwassenperiode. De resultaten van de regressieanalyses toonden geen mediatie effect 

van kwaliteit van vriendschap.  

 

Trefwoorden: Expressiviteit van Emoties; Commitment in de Intieme 

Partneridentiteit (CIPI); Kwaliteit van Vriendschap; Mediatie; Adolescenten. 
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Abstract 

 The present longitudinal study examined associations between expressiveness of 

emotions during the early adolescence period and the degree of commitment in intimate 

partner identity (CIPI) during the young adult period. In addition, it examined whether 

support in the quality of friendship during the late adolescent period mediates the association 

between expressiveness of emotions and CIPI. The present study consists of 497 adolescents 

(43.1% girls, M-age = 13.03, SD = 0.46, at T1; M-age = 18.03, SD = 0.46, at T6; M-age = 

23.78, SD = 1.42 in T10) who participated in the longitudinal Research on Adolescent 

Development And Relationships (RADAR) study in the Netherlands. Multiple regression 

analyses provided evidence for a positive association between quality of friendship during late 

adolescence and CIPI during the young adult period. The results of the regression analyses 

showed no mediation effect of quality of friendship.  

 

Key words: Expressiveness of Emotions; Commitment to the Intimate Partner Identity 

(CIPI); Quality of Friendship; Mediation; Adolescents. 
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  De ontwikkeling van intimiteit en commitment in de intieme partnerrelatie (CIPI) is 

een van de belangrijkste ontwikkeltaken van adolescenten en jongvolwassenen (Erikson, 

1968). Commitment is volgens het Meeus-Crocetti model (2008) een van de drie 

identiteitsprocessen die plaatsvindt tijdens de identiteitsontwikkeling. Commitment verwijst 

naar sterke keuzes die adolescenten hebben gemaakt en de zekerheid die zij hieruit halen. Het 

vormen van een stabiele identiteit is een belangrijke ontwikkeltaak die begint tijdens de 

adolescentieperiode. Wanneer de identiteit niet wordt ontwikkeld kan er 

identiteitsonzekerheid ontstaan, wat nauw verband lijkt te houden met 

internaliseringsproblemen (Crocetti et al., 2008). Een andere risicofactor is dat 

identiteitsonzekerheid positief samen lijkt te hangen met middelengebruik (Luyckx et al., 

2006). 

 Cooley (1902) gebruikt ‘The Looking Glass’ theorie om te illustreren hoe iemands 

‘zelf’ wordt waargenomen door de ogen van iemand anders en hoe men op deze perceptie 

reageert. Het ontwikkelen van het ‘zelf’ zou ontstaan vanuit interactie met anderen. 

 In deze studie zullen verschillende associaties zoals expressiviteit van emoties vanuit 

ouders en vriendschap worden onderzocht, die mogelijk in verband staan met CIPI tijdens de 

jongvolwassenperiode. Om deze associaties te onderzoeken, zal gebruik worden gemaakt van 

een longitudinale dataset.  

 De theorie van Cooley (1902) wordt ondersteund door ander onderzoek, waaruit blijkt 

dat de sociale relaties van adolescenten, zoals ouders en beste vrienden, hen zouden kunnen 

helpen een stevig geïntegreerd ‘zelf’ op te bouwen binnen meerdere levensdomeinen (Chen et 

al., 2004).  Meerdere onderzoeken bevestigen bovenstaande uitspraken, zo is het belang van 

een hoge mate van emotionele support in de ouder-kind relatie prominent gebleken voor een 

stabiel ontwikkelde identiteit (Meeus, 2011; Meeus et al., 2002).  

 Daarnaast kunnen ook vriendschappen de loop van de identiteitsontwikkeling positief 

beïnvloeden op het sociale, emotionele en cognitieve domein (Scholte & Engels, 2019). 

Vriendschapsinteracties kunnen worden beschouwd als prototypes van interacties die 

verenigbaar zijn met romantische relaties. Wederom sluit dit aan bij de theorie van Cooley, 

die illustreert dat het ontwikkelingsproces een continu, levenslang proces is (Cooley, 1902). 

Emotionele Expressiviteit in de ouder-adolescent relatie en commitment in de Intieme 

Partneridentiteit   

 De ervaren kritieken van adolescenten worden van groter belang in de pubertijd, 

aangezien emotionele reacties van de adolescent tijdens deze periode heftiger en vaker 

voorkomen (Spear, 2009). Zoals eerder benoemd tonen verschillende onderzoeken aan dat de 
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mate van emotionele support in de ouder-kind relatie bijdraagt aan de ontwikkeling van een 

stabiele identiteit. Emotionele support is onderdeel van emotionele expressiviteit. Emotionele 

expressiviteit wordt ook wel gedefinieerd als het emotionele klimaat binnen invloedrijke 

relaties van een persoon, bijvoorbeeld de opvoeder(s) (Cole & Kazarian, 1988). 

 Verschillende onderzoeken tonen een verband aan tussen aspecten van de ouder-kind 

relatie en de intieme partnerrelatie. Zo voorspelt de hechtingstheorie van Bowlby (1969) dat 

het kind in de vroege ouder-kind interactie een werkmodel van persoonlijke relaties 

ontwikkelt en dat generaliseert naar latere relaties. Ook laten een aantal cross-sectionele en 

longitudinale studies met jongvolwassenen een positieve koppeling zien tussen ouder-kind 

relaties en intieme partnerrelaties.  

 Daarentegen tonen studies uitgevoerd met adolescenten een ander resultaat. Zo vonden 

Seiffge-Krenke en collega’s (2001) geen significant longitudinaal verband tussen betrouwbare 

alliantie in de ouder-adolescentrelatie en de intieme partnerrelatie. Dit werd ondersteund door 

onderzoek van Furman en collega’s (2002), waarin geen significant verband werd gevonden 

tussen werkmodellen en relationele stijlen in de ouder-adolescent en intieme partnerrelatie.  

 Volgens Furman en collega’s (2002) valt dit mogelijk te verklaren door het feit dat 

intieme partnerrelaties tijdens de adolescentie noch langdurig noch ontwikkelingsrijp zijn. Dit 

roept de vraag op in hoeverre er mogelijk toch een verband bestaat tussen aspecten van de 

ouder-adolescent relatie en CIPI tijdens de jongvolwassenperiode.   

 Daarnaast wordt vanuit de literatuur gesuggereerd dat, zowel ouders als vrienden, 

adolescenten kunnen helpen een stevig geïntegreerd ‘zelf’ op te bouwen binnen meerdere 

levensdomeinen. Gezien het ontbreken van een eenduidig beeld vanuit de literatuur zal de 

huidige studie nader onderzoek uitvoeren naar de ouder-adolescent relatie en CIPI. Er zal 

verdieping worden gezocht middels de concepten ouderlijke kritiek en gebrek aan emotionele 

support. 

Kwaliteit van Vriendschap als mogelijke mediator 

 Verschillende theoretische overwegingen maken het aannemelijk om een verband aan 

te nemen tussen de kwaliteit van de relatie met beste vrienden en CIPI. Allereerst zijn beide 

relaties in verschillende opzichten vergelijkbaar, zo zijn ze vrijwillig ontstaan en gebaseerd op 

wederkerigheid (Furman, 1999). Daarnaast fungeert vriendschap, zoals eerder benoemd, als 

prototype voor de intieme relaties die volgen (Connolly & Johnson, 1996). Verschillende 

studies ondersteunen het verband tussen vriendschappenen en de intieme partnerrelatie (De 

Goede et al., 2012; Meeus et al., 2007). Echter heeft onderzoek van Meeus et al. (2007) een 

significant, maar zwak verband aangetoond tussen vriendschap en romantische relaties. 
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Op basis van de eerdere gevonden verbanden wordt onderzocht of de Kwaliteit van 

Vriendschap ook fungeerd als mediator tussen het verband van Emotionele Expressie en CIPI.  

De huidige studie 

 Gezien het belang van de sleuteltaak van het ontwikkelen van CIPI, is het eerste doel 

van de huidige studie om meer inzicht te verkrijgen in de longitudinale associatie tussen de 

emotionele expressiviteit in de ouder- adolescentrelatie tijdens de vroege adolescentieperiode 

en CIPI tijdens de jongvolwassenperiode. Het tweede doel van de studie is het onderzoeken 

van de mogelijke mediërende rol van support in de Kwaliteit van Vriendschap in de relatie 

tussen Emotionele Expressiviteit en CIPI.   

 De onderzoeksvraag luidt dan ook: ‘Is er een longitudinale relatie tussen de mate van 

waargenomen kritiek en emotionele support tijdens de vroege adolescentie en de mate van 

commitment in de intieme partneridentiteit? Steunend op bovenstaande studies wordt 

verwacht dat er een relatie bestaat tussen een lagere van waargenomen ouderlijke kritiek en 

gebrek aan emotionele steun tijdens de vroege adolescentie en een hogere mate van 

commitment in de intieme partneridentiteit van jongvolwassenen (H1). 

Op basis van studies van Connolly en Johnson (1996), De Goede en collega’s (2012) en 

Meeus en collega’s (2007) wordt verwacht dat de kwaliteit van vriendschap een potentiële 

mediator is tussen Emotionele Expressiviteit en commitment in de intieme partneridentiteit. 

De tweede onderzoeksvraag luidt dan ook: Wordt het verband tussen een lage mate van 

waargenomen ouderlijke kritiek en gebrek aan emotionele steun en een hoge mate 

commitment in de intieme partneridentiteit gemedieerd door de mate van support in de 

kwaliteit van vriendschap tijdens de late adolescentie? Steunend op bovenstaande 

onderzoeken wordt verwacht dat het verband tussen een lagere mate van Emotionele 

Expressiviteit en een hogere mate van commitment in de intieme partneridentiteit wordt 

gemedieerd door de Kwaliteit van Vriendschap (H2). 

 Kortom zal huidige studie zich richten op verband tussen de expressiviteit van emoties 

in de vroege adolescentiefase en commitment in de intieme partneridentiteit tijdens de 

jongvolwassenperiode, mogelijk gemedieerd door de mate van support binnen de kwaliteit 

van vriendschap tijdens de late adolescentieperiode. 
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Methode 
Participanten 

De huidige studie bestaat uit 497 adolescenten (43.1% meisjes, M-leeftijd = 13.03, SD = 

0.46, bij T1; M-leeftijd = 18.03, SD = 0.46, bij T6; M-leeftijd = 23,78, SD = 1.42 bij T10) die 

participeerden aan het longitudinale onderzoek Research on Adolescent Development And 

Relationships (RADAR) in Nederland. De huidige studie heeft gebruik gemaakt van wave 1 

(T1), wave 6 (T6) en wave 10 (T10), zodat er onderscheid kon worden gemaakt tussen de 

vroege adolescentie, late adolescentie en jongvolwassenperiode. De steekproef bestond uit 

een groep Nederlandse middelbare scholieren die gedurende dertien jaar, elk jaar een 

vragenlijst heeft ingevuld en betrof 199 adolescenten- en jongvolwassenen met Nederlandse 

afkomst van wie 56,9% man was. De opleiding van de moeders van de deelnemende 

adolescenten en jongvolwassenen is voor het merendeel ‘gemiddeld’: 56,6%, daarnaast heeft 

40,2% van de moeders een ‘hoge’ opleiding en slechts 3,2% van de moeders een ‘lage’ 

opleiding. Ouders van 92,1% van de deelnemers zijn geboren in Nederland. 

Procedure 

De respondenten werden geworven op willekeurige geselecteerde scholen in het 

midden en westen van Nederland (van Lier et al., 2008). Van 2005 tot 2019 zijn jaarlijks data 

bij de adolescenten, hun ouder(s), broer of zus en (beste) vriend(in) verzameld aan de hand 

van vragenlijsten, interviews, interactietaken, internetmetingen, en laboratoriummetingen. 
Vanaf 2010 zijn de jaarlijkse metingen omgezet naar tweejaarlijkse metingen. De richting is 

hierbij verplaatst van adolescenten naar de jongvolwassene en zijn/haar partner. Alle 

informatie die in RADAR werd verzameld valt onder de geheimhoudingsplicht. De gegevens 

zullen niet bekend worden gemaakt aan derden, alleen de onderzoeker heeft toegang tot 

identiteitsgegevens (van Lier et al., 2008). De deelnemers kregen een vergoeding van 10 euro 

voor elke deelname per wave.   

Meetinstrumenten 

Identiteit Intieme Partner. De mate van commitment in de intieme partner identiteit 

(CIPI) werd gemeten aan de hand van de Utrecht Management of Identity Commitments 

Scale (U-MICS; Crocetti et al., 2008). De huidige studie gebruikte wave 10, de subschaal 

commitment en de rapportage van de jongvolwassene over zichzelf.  De vragenlijst bevat vier 

subschalen: Commitment (5 items), Exploratie van bestaande commitment (5 items) en 

Heroverweging van commitment (3 items), Partner in-brede exploratie (3 items). De 

vragenlijst bestaat uit 16 items op een vijfpunts-Likertschaal. Deze schaal loopt van ‘1. 

Helemaal waar’ tot ‘5. Helemaal niet waar’. De items werden gehercodeerd zodat een hogere 
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score, een hogere mate van CIPI betekent. De schaalscore werd berekend door van de bij een 

schaal behorende items het gemiddelde te berekenen. Eerder onderzoek met dezelfde dataset 

heeft een goede validiteit aangetoond van de U-MICS (Becht et al., 2016; Klimstra et al., 

2010; Schwartz et al., 2011) en validiteit (Klimstra et al., 2010), evenals de longitudinale 

meetvariant (Becht et al., 2016). In de huidige studie was de Cronbach’s α van de schaal 

commitment .90. Hetgeen de betrouwbaarheid bevestigt. 

Expressiviteit van Emoties. Adolescenten rapporteerden de mate van Gebrek aan 

Emotionele Support en Ouderlijke Kritiek aan de hand van de aangepaste Nederlandse versie 

van de Level of Expressed Emotion (LEE) vragenlijst (Cole en Kazarian, 1988). De huidige 

studie gebruikt wave 1, de subschalen Waargenomen gebrek aan emotionele support en 

Waargenomen kritiek en de rapportage van de adolescent over ouders. De vragenlijst bevat 

vier subschalen: Waargenomen gebrek aan emotionele support (19 items), Waargenomen 

opdringerigheid (7 items), Waargenomen irritatie (7 items), Waargenomen kritiek (5 items). 

De vragenlijst bestaat uit 46 items op een vierpunts-Likertschaal. Deze schaal loopt van ‘1. 

Waar’ tot ‘4. Niet waar’. Van de 19 items van de subschaal Waargenomen gebrek aan 

emotionele support is een gemiddelde score berekend. Van de 5 items van de subschaal 

Waargenomen kritiek is een gemiddelde score berekend. Onderzoek toont aan dat alle 

correlaties tussen de schalen positief significant zijn (Hale et al., 2007). Eerder is de 

vragenlijst beoordeeld als betrouwbaar, sekse- en leeftijdsonafhankelijk, constructvalide en 

intern consistent (Cole & Kazarian, 1988). De items werden gehercodeerd zodat een hogere 

score, een hogere mate van Gebrek aan Emotionele Support betekent. De schaalscore werd 

berekend door van de bij een schaal behorende items het gemiddelde te berekenen. In de 

huidige studie was de Cronbach’s α van de schaal gebrek aan emotionele ondersteuning .84 

en van de schaal waargenomen ouderlijk kritiek .73. Hetgeen de betrouwbaarheid bevestigt. 

Kwaliteit van Vriendschap. De mate van support bij Kwaliteit van Vriendschap 

wordt gemeten aan de hand van de aangepaste Nederlandse versie van de Network of 

Relationships Inventory (NRI; Furman & Buhrmester, 1985). De huidige studie gebruikt wave 

6, de subschaal support en de rapportage van de adolescent over zijn/haar beste vriend. Aan 

de hand van de NRI kan een ruim spectrum aan relationele karakteristieken worden bevraagd 

op drie schalen, namelijk: Support (8 items), Power (6) en Negatieve interacties (6) (Furman 

& Buhrmester, 1985).  De vragenlijst bestaat uit 24 items gemeten op een vijfpunts-

Likertschaal. Deze schaal liep van ‘1. Helemaal niet’ tot ‘5. Heel erg’. Een hogere score 

betekent een hogere mate van support. De schaalscore werd berekend door van de bij een 
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schaal behorende items het gemiddelde te berekenen.  In de huidige studie was de Cronbach’s 

α van de schaal support .89. Hetgeen de betrouwbaarheid bevestigt. 

Analyseplan  

 Om de hypothesen te testen, werden twee afzonderlijke regressieanalyses (model 4) 

uitgevoerd met behulp van de PROCESS SPSS (27e editie) macro van Hayes (2013). Deze 

studie volgt de methode voorgesteld door Field (2018) en het systematische artikel van Hayes 

en Rockwood (2017) over de analyse van mediatiemodellen. Beide pleiten voor het gebruik 

van PROCESS. Echter is er, in tegenstelling tot de criteria van Baron en Kenny (1986), geen 

significant effect vereist de afhankelijke variabele, onafhankelijke variabelen en de mediator 

om te concluderen dat er sprake is van mediatie (Hayes, 2013).  

 Aan de hand van een longitudinaal, correlationeel design werd de samenhang tussen 

drie variabelen onderzocht.  Om valide conclusies te kunnen trekken over de populatie, 

moesten er aan een aantal assumpties van het regressiemodel worden voldaan: lineariteit, 

normaliteit, homogeniteit, en multicollineariteit (Field, 2018). Bij schending moesten er 

maatregelen genomen worden. Daarnaast werden de variabelen aan de hand van een boxplot 

gecontroleerd op mogelijke uitschieters. Er zijn sensitiviteitsanalyses uitgevoerd om te 

onderzoeken of er significante verschillen te zien waren tussen de resultaten met en zonder 

uitschieters. Zie appendix voor het analytisch model.  
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Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden weergegeven die antwoord geven op de 

hoofdvragen: ‘Is er een relatie tussen de mate van waargenomen kritiek en emotionele support 

tijdens de vroege adolescentie en de mate van commitment in intieme partneridentiteit? En 

wordt het verband tussen waargenomen kritiek en emotionele support, en commitment in 

intieme partneridentiteit gemedieerd door de mate van support in de kwaliteit van vriendschap 

tijdens de late adolescentie?’ 

Beschrijvende statistieken 

 De beschrijvende statistieken van de 199 participanten worden in tabel 1 weergegeven. 

Ook worden in tabel 1 de correlaties tussen de variabelen weergegeven.  De correlatie tussen 

CIPI en kwaliteit van vriendschap (support) is positief en zwak. De correlatie tussen ouderlijk 

kritiek en gebrek aan emotionele support is positief en middelmatig. Als laatst is de correlatie 

tussen CIPI en gebrek aan emotionele support positief en niet significant.  De correlatie tussen 

CIPI en ouderlijke kritiek is positief en niet significant. De correlaties tussen ouderlijke 

kritiek en support in de kwaliteit van vriendschap, en tussen gebrek aan emotionele support en 

support in de kwaliteit van vriendschap zijn positief en niet significant. 

 
Tabel 1 

Beschrijvende statistieken en correlaties  

Schaal  n M (SD) Min-Max 1 2 3 4 

1. CIPI (T10) 220 3.45 (1.43) 1.20 – 5.00 -    

2. Ouderlijke Kritiek (T1) 475 3.35 (0.50) 2.00 – 4.00 .041 -   

3. Gebrek aan Emotionele 

Support (T1) 

475 3.39 (0.39) 2.32– 4.00 .117 .679** -  

4. Kwaliteit van Vriendschap 

(support) (T6) 

386  3.20 (0.74) 1.00 – 4.88 .155* .043 .058 - 

Noot. *p <.05. **p < .01. 

 

Assumpties  

 De dataset voldoet aan de relevante assumpties voor het uitvoeren van de multipele 

regressieanalyse. Als eerst werd gekeken naar de assumpties lineairiteit en homoscedacticiteit. 

Door middel van een scatterplot werd de lineairiteit tussen expressiviteit van emoties en CIPI 

geconcludeerd. Aan de hand van de Levene’s test werd de homoscedacticiteit van de data 

aangenomen. Alle vier de variabelen waren volgens de analyses van normaliteit 

(Kolmogorov-Smirnov en Shapiro-Wilk) niet normaal verdeeld. De verdeling van gebrek aan 
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emotionele support en ouderlijk kritiek was positief skewed. Echter, de zou de schending 

volgens de Centrale Limiet Theorie geen grote problemen moeten veroorzaken wanneer de 

steekproefomvang groot genoeg is (N > 30 of > 40) (Field, 2018). Gezien de grootte van de 

huidige steekproef (N = 199) wordt ervan uitgegaan dat de schending geen probleem zal 

veroorzaken. De normaalverdeling van de residuen zag er in de histogram normaal uit. Echter 

kwam er uit de Kolmogorov-Smirnov test een significant resultaat naar voren. Het 

significante resultaat wordt dan ook meegenomen als mogelijke kans op powerverlies. 

Daarnaast is er gekeken naar de p-plots, waarin te zien was dat de punten op een lijn liggen. 

Als laatste werd de assumptie multicollineariteit getoetst. Door middel van de Variance 

Inflation Factor (VIF) kon er worden gesteld dat er geen sprake was van multicollineariteit 

(VIF = < 5). Verder is er gekeken naar de dataset met- en zonder missing values. Er waren 

geen opvallendheden te zien tussen de groepen met- en zonder missing values.  Tot slot werd 

er gecontroleerd voor outliers door middel van het uitvoeren van verschillende 

sensitiviteitsanalyses.  

Longitudinale associatie tussen gebrek aan emotionele support en commitment in de 

intieme partnerrelatie 

 Allereerst is er een enkelvoudige regressie uitgevoerd voor het verband tussen gebrek 

aan emotionele support en CIPI (pad c). Uit de resultaten van deze regressieanalyse bleek dat 

er geen significant verband bestaat tussen de mate van gebrek aan emotionele support in T1 

en de mate van CIPI in T10.  

Support in de kwaliteit van vriendschap als mediator 

Om nader onderzoek te doen naar de mogelijke mediërende rol van de Kwaliteit van 

Vriendschap in T6, in de longitudinale associatie tussen gebrek aan emotionele support en 

CIPI, is er een lineaire enkelvoudige regressie uitgevoerd voor pad ab. Dit is het indirecte 

effect van support in kwaliteit van vriendschap in T6, op het verband tussen gebrek aan 

emotionele support in T1 en CIPI in T10. Het indirecte effect van support in de kwaliteit van 

vriendschap (mediator) bleek niet significant te zijn. Het verband tussen gebrek aan 

emotionele steun en CIPI wordt dan ook niet gemedieerd door support. 

Wel werd een positief verband gevonden tussen een hoge mate van support in de 

kwaliteit van vriendschap en een hoge mate van CIPI.  

Tot slot werd er gecontroleerd voor SES en sekse. Dit werd getoetst door middel van 

het toevoegen van de covariaten aan de regressieanalyse, om de effecten hiervan uit te sluiten. 

Uit de analyses kwam naar voren dat de covariaten niet significant samenhangen met de 
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afhankelijke variabele CIPI. 

 
Longitudinale associatie tussen Ouderlijk Kritiek en commitment in de Intieme 

Partnerrelatie 

Allereerst is er een enkelvoudige regressie uitgevoerd om het verband tussen 

ouderlijke kritiek en CIPI (pad c) te toetsen. Uit de resultaten van deze regressieanalyse bleek 

dat er geen significant negatief verband bestaat tussen ouderlijk kritiek in T1 en CIPI in T10.  

Support in de Kwaliteit van Vriendschap als mediator 

Om nader onderzoek te doen naar de mogelijke mediatie van de kwaliteit van 

vriendschap in T6 is een lineaire enkelvoudige regressie uitgevoerd voor pad ab. Dit is het 

indirecte effect van Kwaliteit van Vriendschap in T6, op het verband tussen ouderlijk kritiek 

in T1 en CIPI in T10. Dit indirecte effect van support in kwaliteit van vriendschap (mediator) 

bleek niet significant te zijn. Het verband tussen ouderlijk Kritiek en CIPI wordt niet 

gemedieerd door kwaliteit van vriendschap. Verder is er in de regressieanalyse een negatief 

verband gevonden tussen de mate van support in kwaliteit van vriendschap en de mate van 

CIPI. Wel werd een positief verband gevonden tussen een hoge mate van support in de 

kwaliteit van vriendschap en een hoge mate van CIPI.  

 Tot slot werd er gecontroleerd voor SES en sekse. Dit werd getoetst door middel van 

het toevoegen van de covariaten aan de multipele regressieanalyse, om de effecten hiervan uit 

te sluiten.  Uit de analyses kwam naar voren dat de covariaten niet significant samenhangen 

met de afhankelijke variabele CIPI. 

 
 
 

Tabel 2 
Resultaten mediatie-analyse met CIPI als afhankelijke variabele (N =199) 

Noot.  *p <.05. **p < .01. ***p <.001 

Onafhankelijke variabele: Gebrek aan Emotionele Support 

Noot II. 
Pad a: Verband tussen Gebrek aan Emotionele Support en Kwaliteit van Vriendschap  

Pad c’: Verband tussen Gebrek aan Emotionele Support en CIPI 

Pad b: Verband tussen Kwaliteit van Vriendschap en CIPI 

Pad c: Verband tussen Gebrek aan Emotionele Support en CIPI, gecontroleerd voor support  
Pad ab: Indirecte effect van Kwaliteit van Vriendschap, op het verband tussen Gebrek aan Emotionele Support en CIPI 

 
 

 B SE t p        95% CI for B  
     LL UL 
Pad a  .04 .13 .60 .547 -.19 .35 
Pad c’  .12 .27 1.82 .07 -.04 1.03 
Pad b .14 .13 1.74 .03* 0.01 .56 
Pad c .12 .27 2.08 .08 -.06 1.01 
Pad ab 
(indirect 
effect) 

 .03   -.06 .12 
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Sensitiviteitsanalyses 

Om te controleren voor outliers zijn er sensitiviteitsanalyses uitgevoerd. Dit houdt in 

dat de regressieanalyses met- en zonder outliers zijn uitgevoerd om te onderzoeken of hier 

significante verschillen in te zien waren. Er waren geen significante verschillen te zien tussen 

de output met en zonder outliers. Er is dan ook voor gekozen de outliers in de dataset te laten. 

  

Tabel 3 

Resultaten mediatie-analyse met CIPI als afhankelijke variabele (N =193) 

 B SE t p        95% CI for B 
     LL UL 
Pad a .06 .10  .96 .33 -.11 .31 
Pad c’  .06 .20 .90 .37 -.22 .59 
Pad b .14 .14 2.08 .03* .016 .57 
Pad c .05 .21 .77 .44 -.25 .56 
Pad ab 
(indirect 
effect) 

 .01   -.04 .12 

Noot.  *p <.05. **p < .01. ***p <.001 
Onafhankelijke variabele: Ouderlijke Kritiek 
Pad a: Verband tussen Ouderlijke Kritiek en Kwaliteit van Vriendschap  
Pad c’: Verband tussen Ouderlijke Kritiek en CIPIt 
Pad b: Verband tussen Kwaliteit van Vriendschap en CIPI 
Pad c: Verband tussen Ouderlijke Kritiek en CIPI, gecontroleerd voor support in Kwaliteit van Vriendschap  
Pad ab: Indirecte effect van Kwaliteit van Vriendschap, op het verband tussen Ouderlijke Kritiek en CIPI 
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Discussie 

Het doel van deze longitudinale studie was het verkrijgen van inzicht in het verband 

tussen expressiviteit van emoties in de ouder kind relatie tijdens de vroege 

adolescentieperiode, kwaliteit van vriendschap tijdens de late adolescentieperiode en CIPI 

tijdens de jongvolwassenperiode. Daarnaast is er onderzocht in welke mate support in de 

kwaliteit van vriendschap een mediërende rol heeft in de relatie tussen expressiviteit van 

emoties en CIPI.   

Expressiviteit van Emoties in de ouder-adolescent relatie en commitment in de Intieme 

Partnerrelatie 

 In tegenstelling tot de hypothesen is er geen verband tussen de mate van expressiviteit 

van emoties in de ouder-adolescent relatie en CIPI. Dit staat in lijn met de resultaten uit 

onderzoek van Seiffge-Krenke et al. (2001), waarin geen significant verband werd gevonden 

tussen betrouwbare alliantie in de ouder-adolescentrelatie en CIPI. Furman (2002) 

suggereerde dat dit te verklaren valt door het feit dat relaties tijdens de adolescentie noch 

langdurig noch ontwikkelingsrijp zijn. De verwachting was dat dit tijdens de 

jongvolwassenperiode, wanneer de intieme partnerrelatie standvastiger is, wel een significant 

verband zou opleveren. Toch heeft dit geen significant resultaat opgeleverd. Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat er eerder in deze leeftijdsfase werd een regelmatig leven geleid, 

waarin werd getrouwd en aan kinderen werd begonnen. Tegenwoordig omvat deze fase meer 

een periode waarin onder andere wordt gestudeerd (Arnett & Taber, 1994). Arnett (2000) 

spreekt dan ook over een nieuwe ontwikkelingsfase, de ontluikende volwassenheid. Op basis 

van de resultaten uit dit onderzoek wordt hypothese 1 dan ook niet aangenomen. 

De mediërende rol van Kwaliteit van Vriendschap in het verband tussen Expressiviteit 

van Emoties en commitment in de Intieme Partneridentiteit   

 Om de tweede onderzoeksvraag te beantwoorden is een mediatieanalyse uitgevoerd, 

waaruit bleek dat het verband tussen zowel gebrek aan emotionele support als ouderlijk 

kritiek en CIPI niet gemedieerd wordt door de mate van support in de kwaliteit van 

vriendschap. Dit contrasteert met bevindingen uit eerder onderzoek waarin wordt 

gesuggereerd dat zowel ouders als vrienden, adolescenten kunnen ondersteunen bij het 

ontwikkelen van een stevig geïntegreerd ‘zelf’ in meerdere levensdomeinen (Chen et al., 

2004). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat enkel de schaal support is onderzocht in 

dit onderzoek. De schaal support bestaat enkel uit vijf vragen, hiermee is naar een specifiek 

aspect vanuit de overkoepelende variabele kwaliteit van vriendschap gekeken. Mogelijk zorgt 

de toevoeging van meerdere schalen voor een (groter) effect.   
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 Wel is een significant verband geconstateerd tussen een hoge mate van support in de 

kwaliteit van vriendschap en een hoge mate van CIPI. Dit komt overeen met de verwachting 

van de gestelde hypothese op basis van eerder onderzoek. Zo ondersteunen verschillen studies 

het verband tussen vriendschappen en de intieme partnerrelatie (De Goede et al., 2012; 

Furman, 1999; Meeus et al., 2007). 

Sterke punten en limitaties  

Het huidige onderzoek wordt gekenmerkt door een aantal sterke punten. Allereerst 

heeft de studie een longitudinaal karakter, waardoor er is gekeken naar de verbanden op 

langere termijn. Zo is er gemeten in de vroege adolescentie, late adolescentie en de 

jongvolwassenperiode.  Ten tweede heeft de huidige studie een ruime steekproefomvang (N = 

199), waardoor de resultaten beter te generaliseren zijn naar de populatie (Schönbrodt & 

Perugin, 2013). Tot slot is de huidige studie een van de weinige studies gericht op de identiteit 

gedurende de jongvolwassenperiode. Gezien de nieuwe ontwikkelingsfase, de ontluikende 

volwassenheid, is dit een belangrijke levensfase om mee te nemen in onderzoek (Arnett, 

2000).  

 Echter moeten er ook enkele limitaties worden opgemerkt. Allereerst, waar er op wave 

1 nog 497 deelnemers participeerden, waren dit er op wave 10 nog 199. Uitval van 

participanten wordt ook wel respondent attrition genoemd. Respondent attrition kan ervoor 

zorgen dat onderzoek bevindingen oplevert op basis van een bevooroordeelde steekproef 

doordat personen die niet zijn uitgevallen, substantieel kunnen verschillen van degenen die 

behouden zijn.  Zo is in eerdere studies bij adolescenten aangetoond dat uitgevallen 

participanten vaker afwijkend gedrag vertonen of drugs gebruiken (Tebes et al.,1992; Brook 

et al., 1983). Dit impliceert de mogelijkheid dat er relevante informatie verloren is gegaan in 

dit onderzoek door uitval.  

Daarnaast is er in huidig onderzoek geen onderscheid gemaakt in geslacht. 

Gendernormen vormen voor mannen en vrouwen nog altijd de context waarin zij relaties 

vormen en onderhouden (Gerson, 2010). Dit zorgt voor een limitatie in het huidige 

onderzoek. 

Implicaties 

 Ondanks het ontbreken van een indirect effect van kwaliteit van vriendschap heeft het 

huidige onderzoek tot enkele inzichten geleid. Zo is het verband tussen kwaliteit van 

vriendschap en CIPI bevestigd. Deze resultaten onderschrijven eerder onderzoek naar dit 

verband. Op basis van dit resultaat zou vervolgonderzoek dit verband beter en uitvoeriger 

kunnen bestuderen door geslacht mee te nemen. Uit eerder onderzoek blijkt dat gendernormen 
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voor mannen en vrouwen nog altijd de context vormen waarin paren hun relaties vormen en 

onderhouden (Gerson, 2010). Daarnaast lijken de vriendschappen van meisjes en vrouwen 

van hetzelfde geslacht in sommige opzichten op hun romantische relaties (Sternberg 1987), 

terwijl voor jongens en mannen de kenmerken van vriendschappen met hetzelfde geslacht en 

romantische relaties over het algemeen verschillen van elkaar (Zarbatany et al. 2000). 

 Ten tweede zou in vervolgonderzoek gekeken kunnen worden naar verschillen tussen 

moeders en vaders. Uit onderzoek van Beyers en Goossenss (2008) kwam naar voren dat 

moeders en vaders een verschillende invloed hebben op de identiteitsontwikkeling van hun 

kind. Zo zouden moeders het aangaan van commitment vooral aan te moedigen, terwijl vaders 

dit ontmoedigen. Vervolgonderzoek zou hiermee verdieping aan kunnen brengen.   

Tot slot zou in vervolgonderzoek de schaal ‘negatieve interacties’ in de kwaliteit van 

vriendschap meegenomen kunnen worden. In huidig onderzoek is enkel de schaal ‘support’ 

onderzocht. 

Conclusie 

 Concluderend is er geen bewijs voor een mediërend effect van kwaliteit van 

vriendschap tussen het verband van Gebrek aan Emotionele Support en CIPI. Wel is er bewijs 

voor het verband dat er bestaat tussen support in de kwaliteit van vriendschap tijdens de late 

adolescentie, en CIPI tijdens de jongvolwassenperiode. 
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Appendix  

 

Figuur 1.  Analytisch model mediatie  

 

 

 

                    a (-)                               b (+) 

 

 c, c’ (-) 

  

 

 

 
Noot. Conceptueel mediatie model met daarin emotionele support en waargenomen kritiek in EE, support in 

KvV en CIPI.  
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