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Samenvatting 

Wereldwijd is er een tendens zichtbaar waarbij het seksueel debuut steeds vroeger 

plaatsvindt. Deze vroege seksuele start, voor het zestiende levensjaar, kan ingrijpende 

gevolgen veroorzaken en wordt onder andere beïnvloed door opvoedingsfactoren en het 

zelfbeeld. In het huidige onderzoek is gekeken naar de relatie tussen kwaliteit van de ouder-

kindrelatie en ouderlijke psychologische controle enerzijds en een vroeg seksueel debuut 

anderzijds en of deze relatie wordt gemedieerd door globale zelfwaardering. Hiervoor is 

gebruikgemaakt van data die zijn verzameld binnen een grootschalig longitudinaal onderzoek 

naar ontwikkelingstrajecten betreffende romantiek en seksualiteit. Participanten (n = 756) 

betroffen Nederlandse middelbare scholieren (MT1 = 13.4 jaar, SDT1 = .63), waarvan 50.4% 

jongens. Participanten vulden een online vragenlijst in over persoonlijke, relationele en 

seksuele ontwikkelingstrajecten. Bij 10.3% (n = 78) was sprake van een vroeg seksueel 

debuut. Middels mediatieanalyses via PROCESS bleek dat kwaliteit van de ouder-kindrelatie 

positief samenhing met globale zelfwaardering en negatief met een vroeg seksueel debuut. 

Daarentegen bleek psychologische controle negatief gerelateerd aan globale zelfwaardering 

en positief aan een vroeg seksueel debuut. De relatie tussen zowel kwaliteit van de ouder-

kindrelatie als de mate van psychologische controle enerzijds en een vroeg seksueel debuut 

anderzijds kon echter niet worden verklaard door globale zelfwaardering. Deze bevindingen 

tonen dat de onderzochte opvoedingsfactoren gerelateerd zijn aan een vroeg seksueel debuut, 

maar dat deze relatie verloopt via een ander mechanisme dan globale zelfwaardering. Verder 

onderzoek is geïndiceerd om te onderzoeken welke mogelijke andere factoren deze relatie 

kunnen verklaren. 

Keywords: vroeg seksueel debuut, kwaliteit ouder-kindrelatie, psychologische 

controle, globale zelfwaardering 

  



Abstract 

Worldwide, there is a trend whereby the sexual debut takes place earlier and earlier. 

This early sexual debut, before the age of sixteen, can have far-reaching consequences and is 

influenced by factors such as upbringing and self-esteem. The current study explored the 

relationship between parent-child relationship quality and parental psychological control on 

the one hand and early sexual debut on the other, and whether this relationship is mediated by 

global self-esteem. Data collected within a large-scale longitudinal study of developmental 

trajectories of romance and sexuality were used. Participants (n = 756) were Dutch secondary 

school students (MT1 = 13.4 years, SDT1 = .63), of which 50.4% were boys. Participants 

completed an online questionnaire about personal, relational and sexual development 

trajectories. 10.3% (n = 78) of them had an early sexual debut. Mediation analyses via 

PROCESS showed that parent-child relationship quality was positively related to global self-

esteem and negatively to early sexual debut. In contrast, psychological control was related to 

global self-esteem and positively to early sexual debut. However, the relationship between 

quality of the parent-child relationship and psychological control on the one hand and early 

sexual debut on the other could not be explained by global self-esteem. These findings show 

that parenting factors are related to an early sexual debut, but that this relation is explained by 

a different mechanism than global self-esteem. Further research is indicated to investigate 

which other factors may explain this relationship. 

Keywords: early sexual debut, parent-child relationship quality, psychological control, 

global self-esteem. 

  



De indirecte relatie tussen opvoedgedragingen en seksueel debuut via globale 

zelfwaardering bij jongeren 

Jongeren in de puberteit ontwikkelen zich sterk op seksueel gebied. Interesse in 

seksualiteit groeit en de eerste stappen op seksueel gebied worden gezet (De Graaf et al., 

2012). Wereldwijd is er een tendens zichtbaar waarbij jongeren op een steeds jongere leeftijd 

starten met elke vorm van seksuele handelingen (Wells & Twenge, 2005), ook wel het 

seksueel debuut genoemd. Echter blijkt deze tendens zich niet volledig door te zetten onder 

Nederlandse jongeren; het aantal Nederlandse jongeren met een seksueel debuut voor de 

leeftijd van 16 jaar is de laatste jaren gedaald tot 29,1%. De gemiddelde leeftijd waarop 

Nederlandse jongeren seksueel actief worden, is juist met zo’n anderhalf jaar gestegen. De 

gemiddelde leeftijd voor het starten met voelen en strelen ligt momenteel rond 16,5 jaar, 

geslachtsgemeenschap vindt gemiddeld rond de leeftijd van 18,6 jaar voor het eerst plaats (De 

Graaf et al., 2017). Hoewel deze verschuiving naar een hogere leeftijd een positieve 

verandering is, kan het vroege seksuele debuut voor jongeren die hiermee wel te maken 

krijgen problematisch zijn: jongeren onder de 16 jaar zijn immers vaak impulsiever en hebben 

minder kennis over de risico’s van onveilige of ongewenste seks (De Graaf et al., 2012). Ook 

hebben zij vaak minder zelfvertrouwen, vertonen ze vaker seksueel risicogedrag en lijken ze 

vaak cognitief nog niet klaar voor seks en verantwoordelijkheden die daarbij horen (Dixon-

Mueller, 2008). Tevens kan een vroeg seksueel debuut leiden tot verschillende problemen, 

waaronder een vergrote kans op ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare 

aandoeningen (Boislard et al., 2013; Johnson & Tyler, 2007). Deze ingrijpende negatieve 

gevolgen van een vroeg seksueel debuut maken het van belang om een goed inzicht te krijgen 

in de factoren die hieraan gerelateerd zijn, zodat hier voldoende kennis over is, wat kan leiden 

tot aanknopingspunten voor preventie- en interventiemethoden.   

Volgens het ecologische model van Bronfenbrenner (1979) groeit een kind op binnen 

verschillende interacterende systemen. Opvoeding door ouders betreft hierin een belangrijk 

proximaal systeem. Ouders spelen immers een essentiële rol als primaire opvoeders, waardoor 

zij middels opvoedingsfactoren invloed uitoefenen op de seksuele ontwikkeling van hun 

kinderen (Eisenberg et al., 2006; Pringle et al., 2017; Tolman & McClelland, 2011). 

Opvoeding kan worden ingedeeld in twee dimensies: steun en controle (Piko & 

Balász, 2012). Ouderlijke steun wordt gedefinieerd als emotionele aanwezigheid en 

voortdurende betrouwbaarheid richting het kind en heeft vaak een hogere kwaliteit van de 

ouder-kindrelatie tot gevolg (Ruholt et al., 2015). Een hogere kwaliteit van de ouder-

kindrelatie leidt vaak tot een positievere ontwikkeling (Yoo et al., 2013), waaronder op 



seksueel gebied. Binnen een ouder-kindrelatie met een hoge kwaliteit vindt vaak meer 

communicatie plaats over relaties en seksualiteit, waardoor jongeren minder seksueel 

risicogedrag laten zien (Aspy et al., 2007). Deze communicatie en steun leiden tot meer 

verantwoordelijke seksuele beslissingen, zoals een later seksueel debuut en veiligere seks (De 

Graaf et al., 2011; Nogueira Avelar e Silva et al., 2018). Ook blijkt dat een lagere kwaliteit 

van de ouder-kindrelatie de kans op een vroeg seksueel debuut vergroot (Parkes et al., 2011; 

Price & Hyde, 2009).  

De tweede opvoedingsdimensie, ouderlijke controle, omvat onder andere de mate van 

psychologische controle die ouders uitvoeren. Psychologische controle betreft de mate waarin 

ouders controle uitoefenen op hun kind, middels indirecte en opdringerige psychologische 

handelingen, zoals het aanpraten van schuld, angst en het onthouden van liefde, waardoor de 

autonomie van de jongere ondermijnd wordt (Korelitz & Garber, 2016). Onderzoek toont aan 

dat de inperking van autonomie die gepaard gaat met psychologische controle leidt tot meer 

afzetting tegen ouders, waardoor deze jongeren kwetsbaarder worden voor eerder en 

risicovoller seksueel gedrag (Kerpelman et al., 2013; Kincaid et al., 2012). 

Concluderend blijken beide opvoedingsdimensies van steun versus controle elk op hun 

eigen wijze gerelateerd aan het seksuele debuut van jongeren. Wat echter nog niet vaak is 

onderzocht is hóe opvoedingsfactoren zorgen voor een vroeg seksueel debuut. Hierin zouden 

persoonlijke factoren, zoals globale zelfwaardering, een mechanisme kunnen vormen.  

Globale zelfwaardering betreft de manier waarop jongeren zichzelf over het algemeen 

zien en beoordelen (Brown et al., 2001) en is gerelateerd aan het gedrag en de gezondheid van 

jongeren (Longmore et al., 2004). Vanuit de hechtingstheorie (Bowlby, 1976) blijkt dat 

jongeren die zijn opgegroeid vanuit een kwalitatief sterke relatie met hun ouders een hoger 

psychosociaal welbevinden hebben, wat bijdraagt aan positieve mentale representaties over 

zichzelf (Laible et al., 2004) en dus een hogere mate van globale zelfwaardering. Daarentegen 

blijkt een hoge mate van ouderlijke psychologische controle negatief gerelateerd aan globale 

zelfwaardering van jongeren (Heaven & Ciarrochi, 2008).  

Hoewel een hogere mate van zelfwaardering vaak lijkt te leiden tot minder seksueel 

risicogedrag (Kerpelman et al., 2013), zijn bevindingen betreffende de relatie van globale 

zelfwaardering met het seksuele debuut niet eenduidig. Een hogere mate van zelfwaardering 

kan leiden tot een later, maar ook vroeger seksueel debuut (Gazendam et al., 2020; Longmore 

et al., 2004; Rink et al., 2007). Zo kan een hoge mate van zelfwaardering leiden tot meer 

seksueel experimenteergedrag op jonge leeftijd (Goodson et al., 2006). Daarentegen kunnen 

jongeren met een hogere mate van zelfwaardering sociale druk beter weerstaan (Gazendam et 



al., 2020). Hierdoor kunnen zij betere keuzes maken omtrent seksualiteit en zijn ze 

zelfverzekerder over zichzelf als sekspartner, wat bijdraagt aan een later seksueel debuut. 

Daarnaast blijken jongeren met een lagere mate van zelfwaardering een vroeger seksueel 

debuut en meer seksuele activiteit te rapporteren (Van de Bongardt et al., 2015). Deze 

uiteenlopende resultaten laten zien dat globale zelfwaardering op verschillende wijzen 

gerelateerd kan zijn aan het seksueel debuut.  

Concluderend hangen opvoedingsfactoren samen met het seksueel debuut van 

jongeren, waarbij een hogere kwaliteit van de ouder-kindrelatie samenhangt met een later 

seksueel debuut en psychologische controle met een vroeger seksueel debuut. Hoewel de 

exacte samenhang tussen globale zelfwaardering en een vroeg seksueel debuut nog 

onduidelijk is, lijken de relaties tussen opvoedingsfactoren en een vroeg seksueel debuut te 

kunnen worden versterkt door de mate van globale zelfwaardering.  

De relatie tussen ouderlijke steun en psychologische controle enerzijds en seksueel 

risicogedrag anderzijds, via globale zelfwaardering, is onderzocht door Kerpelman et al. 

(2013). Hieruit bleek een hogere mate van ouderlijke steun gerelateerd aan minder seksueel 

risicogedrag en een hogere mate van psychologische controle bleek daarentegen gerelateerd 

aan meer seksueel risicogedrag. Echter bleken deze relaties niet te worden gemedieerd door 

globale zelfwaardering. Wel bleek een positiever zelfbeeld gerelateerd aan minder seksueel 

risicogedrag. Ook Van de Bongardt et al. (2015) vonden geen mediërend effect van 

zelfwaardering in de relatie tussen kwaliteit van de ouder-kindrelatie en een vroeg seksueel 

debuut. In een ander onderzoek bleek de mediërende relatie van zelfwaardering in de relatie 

tussen ouderlijke responsiviteit en middelengebruik, waarbij middelengebruik gerelateerd 

bleek aan een vroeg seksueel debuut. Hierdoor werd zelfwaardering als indirecte mediator 

gezien (Slicker et al., 2004).  

Hoewel er dus geen mediatie-effecten zijn gevonden in eerdere onderzoeken, lijkt het 

mogelijk dat binnen het huidige onderzoek deze relaties wel kunnen worden aangetoond. 

Binnen het huidige onderzoek wordt namelijk gekeken naar jongeren uit Nederland, een land 

dat in slechts één eerder onderzoek (Van de Bongardt et al., 2015) is onderzocht. Omdat 

Nederland wereldwijd bekend staat als een liberaal land op seksueel gebied, lijkt het mogelijk 

dat de seksuele ontwikkeling van jongeren hier anders verloopt dan in andere landen. 

Daarnaast wordt in de meeste eerder uitgevoerde onderzoeken seksueel debuut gedefinieerd 

als het moment waarop voor het eerst geslachtsgemeenschap plaatsvindt. Slechts in één 

onderzoek (Van de Bongardt et al., 2015) wordt dit begrip breder gedefinieerd. Ook in het 

huidige onderzoek wordt seksueel debuut gedefinieerd als het eerste moment waarop seksuele 



handelingen plaatsvinden, van strelen tot geslachtsgemeenschap. Deze brede definitie kan tot 

nieuwe inzichten leiden. Tevens kan het longitudinale karakter van de gebruikte data leiden 

tot andere conclusies dan gevonden zijn in eerder, veelal cross-sectioneel, onderzoek. 

In het huidige onderzoek zal worden onderzocht of er een relatie is tussen kwaliteit 

van de ouder-kindrelatie en psychologische controle enerzijds en een vroeg seksueel debuut 

anderzijds en of deze relatie wordt gemedieerd door globale zelfwaardering. Op basis van de 

literatuur wordt verwacht dat kwaliteit van de ouder-kindrelatie negatief gerelateerd is aan een 

vroeg seksueel debuut. Daarentegen wordt verwacht dat psychologische controle positief 

gerelateerd is aan een vroeg seksueel debuut. Er wordt verwacht dat kwaliteit van de ouder-

kindrelatie samenhangt met een hogere mate van globale zelfwaardering, wat samenhangt met 

een later seksueel debuut. Betreft psychologische controle wordt verwacht dat dit samenhangt 

met een lagere mate van globale zelfwaardering, wat samenhangt met een vroeger seksueel 

debuut.  

 

Methode 

Participanten           

 Voor het huidige onderzoek is gebruikgemaakt van data die zijn verzameld binnen een 

grootschalig longitudinaal onderzoek naar ontwikkelingstrajecten op het gebied van 

romantiek en seksualiteit. In dit onderzoek zijn op vier meetmomenten data verzameld onder 

1297 Nederlandse jongeren. Tijdens het eerste meetmoment waren deelnemers tussen 10 en 

18 jaar oud (M = 13.66, SD = 1.35), waarvan 53,3% jongens. Zij zijn afkomstig van acht 

basisscholen en vier middelbare scholen uit groep acht tot en met de vierde klas. Het 

merendeel van de participanten heeft een Nederlandse (73,6%) of andere Westerse (10,1%) 

etniciteit. Elk meetmoment vond plaats met een interval van zes maanden, tussen 2010 en 

2012 (Verbeek et al., 2020). 

Voor het huidige onderzoek werden uitsluitend antwoorden van middelbare scholieren 

meegenomen (n  = 1132), omdat de vragenlijsten voor basisschoolleerlingen (n = 165) geen 

vragen over seksuele gedragingen bevatten. Tevens werden, om de aanwezigheid van een 

vroeg seksueel debuut te onderzoeken, enkel jongeren van 16 jaar of jonger op de eerste drie 

waves (n = 781) geselecteerd. Echter waren de antwoorden van sommige jongeren over hun 

seksuele ervaring inconsistent (n = 25), welke zijn verwijderd. In de uiteindelijke analyses 

zijn 756 jongeren van 11.8 tot 16.0 jaar (MT1 = 13.4, SDT1 = .63) meegenomen, waarvan 

50.4% jongens. 39.7% van de participanten volgde onderwijs op VMBO-niveau, 21.3% op 



HAVO-niveau, 12.6% op HAVO-/VWO-niveau en 26.3% op VWO-niveau. Het merendeel 

(84.0%) van de participanten heeft een Nederlandse etniciteit. 

Procedure           

 De deelnemers zijn middels een clustersteekproef geworven. Leerlingen die 

praktijkonderwijs volgden zijn niet meegenomen. Jongeren en hun ouders ontvingen brieven, 

brochures en flyers waarin het doel van de studie werd uitgelegd, waarna ouders middels een 

formulier kenbaar konden maken wanneer zij deelname van hun kind wilden weigeren. Zeven 

procent heeft deelname geweigerd.      

Tijdens elk meetmoment vulden de jongeren op een computer op school onder 

reguliere schooltijd een online vragenlijst in. Onderzoekers en onderzoeksassistenten waren 

hierbij aanwezig. Na afloop ontving elke deelnemer een boekenbon. Op T1 had deze een 

waarde van €5, op T2 €7,50 en op T3 €10 (Verbeek et al., 2020). In het huidige onderzoek 

wordt gebruikgemaakt van de eerste drie meetmomenten, waarbij de onafhankelijke 

variabelen zijn gemeten op meetmoment 1, de mediator op meetmoment 2 en de afhankelijke 

variabele op meetmoment 3. 

Meetinstrumenten          

 Kwaliteit ouder-kindrelatie. Voor het meten van kwaliteit van de ouder-kindrelatie 

op T1 is gebruikgemaakt van twee subschalen van de Network of Relationships Inventory 

(NRI; Furman & Burhmester, 2009): Tevredenheid en Conflict. Elke subschaal bestond uit 

drie items (bijvoorbeeld “Hoe tevreden ben je over de relatie met je moeder/vader?”), welke 

werden beantwoord middels een zespuntsschaal (1 = Helemaal niet, 6 = Meer kan niet). 

Jongeren beantwoordden eerst de vraag met welke ouder zij de meeste tijd spendeerden, 

waarna de vervolgvragen over deze ouder werden beantwoord. Na hercodering van de 

subschaal Conflict, werden de scores op de items, ongeacht of deze waren beantwoord voor 

moeder of vader, samengevoegd tot een ouderscore. De schalen Tevredenheid en Conflict 

werden samengevoegd tot een totale schaal. Een hogere score betekent een hogere kwaliteit 

van de relatie. De Cronbach's alfa van deze vragenlijst bedraagt .84, wat duidt op een goede 

interne consistentie (Field, 2018).     

Psychologische controle. Voor het meten van de mate van psychologische controle op 

T1 is gebruikgemaakt van zes items van de Psychological Control Scale – Youth Self Report 

(PCS-YSR; Barber, 1996) (bijvoorbeeld “Mijn moeder/vader onderbreekt mij vaak.”). Deze 

stellingen werden beantwoord middels een zespuntsschaal (1 = Helemaal niet waar, 6 = 

Helemaal waar). Een hogere score betekent een hogere mate van psychologische controle. De 



Cronbach's alfa van deze vragenlijst bedraagt .69, wat duidt op een voldoende interne 

consistentie (Field, 2018). 

Globale zelfwaardering. Voor het meten van de mate van globale zelfwaardering op 

T2 werd gebruikgemaakt van de Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten (CBSA; 

Treffers et al., 2002). Deze omvatte vijf items (bijvoorbeeld “Ik ben vaak teleurgesteld in 

mezelf.”) die werden beantwoord op een vijfpuntsschaal (1 = Helemaal niet waar, 5 = 

Helemaal waar). Een hogere score betekent een hogere globale zelfwaardering. De 

Cronbach's alfa van deze vragenlijst bedraagt .79, wat duidt op een voldoende interne 

consistentie (Field, 2018). 

Seksueel debuut. Voor het bepalen van het seksueel debuut op T3 werd de jongeren 

gevraagd of zij ooit seks hadden gehad. Hiermee werd elke seksuele handeling, van voelen en 

strelen tot geslachtsgemeenschap, bedoeld (0 = nee, 1 = ja). Hierbij werd over de drie waves 

gekeken naar seksuele ervaring, waardoor alle jongeren die op of voor T3 seksuele ervaring 

rapporteerden werden gecodeerd als seksueel debuut. Hiermee werd een nieuwe variabele 

gecreëerd, waarbij 0 staat voor geen seksueel debuut en 1 een seksueel debuut weergeeft.  

 

Resultaten 

Voorafgaand aan het analyseren van de resultaten zijn de assumpties gecontroleerd. Er 

blijkt sprake van elf uitschieters op kwaliteit van de ouder-kindrelatie en vijf op 

psychologische controle. Echter betreffen dit realistische scores en is er door de 

steekproefgrootte sprake van robuustheid, waardoor deze niet zijn verwijderd (Field, 2013). 

Tevens is voldaan aan de assumptie betreffende lineariteit, welke is getoetst middels de Box-

Tidwell test. Hieruit bleken enkel niet-significante resultaten uit de getransformeerde 

variabelen (kwaliteit ouder-kindrelatie: p = .094, psychologische controle: p = .223, globale 

zelfwaardering: p = .689), wat duidt op een lineair verband. Volgens de central limit theorem 

benadert de verdeling van een steekproef altijd een normale verdeling wanneer deze 

steekproef groter is dan 30 (Kwak & Kim, 2017), wat in dit onderzoek het geval is. Tevens 

blijkt uit de histogrammen dat er sprake is van een normale verdeling. De assumptie van 

normaliteit kan dus ook worden aangenomen. Er wordt voldaan aan de assumptie van 

multicollineariteit, aangezien bij alle variabelen sprake is van een VIF < 10. Uit het 

spreidingsdiagram blijkt sprake van homoscedasticiteit (Field, 2013). 

Beschrijvende statistieken 



Van de deelnemers rapporteerde 10.3% (n = 78) op T3 ervaring met één of meerdere 

seksuele handelingen. Zij waren op dit meetmoment gemiddeld 14.9 jaar oud. 51.3% van hen 

is jongen. In Tabel 1 zijn de Pearson en Spearman correlaties tussen kwaliteit van de ouder-

kindrelatie, psychologische controle, globale zelfwaardering en seksueel debuut weergegeven. 

Kwaliteit van de ouder-kindrelatie wordt als relatief hoog ervaren (M = 4.70), evenals de mate 

van globale zelfwaardering (M = 3.76). De mate van psychologische controle blijkt relatief 

laag (M = 2.22). Kwaliteit van de ouder-kindrelatie blijkt positief gecorreleerd met globale 

zelfwaardering en negatief gecorreleerd met psychologische controle en seksueel debuut, 

echter betreffen dit zwakke correlaties. Ook blijkt globale zelfwaardering negatief en zwak 

gecorreleerd met psychologische controle. 

Tabel 1 

Pearson en Spearman Correlaties tussen Kwaliteit Ouder-kindrelatie; Psychologische 

Controle; Globale Zelfwaardering en Seksueel Debuut. 

 M SD 1 2 3 4 

1. Kwaliteit ouder-kindrelatie 4.70 0.68     

2. Psychologische controle 2.22 0.87 -.34**    

3. Globale zelfwaardering 3.76 1.10 .14** -.15**   

4. Seksueel debuut 0.10a 0.31a -.13** .06 -.06  

Noot. Seksueel debuut betreft een dichotome variabele (0 = nee; 1 = ja), de correlaties met 

deze variabele betreffen Spearman correlaties. 

* p < .005. ** p < .001. 

 

Analyse 

Kwaliteit ouder-kindrelatie 

Om de relatie tussen de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en een vroeg seksueel 

debuut te onderzoeken is gebruik gemaakt van een logistische regressieanalyse. Tussen deze 

variabelen blijkt een negatieve significante relatie te bestaan (Figuur 1, pijl c), b = -0.78, SD = 

0.16, p <.001, 95% CI [0.33, 0.63], Nagelkerke R2 = 0.07, wat betekent dat jongeren die een 

positievere ouder-kindrelatie ervaren, minder kans hebben op een vroeg seksueel debuut. 

Vervolgens is gekeken naar de mediatie middels een analyse via PROCESS, model 4. De 

relatie tussen kwaliteit van de ouder-kindrelatie en globale zelfwaardering bleek positief en 

significant (Figuur 1, pijl a) (b = 0.22, SD = 0.06, p <.001, 95% CI [0.10, 0.34], R2 = 0.19), 



wat betekende dat jongeren die een positievere ouder-kindrelatie ervaren, hoger scoren op 

globale zelfwaardering. De relatie tussen globale zelfwaardering en een vroeg seksueel debuut 

bleek echter niet significant (Figuur 1, pijl b), b = -0.13, SD = 0.12, p = .286, 95% CI [-0.37, 

0.11], R2 = 0.07. Na toevoeging van de mediator globale zelfwaardering, bleek de relatie 

tussen kwaliteit van de ouder-kindrelatie en een vroeg seksueel debuut negatief en significant 

(Figuur 1, pijl c'), b = -0.75, SD = 0.17, p <.001, 95% CI [-1.08, -0.42], R2 = 0.07, wat liet 

zien dat jongeren die een positievere ouder-kindrelatie ervaren, minder kans hebben op een 

vroeg seksueel debuut. Het indirecte effect van de relatie tussen kwaliteit van de ouder-

kindrelatie en een vroeg seksueel debuut bleek echter niet significant (b = -0.03, 95% CI [-

0.10, 0.03], R2 = -0.81), wat inhield dat de relatie tussen kwaliteit van de ouder-kindrelatie en 

een vroeg seksueel debuut niet werd gemedieerd door de mate van globale zelfwaardering. 

 

Figuur 1 

Totale, Directe en Indirecte Effect van Kwaliteit van de Ouder-kindrelatie op Vroeg Seksueel 

Debuut via Globale Zelfwaardering. 

 

  

* p < .001. 

 

Psychologische controle 

Vervolgens is de relatie tussen de mate van psychologische controle en een vroeg 

seksueel debuut geanalyseerd. Hiervoor is wederom gebruik gemaakt van een logistische 

regressieanalyse. Deze relatie blijkt significant en positief (b = 0.28, SD = 0.14, p = .041, 95% 

CI [1.01, 1.72], Nagelkerke R2 = 0.01) (Figuur 2, pijl c), wat betekent dat jongeren die een 

hogere mate van psychologische controle van ouders ervaren, een grote kans hebben op een 

vroeg seksueel debuut. Vervolgens wordt gekeken naar de mediatie middels een analyse via 

PROCESS, model 4. De relatie tussen de mate van psychologische controle en globale 

zelfwaardering bleek negatief en significant (b = -0.18, SD = 0.05, p <.001, 95% CI [-0.28, -



0.09], R2 =0.02) (Figuur 2, pijl a), wat liet zien dat jongeren die meer psychologische controle 

van ouders ervaren, lager scoren op globale zelfwaardering. De relatie tussen de mate van 

globale zelfwaardering en een vroeg seksueel debuut bleek echter niet significant (Figuur 2, 

pijl b), b = -0.16, SD = 0.12, p = .178, 95% CI [-0.40, 0.08], R2 = 0.02. Na toevoeging van de 

mediator globale zelfwaardering, bleek de relatie tussen de mate van psychologische controle 

en een vroeg seksueel debuut niet significant (Figuur 2, pijl c'), b = 0.27, SD = 0.15, p = .072, 

95% CI [-0.02, 0.55], R2 = 0.02, evenals de indirecte relatie (b = 0.03, 95% CI [-0.02, 0.08], 

R2 = 0.31), wat inhield dat de relatie tussen de mate van psychologische controle en een vroeg 

seksueel debuut niet werd gemedieerd door de mate van globale zelfwaardering. 

 

Figuur 2 

Totale, Directe en Indirecte Effect van Mate van Psychologische Controle op Vroeg Seksueel 

Debuut via Globale Zelfwaardering. 

 

 

* p < .005. ** p < .001. 

 

Discussie 

In het huidige onderzoek is de relatie tussen kwaliteit van de ouder-kindrelatie en de 

mate van ouderlijke psychologische controle enerzijds en een vroeg seksueel debuut 

anderzijds onderzocht. Daarnaast is onderzocht of deze relatie mogelijk verklaard wordt door 

de mate van globale zelfwaardering. Hierbij bleek, overeenkomstig met de verwachting, een 

hogere kwaliteit van de ouder-kindrelatie gerelateerd aan een later seksueel debuut. Deze 

bevindingen komen overeen met eerdere onderzoeken, waarin wordt gesteld dat binnen 

kwalitatief sterke ouder-kindrelaties vaak meer gecommuniceerd wordt over relaties en 

seksualiteit, waardoor jongeren minder seksueel risicogedrag vertonen (Aspy et al., 2007). 

Deze communicatie en steun dragen bij aan meer verantwoordelijke seksuele beslissingen, 



zoals een later seksueel debuut en veiligere seks (De Graaf et al., 2011; Nogueira Avelar e 

Silva et al., 2018).  

Eveneens overeenkomstig met de verwachting bleek een hogere mate van 

psychologische controle gerelateerd aan een vroeg seksueel debuut. Dit komt overeen met 

resultaten uit eerdere onderzoeken, waarbij gevonden wordt dat de inperking van autonomie 

die gepaard gaat met psychologische controle leidt tot meer afzetting tegen ouders, waardoor 

deze jongeren mogelijk kwetsbaarder worden voor een vroeger seksueel debuut (Kincaid et 

al., 2012; Pittman et al., 2012). 

Overeenkomstig met de verwachting, werd gevonden dat kwaliteit van de ouder-

kindrelatie positief samenhangt met globale zelfwaardering. Dit is overeenkomstig met eerder 

onderzoek, waaruit vanuit de hechtingstheorie (Bowlby, 1976) blijkt een hoge kwalitateit van 

de ouder-kindrelatie te leiden tot een hoger psychosociaal welbevinden, wat bijdraagt aan 

positieve mentale representaties over zichzelf (Laible et al., 2004) en dus een hogere globale 

zelfwaardering.  

Daarentegen bleek, overeenkomstig met de verwachting, psychologische controle 

negatief gerelateerd aan globale zelfwaardering. Onderzoek stelt dat een hoge mate van 

psychologische controle leidt tot inperking van autonomie, waarbij jongeren moeten voldoen 

aan denkbeelden van ouders, waardoor zij hun eigen identiteit onvoldoende kunnen 

ontdekken (Bean & Northrup, 2009). Hierdoor ontwikkelen deze jongeren vaker een lagere 

mate van globale zelfwaardering (Heaven & Ciarrochi, 2008).  

In tegenstelling tot de verwachting, bleek er geen significante relatie te bestaan tussen 

de mate van globale zelfwaardering en een vroeg seksueel debuut. Zoals eerder gesteld 

bestaat er controverse over het verband tussen globale zelfwaardering en seksueel debuut. Zo 

hebben jongeren met een hogere mate van zelfwaardering een positiever lichaamsbeeld, 

kunnen hun wensen en grenzen beter communiceren en kunnen sociale druk beter weerstaan 

(Gazendam et al., 2020). Hierdoor kunnen zij betere keuzes maken omtrent seksualiteit en 

hebben meer zelfvertrouwen over zichzelf als sekspartner, wat bijdraagt aan een later seksueel 

debuut (Van de Bongardt et al., 2015). Daarentegen blijkt uit andere onderzoeken dat een 

hoge mate van zelfwaardering vaak leidt tot meer seksueel experimenteergedrag op jonge 

leeftijd (Goodson et al., 2006). Er zijn echter ook onderzoeken die, in overeenstemming met 

de huidige studie, geen verband vinden tussen globale zelfwaardering en een vroeg seksueel 

debuut (Zimmer-Gembeck & Helfand, 2008). 

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een significant verband tussen 

globale zelfwaardering en een vroeg seksueel debuut is dat deze relatie verschillend kan zijn 



voor jongens en meisjes. Een hogere mate van zelfwaardering lijkt bij meisjes namelijk te 

leiden tot een later seksueel debuut (Gazendam et al., 2020; Rink et al., 2007), mogelijk 

omdat meisjes met een lagere mate van zelfwaardering meer behoefte hebben aan acceptatie 

en validatie en dit zoeken op seksueel gebied. Hierdoor kunnen zij seksuele avances mogelijk 

moeilijker weigeren (Gazendam et al., 2020). Daarentegen hangt meer zelfwaardering bij 

jongens juist vaak samen met een vroeger seksueel debuut (Gazendam et al., 2020; Longmore 

et al., 2004). Dit zou kunnen samenhangen met de seksuele dubbele standaard, waarbij een 

vroege seksuele start voor jongens positiever wordt beoordeeld dan voor meisjes. Hierdoor 

ervaren jongens mogelijk meer druk om eerder seksueel actief te zijn (Spencer et al., 2002). 

Wanneer wordt gecontroleerd voor verschillen in gender of de modererende relatie van 

gender wordt onderzocht, worden mogelijk wel significante resultaten gevonden. 

Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat in het huidige onderzoek globale 

zelfwaardering is onderzocht. Mogelijk levert een domeinspecifieke vorm van zelfwaardering 

specifiekere informatie over de relatie tussen zelfwaardering en een vroeg seksueel debuut. Zo 

lijkt een hogere mate van romantische zelfwaardering een vroeger seksueel debuut te 

voorspellen (Sprecher et al., 2019). Een positiever lichaamsbeeld lijkt daarentegen het 

seksuele debuut voor meisjes te verlaten (Valle et al., 2009), waardoor het aannemelijk lijkt 

dat een hogere mate van fysieke zelfwaardering leidt tot een later seksueel debuut. 

Om de indirecte relatie tussen opvoedfactoren, globale zelfwaardering en vroeg 

seksueel debuut te onderzoeken, is in het huidige onderzoek de ervaring van jongeren met alle 

seksuele handelingen onderzocht, van voelen en strelen tot geslachtsgemeenschap. Door deze 

brede definitie van seksueel debuut wordt de seksuele ontwikkeling van jongeren zo breed 

mogelijk onderzocht en wordt de trend waarbij de seksuele ervaring betreffende verschillende 

handelingen over tijd toeneemt in acht genomen (De Graaf et al., 2017). Ondanks de 

significante directe relaties die werden gevonden tussen opvoedingsfactoren en globale 

zelfwaardering en opvoedingsfactoren en een vroeg seksueel debuut, bleek de indirecte relatie 

van zowel kwaliteit van de ouder-kindrelatie als psychologische controle enerzijds en een 

vroeg seksueel debuut anderzijds, via globale zelfwaardering, niet significant. Dit resultaat is 

mogelijk te verklaren door statistische power: hoewel de gehele steekproef veel participanten 

bevatte, rapporteerde slechts een klein deel van hen seksuele ervaring (n = 78). Dit is 

mogelijk te verklaren door de gemiddelde leeftijd van 14.9 op T3, welke onder de gemiddelde 

leeftijd ligt waarop jongeren starten met voelen en strelen, welke 16.5 jaar betreft (De Graaf et 

al., 2017). Mogelijk worden wel significante resultaten gevonden wanneer het onderzoek 

gerepliceerd wordt met meer participanten met seksuele ervaring. Ook is het mogelijk dat 



deze mediërende relatie wel wordt gevonden bij een later seksueel debuut. Het uitblijven van 

een significant mediatie-effect houdt in dat opvoedingsfactoren op een andere manier 

gerelateerd zijn aan een vroeg seksueel debuut dan via globale zelfwaardering, bijvoorbeeld 

via andere persoonlijkheidsfactoren, zelfobjectivering of middelengebruik. Verder onderzoek 

is nodig om deze mechanismen te begrijpen. 

Sterke punten en beperkingen 

 In het huidige onderzoek is gebruikgemaakt van longitudinale data, waardoor 

verbanden over tijd konden worden geanalyseerd en de richting van relaties kon worden 

vastgesteld. Daarnaast werd in het onderzoek een brede definitie van seksueel debuut 

gehanteerd, waardoor jongeren met ervaring met enkele seksuele handelingen die nog geen 

geslachtsgemeenschap hadden gehad konden worden meegenomen. Dit geeft een vollediger 

beeld van de seksuele ontwikkeling dan eerdere onderzoeken hebben kunnen creëren. Echter 

kent het huidige onderzoek ook enkele beperkingen.  

Allereerst is er niet gecontroleerd op interfererende variabelen. Mogelijk zijn andere 

factoren gerelateerd aan de samenhang tussen opvoedingsfactoren, globale zelfwaardering en 

een vroeg seksueel debuut. Zoals eerder benoemd zou gender gerelateerd kunnen zijn aan de 

onderzochte variabelen, waardoor de onderzochte relaties verschillend zouden kunnen zijn 

voor jongens en meisjes. Daarnaast bestond de steekproef uit voornamelijk jongeren met een 

Westerse achtergrond. Westerse landen staan over het algemeen liberaler tegenover 

seksualiteit dan andere, Niet-Westerse culturen, waar op een andere manier tegen seksueel 

debuut wordt aangekeken (Agocha et al., 2014). Mogelijk is etniciteit hierdoor gerelateerd aan 

het seksueel debuut. Dit zorgt daarnaast voor een beperkte generaliseerbaarheid van de 

resultaten. Toekomstig onderzoek zou zich dus kunnen richten op het onderzoeken van 

betreffende verbanden bij jongeren met een meer diverse etnische achtergrond en andere 

interfererende variabelen zoals opleidingsniveau, leeftijd en puberteitsontwikkeling. 

Daarnaast zijn de variabelen onderzocht middels zelfrapportage. Hierbij bestaat de 

mogelijkheid op responsbias, waarbij respondenten niet eerlijk antwoorden op persoonlijke 

vragen (Rosenman et al., 2011). Voornamelijk betreffende gevoelige onderwerpen, waaronder 

seksualiteit, worden middels zelfrapportage niet altijd eerlijke antwoorden gegeven, vanuit 

schaamte, behoefte om te voldoen aan sociale standaarden of sociale wenselijkheid (Kühne et 

al., 2019). Echter betreft zelfrapportage de enige manier om ervaring met seksuele 

handelingen te meten. In het huidige onderzoek is middels gebruik van een anonieme online 

vragenlijst de kans op sociaal wenselijke antwoorden verkleind. Tevens ontstaat door 



zelfrapportage een subjectief beeld vanuit de jongeren betreffende de opvoedingsvariabelen. 

Om een genuanceerder beeld hiervan te verkrijgen, verdient het de aanbeveling om in 

toekomstig onderzoek ook ouderrapportage over kwaliteit van de ouder-kindrelatie en 

psychologische controle mee te nemen. 

Conclusie en implicaties 

 Ondanks de bovengenoemde beperkingen, heeft het huidige onderzoek aangetoond dat 

een hogere kwaliteit van de ouder-kindrelatie gerelateerd is aan een hogere mate van globale 

zelfwaardering en aan een lagere kans op een vroeg seksueel debuut. Daarentegen blijkt een 

hogere mate van psychologische controle gerelateerd aan een lagere mate van globale 

zelfwaardering en een vroeg seksueel debuut. De relatie tussen kwaliteit van de ouder-

kindrelatie en de mate van psychologische controle enerzijds en een vroeg seksueel debuut 

anderzijds kan niet worden verklaard door de mate van globale zelfwaardering. Hieruit blijkt 

dat door een hoge kwaliteit van de ouder-kindrelatie te stimuleren en psychologische controle 

te beperken, een positief effect kan worden bewerkstelligd op het globale zelfbeeld en het 

seksueel debuut van jongeren. Gezien de problemen die door een lage mate van globale 

zelfwaardering en een vroeg seksueel debuut kunnen ontstaan betreffende het psychologische 

en lichamelijke welzijn van jongeren (Johnson & Tyler, 2007), is verder onderzoek 

geïndiceerd om te onderzoeken welke factoren de relatie tussen opvoedingsfactoren en een 

vroeg seksueel debuut kunnen verklaren. Wanneer meer inzicht bestaat in deze factoren, 

kunnen preventie- en interventiemethoden, voor zowel jongeren als ouders, hierop worden 

ingericht om negatieve gevolgen, zoals ongewenste zwangerschappen en psychosociale 

problemen, te beperken. Ondanks dat het huidige onderzoek geen significante mediatie-

effecten heeft aangetoond, is het waardevol dat hierin is gebleken dat globale zelfwaardering 

de onderzochte relaties niet kan verklaren, zodat in vervolgonderzoek andere mogelijke 

verklarende factoren kunnen worden onderzocht. Het huidige onderzoek heeft hiermee 

bijgedragen aan het kennishiaat betreft verklarende factoren tussen opvoedfactoren en een 

vroeg seksueel debuut. 
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