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Abstract 

Er is onderzoek gedaan naar de relaties van sociale fobie (SF) en 

gegeneraliseerde angststoornis (GAS) met leeftijd, sekse, delinquentie en 

verticale identiteitsintegratie (VI). In 2010 hebben 1805 adolescenten van 

verschillende middelbare scholen in Nederland zelfbeoordelingvragenlijsten 

ingevuld waaronder de SCARED, die gebruikt wordt om angst te meten.  De 

leeftijd is onderverdeeld in jonge adolescentie (10-13 jaar) en midden 

adolescentie (14-18 jaar). Er werden factoranalyses uitgevoerd voor het 

verkrijgen van de factoren SF, GAS en delinquentie. Uit de regressieanalyses 

bleek dat er een relatie is tussen SF en leeftijd, de leeftijdsgroep 10-13 jaar 

scoort hoger op SF; bij SF en sekse scoorden meisjes hoger dan jongens; bij 

SF en delinquentie gold hoe lager de angst in termen van SF, hoe hoger de 

delinquentie; bij SF en VI gold hoe lager de angst in termen van SF, hoe hoger 

de VI. Wat betreft GAS bleek er een relatie te zijn tussen GAS en sekse, 

meisjes scoorden hoger dan jongens; en bij GAS en VI gold hoe lager de angst 

in termen van GAS, hoe hoger de VI. Er is geen relatie gevonden tussen GAS 

en leeftijd, en GAS en delinquentie. Verder bleek delinquentie een betere 

voorspeller te zijn voor SF bij meisjes dan bij jongens. VI bleek een betere 

voorspeller te zijn voor GAS bij meisjes dan bij jongens. Deze resultaten zijn 

een ondersteuning voor de bewering dat angst een negatief effect kan hebben 

op de ontwikkeling van de adolescent.  

Sleutelwoorden: SF, GAS, verticale identiteitsintegratie, sexe, leeftijd, delinquentie 

 

Abstract 

A study has been conducted to examine the relation of social phobia (SP) and 

generalized anxiety disorder (GAD) with age, sexe, delinquency and vertical 

identity integration (VI). In 2010, 1805 adolescents derived from different 

high schools in the Netherlands, filled in self report questionnaires, including 

the SCARED which is used to measure anxiety. The age has been categorized 

to young adolescence (10-13 years old) and middle adolescence (14-18 years 

old). Factor analyses have been conducted to create the factors SP, GAD and 

delinquency. According to the regression analyses, it seemed that there is a 
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relation between SP and age, the age group 10-13 years old scored higher on 

SP; for SP and sexe was found that girls scored higher than boys; for SP and 

delinquency it appeared that the lower the anxiety, in terms of SP, the higher 

the delinquency; and for SP and VI it appeared that the lower the anxiety, in 

terms of SP, the higher the VI. Concerning GAD, it appeared that there is a 

relation between GAD and sexe, girls scored higher than boys; and for GAD 

and VI it showed that the lower the anxiety, in terms of GAD, the higher the 

VI. No relation was found for GAD and age, and GAD and delinquency. 

Furthermore, delinquency seemed a better predictor of SP for girls than for 

boys. VI seemed a better predictor of GAD for girls than for boys. These 

results support the statement that anxiety can have a negative effect on the 

adolescent's development.  

Keywords: SP, GAD, vertical identity integration, sexe, age, delinquency 

 

Inleiding 

Angst blijkt een van de meest voorkomende problemen te zijn bij adolescenten uit de 

Westerse samenleving. Hoge niveaus van angst kunnen een negatief effect hebben op de 

ontwikkeling van de adolescent (Ollendick et al. 2002, zoals geciteerd in Crocetti, 

Klimstra, Keijsers, Hale III & Meeus, 2009). Dit maakt het belangrijk om angst bij 

adolescenten te bestuderen, zodat meer duidelijkheid ontstaat over het effect van angst 

op de ontwikkeling van de adolescent. In dit onderzoek wordt er gekeken in welke mate 

respectievelijk sociale fobie en gegeneraliseerde angststoornis bij adolescenten worden 

beïnvloed door verticale identiteitsintegratie, sexe, leeftijd en delinquentie. 

 

Sociale fobie 

Sociale Fobie (SF) is een excessieve angst voor sociale of voordracht situaties waarin 

beschaming, het ontmoeten van onbekende personen, beoordeling of vernedering kan 

voorkomen (American Psychiatric Association, 2000). SF kan worden onderscheiden op 

basis van de volgende kenmerken; de mate van sociale vaardigheid, angst bij bekende 

versus onbekende personen, rationele versus irrationele denkstijl, angst voor publiek 

versus angst in een-op-een-contact en psychologisch arousal en vermijdingsgedrag 

(Smedt & Pieters, 1999). Uit het onderzoek van Tillfors, El-Khouri, Stein & Trost (2009) 

komt naar voren dat in de Westerse samenleving SF een prevalentie heeft van zeven tot 

dertien procent. 

Verticale Identiteitsintegratie. In dit onderzoek wordt verticale identiteitsintegratie 

(VI) gedefinieerd als het vormen van een idee dat je in de tijd en op verschillende 

plaatsen steeds dezelfde persoon bent (Van Hoof & Raaijmakers, 2002). Uit dit 

onderzoek blijkt dat adolescenten met veel angstsymptomen meer problemen 
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ondervinden bij de ontwikkeling van hun identiteit, omdat angst de adolescenten kan 

aansporen om te blijven experimenteren met alternatieven zonder een keuze te maken 

(Crocetti et al., 2009). Wat vermeld moet worden, is dat het kenmerk angst wat in het 

onderzoek van Crocetti en collega’s (2009) gemeten is, een overkoepeling is van 

meerdere soorten angst waardoor geen directe link tussen SF en VI gelegd kan worden. 

Hierdoor is het van belang de relatie tussen deze variabele verder te onderzoeken. 

Sexe. De ontwikkeling van SF heeft een verschillend verloop voor adolescente 

jongens en meisjes gedurende de leeftijdsperiode van 14 tot 17 jaar (Ranta et al., 2007). 

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat adolescenten meisjes hoger scoren 

op angst in termen van SF, dan adolescente jongens (Hale, Raaijmakers, Muris, van 

Hoof, & Meeus, 2008). Naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek wordt verwacht 

dat er een relatie is tussen SF en sexe.  

Leeftijd. Hale, Raaijmakers, Muris en Meeus (2005) hebben een verdeling gemaakt in 

vroege en midden adolescentie, respectievelijk 10-13 en 14-18 jaar. In epidemiologische 

studies wordt het begin van SF gevonden in de vroege tot midden adolescentie met een 

gemiddelde beginleeftijd van 10 tot 16 jaar (Juster, Brown, & Heimberg, 1996; Juster & 

Heimberg, 1995; Stein, Chavira,& Jang, 2001, zoals geciteerd in Gaudiano, Dalrymple, & 

Herbert, 2007; Wittchen & Fehm, 2001, zoals geciteerd in Ranta et al., 2007). De studie 

van Ranta en collega’s (2007) wijst uit dat de symptomen van SF op hun hoogtepunt zijn 

rond het 14e tot 15e levensjaar. Dit komt overeen met de bevindingen uit de studie van 

Essau, Conradt en Petermann (1999), waarin blijkt dat er een significante stijging van SF 

plaatsvindt in de leeftijdgroepen van 12 tot 13 jaar en van 14 tot 15 jaar. Uit recent 

onderzoek wordt ondervonden dat angstsymptomen die worden ervaren in de kindertijd 

mogelijk een indicatie zijn voor SF in de adolescentie en de volwassenheid en zo 

frequenter gebruikt wordt voor de diagnose van SF (Weeks, Coplan, & Kingsbury, 2009). 

Mede door de recente inzichten betreft de invloed van vroege identificatie van 

symptomen van SF op het risico in de adolescentie en de volwassenheid is het van 

belang een verfijnder beeld te krijgen over de relatie tussen SF en leeftijd. 

Delinquentie. Delinquentie kan gedefinieerd worden als acties van een adolescent die 

van andere mensen slachtoffers maken, die publiekelijk verboden zijn bij bepaalde 

vormen van centrale autoriteit en die geen hogere sociale doelen dienen (Raaijmakers, 

Engels & Van Hoof, 2005). Er lijkt weinig onderzoek gedaan te zijn naar de relatie tussen 

SF en delinquentie. Echter worden er relaties gevonden tussen SF en externaliserende 

problematiek, waaronder attention-deficit hyperactive disorder (ADHD), oppositioneel 

opstandig gedrag (ODD) en conduct disorder (CD) (Marmorstein, 2007). Zo blijkt volgens 

onderzoek van Tillfors en collega’s (2009) dat een hoge aanwezigheid van symptomen 

van SF mogelijk functioneren als een beschermend mechanisme voor de ontwikkeling 

van externaliserend probleemgedrag. Dit komt overeen met de observaties dat 



Opdracht 4. Eindartikel  Subgroepje 1 

 

 SF en GAS onder adolescenten 5 

 

adolescenten met SF mogelijk te sociaal teruggetrokken zijn dat ze niet in aanraking 

komen met delinquente leeftijdsgenoten. Recent empirisch onderzoek toont echter ook 

aan dat er gesproken kan worden van een positief verband tussen SF en externaliserende 

stoornissen en SF en antisociaal gedrag (Marmorstein, 2007). Angst is een van de 

belangrijkste emoties die ten grondslag ligt aan delinquent gedrag bij adolescenten, 

afhankelijk van het voorkomen, het aanhouden en de belemmering in het dagelijks 

functioneren (Zimmermann & Kramer, 2009). Deze tegenstrijdige uitkomsten maken het 

belangrijk om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen SF en delinquentie.  

 

Generaliseerde angststoornis 

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) is de meest voorkomende angststoornis onder 

adolescenten (Hoehn-saric, 1998; Rapee, 1991; Wijsbroek, Hale, Van Doorn, 

Raaijmakers & Meeus, 2010) waarbij er een levenslange prevalentie kan zijn van 4-5% 

(Masi et al., 2004; Rapee, 1991). In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de meest 

recente definitie van GAS uit de DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000).  

GAS is een klinische stoornis, gekarakteriseerd door excessieve, chronische angst of 

bezorgdheid op meerdere levensgebieden als hoofdkenmerk, waarvan de symptomen 

samenhangen met excessieve angsten en zorgen (Hoehn-Saric, 1998; Rapee, 1991; 

Wijsbroek et al., 2010; American Psychiatric Association, 2000). 

Doordat de start van deze stoornis vaak in de adolescentie plaatsvindt en dit tevens de 

meest voorkomende angststoornis onder adolescenten is, is het van belang om GAS in 

deze leeftijdsgroep te onderzoeken, evenals factoren die van invloed kunnen zijn op de 

stoornis. Ook blijkt uit onderzoek dat GAS patiënten belemmeringen tijdens hun leven 

ervaren en een slechte emotionele gezondheid hebben (Dugas, 2000). Om beide redenen 

is het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan, zodat er een duidelijker beeld kan 

ontstaan over GAS.  

Verticale Identiteitsintegratie. Een goede VI hangt samen met een hoog niveau van 

subjectief welzijn (van Hoof & Raaijmakers, 2002; Meeus, 1996). Uit onderzoek blijkt dat 

iemand met GAS een laag niveau van subjectief welzijn heeft (Stein & Heimberg, 2004; 

Pollack et al., 2008). Dit zou indirect kunnen samenhangen met een slechtere VI, wat het 

aannemelijk maakt dat er een relatie is tussen GAS en VI. 

Sexe. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat adolescente meisjes een lichte 

toename van gegeneraliseerde angstsymptomen laten zien in de tijd. Bij adolescente 

jongens is er een afname van deze symptomen te vinden (Hale et al., 2008; Hale et al., 

2009). Dit komt overeen met onderzoeken waarin is vastgesteld dat meisjes significant 

hoger scoren op de subschalen GAS dan jongens (Wijsbroek, Hale, Raaijmakers & Muris, 

2005; Hale et al., 2005). Naar aanleiding van bovengenoemde onderzoeken wordt de 

verwachting uitgesproken dat er een relatie is tussen GAS en sexe. 
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Leeftijd. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat er een toename van GAS 

is naarmate adolescenten ouder worden (Angst, Gamma, Baldwin, Adjacic-Gross, & 

Rössler, 2009; Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler & Angold, 2003; Hale et al., 2005; 

Marmorstein, 2007; Rapee, 1991; Teplin, Abram, McClelland, Dulcan & Mericle, 2002; 

Wijsbroek et al., 2010). Wanneer naar de vroege en midden adolescentie gekeken wordt, 

blijkt er geen verschil in prevalentie van GAS (Masi, Mucci, Favilla, Romano & Poli, 1999). 

Naar aanleiding van bovengenoemde onderzoeken wordt verwacht dat er een relatie is 

tussen GAS en leeftijd, waarbij zal gelden dat hoe ouder de adolescent wordt des te meer 

sprake er zal zijn van GAS. 

Delinquentie. Er lijkt weinig onderzoek gedaan te zijn naar de relatie tussen 

delinquentie en GAS. Het gebrek aan onderzoek naar de relatie van delinquentie en GAS 

wordt door Bubier en Drabick (2009) verklaard doordat dit een contra-intuïtieve relatie 

is. Zo wordt er vaak verwacht dat individuen met Conduct Disorder (CD) en antisociaal 

gedrag een gebrek aan angstige remmingen hebben en er een afwezigheid is van angst, 

waardoor angsten en verstorend gedrag niet zullen samengaan (American Psychiatric 

Association, 2000; Bubier & Drabick, 2009). Ondanks dat er verwacht wordt dat deze 

factoren niet samengaan, komen er uit verschillende onderzoeken een positieve relatie 

naar voren tussen GAS en disruptieve gedragsstoornissen, zoals CD, ODD en ADHD 

(Bubier & Drabick, 2009; Marmorstein, 2007; Masi et al., 1999; Masi et al., 2004). 

Gebaseerd op de voorgaande onderzoeken, wordt er verwacht dat er een relatie 

gevonden kan worden tussen de variabelen GAS en delinquentie.  

 

Interactie-effect 

Wanneer er gekeken wordt naar het interactie-effect van delinquentie en leeftijd op SF 

wordt er een interactie-effect gevonden van externaliserende stoornissen en leeftijd op 

SF. Vanuit dezelfde opvatting wordt er een tevens een interactie-effect gevonden van 

externaliserende stoornissen en leeftijd op GAS. De relatie tussen angst en 

externaliserende stoornissen is sterker in de vroege adolescentie dan in de late 

adolescentie. Een verklaring hiervoor wordt gevonden in de mogelijkheid dat tijdens de 

vroege adolescentie gevoelens van angst geuit worden in opstandig gedrag. In de late 

adolescentie worden gevoelens van angst direct geuit en vertonen ze geen opstandig 

gedrag. Ook wordt er een verklaring gevonden in de aandacht die door de ouders wordt 

gegeven aan het opstandige gedrag bij angstgevoelens. Het opstandige gedrag wordt 

sneller benoemd in de vroege adolescentie (Marmorstein, 2007).  

Uit onderzoek van Crocetti en collega’s (2009) blijkt een onderlinge samenhang 

tussen sexe, identiteit (in termen van 'reconsideration of commitment') en angst te zijn. 

Meisjes hebben een lager beginniveau van ‘reconsideration of commitment’ dan jongens, 
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en vertonen hierbij meer angst. Door deze onderlinge samenhang kan een interactie-

effect van sexe en VI op GAS worden verwacht.  

In dit onderzoek zal er gekeken worden naar een interactie-effect van sexe en VI op 

GAS en een interactie-effect van leeftijd en delinquentie op SF en op GAS. 

 

Doel van het onderzoek 

Met de hierboven genoemde onderzoeksresultaten als theoretische onderbouwing worden 

de volgende onderzoeksvragen behandeld in dit onderzoek; (1) Is er een relatie tussen 

SF en VI? (2) Is er een relatie tussen SF en sexe? (3) Is er een relatie tussen SF en 

leeftijd? (4) Is er een relatie tussen SF en delinquentie? (5) Is er een interactie-effect 

van leeftijd en delinquentie op het hebben van een SF? (6) Is er een relatie tussen GAS 

en VI? (7) Is er een relatie tussen GAS en sexe? (8) Is er een interactie-effect van sexe 

en VI op GAS? (9) Is er een relatie tussen GAS en leeftijd? (10) Is er een relatie tussen 

GAS en delinquentie? (11) Is er een interactie-effect van delinquentie en leeftijd op GAS?  

 

Methoden 

Deelnemers 

De steekproef bestaat uit een grote, heterogene groep (n= 1805). De groep is 

heterogeen op de kenmerken leeftijd, sekse, VI en delinquentie. De groep bestaat uit 

adolescenten, die via middelbare scholen geworven zijn. Alleen de leerlingen uit de 

eerste, tweede en derde klassen die Havo/ Vwo onderwijs volgen zijn geselecteerd om 

deel te nemen aan dit onderzoek. De leeftijd varieert van 11 tot 19 jaar. In de 

leeftijdsgroep 10-13 jaar zitten 229 leerlingen (12,7%) en in de leeftijdsgroep 14-18 jaar 

zitten 1539 leerlingen (85,3%). Bij 37 leerlingen (2%) is de leeftijd niet (goed) ingevuld 

en zijn als missing value opgegeven. Er hebben 951 meisjes (52.7%) en 848 jongens 

(47%) deelgenomen aan de steekproef. Bij 6 leerlingen (.3%) is sexe niet (goed) 

ingevuld en zijn deze als missing value opgegeven.  

 
Metingen 

SF. Voor het meten van SF wordt de respondent gevraagd antwoord te geven op vier 

items. De vragen betreffen; nerveus bij onbekenden, moeilijk om met onbekende 

mensen te praten, verlegen bij onbekenden en niet graag bij onbekende mensen zijn. De 

score kan variëren van 0 tot 8, wat een oplopende mate van SF betekent (Wijsbroek et 

al., 2005).  

GAS. Voor het meten van GAS wordt de respondent gevraagd antwoord te geven op 

negen items. De vragen betreffen; zorgen over of het wel goed zal gaan, zorgen over 

even goed zijn als andere kinderen/jeugdigen, zorgen over hoe goed ik de dingen doe, 

zorgen over de toekomst, te veel zorgen maken, zorgen over dingen die vroeger gebeurd 

zijn, zorgen over of anderen me wel aardig vinden en ik ben zenuwachtig. De score kan 
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variëren van 0 tot 18, wat een oplopende mate van GAS betekent (Wijsbroek et al., 

2005). 

Voor het meten van SF en GAS wordt gebruik gemaakt van de Screen for Child 

Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) vragenlijst. SF en GAS worden op interval 

meetniveau gemeten. De SCARED blijkt een voldoende hoge mate van precisie en 

specificiteit te bezitten om angststoornissen te kunnen identificeren (Wijsbroek et al., 

2005). Hiernaast blijkt uit een studie van Muris en collega’s (2000, zoals geciteerd in 

Hale et al., 2009) dat de symptoomschalen van de SCARED in de algemene populatie 

voldoende sensitief en specifiek zijn. De begrips- en criteriumvaliditeit zijn voldoende en 

de betrouwbaarheid is goed (Grievink et al., 2007). De items worden beoordeeld op een 

driepunts-Likert-schaal (0=bijna nooit; 1=soms; 2=vaak). 

Delinquentie. Er wordt gemeten op interval meetniveau, door middel van antwoord 

geven op zestien vragen die betrekking hebben op het soort delinquentie (1 = nooit, 2 = 

één keer, 3 = twee/ drie keer, 4 = vier keer of meer). Hoe hoger de score hoe hoger de 

mate van delinquentie (Baerveldt, 1992). De vragen hebben alle zestien betrekking op 

overtredingen die de afgelopen twaalf maanden gebeurd zijn. De vragen zijn onder te 

verdelen in; gewelddadige overtredingen: ‘Met opzet iemand op straat, in de kroeg of op 

school geslagen of geschopt’, vandalisme: ‘Met stiften of met een spuitbus dingen 

bewerkt’ en inbreuk op iemands bezit: ‘Heb je ooit iets gekocht waarvan je weet dat het 

gestolen is?’ (Baerveldt, 1992).  

Verticale Identiteitsintegratie. Er wordt gemeten op interval meetniveau door te 

kijken naar de mate van integratie van domeingebonden identiteiten met het algemene 

zelfbeeld. Deze domeinen zijn school, thuis, vrije tijd, werk, religie, politiek en zelfstandig 

wonen. De respondenten selecteren zelf de voor hem/haar drie meest relevante 

domeinen. De correlatie wordt berekend tussen deze drie domeinen en de algemene 

identiteit (Van Hoof & Raaijmakers, 2002).  

De algemene identiteit en de verschillende domeingebonden identiteiten worden aan 

de hand van 20 vragen gemeten met een bipolaire zevenpunts-schaal variërend van ‘Zo 

ben ik daar helemaal niet’ tot ‘zo ben ik daar helemaal’, respectievelijk gecodeerd van -3 

tot -3. De domeinen zijn; competentie: ‘Ik heb aanleg, talent’, inhibitie: ‘Ik ben onzeker’, 

gevoel: ‘Ik ben gelukkig’ en inter-persoonlijk gedrag: ‘Ik ben behulpzaam’ (Van Hoof & 

Raaijmakers, 2002).  

Leeftijd wordt gemeten op nominaal meetniveau. Jonge adolescentie = 10-13 jaar 

en midden adolescentie = 14-18 jaar.  

Sexe wordt gemeten op nominaal niveau. Jongens= 1 en meisjes = 2.  

 

 
 
 



Opdracht 4. Eindartikel  Subgroepje 1 

 

 SF en GAS onder adolescenten 9 

 

Data analyse 

Er zijn meerdere factoranalyses uitgevoerd om de begripsvaliditeit te controleren. Met 

behulp van de principale componentenanalyse zijn de factoren ‘SF’, ‘GAS’ en 

‘delinquentie’ geconstrueerd, zie tabel 1 voor de resultaten. Uit de factoranalyse en de 

screeplot is gebleken dat de factor voor alle drie de variabelen apart één dimensie heeft. 

Bij alle drie de variabelen werd meer dan 30% van de scores door één factor verklaard, 

dit is voldoende voor een valide factor, met ladingen groter dan |.50|. Dit houdt in dat de 

kwaliteit van de schaal voldoende is met als maatstaf ‘minstens 1 correlatie groter dan 

|.50|’. Voor geen van de factoranalyses is een rotatie gebruikt. Met behulp van de 

Cronbach’s alpha (α) is de betrouwbaarheid van de variabelen berekend, zie tabel 1 voor 

de resultaten. Volgens de COTAN (2001) is bij onderzoek op groepsniveau de test goed 

betrouwbaar bij r > .70. De betrouwbaarheid van de gemeten variabalen is goed.  

 
Tabel 1. Factoranalyse,  Aantal Items, Variatie van de Ladingen, Verklaard Percentage 

en Cronbach’s Alpha voor de Factoren SF, GAS en Delinquentie 

 Items Variatie ladingen % Verklaard door factor Cronbachs alpha 

SF 4 |.73| tot |.83| 64.0 .812 

GAS 9 |.55| tot |.77| 45.6 .849 

Delinquentie 16 |.54| tot |.67| 37.7 .862 

Noot: SF = Sociale Fobie, GAS = Gegeneraliseerde angststoornis.  

 
Voor het onderzoeken van de samenhang tussen de afhankelijke variabelen SF en GAS 

en de onafhankelijke variabelen delinquentie en VI, wordt gebruik gemaakt van een 

correlatie analyse en een regressieanalyse. Met behulp van een regressieanalyse wordt 

geprobeerd de afhankelijke variabele te voorspellen aan de hand van de onafhankelijke 

variabelen. Per afhankelijke variabele wordt een regressie analyse uitgevoerd waarbij alle 

onafhankelijke variabelen worden meegenomen. Van leeftijd en sexe worden dummy 

variabelen gemaakt, om te kijken of er een verschil is tussen sexe of leeftijd en de 

afhankelijke variabele. De dummyvariabele voor leeftijdsgroep 10 – 13 jaar = 0 en voor 

14 -18 jaar = 1. Bij sexe is de dummyvariabele jongens = 0 en meisjes = 1. Er wordt 

gecorrigeerd voor de andere onafhankelijke variabelen.  

Om te kijken of er sprake is van een interactie-effect, wordt een moderatie analyse 

uitgevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de factor SF of de factor GAS en worden 

de onafhankelijke variabelen delinquentie en VI gecentreerd, zodat het gemiddelde nul 

is. Tevens wordt er van beide moderatoren, sexe en leeftijd, een dummy variabele 

gemaakt. Vervolgens worden alle interactietermen gekoppeld, zodat er twee nieuwe 

variabelen ontstaan, te weten: VI * sexe en delinquentie * leeftijd. In de eerste stap van 

de analyse worden de gecentreerde variabelen ingevuld, in de tweede stap worden 

dummy variabele(n) toegevoegd. In de derde en laatste stap worden de interactietermen 
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toegevoegd (Baron & Kenny, 1986). Aan de hand van de uitgevoerde analyses is 

gekeken of er sprake is van een significant interactie-effect. De resultaten zijn te vinden 

bij het onderdeel resultaten.  

 

Resultaten 

In tabel 2 worden de beschrijvende statistieken weergegeven van de belangrijkste 

variabelen die in dit onderzoek worden gehanteerd. 

 

Tabel 2. Beschrijvende Statistieken van SF, GAS, Delinquentie en VI 

 n Minimum Maximum M SD 

Sociale fobie 1805 1.00 3.00 1.663 .518 

Gegeneraliseerde angststoornis 1805 1.00 3.00 1.478 .414 

Verticale identiteitsintegratie 1749 -.66 1.00 0.705 .202 

Delinquentie 1779 1 4 1.189 .336 

 
Regressie analyse 

SF. Er werd een regressie analyse uitgevoerd om te bekijken in welke mate de score op 

de variabele SF voorspeld kon worden door de score van alle onafhankelijke variabelen 

apart, gecorrigeerd voor de overgebleven onafhankelijke variabelen, zie tabel 3 voor de 

resultaten.  

Er bleek een significante negatieve samenhang tussen SF en VI te bestaan. Dit houdt 

in dat hoe lager de verticale identiteitsintegratie is, hoe angstiger in termen van SF deze 

persoon is.  

Verder bleek er een significante positieve samenhang te zijn tussen SF en sexe. 

Meisjes blijken een significant hogere score op SF (gecorrigeerd voor de andere 

onafhankelijke variabelen) te hebben dan jongens. Dit houdt in dat meisjes (n = 951) 

angstiger zijn in termen van SF, dan jongens (n = 848). Mmeisjes = 1.746, SDmeisjes = 

.525, Mjongens = 1.572, SDjongens = .485.  

Daarnaast bleek er een significante negatieve samenhang te zijn tussen SF en 

leeftijd. Leerlingen van 10-13 jaar blijken een significant hogere score op SF  

(gecorrigeerd voor andere onafhankelijke variabelen) te hebben dan leerlingen van 14-18 

jaar. Dit houdt in dat de leerlingen in de leeftijdsgroep 10-13 jaar angstiger zijn in 

termen van SF, dan de leeftijdgroep 14-18 jaar. 

Uit de regressieanalyse bleek dat er een significante negatieve samenhang is tussen 

SF en delinquentie. Dit houdt in dat bij een lagere score op delinquentie, er een hogere 

score op angst in termen van SF, voorspeld kan worden. Dus hoe minder delinquentie 

iemand vertoont, hoe angstiger in termen van SF deze persoon is. 
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De variatie van de scores op SF werd voor 9.4% verklaard door de variabelen 

delinquentie, VI, sexe en leeftijd. 

 

Tabel 3. Regressie Analyse SF (n = 1694) 

 B SE van B ß p 

VI -0.604 .061 -.236 <.001 

Sexe 0.146 .025 .141 <.001 

Leeftijd -.129 .036 -.083 <.001 

Delinquentie -0.142 .038 -.090 <.001 

Noot: VI = Verticale Identiteitsintegratie; R² = .094  

 

GAS. Er werd tevens een regressie analyse uitgevoerd om te bekijken in welke mate de 

score op de variabele GAS voorspeld kan worden door de score van alle onafhankelijke 

variabelen apart, gecorrigeerd voor de overgebleven onafhankelijke variabelen, zie tabel 

4 voor de resultaten.  

Er bleek een significante negatieve samenhang te zijn tussen GAS en VI. Dit houdt in 

dat bij een lagere score op VI er een hogere score op GAS voorspeld kan worden. Hoe 

lager de verticale identiteitsintegratie is, hoe angstiger in termen van GAS deze persoon 

is. 

Verder bleken meisjes een significant hogere score op GAS (gecorrigeerd voor de 

andere onafhankelijke variabelen) te hebben dan jongens. Dit houdt in dat meisjes (n = 

915) angstiger zijn in termen van GAS, dan jongens (n = 779). Mmeisjes = 1.588, 

SDmeisjes = .428, Mjongens = 1.355, SDjongens = .354. 

Daarnaast werd de relatie tussen GAS en leeftijd bekeken. Uit de correlatie analyse 

kwam een negatieve significante correlatie naar voren (r (1768) = -.061, p = .010). 

Wanneer er echter naar de uitkomsten van de regressieanalyse gekeken werd, kon er 

geen significante samenhang meer gevonden worden. Dit houdt in dat er geen verschil is 

in het hebben van GAS tussen beide leeftijdgroepen. De score op GAS niet voorspeld kan 

worden door leeftijd. In deze analyse werd gecorrigeerd voor de overige onafhankelijke 

variabelen. 

Tot slot bleek er geen significante samenhang tussen delinquentie en GAS gevonden 

te kunnen worden. Dit betekent dat de score op GAS niet voorspeld kan worden door 

delinquentie.  

De variatie van de scores op GAS werd voor 23.9% verklaard door de variabele 

delinquentie, VI, sexe en leeftijd. 
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Tabel 4. Regressie Analyse GAS (n = 1694) 

 B SE van B ß p 

VI -0.798 .044 -.392 <.001 

Sexe  0.227 .018 .275 <.001 

Leeftijd  -0.047 .026 -.038 .074 

Delinquentie 0.016 .028 .013 .570 

Noot: VI = Verticale Identiteitsintegratie; R² = .239 

 
Interactie-effecten 

Er werd gekeken of er sprake was van een interactie-effect van leeftijd en delinquentie 

op SF, gecorrigeerd voor sexe en VI; of er een interactie-effect is van leeftijd en 

delinquentie op GAS, gecorrigeerd voor sexe en VI; en of er een significant effect is van 

VI en sexe op GAS, gecorrigeerd voor delinquentie en leeftijd. De resultaten zijn te 

vinden in tabel 5. 

 

Er bleek geen significant interactie-effect te bestaan voor leeftijd en delinquentie op SF 

Dit houdt in dat er geen verschil tussen beide leeftijdsgroepen is, in de relatie tussen 

delinquentie en SF. 

Ook werd er geen significant interactie-effect gevonden van leeftijd en delinquentie 

op GAS. Er is geen verschil tussen beide leeftijdsgroepen voor de relatie tussen 

delinquentie en GAS. 

Het interactie-effect van VI en sexe op GAS bleek significant te zijn. Toevoeging van 

de interactieterm aan het model leidde tot een verandering in R² die significant was (p < 

.001). Dit hield in dat de relatie tussen VI en GAS verschillend was voor jongens en 

meisjes. Om dit verschil te onderzoeken werd er een nieuwe regressie analyse uitgevoerd 

met eerder genoemd model, voor beide groepen apart, zie tabel 6. Hieruit kwam naar 

voren dat er bij meisjes een sterkere negatieve samenhang was tussen GAS en VI dan bij 

jongens. Dit wil zeggen dat meisjes hogere angsten hebben in termen van GAS dan 

jongens bij een lagere VI. De variatie van de score op GAS werd bij meisjes voor 22.6% 

en bij jongens voor 12.7% verklaard door de onafhankelijke variabele VI. Dit houdt in 

dat VI een betere voorspeller van GAS is bij meisjes dan bij jongens. 
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Tabel 5. Moderatie Analyse van Delinquentie en Leeftijd op SF (n=1694), VI en Sexe en 

van Delinquentie en Leeftijd op GAS (n = 1694) 

 B SE van B ß p 

SF 

Delinquentie * leeftijd -0.085 .098 .049 .384 

GAS 

VI * sexe -0.478 .087 -.167 <.001 

Delinquentie * leeftijd -0.003 .071 -.002 .968 

Noot: SF = sociale fobie, GAS = gegeneraliseerde angststoornis, VI = verticale identiteitsintegratie, SF: R² = 

.070, p = .000, ΔR² = .024, p = .000, ΔR² = .012, p = .000, GAS: R² = .169, p = .000, ΔR² = .070, p = .000, 

ΔR² = .014, p = .000.  

 
Tabel 6. Regressie Analyse van de Relatie tussen GAS en VI (gecorrigeerd voor 

Delinquentie en Leeftijd) voor Jongens (n = 779) en Meisjes (n = 915) Apart  

 
B SE van B ß p 

Jongens -.547 .058 -.324 < .001 

Meisjes -1.040 .065 -.476 < .001 

Noot: GAS = Gegeneraliseerde angststoornis, VI = Verticale identiteitintegratie, SF: R²jongens = .056, p < 

.001,  R²meisjes = .091, p < .001, GAS: R²jongens = .127, p < .001, R²meisjes = .226, p < . 

 
Discussie 

In dit onderzoek zijn twee soorten angsten bestudeerd, namelijk SF en GAS. Gekeken is 

of deze angsten gerelateerd zijn aan de kenmerken VI, sexe, leeftijd en delinquentie. 

Daarnaast is gekeken of er interactie-effecten bestaan tussen sexe en VI op GAS, 

delinquentie en leeftijd op GAS, en delinquentie en leeftijd op SF.  

 
SF en VI. Er is onderzocht of er een relatie is tussen SF en VI. De resultaten van de 

correlatie- en regressieanalyse tonen aan dat veel angst in termen van SF gepaard gaat 

met een lagere score op VI. Dit komt overeen met voorgaand onderzoek waaruit naar 

voren kwam dat angst gepaard gaat met moeite met het ontwikkelen van een identiteit 

(Crocetti et al., 2009). Een voordeel van het huidige onderzoek is dat er specifiek 

gekeken is naar SF. Dit is niet het geval bij het onderzoek van Crocetti en collega’s 

(2009).  

SF en sexe. Gekeken is of er een relatie is tussen SF en sexe. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat meisjes hoger scoren op SF dan jongens. Dit is in overeenstemming met 

eerder onderzoek waarin is aangetoond dat meisjes meer SF symptomen vertonen dan 

jongens (Hale, et al., 2008).  
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SF en leeftijd. Gekeken naar de relatie tussen SF en leeftijd wijst dit onderzoek uit 

dat de leeftijdsgroep 10-13 jaar meer angst vertoont in termen van SF dan de 

leeftijdsgroep 14-18 jaar. Deze bevindingen komen niet overeen met voorgaand 

onderzoek wat aantoont dat de symptomen van SF op hun hoogtepunt zijn rond het 14e 

tot 15e levensjaar (Ranta et al., 2007). Wel toont het onderzoek van Essau en collega’s 

(1999) aan dat er een significante stijging van SF plaatsvindt in de leeftijdgroep 12-13 

jaar. Echter toont hetzelfde onderzoek aan dat deze stijging ook gevonden wordt in de 

leeftijdsgroep 14-15 jaar.  

SF en delinquentie. Gekeken naar de relatie tussen SF en delinquentie wijst dit 

onderzoek uit dat een hogere score op SF gepaard gaat met een lagere score op 

delinquentie. Anders gezegd, hoe minder delinquentie iemand vertoont, hoe angstiger in 

termen van SF deze persoon is. Er wordt gesproken van een negatieve samenhang. Deze 

bevindingen komen overeen met resultaten van voorgaand onderzoek van Tillfors en 

collega’s (2009) waarin naar voren komt dat een hoge aanwezigheid van SF kan 

functioneren als een beschermend mechanisme voor de ontwikkeling van externaliserend 

probleemgedrag. Echter toont voorgaand onderzoek van Marmorstein (2007) aan dat er 

een positief verband is tussen SF en antisociaal gedrag en SF en externaliserende 

stoornissen. Aangezien deze twee onderzoeken zich richten op de relatie tussen SF en 

externaliserende problematiek, geeft dit onderzoek een vernieuwend beeld over de 

relatie tussen SF en delinquentie.  

Interactie-effect delinquentie en leeftijd op SF. Gekeken naar het interactie-effect 

van delinquentie en leeftijd op SF wijst dit onderzoek uit dat er geen significant 

interactie-effect wordt gevonden. Dit houdt in dat er geen verschil tussen beide 

leeftijdsgroepen is in de relatie tussen delinquentie en SF. Deze bevinding komt niet 

overeen met voorgaand onderzoek van Marmorstein (2007) waarin er een interactie-

effect gevonden wordt van externaliserende stoornissen en leeftijd op SF. Echter wordt 

er hier niet gekeken naar een interactie-effect van externaliserende stoornissen en 

leeftijd op SF, maar geeft het huidige onderzoek het interactie-effect weer tussen 

delinquentie en leeftijd op SF wat het verschil kan verklaren. 

 
GAS en VI. In overeenstemming met de verwachting blijkt uit dit onderzoek naar voren 

te komen dat hoe lager de VI is, hoe angstiger in termen van GAS deze persoon is. Dit 

komt overeen met onderzoek waaruit is gebleken dat iemand met GAS een laag niveau 

van subjectief welzijn heeft (Stein & Heimberg, 2004; Pollack et al., 2008), aangezien 

een hoog niveau van subjectief welzijn samenhangt met goede VI (van Hoof & 

Raaijmakers, 2002; Meeus, 1996).  

GAS en sexe. Verder bleken meisjes een significant hogere score te hebben dan 

jongens. Meisjes zijn dus angstiger in termen van GAS, dan jongens. Dit komt overeen 
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met eerder genoemd onderzoek wat aantoonde dat meisjes significant hoger scoren op 

GAS dan jongens (Wijsbroek et al., 2005; Hale et al., 2005).  

GAS en leeftijd. In tegenstelling tot de verwachting is er geen significante relatie 

gevonden tussen GAS en leeftijd. Uit de correlatie analyse komt echter een negatieve 

significante samenhang (p = .010) naar voren. Maar door het corrigeren voor de overige 

onafhankelijke variabelen, blijkt deze samenhang niet meer significant te zijn bij de 

regressie analyse. Dit resultaat komt overeen met het onderzoek van Masi en collega’s 

(1999), die tussen beide leeftijdsgroepen ook geen verschil in prevalentie gevonden 

hebben. Echter, in verschillende andere, meer recente, onderzoeken komt naar voren dat 

er wel een verschil in leeftijdsgroepen gevonden kan worden (Angst et al., 2009; Costello 

et al., 2003; Hale et al., 2005; Marmorstein, 2006; Rapee, 1991; Teplin et al., 2002; 

Wijsbroek et al., 2010). Vandaar dat de verwachting van dit onderzoek was dat er wel 

een relatie gevonden zou worden, wat niet overeen komt met het uiteindelijk gevonden 

resultaat. 

GAS en delinquentie. In tegenstelling tot de verwachting wordt er geen significante 

relatie tussen GAS en delinquentie gevonden. Dit wil zeggen dat het hebben van GAS 

niet voorspeld kan worden door de mate van delinquentie van de adolescent, waarbij 

gecorrigeerd wordt voor de andere afhankelijke variabelen. Dit is een aanvulling op  

voorgaand onderzoek, waarbij enkel een relatie gevonden wordt tussen disruptieve 

gedragsstoornissen en GAS (Bubier & Drabick, 2009; Marmorstein, 2007; Masi et al., 

1999; Masi et al., 2004). 

Interactie-effect van sexe en VI bij GAS. Uit dit onderzoek bleek dat er een 

significant effect is van VI met sexe bij GAS. Meisjes blijken hogere angsten te hebben in 

termen van GAS, dan jongens bij een lagere VI. Dit is in overeenstemming met de 

verwachting van een interactie-effect door de onderlinge samenhang tussen sexe, VI en 

GAS (Crocetti et al., 2009), 

Interactie effect van leeftijd en delinquentie bij GAS. In tegenstelling tot de 

verwachtingen werd er geen significant interactie-effect gevonden van leeftijd en 

delinquentie bij GAS. Er wordt geen verschil gevonden tussen beide leeftijdsgroepen voor 

de relatie tussen delinquentie en GAS. In het onderzoek van Marmorstein (2007) komt 

naar voren dat er een interactie-effect gevonden kan worden tussen externaliserende 

gedragsstoornissen. Het verschil in uitkomst met het onderzoek van Marmorstein is 

mogelijk een gevolg van het gebruik van de variabele delinquentie in plaats van 

externaliserende gedragsstoornissen. Echter, aangezien delinquentie en externaliserende 

gedragsstoornissen dicht bij elkaar liggen, blijft het een opvallend resultaat. 

 
Hoofdvraag: In welke mate worden respectievelijk SF en GAS bij adolescenten beïnvloed 

door VI, sexe, leeftijd en delinquentie? 
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Naar aanleiding van de uitgevoerde analyses kan er geconcludeerd worden dat SF 

beïnvloedt wordt door alle vier de onafhankelijke variabelen afzonderlijk, gecorrigeerd 

voor de overige variabelen.  

Voor GAS kan er geconcludeerd worden dat er bij dit onderzoek een relatie is tussen 

GAS en VI en GAS en sexe, waarbij er gecorrigeerd is voor de overige variabelen. Tevens 

is er sprake van een interactie-effect van sexe en VI bij GAS. Dit wil zeggen dat de 

samenhang tussen VI en GAS anders is voor jongens en meisjes. 

 

Beperkingen 

Dit onderzoek werd gedaan met behulp van een zelfrapportage vragenlijst, met mogelijk 

persoonlijke en gevoelige onderwerpen, die klassikaal was afgenomen. Het is hierdoor 

mogelijk dat de vragen niet naar waarheid zijn ingevuld, door invloed van peers in de 

klas en door sociaal wenselijk te antwoorden.  

Tevens is het onderzoek uitgevoerd onder hoger geschoolde en niet klinische 

adolescenten, hierdoor zijn de resultaten van dit onderzoek niet generaliseerbaar voor 

alle adolescenten. 

Aangezien er weinig onderzoek is naar de relatie tussen specifiek SF en GAS en 

delinquentie, is het van belang dat vervolgonderzoek zich hier op richt. 
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