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‘Aan niemand doorvertellen...’ 
Ontwikkeling van geheimen voor 
ouders in de adolescentie

Loes Keijsers, Susan J.T. Branje, Tom Frijns, Catrin Finkenauer, & Wim Meeus

SAMENVATTING

Deze studie onderzocht de normatieve ontwikkeling van geheimen die adolescenten heb-
ben voor hun ouders. 149 jongens en 160 meisjes (gemiddelde leeftijdT1 = 13.2; SD = 0.5) 
rapporteerden vier achtereenvolgende jaren over de mate waarin ze geheimen voor hun ouders 
hadden en over de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Analyses toonden dat jongeren steeds 
meer geheimhouden naarmate ze ouder worden. Deze toename was sterker voor jongens dan 
voor meisjes. Verder lieten analyses duidelijke verbanden zien tussen geheimen en een minder 
goede ouder-kindrelatiekwaliteit een jaar later bij meisjes. De discussie richt zich op verschil-
lende betekenissen van geheimen bij jongens en meisjes en de implicaties van dit onderzoek 
voor de pedagogische praktijk.

Inleiding

Zo’n 70 procent van de ouders weet zich soms 
geen raad met het gedrag van hun kinderen. 
Bovendien geven ouders aan dat ze de mid-
denadolescentie (tussen de 13 en 15 jaar) de 
moeilijkste opvoedperiode vinden (De Jongh 
& Vlek, 2009). Deze recente bevindingen slui-
ten aan bij wetenschappelijke theorieën die 
de adolescentie als een levensfase van ‘storm 
en stress’ bestempelen. Doordat er veel ver-
andert in de onderlinge verhoudingen tussen 
ouders en jongeren, kan de ouder-kindrelatie 
onder druk komen te staan. Zo hebben ado-
lescenten een toenemende behoefte aan pri-
vacy, onafhankelijkheid en autonomie van 
ouders. Deze studie onderzoekt de ontwik-
keling van communicatie tussen ouders en 
jongeren, en dan met name het hebben van 
geheimen, omdat dit een belangrijke rol in 
het ontwikkelingsproces naar meer emotio-
nele autonomie kan spelen en een oorzaak 

kan zijn voor een slechtere ouder-kindrela-
tiekwaliteit in de adolescentie (Finkenauer 
e.a., 2008; Finkenauer e.a., 2002).

Een gedeelte van de stress die ouders er-
varen bij het opvoeden van tieners wordt ver-
oorzaakt doordat oude werkmodellen niet 
meer functioneel zijn en dat ouders dus niet 
meer kunnen uitgaan van hun ervaring als 
opvoeder. Wat gisteren werkte, kan morgen 
resulteren in een ernstig confl ict. Omdat ou-
ders gemiddeld genomen achter de ontwik-
kelingsfeiten aanlopen, vinden ze vaak dat 
jongeren niet het recht hebben om zaken ge-
heim te houden voor hen (Deković e.a., 1997; 
Smetana, 1988). Daarom gaan ouders vragen 
stellen of eisen dat jongeren informatie delen 
met hen. Dit gedrag van ouders wordt niet al-
tijd gewaardeerd door tieners, die vinden dat 
ze zelf goed in staat zijn om onafhankelijk 
beslissingen te nemen en vinden dat ze recht 
hebben op privacy. Dit kan leiden tot confl ic-
ten tussen ouders en kinderen en een slech-
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tere relatiekwaliteit (Hawk e.a., 2008, 2009; 
Stattin & Kerr, 2000).

Deze studie onderzoekt daarom ten eer-
ste of het normatief is dat jongeren steeds 
meer geheim houden voor hun ouders in de 
adolescentie. Ten tweede zullen we kijken 
naar het effect van een dergelijk gebrek aan 
communicatie op de kwaliteit van de ouder-
kindrelatie in de adolescentie.

Ontwikkeling van geheimen voor 
ouders

Ouder-kindcommunicatie verandert in de 
adolescentie, en de hoeveelheid geheimen 
die jongeren hebben over wat ze doen in hun 
vrije tijd verandert mee. Om onafhankelijk 
en autonoom te worden van ouders, stellen 
jongeren grenzen rondom de informatie die 
ze beschouwen als privé en die ze niet willen 
delen met ouders (Petronio, 2002). Twee em-
pirische studies (Smetana e.a., 2006; Smetana 
e.a., 2009) laten inderdaad zien dat jongeren 
steeds meer geneigd zijn om informatie als 
privé of persoonlijk te beschouwen en dat jon-
geren het steeds meer gerechtvaardigd vinden 
om dergelijke informatie niet met hun ou-
ders te delen. Vanuit dit perspectief is dus een 
toename in het aantal geheimen dat jongeren 
voor ouders hebben aannemelijk. Het is daar-
om enigszins verrassend dat er tot op heden 
geen wetenschappelijke studies zijn gedaan 
die hebben aangetoond dat geheimen gemid-
deld genomen toenemen bij jongeren, en dat 
het dus normatief is dat jongeren steeds meer 
achterhouden voor ouders. Deze studie zal 
daarom allereerst de normatieve ontwikke-
ling van geheimen gaan onderzoeken.

Bovendien werd in eerdere studies weinig 
aandacht geschonken aan sekseverschillen. 
Een studie (Smetana e.a., 2006) suggereert 
echter dat er wel degelijk sekseverschillen 
bestaan in de ontwikkeling van geheimen. 
Deze Amerikaanse studie liet namelijk zien 
dat jongens in de 12e klas (vergelijkbaar met 
6e klas middelbare school in Nederland) 
meer geheimen hadden over schoolzaken 
dan meisjes op deze leeftijd, terwijl deze 
sekseverschillen niet werden gevonden toen 

jongeren in de 9e klas zaten. Verder liet deze 
studie zien dat geheimen rondom schoolacti-
viteiten bij jongens toenamen met de leeftijd, 
en bij meisjes niet. Gezamenlijk suggereren 
deze resultaten dus dat een toename in sek-
severschillen in geheimen veroorzaakt wordt 
doordat geheimen bij jongens sneller toene-
men dan bij meisjes. Omdat er geen longitu-
dinale studies zijn om dit idee te bevestigen, 
is het eerste doel van deze studie de normatieve 
ontwikkeling van geheimen van jongens en 
meisjes in kaart te brengen.

Een beter begrip van deze ontwikkelings-
processen is belangrijk omdat het ouders 
helpt begrip op te brengen voor de ontwik-
kelingen die tieners doormaken, en omdat 
niet-normatieve ontwikkeling van geheimen 
samenhangt met meer delinquentie en met 
meer depressie (Finkenauer e.a., 2002; Frijns 
e.a., 2010; Laird & Marrero, 2010).

Associaties tussen geheimen en 
relatiekwaliteit

Gezonde individuatie kan worden bereikt 
als jongeren onafhankelijkheid ontwikkelen 
zonder daarbij de banden met hun ouders te 
verbreken. Er is dus een paradoxale spanning 
tussen het feit dat het hebben van geheimen 
bijdraagt aan het ontwikkelen van onafhan-
kelijkheid, terwijl het tegelijkertijd de relatie 
met ouders kan beschadigen (Finkenauer e.a., 
2008; Finkenauer e.a., 2005; Hinde, 1997). En-
kele cross-sectionele studies hebben getoond 
dat het hebben van meer geheimen verband 
hield met een slechtere kwaliteit van de ou-
der-kindrelatie, in termen van steun, accepta-
tie en betrokkenheid van ouders (Finkenauer 
e.a., 2005; Frijns e.a., 2005). We zullen in deze 
studie daarom onderzoeken wat een toename 
van geheimen kan betekenen voor de kwali-
teit van de relatie tussen ouder en adolescent.

Relaties met anderen spelen een essenti-
ele rol in de ontwikkeling van meiden, terwijl 
dit minder belangrijk is voor jongens. Meisjes 
zijn, ten opzichte van jongens, meer afhanke-
lijk van de relatie met hun ouders en hebben 
meer behoefte aan steun van ouders (bijv. 
Chodorow, 1978; Geuzaine e.a., 2000; Ryan 
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& Lynch, 1989). Empirische studies laten dan 
ook zien dat ouder-kindrelaties met dochters 
gekenmerkt worden door meer reciprociteit 
en door meer intimiteit dan relaties met 
zoons (Youniss & Smollar, 1985). Het tweede 
doel van deze studie is om te onderzoeken 
wat het effect is van het hebben van gehei-
men op de kwaliteit van ouder-kindrelaties 
voor jongens en meisjes.

Overzicht studie

Samengevat onderzoekt deze 4-jarige lon-
gitudinale studie of het normaal is dat jon-
geren steeds meer geheimhouden voor hun 
ouders, en wat de consequenties hiervan zijn 
voor de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. 
We verwachten dat het aantal geheimen dat 
jongeren voor hun ouders hebben toeneemt 
in de adolescentie, en dat deze toename bij 
jongens sneller verloopt dan bij meisjes. Ver-
der hypothetiseren we dat geheimen de kwa-
liteit van de ouder-kindrelatie op den duur 
verslechteren. Zonder dat a priori hypothe-
sen kunnen worden opgesteld door gebrek 
aan eerder onderzoek, exploreren we of dit 
verband tussen geheimen en relatiekwaliteit 
verschilt voor jongens en meisjes.

Methode

Steekproef

Data van de huidige studie kwamen voort uit 
een longitudinale studie onder 938 Neder-
landse jongeren, CONfl ict And Management 
Of RElationships (CONAMORE) genaamd 
(Meeus e.a., 2002). Adolescenten namen vijf 
achtereenvolgende jaren deel aan vragenlijst-
afnames op school. Daarnaast werden 656 
Nederlandse tweeoudergezinnen uitgenodigd 
voor additionele huisbezoeken vanaf het twee-
de jaar van de studie. Deze uitnodiging werd 
door 401 gezinnen geaccepteerd. Vanwege fi -
nanciële restricties op de studie werden hier-
uit 323 willekeurige gezinnen geselecteerd. Bij 
aanvang van de familiebezoeken waren nog 

309 families een tweeoudergezin, en deze fami-
lies werden in de huidige studie meegenomen. 
Vier jaarlijkse meetronden (T1 tot T4) waren 
beschikbaar van deze gezinnen. Op T1 had-
den de adolescenten een gemiddelde leeftijd 
van 13.2 (SD = 0.51) en zaten ze in het tweede 
jaar van de middelbare school. De steekproef 
bestond uit 149 jongens en 160 meisjes.

Procedure

Voor de studie kregen adolescenten van de 
deelnemende middelbare scholen en hun ou-
ders schriftelijke informatie toegezonden over 
de studie, waarna ze schriftelijk voor deelname 
tekenden. Tijdens de jaarlijkse school- en huis-
bezoeken namen getrainde onderzoeksassis-
tenten vragenlijsten af, voorzien van geschre-
ven instructies. Jaarlijks kregen gezinnen 25 
euro voor hun deelname en jongeren kregen 
10 euro voor deelname aan schoolafnames.

Meetinstrumenten

De mate waarin jongeren geheimen bewaren 
voor hun ouders werd met adolescenten 
rapportages gemeten. Daartoe werden twee 
items uit een 5-item ‘child disclosure’ schaal 
gebruikt (Stattin & Kerr, 2000), namelijk 
‘Heb je veel geheimen voor je ouders over wat 
je doet in je vrije tijd?’en ‘Verberg je veel voor 
je ouders over wat je ’s avonds en in het week-
end doet?’ Vragen werden gescoord op een 
5-punt Likert schaal van 1 (nooit) tot 5 (vaak). 
De correlaties tussen deze items lagen tussen 
de r = .60 en r = .64 over de meetronden (α tus-
sen .67 en .77). De validiteit van deze 2-item 
schaal is uitvoerig bediscussieerd door Frijns 
en collega’s (Frijns e.a., 2010).

Daarnaast rapporteerden adolescenten 
jaarlijks over de relatiekwaliteit met hun ouders, 
gebruikmakend van een 12-item subschaal 
van de Network of Relationships Inventory 
(NRI – Furman & Buhrmester, 1985). Op een 
5-punt schaal (1 = weinig of niet tot 5 = meer 
kan niet) konden de adolescenten aangeven in 
welke mate ze steun van hun vader en moeder 
kregen. Een voorbeelditem is ‘Bewondert en 
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respecteert je moeder/vader je?’ De correlaties 
tussen rapportages over vaders en moeders 
waren sterk (r = .71 tot r = .77 over de meet-
ronden) en daarom hebben we scores over 
vaders en moeders gemiddeld. Deze samen-
gestelde maat had een hoge betrouwbaarheid 
in elke meting (α = .82 tot α = .91).
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FIGUUR 1 Sekseverschillen bij een lineaire 
toename van geheimen voor ou-
ders

Uitval

We hebben getoetst of er onwillekeurige uit-
val van respondenten plaatsvond, door onze 
gezinssteekproef (n = 309) te vergelijken met 
adolescenten uit Nederlandse tweeouderge-
zinnen die uitsluitend deelnamen aan school-
afnames (n = 347). We vonden geen verschillen 
in leeftijd, sekse, of opleidingsniveau van va-

ders. Moeders in onze steekproef waren echter 
iets hoger opgeleid dan moeders in de referen-
tiesteekproef, wat suggereert dat we een rela-
tief hoogopgeleide steekproef hadden.

Resultaten

Ontwikkeling van geheimen

Tabel 1 toont het gemiddelde niveau van 
geheimen voor ouders en kwaliteit van de 
ouder-kindrelatie over vier jaar. Jongens rap-
porteerden iets meer geheimen dan meisjes 
op 16-jarige leeftijd (F(1, 299) = 4.53, p = .03, 
η2 = .02). Er waren echter geen sekseverschil-
len in relatiekwaliteit met ouders.

De ontwikkeling van geheimen voor ou-
ders werd getest met een Latent Groei Model. 
Figuur 1 laat de ontwikkeling van geheimen 
voor ouders zien tussen 13 en 16 jaar. Zowel 
voor jongens als voor meisjes was de toename 
in het aantal geheimen dat ze voor ouders 
hadden signifi cant. De gemiddelde toename 
per jaar was 0.18 (p < .001) voor jongens en 
0.09 (p < .001) voor meisjes. In de lijn der ver-
wachting vonden we dat de toename in het 
aantal geheimen bij jongens signifi cant snel-
ler was dan bij meisjes (∆χ2(1) = 9.91; p < .01).

Deze bevindingen tonen dus het gemiddeld 
genomen normaal is dat jongens en meis-
jes een toenemend aantal geheimen hebben 
voor hun ouders in de adolescentie, en dat 
deze toename sterker is bij jongens.

TABEL 1 Gemiddelden en standaardafwijkingen van de variabelen geheimen en relatiekwa-
liteit

T1 T2 T3 T4

Variabele Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes

Geheimen Gem. 1.68 1.75 1.93 1.92 2.03 1.91 2.23 2.05

SD .69 .67 .73 .74 .70 .66 .68 .79

Relatiekwaliteit Gem. 3.55 3.61 3.52 3.55 3.41 3.47 3.41 3.48

SD .53 .57 .59 .58 .57 .63 .53 .61
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Geheimen voor ouders en kwaliteit 
van ouder-kindrelatie

Longitudinale verbanden tussen geheimen 
en relatiekwaliteit werden getoetst met een 
structureel vergelijkingsmodel met kruispa-
den (voor een introductie in dergelijke mo-
dellen, zie Kline, 2005). Dit model bestond 
uit vier metingen van adolescentgerappor-
teerde geheimen en relatiekwaliteit en ver-
banden hiertussen (Figuur 2).

Zonder te diep in te gaan op de exacte 
specifi caties van dit model, bevat het model 
zowel associaties op één tijdstip (T1-T4 ver-
banden) als effecten over tijd (kruispaden). 
Het T1 verband kan worden geïnterpreteerd 
als een gewone correlatie. De kruispaden la-
ten zien of er een effect is van T1 geheimen 
op T2 relatiekwaliteit, gecorrigeerd voor het 
effect dat T1 relatiekwaliteit heeft op T2 ge-
heimen, en vice versa. De kruispaden tonen 
dus effecten over tijd.

De resultaten van dit model tonen dat er bij 
meisjes een signifi cante associatie was tus-
sen het hebben van meer geheimen op T1 en 
een slechtere ouder-kindrelatiekwaliteit op 
T1. Daarnaast was het aantal geheimen een 
voorspeller van de relatiekwaliteit een jaar la-
ter, en voorspelde relatiekwaliteit het aantal 
geheimen dat meisjes een jaar later hadden 
(Tabel 3). Bij jongens vonden we deze verban-
den daarentegen niet.

Tezamen tonen deze bevindingen dat 
het hebben van geheimen bij meisjes voor-
speld wordt door en een voorspeller is van 
een slechtere relatiekwaliteit met ouders, 
terwijl dit verband bij jongens niet werd ge-
vonden.

Discussie

Deze 4-jarige longitudinale studie onderzocht 
de normatieve ontwikkeling van geheimen 
voor ouders bij jongens en meisjes tussen de 
13 en 16. We vonden een duidelijke toename 
in de mate waarin jongeren geheimen heb-
ben voor hun ouders, wat bevestigt dat het 
gemiddeld genomen een normatief proces is 
dat jongeren dingen gaan achterhouden voor 
hun ouders. Deze toename in het aantal ge-
heimen was sterker bij jongens dan bij meis-
jes. Bovendien werden voor meisjes duidelijke 
verbanden aangetoond tussen meer geheimen 
en een slechtere relatiekwaliteit met ouders. 
Voor jongens werden zulke verbanden niet 
gevonden. De discussie richt zich op differen-
tiële ontwikkelingsprocessen voor jongens en 
meisjes en de implicaties dit die onderzoek 
kan hebben voor de pedagogische praktijk.

Normatieve ontwikkeling van 
geheimen voor ouders

Jongeren hebben steeds meer behoefte aan 
autonomie en onafhankelijkheid en ze stel-
len striktere grenzen omtrent welke informa-
tie ze als privé beschouwen en ze dus niet met 
hun ouders willen delen (Finkenauer e.a., 
2008; Keijsers e.a., 2009a; Petronio, 2002; 
Youniss & Smollar, 1985). Geen wonder dat 
veel ouders aangeven dat ze het moeilijk vin-
den om adolescenten op te voeden (De Jongh 
& Vlek, 2009). Meer begrip van normatieve 
ontwikkelingsprocessen zou ouders kunnen 
helpen dit proces te begrijpen en de confl ic-
ten met jongeren te vermijden of een plek te 
geven. Deze studie is de eerste longitudinale 

T1 
Relatiekwaliteit  

T1 Geheimen T2 Geheimen T3 Geheimen T4 Geheimen 

T2 
Relatiekwaliteit  

T3 
Relatiekwaliteit  

T4 
Relatiekwaliteit  

FIGUUR 2 Structureel vergelijkingsmodel met 4 metingen van geheimen en relatiekwaliteit
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studie die aantoont dat het normatief is dat 
jongeren meer geheimen gaan houden tussen 
de 13 en de 16 jaar. Het is dus belangrijk dat 
ouders van adolescenten bewust zijn van het 
feit dat het een normaal proces is dat jongeren 
meer geheim gaan houden voor hen. Ouders 
lijken weinig te kunnen doen aan deze ont-
wikkeling, en zouden het zeker niet moeten 
opvatten als een gebrek aan opvoedkundige 
vaardigheden. Recente studies laten zien dat 
jongeren en ouders weliswaar minder praten 
met elkaar in de middenadolescentie, maar 
dat de relatie zich ook weer herstelt naarmate 
jongeren meer volwassen worden (De Goede 
e.a., 2009; Keijsers e.a., 2009b). Ouders zou-
den dus moeten proberen te accepteren dat 
jongeren wel eens geheimen bewaren.

Tegelijkertijd hangt een te snelle toename 
van het aantal geheimen samen met meer 
delinquentie en depressie (Frijns e.a., 2005; 
Laird & Marrero, 2010). Ouders zouden dus 
moeten proberen te stimuleren dat de ado-
lescent vrijwillig dingen deelt, bijvoorbeeld 

door interesse te tonen en gezamenlijke vrije 
tijdsbesteding (zie ook, Keijsers e.a., 2009a; 
Stattin & Kerr, 2000). Immers, het wordt niet 
langer als functioneel gezien in de opvoe-
ding om geheime informatie op te eisen. Dit 
leidt vaak tot gevoelens van over-controle bij 
adolescenten, wat kan leiden tot confl icten 
en slechtere relatiekwaliteit en tot meer de-
linquentie in goed functionerende gezinnen 
(Hawk e.a., 2009; Keijsers e.a., 2009b).

Geheimen en slechte 
ouder-kindrelaties

Deze studie toonde ook dat het hebben van 
geheimen door meisjes de relatiekwaliteit 
met ouders negatief beïnvloedt. Dit seksever-
schil kan te maken hebben met het verschil 
tussen dochter-ouderrelaties en zoon-ouder-
relaties. Meisjes hebben een veel intiemere 
relatie met hun ouders dan jongens en zijn 
meer afhankelijk van de emotionele steun 

TABEL 3 Verbanden tussen Geheimen en Ouder-Kindrelatiekwaliteit bij Jongens en Meisjes

Jongens Meisjes

Parameter B SE β B SE β

T1 tot T4 associaties

T1 Geheimen ↔ T1 Relatiekwaliteit -.03a .03 -.09 -.17b .04 -.44***

T2 Geheimen ↔ T2 Relatiekwaliteit -.02 .01 -.05* -.03 .01 -.06*

T3 Geheimen ↔ T3 Relatiekwaliteit -.02 .01 -.06* -.03 .01 -.06*

T4 Geheimen ↔ T4 Relatiekwaliteit -.02 .01 -.06* -.03 .01 -.05*

Kruispaden (Verbanden over Tijd)

T1 Geheimen → T2 Relatiekwaliteit -.01 a .03 -.01 -.09 b .03 -.10**

T2 Geheimen → T3 Relatiekwaliteit -.01 a .03 -.01 -.09 b .03 -.10**

T3 Geheimen → T4 Relatiekwaliteit -.01 a .03 -.01 -.09 b .03 -.09**

T1 Relatiekwaliteit → T2 Geheimen -.09 a .05 -.06 -.25 b .05 -.19***

T2 Relatiekwaliteit → T3 Geheimen -.09 a .05 -.07 -.25b .05 -.22***

T3 Relatiekwaliteit → T4 Geheimen -.09 a .05 -.08 -.25 b .05 -.20***

Noot. Binnen rijen zijn waarden met verschillende subscripts signifi cant verschillend voor jongens en meisjes. 
B = ongestandaardiseerde schatting, SE = Standard Error, β = gestandaardiseerde schatting (vergelijkbaar met 
regressiecoëffi ciënt). * p < .05. ** p < .01. *** p < .001
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van ouders dan jongens (Geuzaine e.a., 2000; 
Ryan & Lynch, 1989). Geheimen zijn relatief 
onschuldig in afstandelijke relaties, maar 
kunnen juist in intieme relaties een afstand 
creëren tussen partners en de relatie bescha-
digen, omdat het hebben van geheimen in een 
hechte relatie niet normatief is (Vangelisti, 
1994). Het lijkt er dus op dat geheimen bij 
meisjes kunnen worden beschouwd als het 
resultaat van een slechtere relatie met ouders 
een jaar eerder, maar ook als een voorspel-
ler van een slechtere relatie een jaar later. Bij 
jongens lijkt het hebben van geheimen voor 
ouders echter geen indicatie te zijn van pro-
blemen in de ouder-kindrelatie.

Vooral bij meisjes zouden ouders dus 
bedacht moeten zijn als hun dochters veel 
informatie gaan geheimhouden. Het kan de 
onderlinge relatie beschadigen, en hierdoor 
kunnen meiden minder gebruik maken van 
de steun van ouders. Uit eerder onderzoek is 
gebleken dat ouders die vermoeden dat hun 
kind veel geheimen voor ze heeft, zich afstan-
delijker gaan gedragen ten opzichte van hun 
kind (Finkenauer, Frijns, Engels, & Kerkhof, 
2005). Ouders zouden er, met name bij hun 
dochters, dus voor moeten waken dat ze hun 
kind blijven steunen. Veel steun van ouders 
hangt op zijn beurt weer samen met minder 
depressie en minder delinquentie (Meeus e.a., 
2004; Petersen e.a., 1991). Echter, de resulta-
ten tonen ook dat bij meisjes geheimen kun-
nen worden voorkomen als ouders blijven 
investeren in een goede relatiekwaliteit. Een 
betere relatiekwaliteit voorspelde immers 
minder geheimen een jaar later.

Limitaties

Deze vierjarige studie was naar ons beste we-
ten de eerste studie die de normatieve ont-
wikkeling van geheimen voor ouders en de 
gevolgen die geheimen hebben voor de kwali-
teit van de ouder-kindrelatie met behulp van 
longitudinale data in kaart heeft gebracht. 
De studie heeft echter ook zijn beperkingen, 
die we niet onbesproken zullen laten. Ten 
eerste hadden we in onze dataset de beschik-
king over slechts twee items voor geheimen. 

Ondanks dat een eerdere studie (Frijns e.a., in 
druk) liet zien dat deze 2-item schaal voldoen-
de divergente validiteit heeft, is er echter geen 
goede manier om de interne validiteit van een 
2-item schaal te bepalen. Bovendien was het 
domein van geheimen in deze studie beperkt 
tot vrijetijdsbesteding. Dit is een belangrijk 
domein in de beleving van jongeren rich-
ting meer autonomie en onafhankelijkheid. 
Studies door Smetana en collega’s (Smetana 
e.a., 2006; Smetana e.a., 2009) hebben echter 
ook laten zien dat het aantal geheimen kan 
variëren tussen verschillende domeinen, zo-
als school, vriendengroep en het persoonlijke 
domein. In vervolgstudies zou dus een uitge-
breidere maat voor geheimen moeten worden 
gebruikt, waarbij verschillende domeinen 
worden meegenomen. Ten tweede rappor-
teerden jongeren over geheimen die ze had-
den voor beide ouders, terwijl communicatie 
in een moeder-kindrelatie verschilt van com-
municatie in een vader-kindrelatie (Keijsers 
e.a., 2009b; Waizenhofer e.a., 2004; Youniss 
& Smollar, 1985). Onze bevindingen kunnen 
dus niet worden gegeneraliseerd naar speci-
fi eke ouder-kinddyades.

Ondanks deze beperkingen zijn we van 
mening dat deze studie een goede eerste po-
ging was om de normatieve ontwikkeling en 
consequenties van geheimen te onderzoe-
ken. We vonden dat het zowel voor jongens 
als voor meisjes normatief is dat ze meer ge-
heimen voor ouders krijgen tussen de 13 en 
16. Geheimen van jongens namen sneller toe 
dan geheimen van meisjes in de adolescentie. 
Deze informatie kan ouders helpen bij het 
begrijpen van de normatieve ontwikkeling in 
de adolescentiejaren. Bovendien vonden we 
duidelijke verbanden tussen het hebben van 
geheimen voor ouders en een slechtere kwali-
teit van de ouder-kindrelatie bij meisjes, maar 
niet bij jongens. Dit suggereert dat een hoog 
niveau van geheimen bij meisjes een voorspel-
ler en gevolg kan zijn voor problemen in de 
ouder-kindrelatie, terwijl een hoog niveau van 
geheimen bij jongens eerder lijkt samen te 
hangen met gezonde autonomieontwikkeling 
dan met relatieproblemen. Vooral bij meisjes 
zouden ouders dus waakzaam moeten zijn bij 
een te snelle toename in het aantal geheimen.
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