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Voorwoord 

Huidig onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Lisa van Zwieten en 

thesisbegeleiders Jolien van der Graaff en Inge Wissink. Deze thesis vormt de afsluiting van 

de Master Clinical Child, Family and Education Studies (Orthopedagogiek). Mede door de 

brede interesse voor het onderwerp is het onderzoek afgerond in de vorm zoals deze voor u 

ligt. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van eerder bestaande data.  

 

Ondanks dat de COVID-19-pandemie het afgelopen jaar veel impact heeft gehad op de 

onderwijssituatie, kon de thesis toch worden afgerond.  

 

Een woord van dank gaat uit naar de begeleiders Jolien van der Graaff voor het eerste 

halfjaar, en Inge Wissink voor het tweede halfjaar. Ook wil ik Andrik Becht bedanken voor 

het fungeren als tweede assessor.  

 

Lisa van Zwieten 
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Samenvatting 

De sociale beperkingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie lijken negatieve gevolgen te 

hebben voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Het is belangrijk om te 

onderzoeken welke factoren samengaan met een betere mentale gezondheid en mogelijk 

beschermend kunnen zijn ten tijde van deze pandemie. Het doel van het huidige onderzoek 

was om te onderzoeken of ervaren sociale steun en gezinssamenstelling verklarend zijn voor 

de mentale gezondheid van Nederlandse jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar 

tijdens de COVID-19-pandemie. Daarnaast werd onderzocht of gezinssamenstelling een 

moderator is in de relatie tussen sociale steun en mentale gezondheid. Een cross-sectionele 

studie onder 466 Nederlandse jongvolwassenen (Mleeftijd = 21.37) werd uitgevoerd van juni 

2020 tot december 2020 met een online vragenlijst over sociale steun, sekse, 

gezinssamenstelling en mentale gezondheid. T-toetsen lieten zien dat alleenwonenden niet 

minder sociale steun ervaarden, en dat mannen significant hoger scoorden op mentale 

gezondheid. Een hiërarchische regressie analyse liet zien dat sekse een negatieve verklarende 

variabele was voor mentale gezondheid, en dat sociale steun een positieve verklarende 

variabele voor mentale gezondheid was. Gezinssamenstelling was geen verklarende variabele 

voor mentale gezondheid. Ook bleek gezinssamenstelling als moderator in de relatie tussen 

sociale steun en mentale gezondheid niet significant. Jongvolwassen mannen en 

jongvolwassenen die meer sociale steun ontvingen, hadden een betere mentale gezondheid. 

Alleenwonenden hadden geen verminderde mentale gezondheid ten opzichte van 

jongvolwassenen die samenwoonden, en voor alleenwonenden was er geen sterker verband 

tussen sociale steun en mentale gezondheid.  

 Sleutelwoorden: sociale steun, gezinssamenstelling, mentale gezondheid, COVID-19, 

jongvolwassenen 
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Abstract 

The social limitations due to the COVID-19-pandemic turn out to have negative consequences 

for the mental health of young adults. It is important to research which factors can predict the 

mental health during this pandemic. The aim of the present study was to examine if perceived 

social support and household composition can be predictors for the mental health of 18- to 25-

year-old Dutch young adults during the COVID-19-pandemic. In addition, this study 

examined if household composition was a moderator in the relation between social support 

and mental health. A cross-sectional study with 466 Dutch young adults (Mage= 21.37) was 

conducted from June 2020 till December 2020. An online survey was used to collect data 

about social support, sex, household composition and mental health. T-tests showed that 

young adults who lived alone did not perceived less social support, and men had higher scores 

on mental health. Hierarchical regression analyses showed that sex was negatively associated 

with mental health, and social support was positively associated with mental health. 

Household composition was not associated with mental health. Household composition in the 

relation between social support and mental health was not a significant moderator. Young 

adult men and young adults who received more social support, had better mental health. 

Young adults who lived alone did not have worse mental health outcomes. For young adults 

who lived alone there was not a stronger association between social support and mental 

health.  

 Keywords: social support, household composition, mental health, COVID-19, young 

adults 
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Sociale Steun en Gezinssamenstelling als Verklarende Factoren voor de Mentale 

Gezondheid van Nederlandse Jongvolwassenen tijdens de COVID-19-pandemie 

Eind december 2019 brak in China het coronavirus uit, dat uiteindelijk resulteerde 

in een COVID-19-pandemie (Wu et al., 2020). Om de verspreiding van het virus in te perken 

heeft de Nederlandse overheid in maart 2020 maatregelen opgelegd, die betrekking hadden op 

het verminderen van sociale contacten buitenshuis (Olsthoorn et al., 2020). Aangezien sociale 

contacten vaak positief gerelateerd zijn aan mentale gezondheid (Cohen & Janicki-Deverts, 

2009; Ertel et al., 2009; Umberson & Montez, 2010), kunnen deze sociale beperkingen effect 

hebben gehad op de mentale gezondheid. Tijdens de pandemie werd dan ook een toename 

gezien in mentale gezondheidsproblemen bij jongvolwassenen (Chen et al., 2020; Daly et al., 

2020; Hawke et al., 2020). Dit is niet wonderlijk, aangezien relaties met vrienden en partners 

een belangrijke rol spelen tijdens de jongvolwassenheid (Meeus et al., 2007). Ook zijn 

jongvolwassenen nog volop bezig met het creëren van een sociaal netwerk (Azmitia et al., 

2013; Dennis et al., 2005; Milevsky, 2005), waardoor zij mogelijk nog geen uitgebreid sociaal 

netwerk hebben opgebouwd. In stressvolle situaties, zoals de COVID-19-pandemie, kan 

sociale steun gezien worden als een beschermende factor voor de mentale gezondheid 

(Eisman et al., 2015; Kawachi & Berkman, 2001; Khan & Husan, 2010). Mogelijk hangt ook 

de gezinssamenstelling waarin jongvolwassenen woonden samen met hun mentale 

gezondheid. Bij volwassenen zijn er al resultaten waaruit blijkt dat alleen wonen een risico is 

voor mentale gezondheidsproblemen (Joutsenniemi et al., 2006). Het doel van de huidige 

studie is om te onderzoeken of sociale steun en gezinssamenstelling gerelateerd zijn aan de 

mentale gezondheid van Nederlandse jongvolwassenen tijdens de COVID-19-pandemie. 

Daarnaast zal gekeken worden of de relatie tussen sociale steun en mentale gezondheid anders 

is voor verschillende gezinssamenstellingen, namelijk voor alleenwonende jongvolwassenen 

tegenover samenwoonde jongvolwassenen. Het is van belang om deze associaties te 

onderzoeken tijdens de COVID-19-pandemie, omdat op basis van onderzoek het beleid ten 

aanzien van corona (of andere toekomstige pandemieën) kan worden aangepast.  

Gezinssamenstelling en mentale gezondheid 

Data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2021) over de psychische 

gezondheid van de Nederlandse bevolking in 2020 lieten al zien dat alleenwonenden relatief 

vaker een verminderde psychische gezondheid hadden in vergelijking met niet 

alleenwonenden. In de context van de COVID-19-pandemie, waarin social distancing 

maatregelen ervoor zorgden dat mensen thuis moesten blijven (Plumer & Popovich, 2020), 

waren jongvolwassenen meer aangewezen op hun huishouden voor sociale interacties en face-
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to-face contact. Andere studies lieten daarnaast zien dat het geregeld hebben van sociale 

interacties en het regelmatig doorbrengen van tijd met anderen was gerelateerd aan een goede 

mentale gezondheid (Bernstein et al., 2018; Sun et al., 2019). Alleenwonende 

jongvolwassenen zouden daarmee een risicogroep kunnen zijn, omdat alleen wonen een risico 

is gebleken voor het ervaren van eenzaamheid (Greenfield & Russell, 2011), wat weer een 

negatief effect heeft op de mentale gezondheid (Lee et al., 2020). In het huidige onderzoek zal 

dan ook gekeken worden naar het verschil in mentale gezondheid tussen jongvolwassenen die 

alleen wonen en jongvolwassenen die samenwonen. De verwachting is dat alleen wonen 

gepaard gaat met een verminderde mentale gezondheid en dat samenwonen gepaard gaat met 

een betere mentale gezondheid.  

Een beperkt aantal studies hebben het verband tussen alleen wonen en mentale 

gezondheid onderzocht tijdens de COVID-19-pandemie. Een recente longitudinale studie zag 

een afname van de mentale gezondheid bij alleenwonende Deense jongvolwassenen tijdens de 

lockdown in maart 2020, ten opzichte van voor de lockdown (Groot et al., 2022). Daarnaast 

wees een studie onder Franse studenten uit dat alleen wonen tijdens de pandemie werd 

gerelateerd aan een hogere mate van depressie (Essadek & Rabeyron, 2020). In beide studies 

bestonden de participanten grotendeels uit vrouwen. Ook zijn er meerdere studies gedaan 

onder oudere volwassenen waaruit bleek dat alleenwonenden meer depressieve symptomen 

hadden dan samenwonenden (Fukunaga et al., 2012; Mouodi et al., 2016; Park et al., 2015). 

Aan de andere kant zijn er ook enkele onderzoeken uitgevoerd onder alleenwonende oudere 

volwassenen, die niet meer depressieve symptomen hadden (Chou et al., 2006; Jeon et al., 

2017; Osborn et al., 2003). Toch is de verwachting op basis van bovenstaande literatuur en in 

de context van de pandemie dat alleen wonen bij jongvolwassenen wordt geassocieerd met 

een verminderde mentale gezondheid.     

Sociale steun en mentale gezondheid 

Sociale steun kan omschreven worden als steun die voor een individu toegankelijk is 

via sociale banden met andere individuen, groepen en de grotere gemeenschap (Lin et al., 

1979). De stress buffer hypothese stelt dat ervaren sociale steun als buffer werkt tegen stress 

en beschermt tegen de negatieve effecten van stressvolle situaties (Bovier et al., 2004), wat 

een positieve invloed kan hebben op de mentale gezondheid van jongvolwassenen (Pettit et 

al., 2011). Met name ervaren sociale steun, de overtuiging dat iemand familie en vrienden 

heeft waarop diegene kan vertrouwen, is gelinkt aan de psychologische gezondheid van 

jongvolwassenen (Chu et al., 2010). Er is daarom gekozen om in dit onderzoek uit te gaan van 

ervaren sociale steun van zowel familie als vrienden. Mentale gezondheid wordt door de 
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World Health Organization (WHO, 2004) gedefinieerd als “een staat van welzijn waarin het 

individu zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, de normale stress van het leven aankan, 

productief en vruchtbaar kan werken en een bijdrage kan leveren aan zijn of haar 

gemeenschap”. Op basis van bovenstaande literatuur is de verwachting dat sociale steun 

tijdens de COVID-19-pandemie een belangrijke rol speelt in de verklaring van de mentale 

gezondheid van jongvolwassenen.  

Verschillende onderzoeken voor de COVID-19-pandemie hebben een positief verband 

tussen sociale steun en mentale gezondheid aangetoond (Caron et al., 2017; Eisman et al., 

2015; Ichiro & Berkman, 2001; Khan & Husan, 2010). Daarnaast bleek uit een Chinese studie 

tijdens de COVID-19-pandemie dat jongvolwassenen die meer sociale steun ontvingen, een 

betere mentale gezondheid rapporteerden (Li et al., 2021). Ondanks dat dit onderzoek een 

grote steekproef bevatte, bestond deze wel grotendeels uit vrouwen. In een longitudinaal 

onderzoek onder jongvolwassenen, waarbij data was verzameld voor en tijdens de COVID-

19-pandemie, werd een afname gezien van zowel sociale steun als de mentale 

gezondheid (Lee et al., 2020). Mogelijk is er sprake van een positieve relatie tussen sociale 

steun en mentale gezondheid, maar dit verband is niet onderzocht. Bovenstaande onderzoeken 

laten het belang zien om dit verband te onderzoeken tijdens de COVID-19-pandemie, omdat 

de sociale steun die jongvolwassenen ervaren door de sociale beperkingen mogelijk is 

afgenomen en zou kunnen verklaren waarom de mentale gezondheid gedurende de pandemie 

is afgenomen.  

De modererende rol van gezinssamenstelling 

Als laatste zou gezinssamenstelling bepalend kunnen zijn voor het belang van sociale 

steun in de verklaring van mentale gezondheid. Het is mogelijk dat de mate van sociale steun 

bij alleenwonenden (versus samenwoonden) het sterkste samenhangt met de mentale 

gezondheid. Alleen wonen wordt vaak gelinkt aan sociale isolatie (Hughes & Gove, 1981; 

Klinenberg, 2001) en een gebrek aan sociale integratie, wat alleen wonen een risico maakt 

voor de mentale gezondheid (Fujiwara & Kawachi, 2008; Kouvonen et al., 2008; Lindström, 

2008). Een gebrek aan sociale steun vormt ook een risicofactor voor de mentale gezondheid 

(Jung & Kalsa, 1989; Schuster et al., 1990; Franks et al., 1992). De verwachting is daarom dat 

als beide risicofactoren zich voordoen, de kans op een verminderde mentale gezondheid extra 

wordt vergroot. In deze studie zal daarom ook het verschil in ervaren sociale steun voor 

alleenwonenden en samenwonende jongvolwassenen worden onderzocht.  

Er is geen onderzoek bekend onder jongvolwassenen waarin gezinssamenstelling een 

moderator is voor de relatie tussen sociale steun en mentale gezondheid tijdens de COVID-19 
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pandemie. Er is wel onderzoek gedaan naar het verschil in ervaren sociale steun voor 

alleenwonenden en samenwonenden. Zo bleek uit een grootschalig Belgisch onderzoek, met 

drie meetmomenten tijdens de COVID-19 pandemie, dat alleen wonende jongvolwassenen 

minder vaak sociale steun ervaarden dan samenwonende koppels (Sciensano, 2020a; 

Sciensano, 2020b; Sciensano, 2020c). Jongvolwassenen die alleen wonen zijn mogelijk nog 

meer afhankelijk van sociale steun buitenshuis dan samenwonende jongvolwassenen. Mensen 

die alleen wonen vertrouwen namelijk op de interactie van vrienden en mensen buiten hun 

huishouden voor sociale steun (Rogers, 1996; Sarason & Sarason, 2001). In de context van de 

COVID-19-pandemie, zou daarom het verwachte positieve verband tussen sociale steun en 

mentale gezondheid mogelijk nog sterker gelden voor jongvolwassenen die alleen wonen, 

omdat zij geen steun ontvangen van mensen die bij hen thuis wonen en daarmee mogelijk 

meer risico lopen op een verminderde mentale gezondheid.  

Huidig onderzoek  

Het doel van de huidige studie is om te achterhalen of de mentale gezondheid van 

Nederlandse jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar gedurende de COVID-19-

pandemie verklaard kan worden door sociale steun en gezinssamenstelling. Sekse zal worden 

meegenomen als controlevariabele, omdat uit eerdere onderzoeken blijkt dat mannen vaker 

een betere mentale gezondheid hebben. Ook zal onderzocht worden of de ervaren sociale 

steun verschillend is voor jongvolwassenen die alleen wonen en samenwonen. Daarnaast 

wordt onderzocht of de relatie tussen sociale steun en mentale gezondheid wordt gemodereerd 

door gezinssamenstelling, namelijk of er een verschil bestaat in deze relatie tussen sociale 

steun en mentale gezondheid tussen alleenwonende jongvolwassenen en samenwonende 

jongvolwassenen. De verwachting is dat jongvolwassenen die alleen wonen minder sociale 

steun ervaren. Ook wordt verwacht dat tussen sociale steun en mentale gezondheid een 

positief verband bestaat, en dat gezinssamenstelling verklarend kan zijn voor de mentale 

gezondheid. Dat wil zeggen dat alleen wonen bij jongvolwassenen geassocieerd wordt met 

een verminderde mentale gezondheid, en dat de verwachte positieve relatie tussen sociale 

steun en mentale gezondheid sterker is voor alleenwonende jongvolwassenen. 

Methode 

Participanten 

De huidige steekproef van 466 jongvolwassenen (57.9% vrouw; 42.1% man) in de 

leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar werd selectief (op leeftijd) getrokken uit een grotere 

steekproef (N = 573). De gemiddelde leeftijd van de huidige steekproef was 21.37 (SD = 

2.37). De meeste participanten hadden als hoogst genoten opleiding het HBO (33.9%) 
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afgerond, gevolgd door de Universiteit (30.0%) en het MBO/ROC (19.7%). Een minderheid 

had als hoogste opleidingsniveau het middelbaar of lager onderwijs (14.8%) afgerond, of was 

gepromoveerd (1.5%). De belangrijkste dagelijkse bezigheid van de participanten was bij de 

meerderheid school of studie (58.2%). Het overige deel had betaald werk (30.3%), was 

werkloos en actief op zoek naar werk (6.9%), tegenover een klein deel dat werkloos was maar 

niet actief op zoek was naar werk (1.1%), arbeidsongeschikt (0.2%), voor het huishouden of 

kinderen/anderen zorgde (0.4%), vrijwilligerswerk deed (0.9%) of een andere belangrijkste 

dagelijkse bezigheid had (2.1%). Het grootste deel van de participanten identificeerde zich als 

Nederlands (92.3%); andere etnische achtergronden kwamen minder voor: Marokkaans 

(0.9%), Turks (0.9%) en Surinaams/Antilliaans (1.1%). Het overgebleven deel identificeerde 

zich met een andere etnische achtergrond (3.9%) of beantwoordde deze vraag liever niet 

(1.1%).  

Procedure 

De dataverzameling voor het cross-sectionele onderzoek ‘Prosociality in times of 

COVID-19’ vond van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 plaats in 14 verschillende 

landen, waaronder Nederland (Padilla-Walker et al., 2022). Voorafgaand aan de 

dataverzameling verleende de Ethics Review Board van de Faculteit Sociale Wetenschappen 

van de Universiteit Utrecht door middel van de FERB-procedure toestemming (20-298). Via 

respondentenbase.nl werden jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar benaderd. 

Daarnaast werd nog gericht een groep adolescenten en jongvolwassenen van 16 tot 30 jaar 

geworven via het eigen netwerk (sneeuwbal methode) van de onderzoekers. Alle participanten 

vulden een 20-minuten durende, anonieme online vragenlijst (Qualtrics) in. Voorafgaand aan 

het invullen van de vragenlijst ontvingen zij een informatiebrief en een formulier waarin zij 

toestemming (informed consent) gaven voor het meedoen aan het onderzoek.  

Meetinstrumenten 

Gezinssamenstelling 

De gezinssamenstelling van de participanten werd nagegaan door middel van de 

volgende vraag: “Hoeveel mensen, inclusief uzelf en kinderen, wonen hier regelmatig als 

leden van dit huishouden?”. Op basis hiervan werd de variabele gezinssamenstelling 

geconstrueerd als een dichotome variabele (0 = alleen wonen en 1 = samenwonen). In Tabel 1 

staan de aantallen en percentages van de participanten die alleen woonden tegenover de 

participanten die samenwoonden. Verder woonden het grootste deel van de jongvolwassenen 

met hun ouders (56.7%), een groot deel met broers/zussen (42.3%), en een minderheid met 
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partner (16.1%), andere familieleden (2.8%), kinderen (4.3%), vrienden (2.8%) en 

kamergenoten (6.0%).  

Sociale steun  

Sociale steun werd gemeten met een vragenlijst die gebaseerd is op de Social 

Provisions Scale (SPS-5). Deze vragenlijst bevat 5 items over sociale steun (Russell & 

Cutrona, 1984). De vijf vragen werden afgenomen voor steun van zowel “familie” als 

“vrienden”, waardoor een totaal van 10 items het construct sociale steun vormde. De vragen 

werden beantwoord met behulp van een Likert schaal van 1 tot 5: 1 = helemaal mee oneens, 2 

= oneens, 3 = niet oneens, niet mee eens/neutraal, 4 = mee eens en 5 = helemaal mee eens. “Ik 

kan op mijn familie rekenen om me te helpen als ik het echt nodig heb”, is een voorbeelditem. 

Hogere scores op deze vragen kunnen worden geïnterpreteerd als het ervaren van meer sociale 

steun. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de SPS-5 een goede betrouwbaarheid heeft en een 

hoge validiteit (Orpana et al., 2019). De  van de SPS-5 in de huidige sample was .814. De 

item-rest correlaties lagen tussen de .400 en .599.  

Mentale gezondheid 

De General Health Questionnaire (GHQ-12) met 12 items werd gebruikt om de 

mentale gezondheid te meten (Goldberg & Williams, 1988). Dit is een vragenlijst die bevraagt 

in hoeverre er sprake is van recente (nu of in de afgelopen paar weken) mentale problemen 

(Schmitz et al., 1999). Voor elk item is op een Likert schaal van 1 tot 5 aangegeven in 

hoeverre een bepaalde uitspraak van toepassing was: 1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak 

en 5 = heel vaak. De items werden zo gehercodeerd dat geldt: hoe hoger de scores op deze 

vragen, hoe beter de gerapporteerde mentale gezondheid van de participanten. Daarnaast werd 

deze vragenlijst toegespitst op de context van de COVID-19-pandemie. Een voorbeeld item 

is: “Heb je je sinds de start van de COVID-19 crisis ongelukkig of depressief gevoeld?” 

(gehercodeerd). Uit onderzoek in verschillende landen is gebleken dat de betrouwbaarheid 

van de GHQ-12 goed is (Gelaye et al., 2015; Montazeri et al., 2003; Schmitz et al., 1999) en 

de validiteit hoog (Goldberg et al., 1997; Sánchez-López & Dresch, 2008). In deze sample 

was de  .846 van de GHQ-12. De item-rest correlaties lagen tussen de .281 en .680.  
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Tabel 1 

Aantallen en Percentages Personen per Huishouden 

Aantal personen per 

huishouden 

N Percentage (%) 

Alleen wonen (0) 

Samenwonen (1+) 

89 

377 

19.1 

80.9 

 

Statistische analyses  

Allereerst werden twee onafhankelijke t-toetsen uitgevoerd. Er werd een t-toets 

uitgevoerd om de gemiddelde scores op sociale steun te vergelijken voor alleenwonende en 

samenwonende jongvolwassenen. Nog een t-toets werd uitgevoerd om de gemiddelde scores 

op mentale gezondheid te vergelijken voor vrouwen en mannen.  

Vervolgens werd een hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd met mentale 

gezondheid als afhankelijke variabele en met als onafhankelijke variabelen op stap 1 sekse 

(controlevariabele) en gezinssamenstelling, op stap 2 sociale steun en op stap 3 de interactie 

tussen gezinssamenstelling en sociale steun. Bij de variabele sekse werden zes respondenten 

met de categorieën ‘gender queer’ en ‘anders’ geheel verwijderd uit de dataset, waardoor er 

een steekproef overbleef van N = 466. Voorafgaand aan het uitvoeren van deze analyse werd 

een interactieterm aangemaakt: sociale steun x gezinssamenstelling, en zijn sociale steun en 

gezinssamenstelling gecentreerd. Het gecombineerde effect van sociale steun en 

gezinssamenstelling was het interactie-effect. De moderatie werd als volgt geschreven: 

mentale gezondheid = (b0 + b1 x sociale steun + b2 x gezinssamenstelling + b3 x sociale 

steun x gezinssamenstelling + b4 x sekse) + error. 

 Bovendien werd gecontroleerd op de bijbehorende assumpties: meetniveaus van de 

variabelen, lineariteit, afwezigheid van uitschieters, afwezigheid multicollineariteit, 

homoscedasticiteit en normaalverdeelde residuen. Aan alle assumpties was voldaan, behalve 

normaliteit. Deze assumptie leek in eerste instantie geschonden, ook bij uitvoering van de k-

sample test. Daarentegen wordt op basis van de central limit theorem gesteld dat vaak 

gesproken kan worden van normaliteit bij steekproeven groter dan 30 (tenzij er sprake is van 

zeer scheve verdelingen; Field, 2018). In dit onderzoek was de steekproef groter, dus werd 

aan de assumptie van normale verdeeldheid voldaan.  

Resultaten 

Beschrijvende statistieken 
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In Tabel 2 zijn de correlaties en beschrijvende statistieken voor de variabelen sekse, 

gezinssamenstelling, sociale steun en mentale gezondheid weergegeven. Door middel van 

Point bi-seriale correlaties werd gekeken naar de correlaties tussen sekse, de afhankelijke en 

onafhankelijke variabele. Sekse had een significante negatieve correlatie met sociale steun en 

een significante positieve correlatie met mentale gezondheid. Hierdoor werd gekozen om 

sekse mee te nemen als controlevariabele. Ook werd gekeken naar de correlaties tussen 

gezinssamenstelling, de onafhankelijke en afhankelijke variabele. Gezinssamenstelling had 

met geen van de variabelen een significante correlatie. Met behulp van Spearman correlatie 

bleek tussen sociale steun en mentale gezondheid een significante positieve correlatie te 

bestaan: een hoge mate van sociale steun ging gepaard met een betere mentale gezondheid.  

 

Tabel 2 

Correlaties en Beschrijvende Statistiek Sekse, Gezinssamenstelling, Sociale Steun en Mentale 

Gezondheid  

Variabele  1 2 3 M SD Min. Max. 

1. Seksea 

2. Gezins- 

samen- 

stellingb 

3. Sociale 

steun 

4. Mentale 

gezondheid  

 

-.04 

 

 

-.12** 

 

.14** 

 

 

 

 

 

-.00 

 

.01 

 

 

 

 

 

 

.22*** 

 

 

 

 

 

15.97 

 

40.70 

 

 

 

 

4.87 

 

7.27 

 

 

 

 

2.88 

 

19.00 

 

 

 

 

25.00 

 

58.00 

Noot. ** p < .01. *** p < .001. a 0 = vrouw, 1 = man. b 0 = alleen wonen, 1 = samenwonen. 

 

T-toetsen 

 Een onafhankelijke t-toets is uitgevoerd om de gemiddelde scores op sociale steun te 

vergelijken voor jongvolwassenen die alleen wonen en wonen met anderen. De gemiddelde 

scores op sociale steun waren niet significant verschillend voor alleenwonenden en 

samenwonenden, t(464) = .07, p = .947, 95%CI [-1.09, 1.17] (zie Tabel 3). Nog een 

onafhankelijke t-toets is uitgevoerd om de gemiddelde scores op mentale gezondheid te 

vergelijken voor jongvolwassen vrouwen en mannen. De gemiddelde score op mentale 

gezondheid verschilde significant voor mannen en vrouwen, t(464) = -3.03, p = .003, 95%CI 
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[-3.38, -.72]: mannen rapporteerden een betere mentale gezondheid dan vrouwen (zie Tabel 

4). 

 

Tabel 3 

Beschrijvende Statistieken voor Sociale Steun, Alleen wonen en Samenwonen 

 Alleen wonen Samenwonen 

 M SD N M SD N 

Sociale steun 16.00 4.66 89 15.96 4.93 377 

 

Tabel 4 

Beschrijvende Statistieken voor Mentale Gezondheid, Vrouwen en Mannen 

 Vrouwen Mannen 

 M SD N M SD N 

Mentale gezondheid 39.83 7.37 270 41.88 6.98 196 

 

Regressieanalyses  

 De resultaten van een hiërarchische regressieanalyse met mentale gezondheid als 

afhankelijke variabele en met als onafhankelijke variabelen op stap 1 sekse 

(controlevariabele) en gezinssamenstelling, op stap 2 sociale steun en op stap 3 de interactie 

tussen gezinssamenstelling en sociale steun zijn weergegeven in Tabel 5. Stap 3, waarin 

sekse, gezinssamenstelling, sociale steun en de interactie tussen gezinssamenstelling en 

sociale steun in de samenhang met mentale gezondheid werden getoetst, bleek ten opzichte 

van stap 2 niet significant. Stap 2, waarin de relatie tussen sekse, gezinssamenstelling, sociale 

steun en mentale gezondheid werd getoetst, bleek in zijn geheel significant. Sekse en sociale 

steun waren significante positieve verklarende variabelen voor mentale gezondheid, maar 

gezinssamenstelling niet. Voor sociale steun geldt: hoe hoger de ervaren sociale steun, hoe 

beter de mentale gezondheid. Stap 2 ten opzichte van stap 1 verklaarde 5.4% meer van de 

variantie in mentale gezondheid. Stap 1, waarin de relatie tussen zowel sekse als 

gezinssamenstelling enerzijds en mentale gezondheid anderzijds werd getoetst, was 

significant.  
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Tabel 5 

Hiërarchische regressieanalyse Sekse, Gezinssamenstelling, Sociale Steun en Mentale 

Gezondheid 

Stap/predictoren Model 1 Model 2 Model 3   

 ß ß ß R2-Change F-change 

1. Sekse 

     Gezinssamenstelling 

2. Sociale steun 

3. Gezinssamenstelling 

x sociale steun 

 

.14** 

.02 

.17*** 

.02 

.23*** 

.17*** 

.02 

.24*** 

-.04 

 

.02 

 

.05 

.00 

 

4.65** 

 

26.69*** 

.75 

Noot. ** p < .01. *** p < .001. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten zijn opgenomen in 

de tabel. 

 

Discussie 

In deze studie is onderzocht of sociale steun en gezinssamenstelling verklarende 

factoren zijn voor de mentale gezondheid van Nederlandse jongvolwassenen van 18 tot 25 

jaar gedurende de COVID-19-pandemie. Mogelijk zijn deze factoren van invloed op de 

mentale gezondheid, en kan op basis van de uitkomsten beleid worden aangepast en kunnen 

effectieve preventieve interventies ingezet worden. De periode waarin de participanten 

meededen aan het onderzoek was van juni 2020 tot en met december 2020, waarin de 

omstandigheden door de opgelegde overheidsbeperkingen om de verspreiding van het 

coronavirus te minimaliseren wisselend waren (maatregelen tot lockdown). Met een t-toets is 

gekeken naar het verschil in ervaren sociale steun voor alleenwonenden en samenwonenden. 

Nog een t-toets is uitgevoerd om het verschil in mentale gezondheid van vrouwen en mannen 

te onderzoeken. Door middel van een hiërarchische regressieanalyse is gekeken naar de 

volgende verbanden: sociale steun en mentale gezondheid, gezinssamenstelling en mentale 

gezondheid, en de interactie tussen sociale steun en gezinssamenstelling in de samenhang met 

mentale gezondheid. Bij gezinssamenstelling is gekeken naar het verschil tussen alleen wonen 

en samenwonen.  

Sekse en gezinssamenstelling 

 In het huidige onderzoek blijkt sekse (controlevariabele) een verklarende variabele 

voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Mannen hebben een betere mentale 
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gezondheid dan vrouwen. Dit sluit aan bij de uitkomsten van Frans onderzoek onder 

studenten waarbij vrouwen een groter risico hadden op een minder goede mentale gezondheid 

dan mannen (Essadek & Rabeyron, 2020). Eerder onderzoek geeft als reden voor deze 

sekseverschillen dat mannen over het algemeen minder snel erkennen dat zij mentale 

gezondheidsproblemen hebben (Patel et al., 2007). Daarnaast blijkt gezinssamenstelling geen 

verklarende variabele te zijn voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Mogelijk 

komt dit doordat de huidige steekproef te weinig alleen wonende jongvolwassenen bevatte om 

deze relatie aan te tonen. Deens en Frans onderzoek onder jongvolwassenen tijdens de 

COVID-19-pandemie vonden wel een verband tussen alleen wonen en een verminderde 

mentale gezondheid (Essadek & Rabeyron, 2020; Groot et al., 2022). Daarentegen zijn er ook 

studies waarin geen relatie werd aangetoond tussen alleen wonen en mentale gezondheid 

(Chou et al., 2006; Jeon et al., 2017; Osborn et al., 2003). Op basis van de uitgevoerde 

analyses kan de conclusie worden getrokken dat sekse een significante verklarende variabele 

was voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen: mannen hebben een betere mentale 

gezondheid dan vrouwen. Tussen gezinssamenstelling en mentale gezondheid is geen 

significant verband gevonden. Alleen wonen heeft dus geen negatief effect op de mentale 

gezondheid bij jongvolwassenen.  

Sociale steun  

 De ervaren sociale steun blijkt niet verschillend te zijn voor alleenwonende en 

samenwonende jongvolwassenen. Dit zou kunnen komen doordat jongvolwassenen contact 

onderhouden met vrienden en mensen buiten hun huishouden via sociale media, dat in eerder 

onderzoek over 46 landen werd aangetoond (Kowal et al., 2020). Wat betreft de relatie tussen 

sociale steun en mentale gezondheid, blijkt sociale steun een positieve verklarende variabele: 

jongvolwassenen die meer sociale steun ontvangen, hebben een betere mentale gezondheid. 

Dit Nederlandse onderzoek bevestigt de resultaten van eerdere studies in andere landen, 

waarin ook een positief verband werd aangetoond tussen sociale steun en mentale gezondheid 

onder jongvolwassenen tijdens de COVID-19-pandemie (Lee et al., 2020; Li et al., 2021). De 

reden die daarvoor wordt gegeven is dat sociale steun als buffer fungeert tegen stress en 

beschermt tegen de negatieve effecten van stressvolle situaties, zoals een pandemie (Bovier et 

al., 2014). Uit de gevonden resultaten blijkt dat de ervaren sociale steun niet verschillend is 

voor alleenwonenden en samenwonenden, en dat er sprake is van een positief verband tussen 

sociale steun en mentale gezondheid van jongvolwassenen.  

Gezinssamenstelling als moderator 
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 Gezinssamenstelling blijkt geen moderator voor de relatie tussen sociale steun en 

mentale gezondheid: voor jongvolwassenen die alleen wonen is geen sterker verband tussen 

sociale steun en mentale gezondheid dan voor samenwonenden. Hieruit zou geconcludeerd 

kunnen worden dat sociale steun voor iedereen een positief effect heeft voor de mentale 

gezondheid, namelijk dat dit niet verschillend is voor jongvolwassenen die alleen wonen of 

samenwonen. Concluderend blijkt gezinssamenstelling geen moderator in het verband tussen 

sociale steun en mentale gezondheid, en is er geen verschil in deze relatie tussen 

alleenwonende jongvolwassenen ten opzichte van jongvolwassenen die samenwonen.  

Limitaties  

 Bij het interpreteren van de resultaten moet rekening worden gehouden met enkele 

limitaties. De meerderheid van de participanten in deze studie zijn Nederlandse 

hoogopgeleide jongvolwassenen en samenwonend. Terwijl uit eerdere onderzoeken blijkt dat 

juist sociaaleconomische status vaak een rol speelt bij het ontvangen van sociale steun: 

mensen met een lagere SES hebben over het algemeen een minder goed sociaal netwerk 

(House et al., 1988; Thoits, 1995). In dit onderzoek is SES niet meegenomen als 

controlevariabele, waardoor het onderzoek minder generaliseerbaar is naar de gehele 

jongvolwassen populatie. In vervolgonderzoek is het van belang om participanten te werven 

met diverse etnische achtergronden en opleidingsniveaus. Bovendien zou dit onderzoek 

gerepliceerd kunnen worden met meer alleenwonenden. Daarnaast is gebruik gemaakt van 

cross-sectionele data, waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden over de richting 

van de significante verbanden en over of de context, de COVID-19-pandemie, invloed heeft 

gehad op de resultaten. Het advies is daarom om in vervolgonderzoek gebruik te maken van 

longitudinale data. Ook zou in vervolgonderzoek onderscheid gemaakt kunnen worden tussen 

sociale steun van verschillende bronnen. Sociale steun van ouders blijkt in voorgaande 

onderzoeken een ander soort invloed te hebben dan sociale steun van vrienden: ouderlijke 

steun bleek voorspellend voor een toename in depressieve symptomen (Lewinsohn et al., 

1994; Stice et al., 2004; Windle, 1992). Verder is het begrip mentale gezondheid vrij breed en 

bestaat het uit meerdere facetten, namelijk emotioneel, psychologisch en sociaal welzijn 

(Keyes, 2006). Mogelijk is het interessant om in vervolgonderzoek te kijken naar deze 

specifieke facetten afzonderlijk van elkaar, zodat gekeken kan worden of hierin verschillen 

bestaan. Tot slot kan in vervolgonderzoek informatie gebruikt worden van verschillende 

informanten, zoals vragenlijsten ingevuld door familie en/of vrienden. In dit onderzoek is 

uitsluitend gebruik gemaakt van zelfrapportage, terwijl wordt aangeraden om informatie van 
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verschillende informanten te combineren om zogenaamde method bias te voorkomen 

(Podsakoff et al., 2003). 

Daarentegen heeft dit onderzoek ook meerdere sterke kanten. Zo is er sprake van een 

relatief grote sample en is de betrouwbaarheid en validiteit van de gebruikte vragenlijsten 

hoog. De kans dat bij replicatieonderzoek dezelfde resultaten worden gevonden is daarmee 

groter. Ook is de power van het huidige onderzoek hoog, aangezien er volgens een G*Power 

analyse minimaal 266 participanten nodig waren voor 80% power om een klein effect te 

detecteren (significantieniveau .05). Bovendien is dit de eerste studie die het moderatie effect 

van gezinssamenstelling op het verband tussen sociale steun en mentale gezondheid van 

Nederlandse jongvolwassenen tijdens de COVID-19-pandemie heeft onderzocht. Daarnaast 

laat deze studie het belang zien van sociale steun voor de mentale gezondheid van 

jongvolwassenen tijdens de COVID-19-pandemie. Tot slot is dit één van de weinige 

onderzoeken naar mentale gezondheid tijdens de COVID-19-pandemie waarbij de verhouding 

tussen vrouwelijke en mannelijke participanten ongeveer gelijk verdeeld is.    

Conclusie  

 De huidige studie heeft een positieve relatie gevonden tussen sociale steun en mentale 

gezondheid bij jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar tijdens de COVID-19-pandemie. 

Daarnaast blijkt dat jongvolwassen mannen een betere mentale gezondheid hebben dan 

jongvolwassen vrouwen. Op basis van deze bevindingen zal tijdens deze pandemie en 

toekomstige andere pandemieën door overheden gekeken moeten worden naar sociale steun 

en in hoeverre dit ingezet kan worden om de mentale gezondheid op een positieve manier te 

beïnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan het uitbreiden van de sociale netwerken van 

jongvolwassenen en het onderhouden van contact via sociale media. Bovendien zullen 

jongvolwassen vrouwen als risicogroep moeten worden beschouwd. Ook moet in overweging 

worden genomen of het sociaal isoleren van jongvolwassenen de juiste keuze is, en of dit 

opweegt tegen de nadelige gevolgen die dit heeft voor de mentale gezondheid. Al met al is het 

belangrijk om de mentale gezondheid van jongvolwassenen te monitoren tijdens pandemieën, 

en zoveel mogelijk, effectieve preventieve interventies in te zetten met behulp van sociale 

steun.  
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