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Samenvatting In dit onderzoek zijn bij 307 adolescenten
(gemiddelde leeftijd 15 jaar) de longitudinale effecten van
internetgebruik op internaliserend probleemgedrag
onderzocht. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen internetgebruik gericht op communicatie (‘chatten’) en internetgebruik niet gericht op communicatie (‘surfen’). Tevens
is de modererende rol van de kwaliteit van de beste vriendschap in de effecten van internetgebruik op probleemgedrag onderzocht. De resultaten geven aan dat voor
adolescenten met een lage kwaliteit van vriendschap langer chatten minder internaliserende problemen voorspelt,
terwijl in die groep langer surfen juist meer internaliserende problemen voorspelt. De resultaten leveren ondersteuning voor de associatie tussen eerder internetgebruik
en latere toenemende of afnemende internaliserende problemen, maar kunnen niet automatisch geı̈nterpreteerd
worden in termen van causale verbanden tussen internetgebruik en latere internaliserende problemen.

Internetgebruik is ook onder adolescenten de laatste
jaren explosief gestegen. De enorme popularisering van
het medium geeft aan dat jonge mensen internet kennelijk waarderen als een verrijking van hun leven. Toch is er
ook sprake van een toenemende zorg over de mogelijke
negatieve effecten van internetgebruik op het welzijn van
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adolescenten. Uit onderzoek is gebleken dat er inderdaad een mogelijk verband is tussen internetgebruik en
internaliserende problemen (zie bv. Caplan, 2003;
Gross, Juvonen, & Gable, 2002; Kraut e.a., 1998). De
onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan leveren echter
nogal tegenstrijdige resultaten op. Enkele cross-sectionele vragenlijstonderzoeken vonden dat meer internetgebruik samenhangt met meer internaliserende
problemen bij adolescenten (Cooper, 2006) en volwassenen (Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003; Caplan,
2003; Nie & Erbring, 2000; Weiser, 2001). Een verklaring voor deze bevindingen is dat internetgebruik individuen van hun sociale activiteiten berooft en het
moeilijker maakt sociale relaties te ontwikkelen en in
stand te houden (Subrahmanyam, Greenfield, Kraut, &
Gross, 2001). Er zijn echter ook enkele onderzoeken die
suggereren dat internetgebruik positieve effecten heeft.
Twee cross-sectionele vragenlijstonderzoeken vonden
dat internetgebruik onder studenten direct (Morgan &
Cotten, 2003) en indirect via een verhoging van ervaren
zelfwaarde (LaRose, Eastin, & Gregg, 2001) gerelateerd
is aan minder depressie. Tevens werd gevonden dat
internetgebruik kan leiden tot het vormen van ‘online
relaties’, en daarmee ook tot meer sociale steun (Nie &
Erbring, 2000; Wellman, Quan-Haase, Witte, & Hampton, 2001; Wolak, Mitchell, & Finkelhor, 2003). Het
voorlopig enige longitudinale onderzoek in dit veld
(Kraut e.a., 1998) toonde aan dat adolescenten en volwassenen die voor het eerst het internet gebruikten over
een periode van acht tot twaalf maanden meer depressie
en eenzaamheid gingen rapporteren als zij langer internetten. In een follow-up onderzoek één jaar later (Kraut
e.a., 2002) werden deze verbanden echter niet meer
gevonden. Samengevat leveren bestaande onderzoeken
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naar verbanden tussen internetgebruik en internaliserende problemen een inconsistent beeld op.
In voorgaande onderzoeken wordt internetgebruik
meestal geoperationaliseerd als internetgebruik in het
algemeen. Verschillende typen internetactiviteiten reflecteren echter verschillende motivaties om het internet te
gebruiken en zouden, afhankelijk van de sociale aard van
de motivatie, zowel positieve als negatieve effecten kunnen hebben op het welzijn (Morgan & Cotten, 2003;
Subrahmanyam e.a., 2001). ‘Surfen’ kan beschreven worden als internetten zonder communicatieve doeleinden en
zou geassocieerd kunnen zijn met meer internaliserende
problemen, omdat surfen meestal plaatsvindt in een geı̈soleerde setting (Morgan & Cotten, 2003). De afgelopen
jaren is een specifiek soort internetgebruik die gericht is
op communicatie, het zogenaamde Instant Messaging
(‘chatten’), vooral onder jongeren steeds populairder
geworden. Chatten bestaat uit het direct verzenden van
berichten naar personen die uitgenodigd zijn voor een
online conversatie. Doordat chatten een dyadisch, direct
en privaat karakter heeft, zou chatten het ontstaan en
behoud van online sociale contacten kunnen bevorderen,
en hierdoor indirect kunnen leiden tot minder internaliserende problemen. Recente onderzoeken uit de Verenigde Staten (Gross e.a., 2002), Canada (Hampton &
Wellman, 2001) en Nederland (Sikkema, 2005) hebben
aangetoond dat adolescenten regelmatig online gaan en
relatief veel tijd besteden aan chatten met leeftijdgenoten.
Een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek onder eerstejaarsstudenten toonde aan dat langer surfen gerelateerd was aan meer depressieve gevoelens, terwijl langer
chatten gerelateerd was aan minder depressieve gevoelens (Morgan & Cotten, 2003). Deze resultaten duiden
erop dat het zowel methodologisch als conceptueel
belangrijk is om een onderscheid te maken tussen surfen
en chatten wanneer gekeken wordt naar de verbanden
tussen internetgebruik en internaliserende problemen.
Dit onderscheid zou de inconsistente resultaten die
gevonden zijn in voorgaand onderzoek over internetgebruik en internaliserende problemen kunnen verklaren.
Het huidige onderzoek zal de longitudinale associaties
tussen communicatief internetgebruik (chatten) versus
non-communicatief internetgebruik (surfen) en internaliserende problemen onderzoeken. Omdat vooral adolescenten het internet veelvuldig gebruiken en zij daardoor
eerder gevoelig zouden kunnen zijn voor eventuele effecten van internetgebruik (Cooper, 2006; Gross e.a., 2002),
richt dit onderzoek zich op de longitudinale effecten van
internetgebruik en internaliserende problemen bij adolescenten. Het huidige onderzoek zal zich niet richten op
de effecten van internaliserende problemen op internetgebruik. Aan de hand van dit onderzoek kunnen daarom
geen definitieve uitspraken gedaan worden over de
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unidirectionele richting van het verband tussen internetgebruik en internaliserende problemen en over causale effecten van internet gebruik op internaliserende
problemen.
Onze eerste hypothese betreft de tegengestelde effecten
van verschillende typen internetgebruik op internaliserende problemen. We verwachten dat langer surfen
cross-sectioneel en longitudinaal gerelateerd is aan meer
internaliserende problemen, terwijl langer chatten crosssectioneel en longitudinaal gerelateerd is aan minder
internaliserende problemen.
De effecten van internetgebruik op het welzijn van
adolescenten kunnen echter afhankelijk zijn van het bredere sociale netwerk waarin de adolescent zich bevindt.
Twee hypotheses zijn relevant in deze context. De richget-richer-hypothese stelt dat jongeren die sterke banden
hebben met vrienden vooral profijt hebben van het internetgebruik, aangezien zij het internet kunnen gebruiken
als medium om meer vrienden toe te voegen aan hun
bestaande, reeds uitgebreide sociale netwerk (Kraut e.
a., 2002; Peter, Valkenburg, & Schouten, 2005). De sociale compensatie-hypothese stelt juist dat jongeren die
moeite hebben met het vinden en onderhouden van
vriendschappen buiten de onlinewereld profijt zullen
hebben van chatten, omdat deze vaak verlegen en terughoudende jongeren het internet als een relatief veilige
plaats ervaren om sociale relaties te exploreren (Campbell, Cumming, & Hughes, 2006; Kraut e.a., 1998; Walther, 1996).
Kraut en anderen (2002) onderzochten de effecten van
internetgebruik op het welzijn van adolescenten en volwassenen, waarbij ze onderscheid maakten tussen introverte en extraverte individuen. Over een periode van acht
tot twaalf maanden ondervonden extraverte personen
die meer tijd aan internet gebruik besteedden een toename in zelfwaardering en afnames in depressie, negatieve gevoelens en eenzaamheid. Bij introverte personen
die veel internetten werd daarentegen juist een afname in
welzijn gevonden. Deze resultaten leveren ondersteuning
voor de ‘rich-get-richer’-hypothese. Extraverte personen
zouden meer profijt kunnen hebben van internetten dan
introverte personen vanwege hun betere sociale vaardigheden (Hamburger & Ben-Artzi, 2000). Een Nederlands
onderzoek vond echter dat bij jongeren van negen tot
achttien jaar een toename in internetgebruik het ontstaan
van onlinerelaties bevorderde voor zowel extraverte als
introverte personen, mits de laatstgenoemden aangaven
dat zij meer internetten om hun sociale vaardigheden te
bevorderen (Peter e.a., 2005). Dit onderzoek levert dus
bewijs voor zowel de sociale compensatie-hypothese als
de ‘rich-get-richer’-hypothese: adolescenten met goede
en minder goede sociale vaardigheden hebben profijt
van internetgebruik.
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Deze voorgaande onderzoeken zijn gericht op de rol
van individuele kenmerken in de associaties tussen internetgebruik en internaliserende problemen. Verschillende
theorieën met betrekking tot de verbanden tussen internetgebruik en internaliserende problemen van adolescenten benadrukken de rol van leeftijdgenoten in deze
verbanden (Gross e.a., 2002; Kraut e.a., 1998; McKenna
& Bargh, 1999), maar voorgaande onderzoeken hebben
de rol van vriendschappen in de verbanden tussen internetgebruik en internaliserende problemen nog niet direct
onderzocht.
Dit onderzoek richt zich op de modererende rol van
een voor adolescenten belangrijk aspect van de echte
‘off-line’ sociale context, namelijk de kwaliteit van de
beste vriendschap. Twee contrasterende hypotheses
voortkomend uit de ‘rich-get-richer’-theorie en de sociale compensatietheorie worden getoetst. Indien alleen
onder adolescenten met een hoge kwaliteit van vriendschap langer chatten voorspellend is voor minder internaliserende problemen, wordt ondersteuning gevonden
voor de ‘rich-get-richer’-hypothese. Indien alleen onder
adolescenten met een lage kwaliteit van vriendschap
langer chatten voorspellend is voor minder internaliserende problemen, wordt ondersteuning gevonden voor
de sociale compensatie-hypothese. Mogelijke verschillen in de verbanden tussen tijd gespendeerd aan surfen
en internaliserende problemen voor adolescenten met
een lage kwaliteit van vriendschap en adolescenten met
een hoge kwaliteit van vriendschap zullen ook worden
onderzocht.

Methode
Respondenten
De respondenten van dit onderzoek werden geselecteerd
uit het jongste cohort adolescenten van het CONflict
And Management Of RElationships onderzoek (CONAMORE) (Meeus e.a., 2004). CONAMORE is een longitudinaal onderzoek dat de relaties van Nederlandse
adolescenten met hun ouders en leeftijdgenoten en hun
emotionele welbevinden onderzoekt. De adolescenten
vulden jaarlijks vragenlijsten in op school. Voor de eerste
meting ontvingen alle Nederlandse jongeren thuis een
uitnodiging om mee te doen aan de gezinssteekproef. Er
gingen 491 gezinnen akkoord met deze deelname. Omdat
alleen tweeoudergezinnen konden participeren, werden
90 eenoudergezinnen niet geselecteerd om mee te doen.
Dit criterium van enkel tweeoudergezinnen had te maken
met het grootschaligere onderzoek waarvan dit onderzoek een onderdeel is. Van de overgebleven 401 gezinnen
werden 323 gezinnen willekeurig gekozen om vanaf

13

Kind en adolescent (2007) 28:52–60

‘wave 2’ in het onderzoek te participeren. Vragenlijsten
die in dit onderzoek worden gebruikt werden tijdens
‘wave 4’ en ‘wave 5’ deels thuis (internetgebruik) en
deels op school (depressie, angst, kwaliteit beste vriendschap) verzameld. De respondenten die vragen niet volledig hadden ingevuld werden uit het databestand
verwijderd, wat resulteerde in 307 adolescenten met complete data (de uitval van respondenten van ‘wave 4’ naar
‘wave 5’ was minder dan 1%). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen adolescenten die de
vragenlijsten zowel thuis als op school volledig hadden
ingevuld (N = 307) en adolescenten die dit niet hadden
gedaan (N = 331) met betrekking tot sekse, etniciteit, en
leeftijd tijdens ‘wave 4’ (chi-kwadraat analyses en t-toetsen). Een MANOVA toonde aan dat er geen verschillen
waren tussen deze groepen met betrekking tot depressie,
angst en kwaliteit van de beste vriendschap tijdens ‘wave
4’: F (3, 634) = 1.09, p > .10. Vanaf dit punt wordt
gerefereerd aan ‘wave 4’ als tijdstip 1 en aan ‘wave 5’
als tijdstip 2.
Van de 307 adolescenten waren 150 jongens (48.8%).
Op het eerste tijdstip was de gemiddelde leeftijd 15.5 jaar
(met een spreiding van 14 tot en met 17 jaar, SD = 0.6).
De meeste adolescenten hadden een Nederlandse etniciteit (99.3%). Van de adolescenten bezocht 51% het vwo,
34% het havo en 15% het vmbo.
Procedure
De respondenten waren afkomstig van twaalf middelbare scholen uit Utrecht en omgeving. De ouders en
respondenten kregen een brief waarin de doelen van het
onderzoek werden omschreven. De respondenten kregen
de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken als ze
niet mee wilden doen aan het onderzoek. Minder dan 1%
besloot niet mee te doen aan het onderzoek. De adolescenten vulden in de klas na schooltijd een serie vragenlijsten in. Tevens namen interviewers additionele
vragenlijsten bij de adolescenten thuis af. Anonimiteit
van de gegevens werd expliciet gegarandeerd. Na elke
afname kregen de families E 27,- voor deelname. De
adolescenten ontvingen E 10,- extra voor het invullen
van de vragenlijst op school.
Instrumenten
Depressie
Depressie werd gemeten met de Children’s Depression
Inventory (CDI), die wordt gebruikt voor het screenen
van (subklinische) depressieve symptomen bij kinderen
en adolescenten (Kovacs, 1992). De CDI bestaat uit 27
items, zoals ‘ik ben de hele tijd verdrietig’. De
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respondenten gaven op een driepuntsschaal aan in hoeverre ze het eens waren met de stellingen (van ‘niet
waar’, ‘een beetje waar’ tot ‘erg waar’). De betrouwbaarheden van de CDI op tijdstip 1 en tijdstip 2 waren
respectievelijk .91 en .88.
Angst
Angst werd gemeten met de gereviseerde versie van de
Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders
(SCARED-R; Muris & Steerneman, 2001). In dit onderzoek
werden vijf van de acht subschalen gebruikt. Deze schalen bestaan in totaal uit 38 items, zoals ‘Ik maak me
zorgen over de toekomst’. Respondenten gaven op een
driepuntsschaal aan in hoeverre ze het eens waren met de
stellingen (van ‘bijna nooit’, ‘soms’ tot ‘vaak’). Een SCARED-R-totaalscore werd berekend door de scores op de
afzonderlijke items op te tellen. Eerder onderzoek heeft
uitgewezen dat dit een valide maat oplevert voor angst in
een niet-klinische adolescente steekproef (Hale, Raaijmakers, Muris, & Meeus, 2005). De betrouwbaarheden
van de SCARED-R op tijdstip 1 en tijdstip 2 waren respectievelijk .87 en .90.
Internetgebruik
De respondenten vulden in hoe vaak ze per week surfen
en chatten. Tevens vulden ze in hoe lang ze gemiddeld
surfen en chatten op een schaal lopend van ‘korter dan
een half uur’, ‘een half uur tot een uur’, ‘langer dan een
uur’ tot ‘langer dan twee uur’. De totale tijd die gespendeerd werd aan surfen en chatten werd berekend door de
frequentie van het surfen en chatten met respectievelijk
de duur van het surfen en chatten te vermenigvuldigen.
Kwaliteit van de beste vriendschap
De kwaliteit van de beste vriendschap werd gemeten met
de tevredenheidsschaal van de Investment Model Scale
(Rusbult, Martz, & Agnew, 1998). Deze schaal bestaat
uit vier items, zoals ‘ik ben tevreden over de relatie met
mijn beste vriend(in)’. Respondenten gaven op een vijfpunts Likertschaal aan in hoeverre ze het eens waren met
de stellingen (van ‘klopt helemaal niet’ tot ‘klopt helemaal’). Betrouwbaarheden van de tevredenheidsschaal
op tijdstip 1 en tijdstip 2 waren respectievelijk .89 en .92.
Statistische analyse
Om de effecten van internetgebruik op internaliserende
problemen te onderzoeken werd een hybride model
getest in Amos (Arbuckle, 1997) (zie figuur 1). Scores
op de depressie- en angstschalen werden gebruikt als
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indicatoren voor de latente variabele internaliserende
problemen op tijdstip 1 en tijdstip 2. De ladingen van
de indicatoren op de latente factor internaliserende problemen op tijdstip 1 werden gelijk gesteld aan de corresponderende ladingen op die factor op tijdstip 2.
Correlaties op tijdstip 1 werden berekend tussen tijd
gespendeerd aan surfen, tijd gespendeerd aan chatten
en internaliserende problemen. Tijd gespendeerd aan
surfen en chatten op tijdstip 1 werden gebruikt om
internaliserende problemen op tijdstip 2 te voorspellen,
daarbij controlerend voor de stabiliteit van internaliserende problemen en alle correlaties op tijdstip 1.
Om de modererende rol van tevredenheid met de beste
vriendschap in de associaties tussen surfen en chatten en
internaliserende problemen te onderzoeken, werden de
scores op tevredenheid in drie (bijna) gelijke groepen
ingedeeld. Op deze wijze ontstond er een groep met lage
(N = 102), middelmatige (N = 103), en hoge (N = 102)
kwaliteit van vriendschap. In multipele groepsanalyses
werden verschillen tussen deze drie groepen in de correlaties op het eerste tijdstip alsmede de longitudinale associaties tussen de tijd gespendeerd aan surfen en chatten
met internaliserende problemen onderzocht. De groep
met middelmatige kwaliteit van vriendschap werd als
referentiegroep gebruikt om met behulp van kritieke
verschilratios te toetsen of er verschillen tussen de groep
met hoge kwaliteit van vriendschap en de groep met
middelmatige kwaliteit van vriendschap en tussen de
groep met lage kwaliteit van vriendschap en de groep
met middelmatige kwaliteit van vriendschap waren.
Als alleen in de groep met hoge kwaliteit van vriendschap tijd gespendeerd aan chatten minder internaliserende problemen voorspelt, wordt de ‘rich-get-richer’hypothese bevestigd. Als alleen in de groep met lage
kwaliteit van vriendschap tijd gespendeerd aan chatten
minder internaliserende problemen voorspelt, wordt de
sociale compensatie-hypothese bevestigd.

Resultaten
In tabel 1 staan de beschrijvende resultaten van internetgebruik en internaliserende problemen voor de gehele
steekproef en voor de groepen met een lage, middelmatige en hoge kwaliteit van vriendschap. Een MANOVA (F (8,
590) = 3.23, p < .01) toonde een significant verschil aan
tussen de groepen met lage, middelmatige en hoge kwaliteit van vriendschap in gemiddeld internetgebruik. Bonferoni post-hoc tests lieten zien dat adolescenten met een
lage kwaliteit van vriendschap significant (p < .05) minder tijd spendeerden aan chatten dan adolescenten met
een hoge kwaliteit van vriendschap.
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Figuur 1 1 Sructural Equation
Model van internetgebruik en
internaliserende problemen
T1 = tijdstip 1, T2 = tijdstip 2

Tabel 1 Beschrijvende statistiek van internetgebruik en internaliserende problemen voor adolescenten met lage, middelmatige en hoge
kwaliteit van de beste vriendschap
Gemiddelde (SD)
Totaal
Laag
Middelmatig
Hoog
(n = 102)
(n = 103)
(n = 102)
(N= 307)
T1 Chatten
8.22 (4.83)
7.37 (4.52)a
8.03 (4.94)ab
9.20 (5.02)b
T1
T1

Surfen
Depressie

7.86 (4.28)

8.05 (4.20)a

7.67 (4.11)a

7.65 (4.41)a

1.18 (.22)

1.21 (.23)

a

a

1.23 (.25)a

a

a

1.24 (.22)

1.24 (.28)a
1.19 (.21)a

1.17 (.17)

T1

Angst

1.25 (.25)

1.26 (.23)

T2

Depressie

1.17 (.19)

1.20 (.20)a

1.14 (.18)a

a

a

Angst
1.23 (.23)
1.24 (.21)
1.21 (.24)
1.25 (.25)a
a
Verschillende letters ( ) geven significante (p < .05) verschillen aan tussen groepen met lage, middelmatige en hoge vriendschapskwaliteit; T1
= tijdstip 1, T2 = tijdstip 2
T2

In alle modellen die hierna worden besproken zijn de
ladingen van angst en depressie op de latente variabele
internaliserende problemen significant en hoog (>.86).
In alle modellen waren de GFI’s (General Fit Index) en
CFI’s (Comparative Fit Index) boven de .95 en de RMSEA’s
(Root Mean Square Error of Approximation) beneden
de .08 (zie tabel 3) wat impliceert dat de modellen een
adequate ‘fit’ hadden (Kline, 1998).

jaar. Tijd gespendeerd aan surfen en chatten zijn zowel
cross-sectioneel als longitudinaal niet gerelateerd aan
internaliserende problemen. Deze resultaten tonen aan
dat zowel internetgebruik gericht op communicatie als
internetgebruik dat niet gericht is op communicatie niet
voorspellend zijn voor internaliserende problemen van
adolescenten in het algemeen.
Kwaliteit van vriendschap als moderator

Associaties tussen internetgebruik en internaliserende
problemen
In tabel 2 (tweede kolom) staan de associaties tussen
internetgebruik en internaliserende problemen voor de
gehele steekproef. Voor internaliserende problemen werd
een hoge stabiliteit gevonden over de periode van één
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Tabel 3 toont de resultaten van de modelvergelijkingen
waarmee verschillen tussen de groepen met lage, middelmatige en hoge kwaliteit van vriendschap werden
getoetst. Omdat het vrij schatten in de verschillende
groepen van de initiële correlatie tussen tijd gespendeerd
aan surfen en tijd gespendeerd aan chatten (pad C; figuur
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Tabel 2 Vriendschapskwaliteit als moderator van de associatie tussen internetgebruik en internaliserende problemen
Totaal
Lage kwaliteit
Middelmatige/hoge
kwaliteit
(n = 102)
(n = 205)
(N= 307)
T1

correlaties

Chatten T1 ? internaliserende problemen T1
Surfen T1 ? internaliserende problemen T1
Chatten T1 ? surfen T1

-.01

-.22*a

.03b

.02

a

-.02b

.33**

a

.32**

.34**a

.86**

.83**a

.84**a

.01

-.38**a

.06b

.28**

Stabiliteit
Internaliserende problemen T1 ? internaliserende problemen T2
Cross-lagged paden
Chatten T1 ? internaliserende problemen T2

a

Surfen T1 ? internaliserende problemen T2
-.04
.29**
.08b
a
Verschillende letters ( ) geven significante (p < .05) verschillen aan tussen groepen met lage en middelmatige/hoge vriendschapskwaliteit; T1
= tijdstip 1, T2 = tijdstip 2
*

p < .05; ** p < .01

Tabel 3 Modelvergelijkingen en fitindices voor ‘geneste’ modellen met kwaliteit van de vriendschap als moderator
RMSEA
GFI
CFI
Model
?2
df
Totaal

??2

?df

1

144.9**

6

.06

.98

.97

1: volledig gerestricteerd

375.50**

36

.08

.98

.97

1a: pad A vrij geschat

375.06**

35

.08

.98

.97

1 vs. 1a

0.44

1b: pad B vrij geschat

375.21**

35

.08

.98

.97

1 vs. 1b

0.29

1

1c: pad C vrij geschat

375.28**

35

.08

.98

.97

1 vs. 1c

0.22

1

1d: pad D vrij geschat

374.94**

35

.08

.98

.97

1 vs. 1d

0.56

1

2: volledig gerestricteerd

513.53**

36

.07

.98

.97

2a: pad A vrij geschat

509.46**

35

.07

.98

.97

2 vs. 2a

4.07*

1

2b: pad A en B vrij geschat

504.05**

34

.07

.98

.97

2a vs. 2b

5.41*

1

2c: pad A, B, en C vrij geschat

499.18**

33

.07

.98

.97

2b vs. 2c

4.87*

1

Hoog versus middelmatig

Laag versus middelmatig/hoog

2d: pad A, B, C, en D vrij geschat
493.44**
32
.07
.98
.97
2c vs. 2d
5.74*
1
RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; GFI = General Fit Index; CFI = Comparative Fit Index. Laag: n = 102; Middelmatig:
n = 103; Hoog: n = 102.
p < .01. *p < .05

**

1) en het stabiliteitspad van internaliserende problemen
(pad D; figuur 1) geen significante verbetering in fit
opleverde ten opzichte van alle hierna volgende modellen
waarin deze parameters gelijk waren over de groepen,
zijn de fitindices van deze vergelijkingen niet weergegeven in tabel 3.
Wanneer de groep met hoge kwaliteit van vriendschap
met de groep met middelmatige kwaliteit van vriendschap werd vergeleken, leverde het opeenvolgend vrij
schatten van de paden A, B, E en F (zie figuur 1) geen

verbetering in fit op. Deze resultaten laten zien dat er
geen significante verschillen zijn tussen de groep met
middelmatige kwaliteit van vriendschap en de groep
met hoge kwaliteit van vriendschap in de associaties
tussen internetgebruik en internaliserende problemen.
Het opeenvolgend vrij schatten van de paden A, B, E
en F leverde echter wel telkens een significant betere fit
op wanneer de lage groep met de middelmatige groep
werd vergeleken. Omdat er verschillen werden gevonden
tussen de groep met lage kwaliteit van vriendschap en de
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groep met middelmatige kwaliteit van vriendschap, maar
niet tussen de groep met hoge kwaliteit van vriendschap
en de groep met middelmatige kwaliteit van vriendschap,
werden deze laatste twee groepen gecombineerd en werd
de groep met lage kwaliteit van vriendschap vergeleken
met de groep middelmatig tot hoge kwaliteit van vriendschap. Het vrij schatten in de twee groepen van de correlatie op tijdstip 1 tussen tijd gespendeerd aan chatten en
internaliserende problemen (pad A) en de correlatie op
tijdstip 1 tussen tijd gespendeerd aan surfen en internaliserende problemen (pad B) leverde een significant betere
fit op. Het vrij schatten van de associatie tussen tijd
gespendeerd aan chatten op het eerste tijdstip en internaliserende problemen op het tweede tijdstip (pad E)
leverde tevens een significant betere fit op. Tot slot
leverde het vrij schatten van de associatie tussen tijd
gespendeerd aan chatten op het eerste tijdstip en internaliserende problemen op het tweede tijdstip (pad F) een
significant betere fit op. Deze resultaten tonen aan dat de
groep met lage kwaliteit van vriendschap en de groep met
middelmatige/hoge kwaliteit van vriendschap significant
verschillen in zowel de initiële associaties als de longitudinale associaties van tijd gespendeerd aan chatten
en tijd gespendeerd aan surfen met internaliserende
problemen.
Tabel 2 toont de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van het model waarin deze vier paden vrij worden
geschat in de groep met lage kwaliteit van vriendschap en
de groep met middelmatige/hoge kwaliteit van vriendschap. Alleen in de groep met lage kwaliteit van vriendschap was langer chatten geassocieerd met minder
internaliserende problemen op tijdstip 1 en langer surfen
geassocieerd met meer internaliserende problemen op
tijdstip 1. Bovendien voorspelde in deze groep met lage
kwaliteit van vriendschap tijd gespendeerd aan chatten
op tijdstip 1 minder internaliserende problemen op tijdstip 2 en voorspelde tijd gespendeerd aan surfen op tijdstip 1 meer internaliserende problemen op tijdstip 2. Deze
associaties zijn gecontroleerd voor de cross-sectionele
correlaties tussen tijd gespendeerd aan chatten, tijd
gespendeerd aan surfen en internaliserende problemen
en het stabiliteitspad van internaliserende problemen.
Voor de groep met middelmatige/hoge kwaliteit van
vriendschap werden geen significante cross-sectionele
en longitudinale associaties gevonden. De kwaliteit van
de beste vriendschap modereert dus de associaties tussen
internetgebruik en internaliserende problemen: alleen
voor adolescenten die een lage kwaliteit van hun beste
vriendschap ervaren is langer chatten cross-sectioneel en
longitudinaal geassocieerd met minder internaliserende
problemen, terwijl langer surfen cross-sectioneel en longitudinaal geassocieerd is met meer internaliserende problemen. Voor adolescenten die een middelmatige tot
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hoge kwaliteit van de beste vriendschap ervaren is tijd
gespendeerd aan chatten en tijd gespendeerd aan surfen
zowel cross-sectioneel als longitudinaal niet gerelateerd
aan internaliserende problemen.

Discussie
Het huidige onderzoek richt zich op de longitudinale
verbanden tussen internetgebruik gericht op communicatie (chatten) en internetgebruik niet gericht op communicatie (surfen) en de ontwikkeling van internaliserend
probleemgedrag. De verwachting was dat langer chatten
minder internaliserende problemen, en langer surfen
meer internaliserende problemen zouden voorspellen.
Voor de gehele steekproef werden echter geen significante cross-sectionele en longitudinale associaties gevonden tussen tijd gespendeerd aan chatten en surfen
enerzijds, en internaliserende problemen anderzijds.
Deze resultaten zijn consistent met eerdere onderzoeken
uit de Verenigde Staten (Gross e.a., 2002; LaRose e.a.,
2001) en Australië (Campbell e.a., 2006) waarin geen
directe associaties gevonden werden tussen algemeen
internetgebruik en internaliserende problemen.
Echter, deze verschillen zouden wel kunnen bestaan
voor verschillende subgroepen van jongeren en om die
reden werd de modererende rol van kwaliteit van vriendschap in dit onderzoek ingebracht. De vergelijking tussen
jongeren met goede en minder goede kwaliteit van
vriendschapsrelaties toont inderdaad aan dat er positieve
of negatieve associaties zijn tussen internetgebruik en
internaliserende problemen voor jongeren die al of niet
goede vriendschappen onderhouden. Voor adolescenten
met een beste vriendschap van lage kwaliteit voorspelde
langer surfen zowel cross-sectioneel als longitudinaal
meer internaliserende problemen. Het spenderen van
meer tijd aan surfen zou negatieve effecten kunnen hebben op het welzijn van juist deze specifieke groep adolescenten, omdat surfen meestal alleen gedaan wordt en
vooral deze adolescenten hun tijd beter zouden kunnen
besteden aan sociale interactie met leeftijdgenoten (Subrahmanyam e.a., 2001). Deze resultaten suggereren dat
adolescenten met beste vriendschappen van lage kwaliteit die meer tijd spenderen aan internetgebruik dat niet
gericht is op communicatie meer internaliserende problemen ontwikkelen. We zouden dit kunnen interpreteren
als een poor-get-poorer-effect.
Als dezelfde adolescenten meer tijd spenderen aan
chatten lijken zij echter minder internaliserende problemen te ontwikkelen. De resultaten van het huidige
onderzoek leveren daarom ook ondersteuning voor de
sociale compensatie-hypothese: chatten zou de kans
kunnen vergroten dat adolescenten met lage kwaliteit
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vriendschappen meer sociale steun krijgen en hun sociale vaardigheden versterken, omdat deze adolescenten
sociale relaties relatief veilig kunnen exploreren, opbouwen en onderhouden vanachter hun computer (Morgan
& Cotten, 2003; Peter e.a., 2005; Subrahmanyam, Smahel, & Greenfield, 2006). Toekomstige onderzoeken zullen moeten uitwijzen of een verhoging van de sociale
steun en versterking van de sociale vaardigheden inderdaad de mechanismen zijn achter de relatie tussen chatten en het ontwikkelen van minder internaliserende
problemen.
Ondanks de bevinding dat adolescenten met een
hogere kwaliteit van de beste vriendschap meer tijd aan
chatten spendeerden, werd er geen bewijs gevonden voor
de ‘rich-get-richer’-hypothese: tijd gespendeerd aan chatten en surfen hebben beide geen positieve of negatieve
verbanden met de internaliserende problemen van adolescenten met een hoge kwaliteit beste vriendschap. Deze
adolescenten zouden minder vatbaar zijn voor negatieve
effecten van internetgebruik omdat ze hun beste vriendschap van hoge kwaliteit hebben om op terug te vallen.
Juist omdat zij al goede vrienden hebben, hebben zij
internet ook niet nodig om vriendschappen te exploreren
en op te bouwen. Zij gebruiken chatten naar alle waarschijnlijkheid als een middel om bestaande vriendschappen te onderhouden.
Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. Ten eerste
beperkt de exclusie van adolescenten uit eenoudergezinnen en de focus op hoogopgeleide adolescenten de generaliseerbaarheid van de bevindingen van dit onderzoek.
Toekomstige onderzoeken zouden effecten van internetgebruik op internaliserende problemen van adolescenten
met verschillende opleidingsniveaus en met verschillende
gezinsachtergronden moeten vergelijken. Laagopgeleide
adolescenten zouden meer beı̈nvloed kunnen worden
door het langdurig internetgebruik (Wolak e.a., 2003).
Ten tweede waren er alleen longitudinale data beschikbaar
over internaliserende problemen en niet over internetgebruik. Op basis van dit onderzoek kunnen daarom geen
uitspraken gedaan worden over de richting van de verbanden tussen internetgebruik en internaliserende problemen. De resultaten leveren enkel ondersteuning voor de
associatie tussen eerder internetgebruik en latere toenemende of afnemende internaliserende problemen. De richting van deze associatie zou ook andersom kunnen zijn:
adolescenten met meer internaliserende problemen zouden ook meer internet kunnen gebruiken om met hun
emotionele problemen te kunnen omgaan (Caplan, 2003;
Gross e.a., 2002; Whitlock, Powers, & Eckenrode, 2006).
Tot slot moet opgemerkt worden dat de resultaten van
het huidige onderzoek niet kunnen verzekeren dat internetgebruik meer of juist minder latere internaliserende
problemen veroorzaakt en alleen aantoont dat specifiek
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internetgebruik voorafgaat aan internaliserende problemen. Causale effecten van internetgebruik op internaliserend probleemgedrag dienen echter in toekomstige
onderzoeken nader onderzocht te worden alsmede effecten van internaliserende problemen op internetgebruik.
Selfhout, M. H. W., Branje, S. J. T., Delsing, M. J. M. H., Ter Bogt,
T. F. M., & Meeus, W. H. J. (2007). Surfing, chatting, and internalizing problems: the role of friendship quality, Kind en Adolescent, 28
(2), 80-93
The current study examined the longitudinal unidirectional
associations of time spent on two types of associations (chatting
versus surfing) with internalizing problems, as well as the moderating role of friendship quality in these associations. Questionnaire
data were gathered from 307 Dutch adolescents (average age 15
years) in two waves with a one-year interval. Only for adolescents
with a low friendship quality did more time spent IM-ing predict
fewer internalizing problems, and more time spent surfing predicted more internalizing problems. These results support the social
compensation effects of chatting on internalizing problems and the
poor-get-poorer effects of surfing on internalizing problems, respectively. Even though we found that specific types of Internet use
precede internalizing problems, claims of causal effects of Internet
use on internalizing problems should be made with caution.
Keywords: Internet use, internalizing, problems, friendship
quality.
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