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BLOOTSTELLING AAN SEKSUEEL GETINTE MEDIA EN SEKSUEEL GEDRAG   

Abstract 

Introduction. Today, on the internet and on television adolescents are exposed to sexual content. 

Many studies suggest there is a link between exposure to ’sexy media’ (music video’s, online 

pornography, reality-tv and social media)  and sexual behaviour in adolescents. This study examined 

the relationship between exposure to sexy media and sexual behaviour in adolescents and whether this 

relationship is moderated by gender and level of education. 

Method. The sample consisted of (N =259) adolescents, of which 52,9% are girls. (Mage = 16.8, SD = 

0.87) from 7 high-schools in the Netherlands. This study took place in the classroom through online 

questionnaires. The sample contains 8.1% low education level.  

Results. Results showed that exposure to social media and reality-tv are the best indicators for sexual 

behaviour in adolescents. Gender and level of education did not moderate the relationship between 

sexy media and sexual behaviour.  

Discussion. Limitations and implications for future research and practice into reducing the negative 

effects are discussed.  
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De Relatie tussen Blootstelling aan Seksueel Getinte Media en Seksueel Gedrag van Adolescenten: 

Moderatie van Geslacht en Opleidingsniveau  

Er heerst een algemene overtuiging dat blootstelling aan seksueel getinte media ervoor zorgt 

dat adolescenten seksueel actief raken (Steinberg & Monahan, 2010). Doordat adolescentie de periode 

is waarin seksueel gedrag tot uiting komt en met seks geëxperimenteerd wordt (Collins et al., 2004), 

richt huidig onderzoek zich op deze doelgroep. Onder seksueel gedrag vallen alle uitingen van 

seksueel contact; van aanraken, zoenen tot geslachtsgemeenschap, alsook alle gedragingen die alleen 

worden verricht en kunnen leiden tot seksuele opwinding bij de persoon zelf of een ander (Kuyper, De 

Wit, Adam, Woertman, & Berlo, 2009). Al het seksueel gedrag samen bepaalt de seksuele gezondheid 

van een adolescent en vereist een respectvolle en positieve benadering van seksualiteit en seksuele 

reacties, evenals om veilige en aangename seksuele ervaringen op te doen, die vrij zijn van dwang, 

discriminatie en geweld (Herbenick, et al., 2010). Daarbij komt dat een vroege seksuele inwijding 

negatieve consequenties kan hebben. Voorbeelden hiervan zijn ongeplande zwangerschappen en 

seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Dit komt meer voor onder adolescenten die al op jonge 

leeftijd seksueel actief waren (Collins et al., 2004). Uit de literatuur blijkt dat verschillende soorten 

media (videoclips, online pornografie, reality-tv, sociale media) van invloed kunnen zijn op seksueel 

gedrag (Brown & Bobkowski, 2011). Brown en Bobkowski (2011) tonen aan dat adolescenten die 

meer blootgesteld worden aan seksueel getinte media, twee keer zoveel geslachtsgemeenschap hebben 

op 16-jarige leeftijd. Met als gevolg dat zij een positieve houding hebben tegenover seks zonder 

verdere bedoelingen, waarbij eerdergenoemde negatieve consequenties een rol kunnen spelen (Brown 

& Bobkowksi, 2011). 

Adolescenten besteden veel tijd aan het kijken naar verschillende soorten media, waarin 

seksueel getinte inhoud naar voren kan komen (Council on Communications and Media, 2013). 

Gemiddeld wordt een adolescent zes uur per dag blootgesteld aan verschillende soorten media (Currie 

et al., 2012). De grote meerderheid van de adolescenten kijkt elke dag televisie, gemiddeld drie uur en 

15 minuten per dag (Bleakley et al., 2017). Bij 70% van de televisieprogramma’s is er sprake van 

seksueel getinte inhoud (Roberts, Henriksen, & Foehr, 2009). Ook seksueel getinte videoclips worden 

vaak bekeken (De Graaf, Kruijer, Van Acker, & Meijer, 2012). Onder seksueel getinte videoclips 

worden in huidig onderzoek videoclips van populaire artiesten verstaan met veel seksueel getinte 

inhoud. Adolescenten lijken via de televisie dus vaak te worden blootgesteld aan seksueel getinte 

media, soms wel meerdere uren per dag.  

Ook blootstelling aan pornografie lijkt een verband te hebben met seksueel gedrag. Online 

pornografie speelt mogelijk een negatieve rol bij het uitoefenen van seksuele druk of dwang (Van 

Ooijen, 2015). Bij een onderzoek van Braun-Courville en Rojas (2009) hebben adolescenten die 

blootgesteld werden aan pornografie, meer seksuele partners in de afgelopen drie maanden. In huidig 

onderzoek wordt onder online pornografie seksueel expliciete foto’s en filmpjes verstaan (Peter & 

Valkenburg, 2006).  
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De meest populaire vrijetijdsbesteding onder adolescenten is sociale media (Bányai et al., 

2017). Sociale media wordt dagelijks twee uur per dag door 58% van de adolescenten gebruikt 

(Bleakley et al., 2017). Sociale media, zoals Facebook, Instagram en Snapchat, bestaan uit virtuele 

buurten waar gebruikers een individueel profiel kunnen maken, zowel privé als openbaar (Bányai et 

al., 2017). Bányai et al. (2017) toonden aan dat adolescenten die wekelijks meer dan 30 uur spenderen 

aan sociale media een lager zelfbeeld hebben dan leeftijdsgenoten die minder gebruik maken van 

sociale media. Dit kan een negatieve samenhang hebben met onveilig seksueel gedrag. Zo zijn 

adolescenten met een lager zelfbeeld minder mondig als het gaat om seksueel gedrag, waardoor er 

sneller over grenzen kan worden gegaan (De Graaf, Kruijer, Van Acker, & Meijer, 2012). 

Adolescenten maken gebruik van media om informatie te vergaren over seksualiteit (Brown & 

Bobkowski, 2011). Deze media zijn belangrijke opvoeders geworden, omdat zij discussies en 

beeldvorming over seksueel gedrag bevatten. Het gevaar bij deze media is dat het beeld wat geschetst 

wordt eenzijdig is. Dit heeft invloed op de opvattingen van adolescenten over seksuele 

aantrekkelijkheid, seksueel gedrag en romantische relaties. Adolescenten krijgen hierdoor een ander 

beeld, dan wanneer deze onderwerpen besproken zouden worden met bijvoorbeeld leeftijdsgenootjes 

(Brown, Keller, & Stern, 2009). Sommige adolescenten gebruiken rolmodellen uit de media voor hun 

seksuele gedrag, ter vervanging van hun ouders, leerkrachten of leeftijdsgenoten (Bandura, 2002; 

Brown, Halpern, & L’Engle, 2005). Er zijn meerdere onderzoeken waarin geconcludeerd wordt dat er 

sprake is van een relatie tussen blootstelling aan seksueel getinte media en meer en/of eerder seksueel 

gedrag (Van Oosten, Peter, & Vandenbosch, 2017; Ybarra, Strasburger, & Mitchell, 2014). Van 

Oosten et al. (2017) laten bijvoorbeeld zien dat de blootstelling aan seksueel getint internetmateriaal 

direct de bereidwilligheid om seks zonder verdere bedoelingen te hebben vergroot. Seks zonder 

verdere bedoelingen is gerelateerd aan risicogedrag zoals seks hebben met meerdere partners en 

verminderd condoomgebruik (Weeber, 2016). Er zijn daarentegen ook meerdere onderzoeken die 

uitwijzen dat er geen directe bewijzen zijn dat blootstelling aan seksueel getinte media invloed heeft 

op seksueel gedrag (Luder et al., 2011; Steinberg & Monahan, 2010; Tiggemann & Williams, 2012; 

Ferguson, Nielsen, & Markey, 2017). In het onderzoek van Steinberg en Mohahan (2010) is 

bijvoorbeeld geen bewijs gevonden voor een verhoogde intentie tot het hebben van 

geslachtsgemeenschap door blootstelling aan seksueel getinte media.  

 Er is kortom geen eenduidig beeld van de samenhang tussen seksueel getinte media en 

seksueel gedrag (Rousseau, Beyens, Eggermont, Vandenbosch, 2017; Steinberg & Monahan, 2010). 

Het is mogelijk dat verschillen in bevindingen komen door het geslacht van adolescenten en 

opleidingsniveau. Het is mogelijk dat seksueel gedrag en mediagebruik verschilt tussen jongens en 

meisjes (Zimmerman-Gembeck & Helfand, 2007) en tussen verschillende opleidingsniveaus 

(Beentjes, Konig, & Krzeszewski, 2008; CBS, 2015). In huidig onderzoek zal daarom de relatie 

onderzocht worden tussen blootstelling aan seksueel getinte media en seksueel gedrag en of deze 

relatie verschilt tussen jongens en meisjes en tussen verschillende opleidingsniveaus.  
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Geslacht 

Jongens en meisjes verschillen in de seksuele ontwikkeling. Jongens hebben onder andere 

eerder geslachtsgemeenschap dan meisjes (Zimmerman-Gembeck & Helfand, 2007). Naast dat de 

seksuele ontwikkeling anders verloopt bij jongens dan bij meisjes, is de invloed van blootstelling aan 

seksueel getinte media op seksueel gedrag ook anders (Van Oosten, Peter, & Vandenbosch, 2017). 

Met name bij blootstelling aan online pornografie zijn er grote verschillen: zo kijkt 71% van de 

jongens pornografie ten opzichte van 40% van de meisjes (Peter & Valkenburg, 2006). Een negatief 

effect van frequent online pornografie kijken is dat deze adolescenten grotere seksuele verlangens 

hebben, meer alcohol drinken en vaker betaalde seks hebben dan andere adolescenten (Svedin, 

Åkerman, & Priebe, 2011). Ook het onderzoek van Kalof (1999) laat negatieve effecten zien bij 

adolescenten; na het zien van een seksueel getinte videoclip scoren zij hoger op genderstereotypering 

en vijandige seksuele overtuigingen. Bovenstaande effecten gelden waarschijnlijk met name voor 

jongens, daar zij meer online pornografie kijken dan meisjes. Deze negatieve effecten kunnen 

samenhangen met een vroege seksuele inwijding en onveilig seksueel gedrag (Brown & Bobkowski, 

2011). Daarentegen blijkt sociale media risicovol te zijn voor meisjes. Zij hebben vaker vervelende 

ervaringen met verzoekjes voor seksueel getinte foto’s, waarbij de grenzen ten aanzien van seksualiteit 

overschreden kunnen worden (De Graaf & Kerstens, 2015). Daarnaast speelt zelfobjectivering een 

grotere rol bij meisjes dan bij jongens. Zij bekijken zichzelf door de keurende ogen van anderen. 

Meisjes worden op de televisie namelijk continu geconfronteerd met beelden van de ‘ideale vrouw’, 

maar ook worden vrouwen vaak geportretteerd in onderdanige rollen en de mannen in dominante 

rollen (Slater & Tiggemann, 2014; Van Oosten, Peter, & Valkenburg, 2015). Ook blootstelling aan 

seksueel getinte videoclips zorgt bij adolescenten voor dit soort stereotypische gedachtes over van de 

rol van mannen en vrouwen (Ward, Hansbrough, & Walker, 2005). Daarnaast kan de onderdanige rol 

van de vrouw in de verschillende soorten media ook verklaren waarom meisjes niet durven te praten 

over het voorkomen van een zwangerschap en/of  soa’s bij een eerste seksueel contact met een jongen 

(De Graaf, Kruijer, Van Acker, & Meijer, 2012). Zelfobjectivering en de stereotypisch gedachtes over 

de rol van mannen en vrouwen kunnen vervolgens bijdragen aan het hebben van onveilige of 

vroegtijdige seks (Collins et al., 2004). Samengevat laat blootstelling aan de verschillende soorten 

media verschillen zien tussen jongens en meisjes. Zo zijn er meer negatieve effecten voor jongens bij 

het veelvuldig kijken naar pornografie en speelt de sociale media meer een rol bij negatieve effecten 

voor meisjes.  

Bovenstaande literatuur laat zien dat er verschillen zijn tussen jongens en meisjes als het gaat 

om blootstelling aan seksueel getinte media (online pornografie, seksueel getinte videoclips en sociale 

media) en seksueel gedrag. Er is voor zover bekend geen literatuur over de verschillen van geslacht op 

de relatie tussen blootstelling aan seksueel getinte media en seksueel gedrag. In huidig onderzoek is 

daarom de volgende onderzoeksvraag onderzocht: ‘Is er een relatie tussen blootstelling aan seksueel 

getinte media (videoclips, online pornografie, reality-tv, sociale media) en seksueel gedrag van 
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adolescenten (16-18 jaar) en is er een verschil in deze relatie tussen jongens en meisjes?’ Er wordt 

verwacht dat er een sterkere relatie is tussen blootstelling aan seksueel getinte media en seksueel 

gedrag voor jongens, dan voor meisjes. Wanneer er meer bekend is over deze relatie, kan er op basis 

van de resultaten uit het huidige onderzoek meer specifieke preventieve maatregelen worden genomen 

met als doel het risico op onveilige seks te verminderen (Collins et al., 2004).  

Opleidingsniveau 

In het algemeen hebben lager opgeleide adolescenten meer seksuele ervaring dan 

hoogopgeleide adolescenten (Beentjes, Konig, & Krzeszewski, 2008). Ook door het RIVM (2010) 

wordt aangegeven dat laagopgeleide adolescenten vaker seks hebben en eerder experimenteren met 

seks dan adolescenten met een hogere opleiding. Deze gedragingen nemen bij beide 

opleidingsgroepen toe met de leeftijd, waardoor er lang een verschil tussen deze groepen blijft. Ook 

bij het onderzoek van De Graaf, Kruijer, Van Acker en Meijer (2012) zijn verschillen gevonden tussen 

de verschillende opleidingsniveaus voor seksueel gedrag. Lager opgeleide adolescenten hebben meer 

ervaring met seks dan hoger opgeleide adolescenten. Ook liet het onderzoek zien dat lager opgeleide 

adolescenten vaker gedwongen zijn of onder druk gezet worden om seksuele handelingen te 

verrichten. Meerdere sekspartners en een vroeg seks debuut worden geassocieerd met risico’s zoals 

onbeschermde seks (Weeber, 2016), hier lijkt dus meer sprake van bij de lagere opleidingsgroep.  

 Niet alleen het seksueel gedrag van adolescenten verschilt tussen opleidingsniveaus, ook het 

mediagebruik is anders. In een onderzoek van het CBS (2015) is naar voren gekomen dat vmbo-

leerlingen meer tijd besteden aan sociale media dan hoger opgeleide adolescenten (havo, vwo). Van de 

vmbo-leerlingen is 18 procent dagelijks vijf uur per dag of langer met sociale media bezig (CBS, 

2015). Ook laat een longitudinaal onderzoek van het CBS (2011) zien dat lager opgeleiden meer tv-

kijken dan hoger opgeleiden. Adolescenten die meer tijd doorbrengen online krijgen vaker te maken 

met online seksueel getinte risico’s, zoals het krijgen van verzoeken tot webcamseks (De Graaf & 

Kerstens, 2015). In het onderzoek van De Graaf en Kerstens (2015) krijgen vmbo-leerlingen dan ook 

relatief vaker vervelende vragen of verzoeken in vergelijking met havo- of vwo-leerlingen.   

Bovenstaande literatuur laat zien dat adolescenten met een lager opleidingsniveau meer tijd 

aan de verschillende media besteden. Ook laat bovenstaande informatie zien dat adolescenten met een 

lager opleidingsniveau eerder beginnen met seks en meer seksuele ervaring hebben dan adolescenten 

met een hoog opleidingsniveau. Het verschil voor laag- en hoogopgeleide adolescenten is in eerder 

onderzoek naar samenhang tussen seksueel getinte media en seksueel gedrag nog niet meegenomen. In 

huidig onderzoek wordt daarom de volgende onderzoeksvraag onderzocht: ‘Is er een relatie tussen 

blootstelling aan seksueel getinte media (videoclips, online pornografie, reality-tv, sociale media) en 

seksueel gedrag van adolescenten (16-18 jaar) en is er een verschil in deze relatie tussen adolescenten 

met een hoger of lager opleidingsniveau?’ Er wordt verwacht dat de relatie tussen blootstelling aan 

seksueel getinte media (videoclips, online pornografie, reality-tv, sociale media) sterker is voor 

adolescenten met een laag opleidingsniveau dan voor adolescenten met een hoog opleidingsniveau. In 
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het rapport van Schrijvers en Schuit (2010) wordt aangegeven dat er meer specifieke 

preventiemaatregelen tegen seksueel overschrijdend gedrag moeten komen voor laagopgeleide 

adolescenten. Wanneer er meer bekend is over het verschil bij laag- en hoogopgeleide adolescenten bij 

de relatie tussen de blootstelling aan seksueel getinte media op seksueel gedrag kan dit informatie 

geven over de verschillen tussen laag- en hoogopgeleide adolescenten.  

Methode  

Steekproef 

Er werd in het huidige onderzoek gebruik gemaakt van een gemakssteekproef omdat 

middelbare scholen werden geworven via het netwerk van de studenten. Daardoor is er niet een even 

grote kans voor alle adolescenten van middelbare scholen om met het onderzoek mee te doen, dat 

maakt dat het hier om een selecte steekproef gaat. De vragenlijsten zijn afgenomen op 7 middelbare 

scholen door heel Nederland, bij vijf scholen heeft één klas meegedaan en bij twee scholen twee 

klassen. De steekproef bestaat uit 259 adolescenten, waarvan 52.9% meisje. De adolescenten 

varieerden in leeftijd van 16-18 jaar (M = 16.8; SD = 0.87). De etniciteit van de respondenten was bij 

77.6% Nederlands, 4.2% Turks, 4.2% Surinaams, 4.2% Indonesisch, 2.3% Aziatisch, 1.2% 

Marokkaans en 6.2% ‘anders’. In de data-analyse wordt gebruik gemaakt van twee groepen voor 

opleidingsniveau. De lage opleidingsgroep (8.1%) bevat alle mavoleerlingen, de hoge opleidingsgroep 

bevat alle havo- en vwo-leerlingen (91.9%).   

Procedure 

Adolescenten van 16-18 jaar hebben op school eenmalig een digitale vragenlijst met vragen 

over onder andere seksualiteit, mediagebruik en demografische gegevens ingevuld. Er is geen 

toestemming nodig van ouders, daar het adolescenten van 16 jaar en ouder betreft. Het invullen van 

deze vragenlijst koste ongeveer 30 minuten en vond plaats in een computerlokaal. Deze vragenlijst is 

klassikaal afgenomen onder reguliere schooltijd en onder begeleiding van een student.  

Instrumenten 

Muziekvideo’s.  Met deze schaal werd de blootstelling aan seksueel getinte muziekvideo's 

gemeten. Hoe vaak de adolescent in de afgelopen zes maanden, op tv, internet of YouTube heeft 

gekeken naar muziekvideo’s van bepaalde artiesten, werd bevraagd door middel van 17 items 

(bijvoorbeeld ‘Rihanna’) en deze konden beantwoord worden op een 7-puntsschaal variërend van (1 = 

nooit en 7 = meerdere keren per dag). Een hoge score op deze schaal geeft aan dat de adolescent veel 

blootstelling aan muziekvideo’s met seksuele getinte inhoud heeft gekeken. De Cronbach’s alfa van 

deze schaal is .83, wat een goede interne consistentie weergeeft.  

Online pornografie. Met deze schaal werd de blootstelling aan online pornografie gemeten. 

Hoe vaak de adolescent in de afgelopen zes maanden bewust heeft gekeken op internet naar de 

verschillende pornografische foto’s/filmpjes, werd bevraagd door middel van vier items (bijvoorbeeld 

‘foto’s met duidelijk zichtbare geslachtsdelen’) en deze konden beantwoord worden op een 7-

puntsschaal variërend van (1 = nooit en 7 = meerdere keren per dag). Deze items komen uit het 
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onderzoek van Oosten, Peter en Boot (2015). Een hoge score op deze schaal geeft aan dat de adolescent 

vaker werd blootgesteld aan online pornografie. De Cronbach’s alfa van deze schaal is .94, wat een 

goede interne consistentie weergeeft.  

Reality-tv. Met deze schaal werd de blootstelling aan seksueel getinte reality-tv gemeten. Hoe 

vaak de adolescent in de afgelopen zes maanden op tv, op internet of op Youtube gekeken heeft naar 

bepaalde televisieprogramma’s, werd bevraagd door middel van vijf items (bijvoorbeeld ‘Temptation 

Island’) en deze konden beantwoord worden op een 7-puntsschaal variërend van (1 = nooit en 7 = 

meerdere keren per dag). De items komen uit het onderzoek van Oosten, Peter en Boot (2015). Een 

hoge score op deze items geeft aan dat de adolescent vaker werd blootgesteld aan seksuele getinte 

reality-tv. De Cronbach’s alfa van deze schaal is .77, wat een goede interne consistentie weergeeft.  

Sociale media. Met deze schaal werd de blootstelling aan seksueel getinte sociale media 

gemeten. Hoe vaak de adolescent in de afgelopen zes maanden foto’s van anderen, op sociale media is 

tegengekomen, werd bevraagd door middel van acht items (bijvoorbeeld ‘meisjes/vrouwen met een sexy 

blik’) en deze konden beantwoord worden op een 7-puntsschaal variërend van (1 = nooit en 7 = meerdere 

keren per dag). Dit mochten vrienden, bekenden, onbekenden of beroemde mensen zijn. Deze vragen 

komen uit het onderzoek van Oosten, Peter en Boot (2015). Een hoge score op deze schaal geeft aan dat 

de adolescent veel is blootgesteld aan seksueel getinte sociale media. De Cronbach’s alfa van deze 

schaal is .92, wat een goede interne consistentie weergeeft.  

Seksueel gedrag. Met deze schaal werd de seksuele ervaring gemeten. De vraag ‘Heb je wel 

eens seks gehad met iemand?’ (van aanraken/strelen tot geslachtsgemeenschap) werd beantwoord door 

‘Ja’ (1) of ‘Nee’ (2). Wanneer sprake was van seksuele ervaring, werd gevraagd met welke dingen de 

adolescent ervaring had. Er werden zes voorbeelden gegeven van ‘bloot voelen of strelen’ tot ‘vaginale 

seks of anale seks’. Hierbij is ‘niet van toepassing’ (0) en ‘van toepassing’ (1). Deze vragen zijn 

gebaseerd op het onderzoek van Van de Bongardt, de Graaf, Reitz en Deković (2014). Voor de data-

analyse werden voor elke respondent totaalscores op de schaal seksueel gedrag berekend. Een hoge 

score betekent dat de adolescent meer seksueel gedrag rapporteert. De Cronbach’s alfa van deze schaal 

is .78, wat een goede interne consistentie weergeeft.  

Resultaten 

Bij de onderzoeksvragen in huidig onderzoek is als analysetechniek gebruik gemaakt van een 

hiërarchische regressieanalyse. Deze analyse geeft een beeld over de samenhang tussen de 

verschillende soorten media en seksueel gedrag en of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes en 

tussen laag- en hoogopgeleiden. Assumpties voor de hiërarchische regressie werden gecontroleerd. 

Online pornografie, muziekvideo’s en reality-tv en seksueel gedrag zijn rechtsscheef verdeeld. Sociale 

media is vrijwel normaal verdeeld. Aan de assumptie homoscedasticiteit werd voldaan doordat er een 

volstrekt willekeurig beeld werd getoond in het residuenplot. Aan de assumptie multicollineariteit 

werd voldaan, de VIF-waardes waren lager/kleiner dan 10. De hiërarchische regressieanalyse is 

redelijk robuust ten aanzien van de geschonden assumpties en is alsnog uitgevoerd. 
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Geslacht (Sandra) 

Om te onderzoeken of de controlevariabele geslacht samenhangt met seksueel gedrag is deze in 

stap 1 ingevoegd. In stap 2 werden de verschillende soorten media toegevoegd. Vervolgens, omdat 

verwacht werd dat de mate van blootstelling aan seksueel getinte media een interactie zou vertonen met 

de variabele geslacht, werden interactie-effecten berekend en toegevoegd in de derde stap. Alle 

onafhankelijke variabelen werden gecentraliseerd (zie Tabel 1 voor de resultaten).  

 

Tabel 1  

Hiërarchische Regressieanalyse in Seksueel Gedrag van Adolescenten te Voorspellen aan de hand van 

de Verschillende Soorten Seksueel Getinte Media 

 Seksueel gedrag 

    Stap Β ΔR2 

1. Controlevariabele 

    Geslacht 

 

2. Hoofdeffecten 

 

-0.03 

0.00 

 

 

0.15** 

    Muziekvideo’s -0.10  

    Online pornografie 0.05a  

    Sociale media 0.27**  

    Reality-tv 0.26**  

   

3. Interactie-effecten   0.01 

    Muziekvideo’s x Geslacht  0.03  

    Online pornografie x Geslacht -0.55a  

    Sociale media x Geslacht 0.00  

    Reality-tv x Geslacht  0.14  

 

    R2Totaal 

  

0.16** 

Noot. Model 1 F (1, 258) = 9.21 p=.54, Model 2 F (1,258) = 9.21 p=.00, Model 3 F (1, 258) = 5.41 

p=.58. 

a Wanneer alleen de onafhankelijke variabele online pornografie wordt meegenomen in de 

hiërarchische regressieanalyse, is de samenhang met online pornografie en interactie-effect significant. 

Model 2 F(1,258) = 4.64 p=.01, Model 3 F(1, 258) = 4.72 p=.00 

*p < .05. **p < .001. 

 

In stap 1 is de controlevariabele geslacht niet significant. Dit houdt in dat er geen verschil is 

tussen jongens en meisjes in seksueel gedrag. In stap 2 zijn sociale media en reality-tv de beste 
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voorspellers voor seksueel gedrag. Dit houdt in dat wanneer de adolescent meer wordt blootgesteld 

aan seksueel getinte sociale media en reality-tv er meer seksueel gedrag wordt gerapporteerd. Online 

pornografie en reality-tv zijn geen significante voorspellers. Stap 2 verklaard 15% van de variantie van 

seksueel gedrag. 

In tegenstelling tot de verwachtingen, zijn er geen significante verschillen gevonden tussen 

jongens en meisjes in de relatie tussen blootstelling aan verschillende soorten seksueel getinte media 

en seksueel gedrag.  

Opleidingsniveau (Ellen) 

Om te onderzoeken of  de controlevariabele opleidingsniveau een samenhang heeft met seksueel gedrag 

is deze in stap 1 ingevoegd. In stap 2 werden de verschillende soorten media toegevoegd. Vervolgens, 

omdat verwacht werd dat de mate van blootstelling aan seksueel getinte media een interactie zou 

vertonen met de variabele opleidingsniveau, werden interactie-effecten berekend en toegevoegd in de 

laatste stap. Alle onafhankelijke variabelen werden gecentraliseerd (zie Tabel 2 voor de resultaten).  
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Tabel 2  

Hiërarchische Regressieanalyse in Seksueel Gedrag van Adolescenten te Voorspellen aan de hand van 

de Verschillende Soorten Seksueel Getinte Media 

 Seksueel gedrag 

    Stap β ΔR2 

1. Controlevariabelen 

    Opleidingsniveau 

 

2. Hoofdeffecten 

 

-0.04 

 

0.00 

 

 

0.15** 

    Muziekvideo’s -0.09     

    Online pornografie 0.09   

    Sociale media 0.24**  

    Reality-tv 0.24**  

   

3. Interactie-effecten   0.01 

    Muziekvideo’s x Opleidingsniveau -0.24  

    Online pornografie x              

    Opleidingsniveau 

-0.10  

    Sociale media x Opleidingsniveau -0.27  

    Reality-tv x Opleidingsniveau 0.68  

 

    R2Totaal 

  

0.16** 

Noot. Model 1 F (1, 258) = 8.54 p=.62, Model 2 F(1,258) = 8.35 p=.00, Model 3 F (1, 258) = 5.04 

p=.58.  

*p < .05. **p < .001. 

 

In stap 1 is de controle variabele opleidingsniveau niet significant. Dit houdt in dat er geen 

verschil is tussen laag en hoogopgeleide adolescenten in seksueel gedrag. In stap 2 zijn de sociale 

media en reality-tv, net als in de analyse bij Tabel 1, ook hier de beste voorspellers voor seksueel 

gedrag. Dit houdt in dat wanneer de adolescent meer wordt blootgesteld aan seksueel getinte sociale 

media en reality-tv er meer seksueel gedrag wordt gerapporteerd. Online pornografie en reality-tv zijn 

geen significante voorspellers. Stap 2 verklaard 15% van de variantie van seksueel gedrag. 

In tegenstelling tot de verwachtingen, zijn er geen significante verschillen gevonden tussen 

laag- en hoogopgeleiden in de relatie tussen de blootstelling aan verschillende soorten seksueel getinte 

media en seksueel gedrag.  
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Discussie 

Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen blootstelling aan seksueel getinte media 

(videoclips, online pornografie, reality-tv, sociale media) en seksueel gedrag van adolescenten (16-18 

jaar) en of daar verschil is tussen jongens en meisjes en laag- en hoogopgeleide adolescenten. 

Allereerst zullen de resultaten worden besproken van de samenhang tussen blootstelling aan de 

verschillende vormen van seksueel getinte media en seksueel gedrag. Daarna zullen de bevindingen 

van het verschil tussen jongens en meisjes op bovenstaande relatie worden besproken. Om vervolgens 

af te sluiten met de bevindingen van het verschil tussen laag- en hoogopgeleide adolescenten. 

Sociale media en reality-tv lieten een samenhang zien met seksueel gedrag. Dit houdt in dat 

wanneer de adolescent meer werd blootgesteld aan seksueel getinte sociale media en reality-tv er ook 

meer seksueel gedrag werd gerapporteerd. Adolescenten worden dan ook het meest blootgesteld aan 

sociale media en reality-tv (Roberts, Henriksen, & Foehr, 2009; Bleakley et al., 2017; Bányai et al., 

2017). Blootstelling aan online pornografie en seksueel getinte muziekvideo's bleken geen samenhang 

te hebben met seksueel gedrag. Nikken (2007) toont aan dat meisjes minder plezier beleven aan seks 

wanneer er sprake is van een hoge mate van blootstelling aan seksueel getinte media. Hierdoor zijn zij 

seksueel ook minder actief. Dit zou om die reden een eerste verklaring kunnen zijn waarom er geen 

resultaat is gevonden voor de samenhang tussen online pornografie en muziekvideo’s. Binnen de 

huidige steekproef is de blootstelling aan muziekvideo's en online pornografie door de adolescenten 

weinig gerapporteerd. Dit zou een tweede verklaring kunnen zijn voor de niet gevonden samenhang 

tussen blootstelling aan online pornografie en seksueel getinte muziekvideo’s en seksueel gedrag. 

 Het is goed mogelijk dat andere variabelen wellicht meer samenhang aantonen met seksueel 

gedrag. Bijvoorbeeld de invloed van leeftijdsgenoten wordt vaak genoemd als een belangrijke factor 

voor seksuele keuzes van adolescenten (Moore & Rosenthal, 2006). De situationele of demografische 

kenmerken van adolescenten zouden ook een samenhang kunnen aantonen met seksueel gedrag. Een 

adolescent uit een milieu met een lagere sociaaleconomische-status kan eerder de neiging hebben om 

(onveilig) seksueel gedrag te laten zien dan een adolescent uit een andersoortig milieu (Nikken, 2007). 

Daarnaast kan leeftijd ook een rol spelen. Uit onderzoek van De Graaf (2012) blijkt leeftijd zelfs een 

van de belangrijkste voorspellers van seksueel gedrag. Adolescenten onder de 25 jaar hebben vaak 

(nog) geen seks gehad (De Graaf, 2012). Het is dan ook interessant om situationele en demografische 

kenmerken zoals leeftijd en sociaaleconomische-status mee te nemen in vervolgonderzoek.  

Geslacht  

In huidig onderzoek werd er ook verondersteld dat er verschillen zouden zijn tussen jongens 

en meisjes in de relatie van blootstelling aan seksueel getinte media en seksueel gedrag. Er werden 

echter geen verschillen gevonden tussen jongens en meisjes in de relatie tussen de blootstelling aan 

verschillende soorten seksueel getinte media en seksueel gedrag. De literatuurstudie toonde wel 

verschillen aan tussen jongens en meisjes in het gebruik van de verschillende soorten media, met name 

in de blootstelling aan online pornografie (Van Oosten, Peter, & Vandenbosch, 2017; Slater & 
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Tiggemann, 2014; De Graaf, Kruijer, Van Acker, & Meijer, 2012). Hierdoor werd verwacht dat 

jongens een sterkere samenhang zouden laten zien in de relatie tussen blootstelling aan online 

pornografie en seksueel gedrag. Mogelijk spelen biologische factoren hier een rol, jongens zijn van 

nature seksueel actiever dan meisjes. Hierdoor kijken jongens meer online pornografie dan meisjes 

(Svedin, Åkerman, & Priebe, 2011). Wanneer de verschillen tussen jongens en meisjes van nature al 

zo aanwezig zijn, rijst de vraag of de moderatie van geslacht nog iets toevoegt op de relatie van 

blootstelling aan seksueel getinte media en seksueel gedrag. Het zou interessant zijn om in 

vervolgonderzoek het seksueel gedrag te corrigeren naar de al eerder bestaande verschillen tussen 

jongens en meisjes.  

Een beperking in huidig onderzoek is dat de verschillende onafhankelijke variabelen en 

interactie-effecten mee zijn genomen in één model. Wanneer de hiërarchische regressieanalyse alleen 

uitgevoerd wordt met de onafhankelijke variabele online pornografie en de moderator geslacht, wordt 

er wel een samenhang en een interactie-effect gevonden. Dit toont aan dat wanneer één onafhankelijke 

variabele specifiek wordt onderzocht, er andere resultaten naar voren komen. In vervolgonderzoek zou 

de blootstelling aan online pornografie en de samenhang met seksueel gedrag verder onderzocht 

moeten worden.  

Opleidingsniveau 

Naast verschillen tussen jongens en meisje werd in huidig onderzoek verondersteld dat de 

relatie tussen de verschillende soorten seksuele media en seksueel gedrag sterker zou zijn voor 

laagopgeleide adolescenten in vergelijking met hoogopgeleiden. Dit verschil werd echter niet 

bevestigd door huidig onderzoek. Eerder onderzoek laat wel zien dat laagopgeleide adolescenten meer 

seksuele ervaring hebben dan hoogopgeleide adolescenten (Beentjes, Konig, & Krzeszewski, 2008) en 

dat laagopgeleide adolescenten meer seks hebben en eerder experimenteren met seks dan 

hoogopgeleide adolescenten (RIVM, 2010). Ook werd gevonden dat laagopgeleide adolescenten meer 

actief zijn op sociale media, ze kijken meer televisie en brengen meer tijd door op internet dan 

hoogopgeleiden adolescenten (CBS, 2011; CBS, 2015). Een eerste verklaring voor de niet gevonden 

resultaten zou kunnen zijn dat de verdeling laag- en hoogopgeleiden erg scheef was in huidig 

onderzoek (8,1% laagopgeleid, 91,8% hoogopgeleid). Hierdoor zijn de groepen laag- en hoogopgeleid 

in dit onderzoek niet goed vergelijkbaar. Er is hierdoor geen representatief beeld van de laagopgeleide 

populatie naar voren gekomen. Adolescenten op het vmbo of mavo zijn vaak jonger dan 16 jaar 

waardoor deze groep ondervertegenwoordigd is in huidig onderzoek. In vervolgonderzoek kan hier 

rekening mee worden gehouden door alle adolescenten vanaf 14 jaar deel te laten nemen in het 

onderzoek. Ook wanneer er in toekomstig onderzoek gebruik zou worden gemaakt van een bredere 

doelgroep, bijvoorbeeld vmbo en mbo in plaats van alleen mavo, wordt de groep laagopgeleide 

adolescenten beter vertegenwoordigd in de steekproef. Een tweede verklaring zou de lage rapportage 

van blootstelling aan de verschillende soorten media bij laagopgeleide adolescenten kunnen zijn. 

Omdat de laagopgeleide groep zeer klein is en weinig blootstelling heeft gerapporteerd, is er hierdoor 
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waarschijnlijk geen resultaat gevonden. Het is belangrijk bij vervolgonderzoek een heronderzoek te 

doen met een grotere representatieve steekproef voor beide opleidingsniveaus.  

Krachten en beperkingen  

Een kracht van huidig onderzoek is dat er gebruik gemaakt is van een goed (wetenschappelijk) 

onderbouwde vragenlijst, die veel informatie bevat. Ook is de steekproef van 259 respondenten vrij 

groot, wat goed is voor de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Echter zijn er in huidig onderzoek 

ook beperkingen te vinden. Ten eerste is de cross-sectionele aard van de studie een beperking. 

Hierdoor kunnen er geen uitspraken worden gedaan over de richting van verbanden en kunnen over 

deze richtingen geen uitspraken worden gedaan. Hierdoor is het wenselijk is om longitudinaal 

vervolgonderzoek te doen om de relatie tussen blootstelling aan seksueel getinte media en seksueel 

gedrag helder te krijgen. Een tweede beperking is het gebruik van zelfrapportage in huidig onderzoek. 

Doordat het onderzoek een onderwerp betreft die voor bepaalde groepen een taboe is, kan de 

zelfrapportage tot sociaal wenselijke antwoorden hebben geleid. Zelfrapportage kan dus voor 

verschillen hebben gezorgd in de uiteindelijke resultaten.  

Conclusie en toekomst 

Huidig onderzoek laat zien dat bij adolescenten rekening gehouden moet worden met 

blootstelling aan seksueel getinte media en de samenhang met seksueel gedrag. Sociale media en 

reality-tv lijken met name van belang. Het nader onderzoeken van seksueel gedrag van adolescenten is 

van belang omdat seksueel gedrag voor een groot deel de seksuele gezondheid bepaald (Herbenick, et 

al., 2010). Het verdient aanbeveling om de preventie van seksuele risico’s zoals (onbedoelde) 

zwangerschappen en soa’s tot een speerpunt te maken van beleid en zorg. Duidelijk is geworden dat er 

waarschijnlijk geen sekse specifieke aanpak nodig is. Toekomstig onderzoek kan zich richten op de 

verbetering van seksuele voorlichting. Naar aanleiding van de resultaten die gevonden zijn in huidig 

onderzoek, zou voorlichting over seksueel getinte sociale media en reality-tv op middelbare scholen, 

onderdeel moeten worden van de seksuele voorlichting. Dit zorgt ervoor dat adolescenten beter weten 

wat de risico’s zijn van sociale media en reality-tv aangaande seksueel gedrag. Aanbevolen wordt om 

gebruik te maken van het digitale gedrag van adolescenten. Van de groep adolescenten van 12-17 jaar 

is namelijk 93% online, via een computer of een smartphone. Van deze groep zoekt 17% wel eens 

naar informatie op het internet over seksualiteit (Lenhart, Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010). Dit toont 

aan dat er een groep adolescenten goed bereikbaar is, blootgesteld kan worden aan seksuele 

voorlichting via de verschillende vormen van seksueel getinte media. Ook hiermee raakt de adolescent 

meer bekend met de risico’s van seksueel gedrag. Hierdoor zouden de risico’s die voortkomen uit 

meer en eerder seksueel gedrag verlaagd kunnen worden. 
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