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Bij dezen plaatsen wij, auteurs van het artikel ‘Ontwikkelingstrajecten in en voor-
spellers voor het gebruik van seksueel expliciet internetmateriaal’, Kind en Adolescent,
33, 226-238, een rectificatie. Deze rectificatie betreft de uitkomsten van de in het artikel
gepresenteerde analyses. Helaas ontdekten wij, nadat het artikel was gepubliceerd, een
fout in de geanalyseerde dataset. Deze fout betrof een door student-assistenten syste-
matisch onjuist ingevoerde variabele. Wij hebben na ontdekking van de foutieve ge-
gevens de dataset gecontroleerd en daarbij de onjuist ingevoerde gegevens gecorri-
geerd. Na deze correctie verkregen wij uit een her-analyse een grotendeels vergelijk-
baar patroon van resultaten, dat evenwel op enkele punten verschilt van het oorspron-
kelijke paper.
Uit de her-analyse kwam naar voren dat onder jongens vier trajecten in het gebruik

van seksueel expliciet internetmateriaal (seim) bestonden: ‘stabiel weinig/geen ge-
bruik’, ‘toenemend gebruik’, ‘stabiel veel gebruik’, en ‘sterk afnemend gebruik’. Hoe-
wel de trajecten ‘stabiel weinig/geen gebruik’ en ‘stabiel veel gebruik’ nagenoeg iden-
tiek zijn aan die in het oorspronkelijk gepubliceerde artikel, zijn de mate van groei
(slope) en omvang (n) van de trajecten ‘toenemend gebruik’ (voorheen ‘sterk toenemend
gebruik’) en ‘sterk afnemend gebruik’ (voorheen ‘licht afnemend gebruik’) gewijzigd
na ontdekking en correctie van de systematisch onjuist ingevoerde waarden. Het traject
‘toenemend gebruik’ vertoont een minder sterke stijging en wordt gevolgd door een
groter percentage jongens (29.8%; voorheen 8.0%). Het traject ‘sterk afnemend ge-
bruik’ vertoont een sterkere daling en wordt gevolgd door een kleiner percentage
jongens (8.6%; voorheen 35.6%). Voor meisjes vonden wij, net als in het eerste artikel,
slechts één eenduidig te interpreteren traject, van ‘stabiel geen/weinig gebruik’. Voor
jongens werden hogere beginniveaus van seim of sterkere stijgingen in seim, net als in
de oorspronkelijke analyse, voorspeld door meer in privacy kunnen internetten, meer
permissieve seksuele attitudes, meer seksuele interesse, minder seksuele ervaring, en
een meer frequente communicatie met ouders over seksgerelateerde onderwerpen.
Een verschil met de uitkomst van de oorspronkelijke analyse was echter, dat er geen
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significante relatie werd gevonden tussen seim-gebruik en de realiteitsperceptie ten
aanzien van seksueel getinte media door adolescenten.
Wij betreuren het dat de beschreven fout in het oorspronkelijke artikel is geslopen,

en hebben daar op deze manier duidelijkheid over willen verschaffen. De resultaten op
basis van de her-analyse kunnen worden opgevraagd bij de eerste auteur van het artikel
(Suzan Doornwaard). Ondanks enkele kleine verschillen in de uitkomsten tussen de
her-analyse en de originele analyse, blijven de algemene conclusies uit het thema-
nummer van Kind en Adolescent waarin dit artikel verscheen, ongewijzigd. Er zijn grote
sekseverschillen in de ontwikkeling van het gebruik van seim, en verschillende ont-
wikkelings-, sociale omgevings-, persoons- en mediagebruikkenmerken kunnen de
ontwikkeling van seim-gebruik met name bij jongens gedeeltelijk verklaren.
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