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Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was te achterhalen of adolescenten 
Facebook gebruiken in hun omgang met stress en problemen en wat 
de effecten hiervan zijn op depressie en agressie. Daarnaast werd de 
rol van zelfvertrouwen en sociale steun in dit proces onderzocht. Een 
online websurvey werd afgenomen bij 374 adolescenten van 12 tot 
18 jaar. De bevindingen bevestigen het bestaan van online coping via 
Facebook bij adolescenten. Echter, online coping blijkt in mindere 
mate voor te komen dan offline coping. Verder blijkt online coping 
via Facebook een negatieve invloed te hebben op de mate van stress, 
depressie en agressie, ongeacht de gekozen copingstrategie. Dit staat 
in contrast met offline coping waarbij de keuze voor een functionele 
copingstrategie positieve effecten op het welbevinden van de 
adolescent teweegbrengt. Wat betreft de onderliggende 
mechanismen, werd gevonden dat zelfvertrouwen en sociale steun 
negatief correleren met het gebruik van Facebook voor 
disfunctionele coping. Online coping en offline coping blijken dus 
twee verschillende fenomenen.
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Inleiding

De overgang van de kindertijd naar de volwassenheid wordt 
gekenmerkt door een veelheid aan problemen. Ruzie met je ouders, 
tegenvallende schoolresultaten, de eerste keer liefdesverdriet... 
Wereldwijd baren ze jongeren kopzorgen. Een deel van het 
volwassen worden bestaat erin met deze grote en kleine problemen 
leren om te gaan. De manier waarop adolescenten deze situaties
aanpakken, vormde reeds voor vele onderzoekers een interessant 
onderzoeksonderwerp. Deze studies hebben aangetoond dat de wijze
waarop jongeren omgaan met hun problemen, mee bepaalt hoeveel
nadeel zij ervan zullen ondervinden. Jongeren die hun problemen op 
een effectieve manier trachten op te lossen, ervaren bijvoorbeeld 
minder stress dan degenen die hier niet in slagen.

De opkomst van het internet, en later ook de sociale media, 
verschaft jongeren een nieuw platform om moeilijkheden het hoofd 
te bieden. Jongeren gebruiken media om velerlei redenen. Ze kijken 
televisie om te ontspannen, ze spelen videogames om aan de 
alledaagse sleur te ontsnappen, ze gaan op internet om met anderen
te communiceren… Waarom zouden ze zich dan niet tot de media 
wenden wanneer ze geconfronteerd worden met problemen? De 
populariteit van sociale media bij jongeren doet alleszins niet het 
tegendeel vermoeden. 

Het is relevant te bestuderen of jongeren als kwetsbare groep
sociale media gebruiken in hun omgang met problemen en, zo ja, hoe 
dit dan precies gebeurt. Is een goed gesprek met je ouders hetzelfde 
als online je hart luchten? Is niet aan je problemen denken hetzelfde 
als even op Facebook gaan? Met andere woorden: kunnen dezelfde 
mechanismen die offline aan het werk zijn ook online teruggevonden 
worden? In deze paper zal getracht worden een antwoord te geven op 
deze vragen. 
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HOOFDSTUK 1: LITERATUURSTUDIE

1 Adolescenten, stress en coping

De adolescentie is een zeer turbulente levensfase. Niet alleen 
ondergaan adolescenten ingrijpende lichaamsveranderingen, ze 
worden ook nog eens verondersteld verschillende 
ontwikkelingstaken te realiseren en bijhorende vaardigheden te 
verwerven. Om te beginnen wordt men in deze periode geacht een 
zekere mate van autonomie op te bouwen (Seiffge-Krenke, 
Weidemann, Fentner, Aegenheister & Poeblau, 2001; Sorkhabi, 
2010). Daarnaast worden de interpersoonlijke relaties naar een hoger 
niveau getild: vriendschapsrelaties worden uitgebreider en 
intensiever (Bowker, Bukowski, Hymel & Sippola, 2000; Sontag & 
Graber, 2010) en eerste ervaringen wat betreft romantische relaties 
worden opgedaan (Feldman & Gowen, 1998; Nieder & Seiffge-
Krenke, 2001; Pollina & Snell, 1999). Ten slotte is de adolescent 
volop bezig met het zoeken naar en het ontwikkelen van een eigen 
identiteit (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). Al 
deze drastische veranderingen kunnen problemen en stress 
veroorzaken en jongeren worden verondersteld hiermee om te 
kunnen gaan (Quintens, 2009). In wat volgt, zal beschreven worden 
hoe de stresservaring van adolescenten begrepen kan worden en op 
welke manieren zij met problemen omgaan.

1.1 Stress

Of individuen een situatie al dan niet als stressvol percipiëren, is 
afhankelijk van twee inschattingen die gemaakt worden (Lazarus & 
Folkman, 1984, pp. 31-37). Aan de ene kant is er de primaire 
beoordeling, wat inhoudt dat men een gebeurtenis beoordeelt op 
basis van het effect dat deze zal hebben op het eigen welzijn. Een 
gebeurtenis kan dan geclassificeerd worden als irrelevant, gunstig of 
stressvol. Een stressvolle gebeurtenis kan op zijn beurt op drie 
manieren beoordeeld worden: als verlies (de schade is reeds 
geleden), als bedreiging (anticipatie op toekomstige schade), of als 
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uitdaging (positieve uitkomsten zijn mogelijk). Aan de andere kant is 
er de secundaire beoordeling, welke inhoudt dat het individu nagaat 
of hij over voldoende middelen en vaardigheden beschikt om met de
stressvolle situatie om te gaan. Als het individu geen mogelijkheden 
tot coping ziet, wordt de situatie als stressvol gedefinieerd. Twee 
elementen zijn dus essentieel voor het ervaren van stress: de 
(toekomstige) aanwezigheid van schade en de afwezigheid van 
copingmogelijkheden. Dit brengt ons tot een omschrijving van stress 
als ‘een relatie tussen een persoon en diens omgeving, die door de 
persoon als belastend beoordeeld wordt of die zijn of haar middelen 
te boven gaat en zijn of haar welzijn in gevaar brengt’ (Lazarus & 
Folkman, 1984, p. 21).

1.1.1 Stressoren

Wat betreft de factoren die stress veroorzaken, is er een verschuiving 
opgetreden qua onderzoeksfocus. Waar eerder onderzoek 
voornamelijk focust op stress na traumatische gebeurtenissen en 
chronische stressoren, zoals bijvoorbeeld een scheiding (Landis, 
1960) of seksueel misbruik (Livingston, 1987), heeft huidig 
onderzoek meer aandacht voor de dagdagelijkse stressoren. Zo 
ontwikkelde Seiffge-Krenke (1995, p. 102-103) de Problem 
Questionnaire als een instrument om stress bij adolescenten te 
meten. Zij bevroeg jongeren over hun dagelijkse bekommernissen en 
problemen en kon in hun antwoorden zeven probleemdomeinen 
ontwaren. Om te beginnen ervaren adolescenten problemen op 
school. De overgang naar het secundair onderwijs gaat immers vaak 
gepaard met een daling in schoolprestaties en motivatie (Seiffge-
Krenke et al., 2001). Studies hebben herhaaldelijk aangetoond dat 
slechte schoolresultaten een bron van zorgen zijn voor adolescenten 
(Seiffge-Krenke, 1998; Tyszkowa, 1990). Een tweede, hiermee 
samenhangend probleemdomein is zorgen over de toekomst. De 
adolescentie kan beschouwd worden als een overschakeling naar de 
volwassenheid. In deze periode moeten beslissingen genomen 
worden die een grote impact hebben op het latere leven en dit brengt 
problemen en stress met zich mee (Nurmi, Poole & Kalakoski, 
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1994). Vervolgens kunnen ook de interpersoonlijke relaties van 
jongeren hen de nodige dosis stress bezorgen. Adolescenten trachten 
de autonomie ten opzichte van hun ouders te vergroten. Het vinden 
van de juiste mate van onafhankelijkheid en de daarbij horende 
herdefiniëring van de ouder-kindrelatie, is een proces dat vaak zorgt 
voor parentale conflicten (Seiffge-Krenke et al., 2001; Sorkhabi, 
2010). De vriendschapsrelaties daarentegen worden steeds 
belangrijker in de adolescentie en naarmate er meer tijd gespendeerd 
wordt met vrienden, groeit ook hier de kans op conflicten. Relaties 
met leeftijdsgenoten vormen bijgevolg een vijfde probleemdomein 
(Bowker et al., 2000; Sontag & Graber, 2010). De adolescentie is 
eveneens een periode waarin de interesse in het andere geslacht 
vergroot en, omdat jongeren nog geen of weinig ervaring hebben met 
romantische relaties, ervaren ze ook hierbij allerhande problemen 
(Feldman & Gowen, 1998; Nieder & Seiffge-Krenke, 2001; Pollina 
& Snell, 1999). De vrije tijd vormt een zesde probleemdomein. 
Zowel een gebrek als een teveel eraan baart jongeren kopzorgen, 
evenals de vraag op welke manier deze in te vullen (Trainor, 
Delfabbro, Anderson & Winefield, 2010). Tot slot ervaren
adolescenten problemen in verband met zichzelf. Adolescenten zijn 
volop op zoek naar hun identiteit en ondergaan daarbovenop 
drastische lichamelijke veranderingen, wat vaak leidt tot 
ontevredenheid over bepaalde karaktereigenschappen of over hun 
uiterlijk (Schraml et al., 2011).

Verscheidene onderzoekers beweren dat de adolescentie een zeer 
stressvolle periode is (Petersen & Crockett, 1985; Schraml et al., 
2011). Toch is de mate van stress niet voor alle adolescenten gelijk, 
deze blijkt immers te variëren naargelang de leeftijd. De vroege 
adolescentie zou meer stressvol zijn dan de latere fases van de 
adolescentie (Petersen, Sarigiani & Kennedy, 1991). Meer specifiek 
zouden hoge stressniveaus vooral optreden tot ongeveer de leeftijd 
van 15 jaar, waarna een daling wordt ingezet (Seiffge-Krenke, 
Aunola & Nurmi, 2009). Leeftijd bepaalt ook welke factoren juist 
voor stress zorgen. In de prille adolescentie zorgen vooral de 
interpersoonlijke relaties voor stress (Nieder & Seiffge-Krenke, 
2001). Oudere adolescenten ervaren vaker stress omtrent problemen 
op school (Seiffge-Krenke, 1995, p. 96).
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Studies hebben herhaaldelijk aangetoond dat geslacht eveneens 
een bepalende factor is voor de mate van stress in de puberteit 
(Angold, Worthman & Costello, 1998). Adolescente meisjes 
vertonen over het algemeen meer stress dan jongens (Hampel & 
Petermann, 2006; Moksnes, Moljord, Geir & Byrne, 2010). Vaak 
wordt gesuggereerd dat dit te maken heeft met het feit dat bij hen de 
rijpingsprocessen eerder plaatsvinden dan bij jongens (Petersen et al., 
1991; Seiffge-Krenke, 1995). De typen stressoren die adolescenten 
kopzorgen geven, zijn ook afhankelijk van geslacht. Zo zouden 
meisjes vaker problemen ervaren met betrekking tot 
vriendschaprelaties, terwijl jongens vaker problemen ervaren in hun 
romantische relaties (Seiffge-Krenke et al., 2009).

Ook sociale klasse heeft een invloed op de mate van stress bij 
adolescenten. Een literatuuroverzicht van Grant en collega’s (2006) 
toonde aan dat adolescenten met een lage sociaaleconomische 
achtergrond meer stress ervaren dan hun leeftijdsgenoten met een 
hoge sociaaleconomische status. Talrijke studies hebben bevestigd 
dat er een negatieve relatie bestaat tussen sociaaleconomische klasse 
en stress tijdens de adolescentie (Byron & Taylor, 2012; Goodman, 
Mcewen, Dolan, Schafer-kalkhoff & Adler, 2005; Wickrama, Noh & 
Elder, 2009; Wight, Botticello & Aneshensel, 2006). Een vaak 
geopperde verklaring is dat jongeren van lage sociale afkomst vaker 
geconfronteerd worden met sociale stressoren en dat ze daarbovenop
in mindere mate kunnen beschikken over hulpmiddelen, waaronder 
sociale steun (Bryon & Taylor, 2012). Ook een verschil in optimisme 
wordt gesuggereerd als een mogelijke achterliggende verklarende 
factor (Finkelstein, Kubzansky, Capitman & Goodman, 2007).

1.1.2 Invloed van stress

De factoren die stress veroorzaken bij adolescenten zijn dus talrijk, 
en zo ook de gevolgen ervan. Een uitgebreid bestand aan literatuur is 
gewijd aan probleemgedrag bij adolescenten ten gevolge van stress. 
Deze studies tonen aan dat stress bij adolescenten soms verregaande 
gevolgen kan hebben. Zo blijkt stress tijdens de adolescentie een 
risicofactor te zijn voor emotionele toestanden als angst (Moksnes et 
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al., 2010) en depressie (Moksnes et al., 2010; Murray, Byrne & 
Rieger, 2011). Stress heeft verder ook een negatieve impact op het 
zelfvertrouwen (Moksnes et al., 2010; Murray et al., 2011) en het 
lichaamsbeeld (Murray et al., 2011) van adolescenten. Dit kan zelfs 
zover gaan dat het leidt tot eetstoornissen (McVey, Pepler, Davis, 
Flett & Abdolell, 2005). Daarnaast leidt stress ook tot ander 
risicogedrag (Johnson, Dariotis, & Wang, 2012), zoals alcohol- en 
drugsmisbruik (Backer-Fulghum, Patrock-Peckham, King, Roufa & 
Hagen, 2012; Windle & Windle, 1996). Wilburn en Smith (2005) 
kwamen tot de verontrustende conclusie dat stress zelfs tot suïcidale 
gedachten kan leiden. Deze beperkte opsomming maakt duidelijk dat 
onderzoek naar stress bij adolescenten nog steeds erg relevant blijft. 

Hoewel er dus veel aandacht besteed wordt aan stresssymptomen, 
zowel externaliserende als internaliserende, bij adolescenten, is geen 
enkel domein zo vaak onderzocht als depressie. Moksnes en 
collega’s (2010) bekeken de samenhang tussen het stressniveau van 
adolescenten en het voorkomen van depressieve symptomen. Hoewel 
zij de onderzochte stressoren niet op eenzelfde manier benoemen, 
vertonen deze sterke overeenkomsten met de hiervoor genoemde 
probleemdomeinen van de interpersoonlijke relaties en school. Zij 
vonden zonder uitzondering positieve correlaties, die bovendien 
gemiddeld tot sterk waren. Hoewel onderzoek in dit domein vaak 
interpersoonlijke relaties aanhaalt als bron van depressie bij 
adolescenten (Deardorff, Gonzales & Sandler, 2003), vonden 
Bearman en Stice (2008) in hun studie ondermeer ook een duidelijk 
verband tussen stress en een negatief lichaamsbeeld, wat 
geclassificeerd kan worden onder problemen met zichzelf. Het lijkt 
er dus op dat elk van de voorgenoemde probleemdomeinen gelinkt 
kan worden aan depressie bij adolescenten. Geslacht blijkt wel een 
bepalende factor voor de mate waarin dit verband optreedt. Het 
onderscheid tussen jongens en meisjes wordt vaak in de verf gezet en 
de algemene conclusie lijkt dat meisjes een hoger risico lopen 
depressieve symptomen te ontwikkelen wanneer ze geconfronteerd 
worden met stressoren (Bearman & Stice, 2008; Hankin, 
Mermelstein & Roesch, 2007). Omtrent de rol van leeftijd en SES in 
dit proces brengt de literatuur geen uitsluitsel.
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Naast depressie blijkt ook agressie populair in het 
onderzoeksgebied naar stressymptomen bij adolescenten. Een 
belangrijk onderscheid met depressie is dat het hier een
externaliserend gevolg van stress betreft. Opnieuw blijkt dat 
meerdere types stressoren verantwoordelijk kunnen zijn voor 
agressief gedrag bij adolescenten. Onderzoek van Sprague, Verona,
Kalkhoff en Kilmer (2011) toont aan dat problemen wat betreft job 
en financiën - wat thuishoort onder het probleemdomein zorgen over 
de toekomst - onder andere een aanleiding kunnen zijn voor agressief
gedrag. Sontag en Graber (2010) kwamen tot de bevinding dat 
agressie ook kan optreden wanneer adolescenten stress ervaren 
omtrent hun relaties met leeftijdsgenoten. Hun studie maakt 
bovendien duidelijk dat geslacht een rol speelt in de relatie tussen 
stress en agressie. De mate van agressie is dan afhankelijk van het 
type agressie dat onderzocht wordt. Meisjes zouden eerder neigen 
naar relationele agressie, jongens naar overte. Opnieuw is de invloed 
van leeftijd en SES in deze relatie niet duidelijk.

1.2 Coping

Stress bij adolescenten is een veel onderzocht domein, evenals de 
manieren waarop zij met deze stress omgaan. Lazarus en Folkman 
(1984, p. 141) definiëren coping als ’voortdurend veranderende 
cognitieve- en gedragsinspanningen om om te gaan met specifieke 
externe en/of interne eisen, die beoordeeld worden als belastend of 
die de middelen van een persoon te boven gaan.’ Onderzoek naar 
coping bij adolescenten onderging eenzelfde soort verschuiving als 
onderzoek naar stress bij adolescenten. Waar onderzoek zich eerst 
voornamelijk focuste op hoe adolescenten omgaan met ongewone 
stressvolle situaties, is het nu meer gericht op de omgang met 
dagelijkse stressoren (Quintens, 2009). 



16

1.2.1 Copingstrategieën

Een raadpleging van relevante vakliteratuur wijst uit dat coping geen 
eenduidig begrip is. Hoewel talloze auteurs diverse benamingen 
gebruiken voor verschillende vormen van coping (Frydenberg, 1997; 
Tolor & Fehon, 1987; Zimmer-Gembeck & Locke, 2007), stemt de 
essentie van de door hen gehanteerde termen overeen. Seiffge-
Krenke (1995, p. 106) benoemt deze verschillende vormen als 
functionele en disfunctionele coping. Functionele coping kan verder 
opgesplitst worden in actieve coping, wat inhoudt dat men actief op 
zoek gaat naar steun en oplossingen, en interne coping, wat inhoudt 
dat men gaat reflecteren over het probleem. Disfunctionele coping 
betekent dat men stressoren probeert te vermijden of emoties tracht 
te reguleren. Functionele coping resulteert in het daadwerkelijk 
oplossen van het probleem, terwijl dit niet het geval is bij 
disfunctionele coping. Verschillende onderzoekers kwamen tot de 
conclusie dat adolescenten vaker functionele dan disfunctionele 
copingstrategieën gebruiken (Cicognani, 2011; Hamill, 2007). 
Belangrijk is ook dat copingstrategieën domeinspecifiek zijn
(Cicognani, 2011). Vashchenko, Lambidoni en Brody (2007) vonden 
bijvoorbeeld dat disfunctionele copingstrategieën de voorkeur 
krijgen bij conflicten met ouders, terwijl functionele
copingstrategieën vaker aangewend worden bij conflicten met 
vrienden.

Hoewel een voorkeur voor functionele coping dus de algemene 
tendens blijkt te zijn, zijn er verschillende variabelen die bepalen of 
een adolescent, wanneer geconfronteerd met stress, gebruik zal 
maken van functionele dan wel disfunctionele copingstrategieën. 
Leeftijd is daar één van. Seiffge-Krenke (1995, p. 111) vond 
namelijk dat, in tegenstelling tot oudere adolescenten die vaker 
functionele copingstrategieën gebruiken, jongere adolescenten eerder 
geneigd zijn zich terug te trekken van problemen (disfunctioneel). 
Dit verschil kan waarschijnlijk verklaard worden door te kijken naar 
hoe ver jongeren staan in de ontwikkeling van hun (meta)cognitieve 
vaardigheden en hun capaciteit om te plannen (Quintens, 2009). 

Daarnaast tonen verschillende studies aan dat ook geslacht 
bepalend is in de keuze voor een bepaalde copingstrategie. Meisjes 
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maken vaker gebruik van actieve coping en terugtrekking (Compas, 
Malcarne & Fondacaro, 1988; Frydenberg, 1997; Seiffge-Krenke, 
1995, p. 111; Seiffge-Krenke, 2006; Tamres, Janicki, & Helgeson, 
2002). Jongens proberen dan weer de stressvolle aard van een 
probleemsituatie te minimaliseren (Rauste-von Wright, von Wright 
& Frankenhaeuser, 1981). Meisjes gebruiken met andere woorden 
een grotere variëteit aan copingstrategieën dan jongens (Cicognani, 
2011).

Specifiek onderzoek naar de correlatie tussen sociale klasse en 
copingstrategieën bij adolescenten is eerder beperkt, maar lijkt te 
wijzen op een negatieve relatie. Wickrama et al. (2009) vonden 
bijvoorbeeld dat jongeren van families met een hoge sociaal-
economische status op een meer effectieve manier omgaan met de 
uitdagingen van de adolescentie dan jongeren van families met een 
lage sociaal-economische status. Seiffge-Krenke (1995, p. 109-110) 
vond dat adolescenten met een hoge SES vaker gebruik maken van 
functionele coping, maar benadrukte dat dit effect slechts marginaal 
is. Lazurus en Folkman (1984) menen dat dit klassenverschil wat 
betreft copingstrategieën verklaard kan worden door de 
gepercipieerde mate van controle.

1.2.2 De invloed van coping

1.2.2.1 De invloed van coping op stress

De manier waarop adolescenten omgaan met hun problemen heeft
een invloed op het psychologische welzijn van adolescenten 
(Seiffge-Krenke, 1995, p. 190). Dit omdat disfunctionele coping 
geassocieerd is met een toename in stress (Martyn-Nemeth, 
Gulanick, Velsor-Friedrich & Bryant, 2009). Individuen die een 
passieve copingstrategie gebruiken, vertonen meer stress dan 
degenen die actieve copingstrategieën gebruiken (An, Chung, Park, 
Kim, Kim & Kim, 2012; Polman, Borkoles & Nicholls, 2010). 
Disfunctionele coping kan wel een gunstig effect hebben in zeer 
stressvolle en oncontroleerbare situaties (Demsey, Overstreet, & 
Moely, 2000). 
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De invloed van coping op het niveau van stress is een zeer 
robuust fenomeen. Het effect manifesteert zich zowel bij jongeren 
(An, Chung, Park, Kim, Kim & Kim, 2012) als volwassenen 
(Nagase, Uchiyama, Kaneita, Li, Kaji, Takahashi, Konno, Mishima, 
Nishikawa & Ohida, 2009). Geslacht blijkt evenmin invloed te 
hebben op deze relatie (Hänninen & Aro, 1996) en van 
klassenverschillen wordt er in de literatuur nergens vermelding 
gemaakt.

1.2.2.2 De invloed van coping op de relatie tussen stress en 
probleemgedrag

De rol die stress speelt in het leven van adolescenten is afhankelijk 
van de manier waarop deze hiermee omgaan (Compas, Orosan & 
Grant, 1993). Adaptieve copingstijlen kunnen stress reduceren tot 
een tijdelijk ongemak, terwijl andere copingstijlen diezelfde 
stresservaringen kunnen uitvergroten en zo mogelijk kunnen leiden 
tot ingrijpende negatieve gevolgen op lange termijn. Coping kan dus 
probleemgedrag zowel in de hand kan werken als beperken. Vaak 
worden hierbij de functionele copingstrategiëen afgezet tegen de 
disfunctionele copingstrategieën. Onderzoek van Hänninen en Aro
(1996) naar de rol van coping bij de ontwikkeling van depressieve 
symptomen toonde bijvoorbeeld aan dat elk van de 12 onderzochte 
copingstrategieën correleert met depressieve symptomen. De 
manieren van omgang met stress vielen uiteen in twee tegengestelde 
categorieën wat betreft de richting van het verband: enerzijds acht 
negatieve correlaties (e.g. ‘erover praten met een vriend’ en ‘de 
situatie proberen op te lossen’ ), anderzijds vier positieve correlaties 
(e.g. ‘afreageren op anderen’ en ‘zichzelf de schuld geven’ ). Uit 
verdere analyse bleek dat deze overeenkwamen met respectievelijk 
functionele en disfunctionele strategieën. De invloed van het type 
copingstrategie op agressief gedrag als stresssymptoom vertoont 
eenzelfde dualiteit. Carlo en collega’s (2012) kwamen tot de 
conclusie dat jongeren die hun emoties trachten te reguleren als 
antwoord op stress, en dus een disfunctionele copingstijl hanteren, 
meer agressief gedrag vertonen. Een probleemfocus daarentegen 
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werd positief geassocieerd met prosociaal gedrag. Ook voor andere 
disfunctionele copingstrategieën, zoals vermijdingsgedrag, lijkt het 
negatieve verband met agressie te gelden (Scarpa & Haden, 2006).
Verschillende onderzoeken kwamen eveneens tot de conclusie dat 
copingstijl de relatie tussen stress en probleemgedrag deels medieert 
(Flynn & Rudolph, 2011; Sontag & Graber, 2010). Over het 
algemeen bestaat er in het onderzoeksgebied consensus over de 
invloed van coping op het verband tussen stress en probleemgedrag. 
Functionele copingstrategieën hebben een positieve invloed en 
kunnen probleemgedrag dus (deels) voorkomen. Voor disfunctionele 
copingstrategieëen daarentegen blijkt het tegendeel waar. 

1.3 Onderliggende mechanismen: zelfvertrouwen en sociale steun 

De effecten van coping op stress en daaropvolgend probleemgedrag 
lijken geslachts-, leeftijds- en klassenverschillen te overstijgen. De 
literatuur maakt echter gewag van enkele onderliggende 
mechanismen die wel een invloed hebben op stress, coping en 
probleemgedrag.

1.3.1 Zelfvertrouwen

Een eerste concept dat centraal staat wanneer men het heeft over 
stress bij adolescenten is zelfvertrouwen, dat Rosenberg (1965) 
definieert als ‘the individual’s positive and/or negative attitudes 
towards the self’. Om te beginnen is zelfvertrouwen negatief 
geassocieerd met stress (Dumont & Provost, 1999; Wilburn & Smith, 
2005). Een laag zelfbeeld gaat dus samen met meer stress. 
Zelfvertrouwen lijkt verder eenzelfde invloed uit te oefenen op 
internaliserende en externaliserende probleemgedragingen bij 
adolescenten. Zelfvertrouwen is namelijk zowel negatief 
geassocieerd met de ontwikkeling van depressie (Dumont & Provost, 
1999; Moksnes et al., 2010; Orth, Robins & Meier, 2009; Orth, 
Robins & Roberts, 2008; Thoits, 1995), als met het vertonen van 
agressief gedrag (Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffit & Caspi, 
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2005). Bovendien zijn adolescenten met een laag zelfvertrouwen 
sneller geneigd disfunctionele copingstrategieën te gebruiken 
(Eisenbarth, 2012) waarvan geweten is dat ze stressymptomen als 
depressie en agressie stimuleren. Zelfvertrouwen blijkt daarnaast een 
buffer in de relatie tussen stress en depressie (Thoits, 1995). 
Adolescenten met een hoog zelfvertrouwen zijn minder vatbaar voor 
depressie ten gevolge van stress dan hun leeftijdsgenoten met een 
laag zelfvertrouwen (Eisenbarth, 2012). Met andere woorden, 
zelfvertrouwen blijkt de relatie tussen stress en depressie te 
modereren (Moksnes et al., 2010). Kortom, een laag zelfvertrouwen 
is een risicofactor voor de ontwikkeling van probleemgedrag bij 
adolescenten.

1.3.2 Sociale steun

Reeds zeer vroeg is gebleken dat sociale steun, net zoals 
zelfvertrouwen, een centrale factor is in het onderzoek naar 
dagelijkse stress en de gevolgen daarvan. Lin (1986) definieert 
sociale steun als ‘perceived or actual instrumental and/or expressive 
provisions supplied by the community, social networks, and 
confiding partners’. Het mechanisme van sociale steun kan 
vergeleken worden met dat van zelfvertrouwen. Om te beginnen is 
sociale steun negatief gecorreleerd met stress (Xia, Ding, Hollon &
Wan, 2013). Met andere woorden: hoe minder sociale steun een 
adolescent krijgt, hoe meer stress hij ervaart. Daarnaast heeft sociale 
steun ook een invloed op de keuze voor welbepaalde 
copingstrategieën. Hoe meer sociale steun hij krijgt, hoe meer de 
adolescent geneigd zal zijn zich te wenden tot functionele 
copingstrategieën (Chao, 2011). Net zoals zelfvertrouwen, 
beïnvloedt sociale steun stresssymptomen zowel direct als als stress 
buffer. Sociale steun is namelijk negatief geassocieerd met depressie 
(Thoits, 1995) en agressie (Hamama & Ronen-Shenhav, 2013) en 
treedt daarnaast ook op als moderator voor de relatie tussen stress en 
deze twee probleemgedragingen (Chao, 2011; Cobb, 1976; Hamama 
& Ronen-Shenhav, 2012; Thoits, 1995).
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2 Adolescenten en sociale media

Uit het voorgaande blijkt dat de manier waarop jongeren omgaan met 
dagdagelijkse problemen een belangrijke rol speelt in het al dan niet 
ontwikkelen van probleemgedrag. De opkomst van de sociale media 
hebben het mogelijk gemaakt dat dit proces nu ook virtueel kan
plaatsvinden. Sociale media bieden jongeren immers een alternatieve 
plek om hun problemen, al dan niet effectief, aan te pakken. 
Vooraleer hier dieper op in te gaan, is het aangewezen eerst het
sociale mediagebruik van adolescenten nader te bekijken.

Om het sociale mediagebruik van adolescenten in kaart te 
brengen, is het nodig de term te preciseren. Hoewel sociale media 
een zeer recent fenomeen zijn - de eerste sociale media doken zo’n 
twee decennia geleden op (Chen, 2011) - zijn er in de literatuur tal 
van definities terug te vinden (Barker, 2009; Correa, Hinsley & Gil 
de Zúñiga, 2010; O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Omdat het hier 
een relatief nieuw concept betreft, waarvan de betekenis continu in 
evolutie is en waarvan de invulling naar alle waarschijnlijkheid in de 
nabije toekomst nog aangepast en verruimd zal worden, wordt 
geopteerd voor de recente en zeer ruime definitie van O’Keeffe en 
Clarke-Pearson (2011): ‘Any Web site that allows social interaction 
is considered a social media site, including social networking sites 
such as Facebook, MySpace, and Twitter; gaming sites and virtual 
worlds such as Club Penguin, Second Life, and the Sims; video sites 
such as YouTube; and blogs.’ Het is duidelijk dat deze opsomming, 
door zijn open karakter, slechts vermelding maakt van een fractie 
van de brede waaier aan sociale media die vandaag gekend zijn en 
dat deze definitie achter enkele jaren, als het al niet eerder is, 
wellicht achterhaald zal blijken.

In deze literatuurstudie zal weliswaar ingezoomd worden op één 
specifiek sociaal medium, namelijk sociale netwerksites (SNS’s). 
Kwon en Wen (2010) definiëren een sociale netwerksite als ‘a web-
based service which is based on certain meaningful and valuable 
relationships including friendship, kinship, interests, and activities, 
and which allows individuals to network for a variety of purposes 
including sharing information, building and exploring relationships, 
and so on’. Deze definitie laat uitschijnen dat achter het gebruik van 
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SNS’s een (onbeperkte) variëteit aan doelen schuilgaat, wat het dan 
ook een geschikte copingtool maakt voor zowel functionele als 
disfunctionele coping. 

Dat SNS’s geen marginaal verschijnsel zijn, moet duidelijk zijn. 
ComScore, een bedrijf gespecialiseerd in internetanalyse, verzamelt 
sinds 1999 marketingdata waaruit blijkt dat de 
alomtegenwoordigheid van SNS’s niet ontkend kan worden. Uit 
analyses (bijlage 1) van tientallen internationale (e.g. Facebook, 
Twitter, LinkedIn) en lokale netwerksites (e.g. Chomikuj, Splinder, 
Xing), bleek dat SNS’s wereldwijd 1,3 miljard gebruikers tellen, wat 
zoveel is als 84 procent van de online populatie. In België loopt dit 
aandeel zelfs op tot 93 procent. SNS’s hebben de laatste jaren een 
explosieve groei ondergaan. Sinds 2007 groeide de 
gebruikerspopulatie globaal met 174 procent. Hoewel er duidelijke 
geografische differentiatie is (e.g. In Zuid-Oost Azië wordt 11 
procent van de online tijd besteed aan SNS’s, terwijl dit percentage 
in Latijns-Amerika oploopt tot 28 procent) - een gevolg van 
verschillen wat betreft overheid, infrastructuur, internettoegang en 
culturele praktijken - stijgt het gebruik van SNS’s in alle landen. In 
elk land afzonderlijk is minstens de helft van de online populatie 
actief op een SNS. Het is dan ook niet verwonderlijk dat SNS’s de 
meest populaire online activiteit zijn. Bijna een vijfde van de tijd die 
online gespendeerd wordt, staat op conto van SNS’s. Een 
indrukwekkend aandeel, aangezien ze vijf jaar geleden slechts goed 
waren voor 6 procent van de tijd die online besteed werd. Er mag dus 
gesteld worden dat SNS-gebruik een wereldwijd fenomeen is. Met 
zulke grote gebruikersaantallen en de enorme hoeveelheid tijd die 
online gespendeerd wordt aan SNS’s is het dan ook interessant om 
na te gaan welke effecten dit SNS-gebruik mogelijk teweegbrengt. 

Hierbij zal gefocust worden op de adolescenten, met voorsprong 
de gretigste gebruikers zijn van SNS’s, zo blijkt uit rapporten van 
comScore. In Europa zijn de 15 tot 24-jarigen maandelijks 
gemiddeld tien tot elf uur actief op SNS’s. Ruim de helft van de 
adolescenten meldt zich minstens één keer per dag aan op zijn 
favoriete SNS. O’Keeffe en Clarke-Pearson (2011) voegen hier aan 
toe dat een vijfde van hen dagelijks zelfs meer dan tien keer inlogt. 
Een derde van de tijd die jongeren online zijn, wordt besteed aan 
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SNS’s. Dit blijkt ten koste te gaan van het gebruik van instant 
messaging en e-mail wat erop wijst dat de online communicatie bij 
deze groep vooral via SNS’s verloopt. Kortom, voor jongeren zijn 
SNS’s de norm (comScore, 24.02.2012). 

Toch betekent dit niet dat alle jongeren even frequent gebruik 
maken van SNS’s. Zo heeft onderzoek veelvuldig aangetoond dat
ondermeer leeftijd een belangrijke rol speelt wat betreft SNS-
gebruik. Meer specifiek blijkt uit een rapport van de American 
Academy of Pediatrics (Lenhart, Purcell, Smith & Zickuhr, 
03.02.2010) dat oudere adolescenten vaker actief zijn op SNS’s dan 
jongere adolescenten. Ruim vier vijfde van de online 14 tot 17-
jarigen heeft een profiel op een SNS terwijl dit bij de 12 tot 13-
jarigen slechts voor de helft geldt. Hoewel bij adolescenten de 
waarschijnlijkheid op het hebben van een SNS-profiel stijgt met de 
leeftijd, geldt dit niet buiten deze leeftijdsgroep. Iets minder dan de 
helft van de online volwassenen heeft een SNS-profiel tegenover drie 
vierde van de adolescenten. Volgens comScore (21.11.2011) is de 
toename bij volwassenen wel bijna dubbel zo groot als bij 
adolescenten. Leeftijd lijkt ook een bepalende factor voor de keuze 
van de specifieke sites waarop de gebruiker een profiel heeft. 
Jongeren zijn vaker actief op MySpace, volwassenen hebben vaker 
een LinkedIn-profiel. Jongvolwassenen spannen dan weer de kroon 
op Twitter (Lenhart et al., 03.02.2010).

De literatuur lijkt geen sluitend antwoord te kunnen geven op de 
vraag of geslacht een invloed heeft op de frequentie van SNS-
gebruik. Als er een verschil gevonden wordt, wijst dit wel steeds in 
de richting van hoger SNS-gebruik bij vrouwen (Lenhart, Madden, 
Smith & Macgill, 19.12.2007). Deze genderkloof treedt wel enkel op 
wanneer algemeen SNS-gebruik bekeken wordt (Hargittai, 2007) en 
is minder geprononceerd dan vroeger (Lenhart et al., 03.02.2010). 
Bovendien wordt het genderverschil kleiner naargelang de leeftijd 
daalt (comScore, 24.02.2012). Volgens de American Academy of 
Pediatrics (AAP) is er in de leeftijdscategorie van de adolescenten 
zelfs helemaal geen verschil meer tussen jongens en meisjes wat 
betreft SNS-gebruik. Onderzoeken die wel een genderverschil 
vonden binnen deze leeftijdsgroep, zijn echter talrijker (Barker, 
2009; Lorenzo-Romero, Alarcon-del-Am & Constantinides, 2012). 
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Ook de sociaal-economische achtergrond van adolescenten blijkt 
volgens de AAP een rol te spelen bij SNS-gebruik. Hoe lager het 
inkomen van de familie, hoe groter de kans dat jongeren actief zijn 
op een SNS. Meer specifiek heeft 75 procent van de adolescenten uit 
een minder bedeelde familie een SNS-profiel, tegenover 70 procent 
van de adolescenten uit een welgestelde familie. Lorenzo-Romero et 
al. (2012) vonden dat het aantal jaren educatie eenzelfde soort 
invloed uitoefent. Hargittai (2007) vond dat sociaal-economische 
achtergrond, en meer specifiek parentale educatie, eveneens een 
predictor was voor het gebruik van specifieke sites. Studenten met 
hoog geschoolde ouders hebben meer kans om een Facebookprofiel 
te hebben in tegenstelling to studenten met laag geschoolde ouders 
die meer kans hebben om een MySpaceprofiel te hebben. 

Sociale netwerksites zijn echter geen uniform gegeven. De 
grootste speler op de markt van de SNS’s is ongetwijfeld Facebook. 
Facebook moet enkel Google en Microsoft laten voorgaan in de strijd 
om ’s werelds grootste webeigendom. Facebook telt bijna een 
miljard gebruikers (Social Bakers, 23.10.2012). Voor elke zeven 
minuten die online gespendeerd worden, kan er één toegeschreven 
worden aan Facebook. Wanneer we enkel naar de tijd kijken die 
besteed wordt aan SNS’s, blijkt dat Facebook verantwoordelijk is 
voor 90 procent hiervan (comScore, 18.12.2012). Facebook is slechts 
in zeven landen - Brazilië, China, Japan, Polen, Rusland, Vietnam en 
Zuid-Korea - geen marktleider, hoewel voorspeld wordt dat in het 
merendeel van deze landen dat binnenkort wel het geval zal zijn 
(comScore, 21.12.2011). In België zijn er momenteel meer dan 
4.800.000 mensen met een Facebookprofiel, wat overeenkomt met 
bijna de helft van alle inwoners en met iets meer dan 60 procent van 
de online populatie. Daarmee staat België wereldwijd op plaats 38 in 
de rangschikking (Social Bakers, 23.10.2012). Vanwege de grote 
gebruikerspopulatie in België, en dan vooral binnen de groep van de 
adolescenten, zal dit onderzoek zich dan ook beperken tot Facebook.
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3 Waarom gebruiken adolescenten sociale media?

Dat adolescenten sociale media gebruiken staat buiten kijf. De vraag 
waarom ze dit doen betreft evenwel geen eenvoudig antwoord. De 
Uses and Gratifications Theory, die reeds in 1973 geformuleerd werd 
als verklaring voor mediagebruik (Katz, Blumler & Gurevitch), blijkt 
ook in de hedendaagse context nog steeds toepasbaar. Dezelfde 
behoeften die traditioneel mediagebruik stimuleren, blijken immers 
ook schuil te gaan achter het gebruik van sociale media. Toch vraagt 
de complexiteit van sociale media om een nuancering. Deze 
behoeften zijn hier bovendien interessant vanwege hun verband met 
het concept coping.

3.1 Theoretisch kader: de Uses and Gratifications Theory

Vier decennia na datum houdt de Uses and Gratifications Theory 
(Katz, Blumler & Gurevitch, 1973) nog steeds stand als meest 
gebruikte theorie ter verklaring van mediagebruik. Deze theorie stelt 
dat individuen media gebruiken om bepaalde behoeften te 
bevredigen of bepaalde doelen te bereiken. Vijf essentiële inzichten 
onderscheiden deze theorie van voorgaand onderzoek: mediagebruik 
is doelgericht, het publiek is actief, media bevredigen behoeften, 
mensen zijn zich bewust van hun eigen behoeften, en 
waardeoordelen over de inhoud van media moeten achterwege 
gelaten moeten worden aangezien de keuze voor bepaalde inhouden 
niet cultureel of ethisch bepaald is, maar wel gekoppeld moet worden 
aan het nut ervan voor het individu. 

Katz en collega’s (1973) maken een onderscheid tussen vijf typen 
behoeften die de keuze voor bepaalde media(-inhouden) motiveren. 
Om te beginnen gebruiken individuen media om hun cognitieve 
behoeften te vervullen. Hieronder vallen behoeften die betrekking 
hebben op het verzamelen van informatie, het opdoen van kennis en 
het verruimen van begrip. Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren 
cognitieve behoeften frequent aanhalen als motivatie voor het 
gebruik van sociale media (Jackson & Wang, 2011; Kim, Sohn & 
Choi, 2011; Wang, Tcherney & Sollowag, 2012). Wanneer 
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adolescenten in het dagelijkse leven geconfronteerd worden met 
stress is het dan ook niet ondenkbaar dat zij via sociale media op 
zoek gaan naar informatie die hen helpt bij het oplossen van hun 
problemen. Sociale media verschaffen immers een divers bestand 
aan opinies en laten toe problemen vanuit een geheel nieuw 
perspectief te bekijken (Wang et al., 2012).

Daarnaast vloeien motivaties voor mediagebruik ook voort uit een 
behoefte aan persoonlijke integratie, wat samenhangt met de 
geloofwaardigheid, het zelfvertrouwen, de stabiliteit en de status van 
een individu. Sociale media bieden adolescenten op dit vlak 
allerhande voordelen. Zo zijn ze een middel voor zelfexpressie
(Jung, Youn & McClung, 2007; Papacharissi & Mendelson, 2011) 
mede waardoor ze de vorming van een eigen identiteit faciliteren 
(Cummings, 2008) en het gevoel van eigenwaarde bevorderen (Roy, 
2009; Ward, 2004). Met deze informatie in het achterhoofd lijkt de 
link met coping niet vergezocht. Dagelijkse stressoren - vooral 
problemen in verband met jezelf - kunnen het zelfvertrouwen en het 
gevoel van eigenwaarde van adolescenten doen dalen (Moksnes et 
al., 2010; Murray et al., 2011) en zo de behoefte aan persoonlijke 
integratie verhogen. Sociale media kunnen dan een manier zijn om 
om te gaan met stress doordat ze deze behoefte bevredigen. 

Verder wordt mediagebruik ook gestimuleerd door de behoefte 
aan sociale integratie, of de behoefte aan verbondenheid en 
verwantschap met familie, vrienden en de wereld. Een versterkt 
contact met deze laatste twee wordt, zoals reeds vermeld, zeer 
belangrijk in de adolescentie. Tal van onderzoeken die een antwoord 
trachtten de verkrijgen op de vraag waarom jongeren sociale media 
gebruiken, identificeerden een behoefte aan sociale integratie als 
achterliggende verklaring. Het gevoel erbij te horen (Roy, 2009), 
sociale aanwezigheid (Xu, Ryan, Prybutok & Wen, 2012), 
kameraadschap (Papacharissi & Mendelson, 2011), sociale steun, 
vriendschap, sociale interactie en communicatie met familie (Kim et 
al., 2011) bleken allen zeer belangrijke, als niet de belangrijkste, 
reden voor de consumptie van sociale media. Het gebruik van sociale 
media vanuit een behoefte aan sociale integratie leunt zeer dicht aan 
bij wat voorheen als functionele coping besproken werd. Het zoeken 
van sociale steun en praten over problemen met je familie en 
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vrienden bleek immers een effectieve manier om om te gaan met 
stress daar het resulteerde in minder stress en stresssymptomen 
(Seiffge-Krenke, 1995, p. 121).

Vervolgens kan ook de nood aan escapisme een motief zijn voor 
mediagebruik. Men gebruikt media dan om te ontsnappen aan stress 
en dagdagelijkse problemen, om spanning te verminderen, om angst 
te reduceren. Media zijn immers in staat het contact met zichzelf en 
de sociale rollen tijdelijk te doen vergeten. Escapisme kan daarom 
gecategoriseerd worden onder de disfunctionele copingstrategieën. 
Onderzoek bij jongeren toont aan dat escapisme en relaxatie zeer 
frequent voorkomende motieven zijn voor het gebruik van sociale 
media (Papacharissi & Mendelson, 2011; Xu et al., 2012). 

Een laatste behoefte die mediagebruik motiveert, is de affectieve 
behoefte. Het uitleven, willen ervaren of vermijden van bepaalde 
emoties – mood management – kan een reden zijn om iemand aan te 
zetten tot mediagebruik. Iemands gemoedstoestand blijkt vaak een 
motivatie voor een selectieve consumptie van media die positieve 
gemoedstoestanden verlengen en negatieve gemoedstoestanden 
verbeteren (Zillmann, 1988). Soms worden echter ook media 
geselecteerd die de negatieve gemoedstoestand reflecteren en 
valideren (Knobloch & Zillmann, 2003; Strizhakova & Krcmar, 
2007), wat doorgaans de praktijk blijkt bij jongeren (Carpentier,
Brown, Bertocci, Silk, Forbes & Dahl, 2008; Greenwood, 2010). 
Talrijke studies toonden aan dat het gebruik van sociale media door 
jongeren eveneens ingegeven kan zijn door affectieve behoeften 
(Mauri, Cipresso & Balgera, 2011; Ross, Orr, Sisic, Arseneault, 
Simmering & Orr, 2009; Wang et al., 2012). Het trachten te 
reguleren van de emoties kan net zoals escapisme tot de 
disfunctionele copingstijlen gerekend worden. Jongeren die (sociale) 
media gebruiken om hun gemoedstoestand te controleren, lossen 
hiermee hun probleem immers niet op.

Een belangrijke opmerking bij deze typologie van behoeften die 
mediagebruik motiveren, is dat het louter bestaan van behoeften niet 
noodzakelijk betekent dat deze ook bevredigd worden. Wang et al.
(2012) vonden inderdaad dat gebruik van sociale media gedreven 
wordt door bovenstaande behoeften. Echter, in tegenstelling tot 
traditionele media, slagen sociale media er volgens de auteurs slechts 
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in de cognitieve en affectieve behoeften te vervullen. Onvervulde 
behoeften zouden toekomstig gebruik stimuleren, wat volgens de 
auteurs een reden kan zijn voor de toenemende populariteit van 
sociale media. Deze verklaring verschilt van die van Weibull (1985) 
die omgekeerd redeneerde dat de bevrediging die media bieden 
ervoor zorgt dat men ze opnieuw gebruikt. Deze tegengestelde 
verklaringen kunnen begrepen worden vanuit de tegenstelling 
functionele versus disfunctionele copingstijlen. Enerzijds kan 
disfunctioneel mediagebruik verder mediagebruik stimuleren omdat 
de achterliggende behoefte nog steeds niet bevredigd is, anderzijds 
kan functioneel mediagebruik paradoxaal hetzelfde doen vanwege 
zijn effectiviteit. 

3.2 Sociale media: een nuancering van de U&G-theorie

Hoewel de U&G-theorie al decennia oud is en dus stamt uit de 
periode voor de opkomst van de nieuwe media, blijkt dus dat ze 
eveneens toegepast kan worden op het gebruik van sociale media. De 
specifieke karakteristieken van sociale media nopen echter tot 
nuancering. Anders dan traditionele media, zijn sociale media 
immers een combinatie van verschillende soorten media waardoor ze 
een variëteit aan functies bieden aan hun gebruikers. De wijze 
waarop individuen sociale media gebruiken, verschilt dan ook 
naargelang de behoeften waaraan men tracht tegemoet te komen 
(Guosong, 2009). Passief content consumeren zou de behoefte aan 
informatie, entertainment en mood management vervullen, waar 
actieve interactie – met zowel de inhoud als andere gebruikers - een 
manier zou zijn om de sociale integratie te versterken. Het 
produceren van eigen content wordt dan weer gezien als een middel 
tot zelfexpressie en –verwezenlijking en zou dus de persoonlijke 
integratie positief beïnvloeden. Verder werd ook aangetoond dat 
gebruikers mogelijk een grote voldoening ervaren bij het gebruik van 
sociale media, tenminste wanneer deze een hogere mate van 
gebruiksgemak en een hogere mate van controle voor de gebruikers 
inhouden, aangezien dit hen in staat stelt hun doelen gemakkelijker 
te bereiken. Enkele concrete onderzoeken geven empirische 
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evidentie voor de correctheid van dit theoretische framework. 
Smock, Ellison, Lampe en Wohn (2011) toonden bijvoorbeeld aan 
dat de verschillende functies van Facebook gebruikt worden om 
verschillende redenen. Verder suggereerde onderzoek van Shin en 
Shin (2011) dat social network games andere gebruiksmotivaties 
vereisen dan andere sociale netwerkfuncties en bijgevolg dus wel 
unieke karakteristieken moeten bevatten. 

De implicaties hiervan voor de U&G-theorie zijn duidelijk. 
Wanneer men de motivaties wil achterhalen die het gebruik van 
sociale media stimuleren, is het zinloos sociale media te behandelen 
als een homogeen begrip. Het loont meer de motivaties voor het 
gebruik van elke functie afzonderlijk te achterhalen. Dit heeft als 
rechtstreeks gevolg dat ook de manier waarop jongeren sociale 
media gebruiken om om te gaan met stress bepaalt of ze al dan niet 
een functionele copingstrategie hanteren en dat ook online coping 
niet als eenduidig begrip beschouwd mag worden.

Onderzoek toont ook aan dat er niet enkel een verschil is in 
motivatie naargelang de toepassing, de verschillen tussen de SNS’s 
onderling moeten ook niet uit het oog verloren worden. Ross et al.
(2009) wijzen er bijvoorbeeld op dat Facebook verschilt van andere 
SNS’s vanwege wat zij de ‘offline-to-online trend’ noemt. Dit houdt 
in dat de meerderheid van de Facebookvrienden offline ontmoet 
worden en later online toegevoegd worden, wat dan ook een invloed 
heeft op de motivaties waarvoor het medium gebruikt wordt. In 
dezelfde lijn ligt het onderzoek van Ellison et al. (2007) dat aantoont 
dat Facebook gebruikt wordt om relaties te ondersteunen en om in 
contact te blijven met mensen, ook als men in het echte leven uit 
elkaar groeit, wat ingaat tegen de algemene visie dat online 
interacties mensen verwijderen van het echte leven. Men moet er dan 
ook rekening mee houden dat niet alle sociale media over dezelfde 
kam geschoren kunnen worden wat betreft hun mogelijke rol in het 
copingproces van adolescenten.
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4 Gebruiken adolescenten sociale media voor het omgaan met 
stress?

In theorie lijken sociale media dus een geschikte tool voor online 
coping. Of jongeren sociale media ook daadwerkelijk gebruiken voor 
het omgaan met stress is een andere zaak. Een en ander kan afgeleid 
worden van de manier waarop adolescenten sociale media gebruiken. 
Stern en Taylor (2007) deden onderzoek naar de meest voorkomende 
activiteiten op Facebook. Dat blijkt het verzenden van berichten en 
het bekijken van foto’s te zijn. Daarnaast maken jongeren ook 
regelmatig gebruik van Facebook om in contact te komen met oude 
vrienden, om plannen te maken, om te weten hoe het met anderen 
gaat, om hun partner te controleren, als entertainment en om andere 
zaken uit te stellen. Minder vaak aangehaald, maar toch nog 
voorkomend gebruik van Facebook omvat lesgerelateerde 
activiteiten, het posten van foto’s en kijken hoe het gaat met ex-
partners. Samengevat, zo stellen de auteurs, wordt Facebook vooral 
gebruikt voor het contact met vrienden. Raacke en Bonds-Raacke 
(2008) kwamen tot dezelfde conclusie. Latere cijfers van het Pew 
Internet and American Life Project bevestigen deze bevindingen 
voor SNS’s in het algemeen: reacties plaatsen bij foto’s of op 
iemands pagina of wall en berichten verzenden, zijn de populairste 
SNS-activiteiten bij adolescenten (Lenhart et al., 03.02.2010). 

Als ‘contact met vrienden’ en ‘entertainment’ door adolescenten 
aangehaald worden als twee belangrijke redenen voor het gebruik 
van sociale media is de link met online coping niet ver weg. Het 
gebruik van internet als entertainment kan immers beschouwd 
worden als vermijdingsgedrag en dus ondergebracht worden onder 
de disfunctionele copingstrategieën. Internet verschaft echter ook de 
mogelijkheid met anderen te communiceren wat het dus eveneens
een tool voor functionele coping maakt. Seepersad (2004) toont aan 
dat adolescenten die geconfronteerd worden met stress inderdaad de 
reeds besproken offline copingstrategieën ook online gebruiken. Hij 
vond hierbij een sterke samenhang tussen het gebruik van internet 
voor entertainment en de disfunctionele copingstrategie vermijding. 
Daarnaast bleek het gebruik van internet voor communicatie 
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gerelateerd aan zowel functionele coping als aan de disfunctionele 
copingstrategie van emotieregulatie. 

Hoewel sociale media al enkele jaren een belangrijke plaats 
innemen in de vrijetijdsbesteding van adolescenten is het onderzoek 
naar online coping in twee opzichten beperkt. Ten eerste spitst het 
merendeel van het onderzoek zich toe op chronische stressoren en 
niet op dagelijkse stressoren. Vooral de wijze waarop jongeren 
internet gebruiken in de omgang met stress ten gevolge van een 
ernstige ziekte is een vaak terugkerend onderzoeksonderwerp. Jacobs 
en Popick (2012) maakten bijvoorbeeld een overzicht van 
internetbronnen die zieke adolescenten reeds gebruiken voor online 
coping. Hiertoe behoren ondermeer blogs, discussieforums en SNS’s. 
Hoewel beperkt, zijn er toch enkele studies die doen vermoeden dat
dezelfde media ook door adolescenten gebruikt worden in hun 
omgang met dagdagelijkse stressoren. Zo suggereerde Kalpidou et al. 
(2011) reeds dat jongeren Facebook gebruiken om om te gaan met 
problemen die ze ervaren op het gebied van school. Hij vond 
namelijk dat eerstejaarsstudenten die emotionele 
aanpassingsproblemen ondervonden bij de overgang naar het hoger 
onderwijs meer Facebookvrienden hebben. De hierboven besproken 
studie van Seepersad (2004) vond dan weer dat adolescenten 
eenzaamheid, voortkomend uit de stressor van interpersoonlijke 
relaties, online bestrijden. Ten tweede is het fenomeen van online 
coping vooral onderzocht met betrekking tot functionele coping, 
terwijl disfunctionele coping eerder op de achtergrond blijft. Moreno, 
Jelenchick, Egan, Cox, Young, Gannon en Becker (2011) vonden 
bijvoorbeeld dat maar liefst een vierde van de onderzochte 
Facebookprofielen inhoud bevat die gelinkt kan worden aan 
depressieve symptomen. Steun krijgen van vrienden moedigde de 
gebruikers aan meer gelijksoortige informatie te delen wat doet 
uitschijnen dat SNS’s inderdaad een functionele copingtool zijn voor
adolescenten. 

De bedenking zou geopperd kunnen worden dat offline 
copingmogelijkheden, online coping overbodig maken. Hier zijn 
echter argumenten tegen in te brengen. Een groot voordeel van 
online coping via SNS’s is namelijk dat de online omgeving van 
adolescenten bestaat uit een mix van goede vrienden en verre 
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kennissen. Vaak vinden jongeren het moeilijk om hun problemen te 
bespreken met naaste vrienden of familie (strong ties). De redenen 
die ze hiervoor aanhalen zijn divers: ze hebben een gebrek aan 
ervaring met de materie, ze zijn niet op de hoogte van alle details of 
jongeren voelen zich oncomfortabel om zulke gevoelige zaken te 
bespreken met hen omdat ze bang zijn veroordeeld of betutteld te 
worden. Bij het bespreken van persoonlijke problemen met weak ties
daarentegen is het interpersoonlijke risico laag en is de aangereikte 
hulp en het advies diverser (Wright, Rosenberg, Egbert, Ploeger, 
Bernard & King, 2013). Als adolescenten zich toch op vrienden 
willen beroepen, kunnen SNS’s nog altijd in hun voordeel spelen. 
Feng en Hyun (2012) vonden namelijk dat de virtuele aanwezigheid 
van een vriend de kans vergroot dat een adolescent steun zoekt bij 
hem, en dus een functionele copingstrategie zal aanwenden om zijn 
problemen op te lossen. Kortom, er is reden om aan te nemen dat 
jongeren hun toevlucht zoeken tot internet en meer bepaald sociale 
media in hun omgang met stress. Over de vraag of het hier 
functionele en/of disfunctionele coping betreft, is de literatuur echter 
niet geheel duidelijk. Vandaar dat de eerste onderzoeksvraag van 
deze studie luidt:

OV1: Gebruiken adolescenten sociale media voor online 
coping?

Belangrijk is dat hierbij niet uit het oog verloren wordt dat leeftijd 
een invloed heeft op de manier waarop jongeren gebruik maken van 
SNS’s. Van den Beemt, Akkerman en Simons (2010) deelden 
gebruikers van interactieve media op in verschillende types en 
kwamen tot de conclusie dat jongere adolescenten vaker 
‘traditionalists’ zijn. Dit wil zeggen dat ze eerder de basisfuncties 
van interactieve media gebruiken dan de web 2.0-toepassingen. 
Oudere adolescenten daarentegen behoren vaker tot de drie andere 
categorieën (gamers, networkers en producers), die internet 
gebruiken op een meer diverse manier. Bovendien stijgt de mate 
waarin jongeren online communiceren met de leeftijd (Valkenburg & 
Peter, 2007). Als jongere adolescenten op een andere manier gebruik 
maken van sociale media dan oudere adolescenten, is het 
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waarschijnlijk dat er ook een verschil optreedt wat betreft het gebruik 
van sociale media voor coping. Zo komen we tot een eerste 
hypothese:

H1: Jongere adolescenten wenden zich minder vaak tot 
sociale media voor coping dan oudere adolescenten.

Naast leeftijd speelt ook geslacht een duidelijke rol. Volgens 
Pew-onderzoek gebruiken meisjes SNS’s vooral om in contact te 
blijven met vrienden, jongens vooral om nieuwe vrienden te maken. 
Bovendien zijn meisjes meer geïnteresseerd in de relationele 
aspecten van sociale media, terwijl jongens meer gefocust zijn op het 
entertainend aspect (Pujazon-zazik & Park, 2010). Van den Beemt en 
collega’s (2010) kwamen tot dezelfde bevinding. In hun typologie 
bleken jongens vaker ‘gamers’, wat inhoudt dat ze voornamelijk 
game-applicaties gebruiken, en meisjes vaker ‘networkers’. Meisjes 
maken vaker gebruik van het sociale aspect en benutten dus naast 
surfen vooral de uitwisselingsfunctie van sociale media. Gordon, 
Juang en Syed (2007) bevestigen dat jongens internet vaker 
gebruiken voor ontspanning en meisjes voor communicatie. Als de 
functies die sociale media vervullen, verschillen tussen jongens en 
meisjes, kan een mogelijk gevolg zijn dat die sociale media ook op 
een gedifferentieerde manier gebruikt worden voor coping. Hieruit 
volgen volgende hypothesen: 

H2a: Meisjes wenden zich vaker tot sociale media voor 
functionele coping dan jongens.

H2b: Jongens wenden zich vaker tot sociale media voor 
disfunctionele coping dan meisjes. 

Zoals eerder al werd aangehaald, zijn niet enkel leeftijd en 
geslacht bepalend voor de manier waarop jongeren omgaan met hun 
problemen. Twee onderliggende mechanismen, namelijk 
zelfvertrouwen en sociale steun, blijken ook de voorkeur voor 
functionele dan wel disfunctionele copingstrategieën te bepalen. 
Meer bepaald blijkt dat individuen met een hoog zelfvertrouwen of 
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veel sociale steun eerder geneigd zijn functionele copingstrategieën 
te hanteren, terwijl individuen met een laag zelfvertrouwen of weinig 
sociale steun eerder terug zullen vallen op disfunctionele 
copingstrategieën (Chao, 2011; Eisenbarth, 2012). Hoewel dit enkel 
onderzocht werd in een offline context, wordt verwacht dat deze 
trend zich ook online doorzet. Dit brengt ons tot de volgende 
hypothesen: 

H3a: Zelfvertrouwen heeft een positieve invloed op het 
gebruik van sociale media voor functionele coping.

H3b: Zelfvertrouwen heeft een negatieve invloed op het 
gebruik van sociale media voor disfunctionele coping.

H4a: Sociale steun heeft een positieve invloed op het gebruik 
van sociale media voor functionele coping.

H4b: Sociale steun heeft een negatieve invloed op het gebruik 
van sociale media voor disfunctionele coping.

5 Wat is het resultaat van het gebruik van sociale media als 
copingstrategie?

Indien adolescenten sociale media gebruiken als copingtool is het 
natuurlijk interessant te achterhalen wat de gevolgen hiervan zijn. De 
eerste vraag die zich dan opdringt, is wat coping via sociale media 
doet met de stressgevoelens van de adolescent. Deze waren in eerste 
instantie namelijk de stimulans voor het mediagebruik. Enkele 
onderzoeken lijken aanwijzingen te bevatten dat online 
copingstrategieën inderdaad het stressniveau kunnen beïnvloeden.  In 
een literatuuroverzicht van Hong en collega’s (2012) omtrent de 
effecten van online praatgroepen voor kankeroverwinnaars kwam 
onder andere naar voren dat minder stress een van die gevolgen was. 
Twee zeer recente studies impliceren eveneens de efficiëntie van het 
gebruik van sociale media als copingstrategie. George en collega’s 
(2013) ondervonden dat de integratie van SNS’s in de stress 
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management programma’s van medica-studenten resulteerde in 
verbeterde copingstrategieën, waarvan geweten is dat ze een 
rechtstreekse invloed hebben op het stressniveau (An et al., 2012; 
Martyn-Nemeth et al., 2009; Polman et al., 2010). SNS’s blijken 
onder andere een handig middel bij de opbouw van relaties, de 
socialisatie van studenten wat betreft een gezond stressbeeld, het 
doorbreken van het stigma omtrent het zoeken van hulp, het leggen 
van contact met bruikbare bronnen, en ze vergemakkelijken de 
zoektocht naar lotgevallen, rolmodellen en professionele hulp. 
Kortom, ze bieden mogelijkheden om op een functionele manier om 
te gaan met stress. Wright et al. (2013) kwamen daarnaast tot de 
conclusie dat de virtuele aanwezigheid van een vriend een boost kan 
geven aan iemands geloof in zijn of haar vermogen om om te gaan 
met een stressvolle situatie en dat het ook daadwerkelijk diens 
stressniveau doet dalen. Opmerkelijk is dat deze aanwezigheid niet 
noodzakelijk reëel moet zijn, het louter subjectieve gevoel van het 
hebben van vrienden die voor jou klaarstaan heeft reeds een positieve 
invloed. Doch, geen enkele van bovenstaande studies heeft
rechtstreeks onderzocht wat de gevolgen zijn voor het stressniveau 
van adolescenten wanneer deze zich tot sociale media wenden om 
om te gaan met stress ten gevolge van dagdagelijkse problemen. 
Vandaar dat de tweede onderzoeksvraag van deze studie luidt:

OV2: Wat is de invloed van het gebruik van sociale media als 
copingstrategie op het stressniveau van adolescenten?

De zonet besproken studies laten uitschijnen dat online coping 
steeds een gunstig effect heeft op de mate van stress. Toch mogen er 
geen voorbarige conclusies getrokken worden. Elk van deze studies 
focust immers op online functionele coping waarvan geweten is dat 
het negatief correleert met de mate van stress (An et al., 2012; 
Martyn-Nemeth et al., 2009; Polman et al. 2010). Sociale media 
kunnen echter op verschillende manieren gebruikt worden om om te 
gaan met stress. Zoals eerder al werd aangehaald, heeft onderzoek 
uitgewezen dat in een offline context disfunctionele coping een 
tegengesteld effect heeft (An et al., 2012; Martyn-Nemeth et al., 
2009; Polman et al. 2010). Aangezien functionele coping online 
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hetzelfde effect heeft op de mate van stress als offline, kan 
aangenomen worden dat hetzelfde geldt voor disfunctionele coping. 
Onderzoek hiernaar is echter beperkt. Daarom worden volgende 
hypothesen geformuleerd:

H5: Wanneer adolescenten sociale media gebruiken voor 
functionele coping daalt hun stressniveau.

H6: Wanneer adolescenten sociale media gebruiken voor 
disfunctionele coping stijgt hun stressniveau. 

Naast de effecten die online coping heeft op de mate van stress, is 
het ook relevant te achterhalen wat de effecten zijn op 
probleemgedrag. Onderzoek naar agressie en online coping lijkt 
onbestaand. Omtrent online coping en depressie zijn wel enkele 
aanwijzingen terug te vinden in de literatuur. Een experiment bij 
studenten (Shaw & Gant, 2002) wees uit dat het gebruik van internet 
als communicatiemiddel samenhangt met een daling van depressieve 
symptomen. Meer specifiek met betrekking tot SNS’s, vonden
Ellison en collega’s (2007) een positief verband tussen het gebruik 
van Facebook en welzijn. Het gebruik van online media in de 
omgang met dagelijkse stressoren blijkt echter niet altijd voordelig. 
Gordon et al. (2007) vonden bijvoorbeeld dat jongeren die het 
internet gebruiken om om te gaan met stress en persoonlijke 
problemen een slechtere mentale gezondheid vertonen dan degenen 
die dat niet doen. Moorman & Bawker (2011) toonden bovendien
aan dat hoe vaker jongeren sociale media gebruiken om problemen 
met betrekking tot hun interpersoonlijke relaties op te lossen, des te 
hoger hun depressieniveau was. Kim en collega’s (2009) vonden in 
dezelfde lijn dat het gebruik van sociale media om depressie tegen te 
gaan, niet leidde tot een reductie maar wel tot een accumulatie van 
de oorspronkelijke problemen. Het internet en in het bijzonder 
sociale media lijken dus tegelijkertijd zowel een gunstige als een 
nefaste invloed te hebben op de mate van stress. Deze inconsistentie 
in de literatuur leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
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OV3: Wat is de invloed van het gebruik van sociale media als 
copingstrategie op internaliserende en externaliserende 
stresssymptomen?

Niet alleen de rechtstreekse invloed van online coping op 
probleemgedrag is relevant, ook de indirecte invloed verdient 
aandacht. Hierboven werd al aangetoond dat coping eveneens de
relatie tussen stress en probleemgedrag beïnvloedt (Compas et al.,
1993). Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen functionele en 
disfunctionele coping, waarbij de eerste optreedt als buffer en de 
laatste als versterker. De volgende hypothesen verwachten in de 
online context dezelfde tendensen terug te vinden als diegene in de 
offline context, en dit zowel voor internaliserend als voor 
externaliserend probleemgedrag.

H7: Het gebruik van sociale media voor functionele coping 
vermindert de invloed van stress op depressie.

H8: Het gebruik van sociale media voor functionele coping 
vermindert de invloed van stress op agressie.

6 Besluit

In deze literatuurstudie werd duidelijk dat adolescenten wel degelijk 
met stress geconfronteerd worden en werd uiteengezet hoe zij 
hiermee omgaan. De effecten hiervan op enerzijds het stressniveau 
en anderzijds probleemgedrag werden besproken. Verder bleken 
adolescenten frequente gebruikers van sociale media. De motivaties 
achterliggend aan hun sociale mediagebruik werden in verband 
gebracht met het copingproces. Gebaseerd op voorgaand onderzoek 
werden enkele veronderstellingen gedaan aangaande online coping 
via Facebook. In wat volgt zullen deze hypothesen getest worden. De
bevindingen zullen uitvoerig besproken worden zodat begrepen kan 
worden hoe het online copingproces van adolescenten verloopt en 
welke gevolgen dit teweegbrengt.
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HOOFDSTUK 2: EIGEN ONDERZOEK

1 Methode

1.1 Dataverzamelingsmethode

Om de data te verzamelen werd geopteerd voor een websurvey. Dit 
is een vragenlijst die online verspreid wordt en waarbij een reeks 
items op een gestandaardiseerde wijze bevraagd wordt bij de 
respondenten. Dit maakt het mogelijk om via statistische analyses 
onderzoeksvragen en hypothesen te toetsen. In deze studie werd 
hiervoor gebruik gemaakt van het statistisch programma SPSS 
Statistics 20. Websurveys zijn een dankbaar dataverzamelingstool 
omwille van de combinatie van twee voordelen: tijdsbesparing en 
een lage kostprijs. Daarnaast kunnen de respondenten zelf kiezen 
wanneer het hen het best uitkomt om de vragenlijst in te vullen en 
kunnen ze desgewenst stoppen en later de draad weer oppikken. 
Verder is de indruk van anonimiteit een belangrijk bijkomend 
voordeel. Websurveys hebben bovendien nog een extra voordeel ten 
opzichte van de klassieke papieren surveys. Waar de respondenten 
schriftelijk al eens een item over het hoofd kunnen zien, wordt bij 
een online vragenlijst automatisch gecontroleerd op volledigheid. 
Aan het gebruik van een websurvey hangen echter ook nadelen vast. 
Zo hebben ze ondermeer vaak te kampen met een lage respons. Er 
werd getracht dit nadeel op te vangen door filmtickets te verloten 
onder de respondenten die de vragenlijst volledig invulden.

1.2 Procedure

In de eerste plaats werd getracht respondenten te verzamelen via 
Facebook. Om ook adolescenten te bereiken die niet actief zijn op 
Facebook, werden een aantal Limburgse middelbare scholen 
gecontacteerd met de vraag de survey te verspreiden onder hun 
leerlingen in de lessen informatica of via een link op hun online 
platform, zoals bijvoorbeeld Smartschool. Ook lokale 
jeugdbewegingen en sportverenigingen werd gevraagd hun leden aan 
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te sporen de vragenlijst in te vullen. Deze werd afgenomen onder de 
titel ‘jongeren en hun leefwereld’ om het doel van het onderzoek zo 
vaag mogelijk te houden. Er werd meegedeeld aan de respondenten 
dat ze kans maakten op filmtickets wanneer ze de vragenlijst volledig 
zouden invullen. De data werden verzameld in april en mei 2013.

De dataverzamelingsmethode had een invloed op de steekproef. 
Ten eerste werd een substantieel deel van de vragenlijsten 
afgenomen tijdens de lessen informatica. Aangezien dit echter geen 
verplicht lesvak is voor leerlingen van de derde graad, ligt de 
gemiddelde leeftijd relatief laag. Ten tweede beperkte het lesaanbod 
van een van de gecontacteerde scholen zich tot algemeen secundair 
onderwijs, wat het overwicht van deze groep in de steekproef 
verklaart.

1.3 Participanten

Een vragenlijst werd afgenomen bij 374 adolescenten van 12 tot 18 
jaar, waarvan 159 jongens (42.5%) en 215 meisjes (57.5%). De 
gemiddelde leeftijd bedroeg 14.4 jaar (SD = 1.7). 68.7 procent van 
de respondenten volgt algemeen secundair onderwijs, 18.7 procent 
technisch secundair onderwijs, 0.5 procent kunstsecundair onderwijs 
en 12.0 procent beroepssecundair onderwijs. Gevraagd naar het 
opleidingsniveau van de ouders geeft een kleine minderheid van de 
respondenten aan dat zijn vader geen diploma (1.1%) of een diploma 
lager onderwijs (4.8%) heeft. Ook bij de moeders is er slechts een 
klein aandeel dat geen diploma (2.1%) of een diploma lager 
onderwijs (2.1%) heeft. De meeste respondenten geven aan dat hun 
vader een diploma secundair (32.1%) of hoger (28.9%) onderwijs 
heeft. Bij de moeders ligt het aandeel met een diploma hoger 
onderwijs (45.2%) opmerkelijk hoger dan het aandeel met enkel een 
diploma secundair onderwijs (23.0%). Tot slot is de meerderheid van 
de steekproef in het bezit van de Belgische nationaliteit (92.2%).
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1.4 Meetinstrumenten

1.4.1 Algemene informatie

In de eerste plaats werden de socio-demografische gegevens van de 
respondenten bevraagd. Er werd informatie verzameld met 
betrekking tot geslacht, leeftijd, onderwijstype, opleidingsniveau van 
de ouders en nationaliteit. 

1.4.2 Sociale mediagebruik

Vervolgens werd er gepeild naar het sociale mediagebruik van de 
respondenten. Deze konden aangeven of ze al dan niet actief zijn op 
sociale media, en zo ja, op welke sociale netwerksite(s) ze een 
account hebben en welke daarvan ze het meest bezoeken. Hierna 
werden de vragen specifieker toegespitst op het gebruik van 
Facebook. De vragenlijst bevroeg de gebruiksfrequentie door na te 
gaan hoeveel tijd de respondenten op Facebook doorbrengen op een 
gemiddelde weekdag, woensdag, vrijdag en weekenddag. De 
respondenten konden kiezen uit 11 antwoordopties: 0u; +/-0,5u; 0,5-
1u; 1-1,5u; 1,5-2u; 2-2,5u; 2,5-3u; 3-4u; 4-5u; meer dan 5u en 
Facebook staat heel de dag open. De Cronbach alpha van de schaal 
(α = .95) toont aan dat gebruiksfrequentie op een betrouwbare manier 
gemeten werd.

Hierna werd gepeild naar de specifieke activiteiten die de 
respondenten uitvoeren op Facebook. Voor acht items konden de 
respondenten aanduiden hoe vaak ze dit deden op Facebook op een 
schaal gaande van nooit (1) tot meerdere keren per dag (7). Een 
factoranalyse (bijlage 2) werd uitgevoerd waarbij twee factoren 
werden behouden. Item 8 (i.e. spelletjes spelen) werd geschrapt 
wegens een te lage correlatie met de andere items. De eerste factor 
‘posten’ (eigenvalues = 3.53; explained variance = 58.81; α = .85 ) 
bestaat uit vier items:  afbeeldingen posten, video’s posten, foto’s 
posten en berichten posten. De tweede factor ‘contact met anderen’ 
(eigenvalues = 1.04; explained variance = 17.31; α = .83 ) bestaat uit 
twee items: chatten en een profiel bezoeken. Item 1 (persoonlijke 
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berichten sturen) werd verwijderd omdat deze de betrouwbaarheid 
deed dalen. De Cronbach alpha van de totale schaal bedroeg .84.
Naast gebruiksfrequentie werden twee extra schalen aan de 
vragenlijst toegevoegd om Facebookgebruik te meten. Een daarvan 
was de Facebook Intensity Scale van Ellison en collega’s (2007). 
Deze schaal omvat items die bevragen hoezeer Facebook 
geïntegreerd is in de dagelijkse routine van de gebruiker (bv. 
“Facebook maakt deel uit van mijn alledaagse activiteiten”). Verder 
tracht deze schaal ook de emotionele connectie te bevragen (bv. “Ik 
zou me slecht voelen als Facebook niet meer zou bestaan”). De items 
die peilen naar hoe actief het individu is in zijn of haar 
Facebookgebruik werden weggelaten aangezien deze eerder al 
bevraagd werden. Tot slot werden nog twee extra items aangevuld 
(“Ik vind het leuk wanneer anderen iets of Facebook plaatsen” en “Ik 
vind het leuk om zelf iets op Facebook te plaatsen”). De schaal bood 
vijf antwoordopties gaande van 1 (Helemaal oneens) to 5 (Helemaal 
eens). Een factoranalyse (bijlage 3) toonde aan dat de zes 
oorspronkelijke items samengevoegd kunnen worden tot één factor, 
namelijk Facebookintensiteit (eigenvalues = 3.62; explained variance 
= 60.32). De schaal had een Cronbach alpha van .87, wat in lijn is 
met voorgaand onderzoek (Ellison et al., 2007).

De andere schaal betrof de zeer recente Facebook Relationships 
Maintenance Behavior Scale (Ellison, Vitak, Gray & Lampe, in 
press), die meet hoezeer iemand investeert in kleine maar 
betekenisvolle communicatiegedragingen die als doel hebben de 
contacten in het netwerk te onderhouden (bv. “Als iemand op 
Facebook een vraag stelt waarop ik het antwoord weet, probeer ik te 
reageren”). Deze Likertschaal bestond eveneens uit 5 items met 
antwoordopties gaande van 1 (Helemaal oneens) to 5 (Helemaal 
eens). De Cronbach alpha voor deze schaal bedroeg .82. Net zoals in 
eerder onderzoek (Ellison et al., in press) bleek dit dus een 
betrouwbare meting.
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1.4.3 Stress

Voor het meten van stress werd er geopteerd voor de Problem 
Questionnaire van Seiffge-Krenke (1995). Deze schaal is specifiek 
ontworpen voor het meten van dagdagelijkse stress bij adolescenten 
en bevat in totaal 60 items die problemen en moeilijkheden 
beschrijven die jongeren hebben aangeduid als stresserend. Voor elk 
van deze items gaven de respondenten aan in welke mate deze 
stresserend waren voor hen. Dit gebeurde op een schaal gaande van 1 
(Helemaal niet stresserend) tot 5 (Heel stresserend). De items 
werden gegroepeerd in zeven probleemdomeinen: problemen op 
school, bestaande uit 8 items (bv. “Er is een grote druk om de beste 
punten te behalen op school”), problemen in verband met de 
toekomst, bestaande uit 6 items (bv. “Ik zou wel eens werkloos 
kunnen worden”), problemen met je ouders, bestaande uit 9 items 
(bv. “Ik kan niet praten met mijn ouders”), problemen in verband 
met vrienden, bestaande uit 9 items (bv. “Ik heb bijna geen 
vriend(inn)en”), problemen in verband met vrije tijd, bestaande uit 8 
items (bv. “Ik heb niet genoeg geld voor mijn vrijetijdsactiviteiten”), 
problemen in verband met relaties, bestaande uit 8 items (bv. “Ik ben 
bang dat mijn jaloezie mijn romantische relaties zal verpesten”) en 
problemen in verband met jezelf, bestaande uit 12 items (bv. “Ik ben 
ontevreden over mijn uiterlijk”).  Factoranalyses (bijlage 4) toonden 
aan dat elk van de items voldoende hoog laden op de gewenste factor 
(Tabel 1). De Cronbach alpha’s van de zeven domeinen variëren 
tussen .78 en .93. Eerder onderzoek van Seiffge-Krenke en collega’s 
(2001) vond waarden tussen .79 en .84. 
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Tabel 1
Problem Questionnaire

n Eigenvalues ∆R2 α
Problemen
School 8 3.15 39.42% .78
Toekomst 6 3.87 47.81% .78
Ouders 9 5.45 60.54% .92
Vrienden 9 5.55 61.63% .92
Vrije tijd 8 3.98 49.71% .85
Relaties 8 4.39 54.83% .88
Jezelf 12 6.73 56.07% .93

1.4.4 Probleemgedragingen

De meting van probleemgedrag gebeurde eveneens via twee 
bestaande schalen uit de literatuur. De Adolescent Depression Scale
van Kutcher (2002) werd gebruikt als meting voor depressie als 
internaliserend probleemgedrag. Er werd gekozen voor de ingekorte 
6-item schaal aangezien deze de vragenlijst gevoelig korter maakt 
zonder aan effectiviteit in te boeten (LeBlanc, Almudevar, Brooks & 
Kutcher, 2002). Voor elk van de items, die peilen naar de 
kernsymptomen van depressie, gaven de respondenten aan hoe vaak 
ze hiermee de afgelopen week geconfronteerd waren. Dit gebeurde 
op een schaal gaande van 1 (Bijna nooit) tot 4 (Altijd). Een totale 
schaalscore van 11 of meer geldt als indicatie voor depressie. Een 
factoranalyse (bijlage 5) toonde aan dat de zes items samengevoegd 
kunnen worden tot een factor, namelijk depressie (eigenvalues = 
3.28; explained variance = 54.70%). De Cronbach alpha bedroeg .82 
wat erop wijst dat we met een betrouwbare schaal te maken hebben. 
Dit komt overeen met eerdere bevindingen (LeBlanc et al., 2002)

Voor het meten van agressie als externaliserend 
probleemgedrag werd gebruik gemaakt van de Aggression 
Questionnaire van Buss & Perry (1992). De schaal bevat 
oorspronkelijk 29 items onderverdeeld in vier subschalen: fysieke 
agressie (bv. “Ik heb mensen die ik ken bedreigd”) , verbale agressie 
(bv. “Mijn vrienden zeggen dat ik graag ruziemaak”), woede (bv. 
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“Soms word ik plotseling boos zonder goede reden”) en 
vijandelijkheid (bv. “Soms heb ik het gevoel dat ik altijd ongeluk 
heb”). Bryant en Smith (2001) reduceerde dit aantal tot drie items per 
subschaal. Voor elk van de 12 overgehouden items gaven de 
respondenten aan hoe toepasselijk deze waren voor hen. Dit deden ze 
op een schaal gaande van 1 (Helemaal niet van toepassing) tot 7 
(Helemaal van toepassing). Een factoranalyse (bijlage 6) wees uit dat 
de vier subschalen gereduceerd konden worden tot drie factoren: 
fysieke agressie (eigenvalues = 1.08; explained variance = 8.98); α = 
.79), vijandigheid (eigenvalues = 1.44; explained variance = 11.96; α 
= .84) en opvliegendheid (eigenvalues = 5.74; explained variance = 
47.84; α = . 87). Deze laatste factor omvat de items met betrekking 
tot verbale agressie en woede. De Conbrach alpha van de totale 
schaal bedroeg .90 wat duidt op interne consistentie, zoals eerder ook 
al aangetoond werd (Bush & Perry, 1992).

1.4.5 Onderliggende mechanismen

Voor de meting van de hiervoor besproken onderliggende 
mechanismen fungeerde de literatuur opnieuw als bron. 
Zelfvertrouwen werd gemeten met behulp van de Self-Esteem Scale
van Rosenberg (1965). De respondenten kregen een 10-itemschaal 
voorgeschoteld waarop ze moesten aanduiden in welke mate ze 
akkoord gingen met de uitspraken (bv. “Ik heb het gevoel dat ik een 
aantal goede kwaliteiten heb”). De antwoordopties namen de vorm 
aan van een vierpuntenschaal gaande van helemaal niet akkoord (1) 
tot helemaal akkoord (4). De helft van de items waren omgekeerd 
gescoord. Een factoranalyse (bijlage 7) toonde aan de items 
samengevoegd kunnen worden tot één factor, namelijk 
zelfvertrouwen (eigenvalue = 4.45; explained variance = 44.48). De 
schaal had een Cronbach alpha van .86, wat betekent dat deze 
betrouwbaar is.

De Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet, 
Dahlem & Farley, 1988) vormde het uitgangspunt voor de meting 
van sociale steun. Dit instrument bestaat uit 12 items, opgedeeld in 
drie subgroepen: familie (bv. “Ik krijg de emotionele hulp en steun 



45

die ik nodig heb van mijn familie”), vrienden (bv. “Ik kan op mijn 
vrienden rekenen wanneer er iets misgaat”) en significante anderen 
(bv. “Er is een speciale persoon met wie ik mijn geluk en zorgen kan 
delen”). Op basis van deze items werd de bestaande schaal uitgebreid 
met vier extra items die een vierde subgroep vormen, namelijk 
Facebook (bv. “Ik kan op Facebook praten over mijn problemen”). 
De respondenten konden op een vijfpuntenschaal, gaande van 
Helemaal oneens (1) tot Helemaal eens (5), aanduiden in welke mate 
ze het eens waren met de uitspraken. Een factoranalyse (bijlage 8), 
waarbij de vier items met betrekking tot Facebook weggelaten 
werden vanwege te lage correlaties met de andere items, resulteerde 
in drie factoren: familie (eigenvalues = 6.69; explained variance = 
55.75; α = .91), vrienden (eigenvalues = 1.72; explained variance = 
14.37; α = .93) en een speciale persoon (eigenvalues = 1.11; 
explained variance = 9.22; α = .89). De Cronbach alpha van de totale
schaal bedroeg .93. Deze waarden zijn vergelijkbaar met vorig 
onderzoek (Zimet et al., 1988). De vier Facebook-items bleken ook 
gecombineerd te kunnen worden tot één factor (eigenvalues = 3.45; 
explained variance = 86.30; α = .95). 

1.4.6 Coping

Coping werd gemeten met de Coping Scale for Children and Youth
(Brodzinsky, Elias, Steiger, Simon, Gill & Hitt, 1992). Deze schaal 
kan opgedeeld worden in vier subsschalen: assistance seeking, 
bestaande uit 4 items (bv. “Ik vroeg iemand van mijn familie om 
hulp”), cognitive-behavioral problem solving, bestaande uit 8 items 
(bv. “Ik dacht na over hoe ik het probleem kon oplossen”), cognitive 
avoidance, bestaande uit 11 items (bv. “Ik probeerde niet aan het 
probleem te denken”) en behavioral avoidance, bestaande uit 6 items 
(bv. “Ik bleef uit de buurt van dingen die me herinnerden aan het 
probleem”). Eerst werd aan de respondenten gevraagd een voorbeeld 
te geven van een probleem waar zij de afgelopen maanden mee 
geconfronteerd waren. Vervolgens werden ze verzocht aan te duiden 
hoe vaak ze dat probleem op verschillende manieren hadden 
aangepakt. Dit gebeurde op een vierpuntenschaal: nooit (1), zelden
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(2), soms (3) of vaak (4). Eén item was omgekeerd gescoord. Een 
factoranalyse (bijlage 9), waarbij item 25 wegviel vanwege miniem 
verschillende factorladingen op meerdere factoren, bevestigde de 
opdeling in vier factoren: assistance seeking (eigenvalues = 1.42; 
explained variance = 5.25; α = .71), cognitive-behavioral problem 
solving (eigenvalues = 4.19; explained variance = 15.53; α = .89), 
cognivitve avoidance (eigenvalues = 7.45; explained variance = 
27.57; α = .89) en behavioral avoidance (eigenvalues = 2.02; 
explained variance = 7.50; α = .80). Net zoals in eerder onderzoek 
(Brodzinsky et al., 1992) blijkt elk van de subschalen intern 
consistent. Item 4 werd verwijderd omdat deze de betrouwbaarheid 
deed dalen. De Cronbach alpha van de totale schaal bedroeg .89.

Voor het meten van online coping werden bruikbare items uit 
meetschalen voor coping (Brodzinsky et al., 1992; Seiffge-Krenke, 
1995) geherformuleerd naar een Facebookcontext. Dit resulteerde in 
een 24-itemschaal gaande van nooit (1) tot vaak (4). Een 
factoranalyse (bijlage 10), waarbij items 7, 8, 9, 11, 12, 17 en 24 
wegvielen omdat deze op meerdere factoren laadden waarbij het 
verschil miniem was, bracht aan het licht dat een opdeling gemaakt 
kan worden in drie subcategorieën (Tabel 2): functionele coping (bv. 
“Ik vond advies op Facebook over wat ik moest doen.”), vermijding 
(bv. “Op Facebook deed ik alsof alles in orde was” ) en het uiten van 
emoties (bv. “Ik blokkeerde/defriende/delete personen op Facebook 
die me aan het probleem deden denken”).

Tabel 2
Factoranalyse online coping

n Eigenvalues ∆R2 α
Functioneel 7 9.40 55.29 .94
Vermijding 4 1.94 11.38 .87
Uiten van 
emoties

6 1.28 7.56 .93

Voor de totale schaal bedroeg deze .96. De laatste twee factoren, 
vermijding en emoties, kunnen geclassificeerd worden onder 
disfunctionele coping. Dit inhoudelijk onderscheid werd eerder al 
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gemaakt door Seiffge-Krenke (1995). Haar onderzoek toonde 
bovendien ook een sterke correlatie tussen actieve en interne coping 
aan, wat mogelijk verklaart waarom ook in de zonet besproken 
factoranalyse geen onderscheid gemaakt werd tussen deze twee 
vormen van functionele coping.

De uitgevoerde analyses maken duidelijk dat de concepten op 
betrouwbare wijze gemeten werden wat betekent dat de gevonden 
schaalscores bruikbaar zijn voor verdere analyse.

2 Resultaten

De eerste onderzoeksvraag die deze studie tracht te beantwoorden, is 
de vraag of adolescenten sociale media gebruiken voor online 
coping. Gemiddeld geven de respondenten met een Facebookprofiel 
aan zelden gebruik te maken van Facebook om om te gaan met 
problemen (M = 1.69, SD = .62). Dit gemiddelde is significant lager 
(t(343) = 26.05, p < .01) dan de gemiddelde score die dezelfde 
respondenten aangeven voor offline coping (M = 2.56, SD = .47). 20 
respondenten (5.8%) geven aan Facebook ‘soms’ tot ‘vaak’ te 
gebruiken voor online coping. Adolescenten gebruiken Facebook dus 
voor online coping, al gebeurt dit in mindere mate dan offline 
coping. Opvallend is ook dat Facebook significant vaker (t(343) = -
5.24, p < .01) gebruikt wordt voor disfunctionele coping (M = 1.75, 
SD = .64) dan voor functionele coping (M = 1.59, SD = .71). 28 
respondenten (8.1%) geven aan Facebook ‘soms’ tot ‘vaak’ te 
gebruiken voor functionele coping, 74 respondenten (21.5%)  geven 
aan dit te doen voor vermijding en 25 respondenten (7.3%) voor het 
uiten van emoties. Het gebruik van Facebook als functionele 
copingstrategie werd ook op een tweede manier bevraagd door de 
toevoeging van vier items aan de Multidimensional Scale of 
Perceived Social Support (Zimet et al., 1988). Ook hieruit blijkt dat 
offline functionele coping in hogere mate voorkomt dan online 
functionele coping (Tabel 3). 39 respondenten (11%) geven aan het 
‘eens’ of ‘helemaal eens’ te zijn met de uitspraken die peilen naar 
functionele coping via Facebook (e.g. ‘Ik kan op Facebook praten 
over mijn problemen’). Uit beide metingen blijkt dus dat de voorkeur 
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voor functionele copingstrategieën in de offline omgeving 
(Cicognani, 2011; Hamill, 2007) zich niet doorzet in de online 
omgeving van Facebook. 

Tabel 3
Gemiddelden en standaarddeviaties voor sociale steun
Speciale persoon 4.00 (.90)
Vrienden 3.95 (.85)
Familie 3.92 (.87)
Facebook 2.44 (1.04)

De eerste hypothese voorspelde dat het gebruik van sociale media 
voor coping stijgt met de leeftijd. Leeftijd is inderdaad positief 
gecorreleerd met online coping maar dit verband blijkt niet 
significant (r = .06, p > .05). Wanneer online coping opgesplitst 
wordt in functionele (r = .07, p > .05) en disfunctionele coping (r = -
.04, p > .05), blijkt dat leeftijd nog steeds geen significante invloed 
heeft. De eerste hypothese wordt dus niet bevestigd. 

In navolging van de literatuur die geslachtsverschillen vaststelt 
wat betreft het gebruik van copingstrategieën, werd voorspeld dat 
ook in een online omgeving, meisjes meer geneigd zijn functionele 
copingstrategieën te gebruiken dan jongens (H2a) en dat deze laatste 
op hun beurt dan weer meer geneigd zijn disfunctionele 
copingstrategieën te gebruiken (H2b). Meisjes (M = 1.64, SD = .72) 
geven over het algemeen aan meer gebruik te maken van Facebook 
voor functionele coping dan jongens (M = 1.53, SD = .70). Een 
onafhankelijke t-test toont echter aan dat dit verschil niet significant 
is (t(342) = -1.363, p > .05). Eenzelfde patroon duikt op bij de directe 
bevraging van sociale steun via Facebook. Ook hier geven meisjes 
(M = 2.48, SD = 1.03) aan meer sociale steun te verkrijgen via 
Facebook dan jongens (M = 2.38, SD = 1.05). Opnieuw blijkt het 
verschil echter niet significant (t(342) = -.92, p > .05). H2a wordt dus 
niet bevestigd. Wat betreft disfunctionele coping moet er een 
onderscheid gemaakt worden tussen vermijding en het uiten van 
emoties. Enkel voor vermijding treedt er een significant 
geslachtsverschil op (t(342) = -1.98, p < .05). Tegengesteld aan de 
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hypothese blijken meisjes (M = 2.12, SD = .85) vaker gebruik te 
maken van sociale media voor vermijding dan jongens (M = 1.94, SD
= .84). Voor het uiten van emoties blijkt het geslachtverschil niet 
significant (t(342) = .19, p > .05). H2b wordt dus niet bevestigd.

De derde hypothese voorspelde dat de positieve invloed die 
zelfvertrouwen heeft op het gebruik van functionele coping en de 
negatieve invloed die zelfvertrouwen heeft op het gebruik van 
disfunctionele coping zich doortrekt naar de online omgeving. 
Tegengesteld aan de verwachtingen is er een negatieve samenhang 
tussen zelfvertrouwen en online functionele coping: hoe hoger het 
zelfvertrouwen, hoe minder de adolescent sociale media gebruikt 
voor online functionele coping. Dit verschil is echter niet significant 
(r = -.08, p > .05). Het eerste deel van de hypothese wordt dus niet 
bevestigd. Zelfvertrouwen correleert wel significant met het gebruik 
van sociale media voor disfunctionele coping (r = -.14, p < .01). Hoe 
hoger het zelfvertrouwen, hoe minder de adolescent sociale media 
gebruikt voor disfunctionele coping. Het tweede deel van de 
hypothese wordt dus wel bevestigd. In tegenstelling tot offline 
coping, waar zelfvertrouwen een gedifferentieerde invloed heeft op 
functionele en disfunctionele coping, blijkt dit onderscheid dus niet 
aanwezig in een online context. Zelfvertrouwen blijkt in het 
algemeen een negatieve invloed te hebben op het gebruik van sociale 
media voor online coping (r = -.13, p > .05). De derde hypothese 
wordt dus deels bevestigd.

De vierde hypothese voorspelde dat sociale steun een positieve 
invloed heeft op het gebruik van sociale media voor functionele 
coping (H4a) en een negatieve invloed heeft op het gebruik van 
sociale media voor disfunctionele coping (H4b). De richting van de 
verbanden is inderdaad conform de voorspelling. Echter, voor zowel 
functionele (r = .03, p > .05) als disfunctionele online coping (r = -
.05, p > .05) blijkt de correlatie niet significant. De vierde hypothese 
wordt dus niet bevestigd. Wanneer het verband tussen de 
verschillende subschalen van sociale steun en online coping bekeken 
wordt, blijkt sociale steun van de familie wel significant te correleren 
(r = -.12, p > .05). (Tabel 4). Sociale steun van de familie heeft een 
negatieve invloed op het gebruik van sociale media voor functionele 
en disfunctionele coping. Met andere woorden: hoe meer sociale 



50

steun een adolescent van zijn familie krijgt, hoe minder hij Facebook 
zal gebruiken voor coping. Het verband met functionele coping is 
echter niet significant (Tabel 4). De factoren ‘vrienden’ en ‘speciale 
persoon’ blijken niet significant gecorreleerd met online coping.

Tabel 4
Pearson correlaties tussen sociale steun van familie en online coping

Pearson correlatie p-waarde
Online coping -.12 -.082
Functioneel -.08 .131
Disfunctioneel -.13 .016*
* p < .05, ** p < .01 

Zoals verwacht vertoont sociale steun via Facebook uitsluitend 
positieve correlaties met online coping (Tabel 5). Hoe meer sociale 
steun een adolescent krijgt via Facebook, hoe meer hij Facebook zal 
gebruiken voor coping (r = .47, p < .01), ook disfunctionele coping. 
Het verband met functionele coping (r = .57, p < .01) is wel sterker 
dan het verband met disfunctionele coping (r = .36, p < .01).

Tabel 5
Pearson correlaties tussen sociale steun via Facebook  en online 
coping

Pearson correlatie p-waarde
Online coping .47 .000**
Functioneel .57 .000**
Disfunctioneel .36 .000**
* p < .05, ** p < .01 

De tweede onderzoeksvraag betrof de vraag naar de invloed van 
het gebruik van sociale media als copingstrategie op het stressniveau 
van adolescenten. Er werd een significante positieve relatie 
gevonden tussen stress en online coping (r = .16, p < .01). Met 
andere woorden: hoe meer adolescenten Facebook gebruiken voor 
coping, hoe hoger hun stressniveau. Een meervoudige 
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regressieanalyse werd uitgevoerd met geslacht, leeftijd, SES en 
online coping als onafhankelijke variabelen en stress als afhankelijke 
variabele (Tabel 6). Het model blijkt een significante voorspelling te 
geven van het niveau van stress (F(4,214) = 4.31, p < .01). 7.5 
procent van de variantie in stress wordt verklaard door het model. 
Stress wordt significant voorspeld door leeftijd (β = -.18, t = -2.73, p
< .01) en online coping (β = .20, t = 3.07, p < .01), maar niet door 
geslacht (β = -.00, t = -.04, p > .05) en SES (β = .07, t = 1.06, p > 
.05). 

Tabel 6
Meervoudige regressieanalyse die het niveau van stress voorspelt 
m.b.v. geslacht, leeftijd, SES en online coping
Model Voorspeller β t F ∆R2

1 Geslacht
Leeftijd
SES

.02
-.18**

.05

.34
-2.60
.79

2.52* .034

2 Geslacht
Leeftijd
SES
Online 
Coping

-.00
-.18**

.07
.20**

-.04
-2.73
1.06
3.07

4.31** .075

* p < .05, ** p < .01 

Wat betreft de verschillende stressdomeinen, vertoonden 
problemen in verband met school, vrije tijd, relaties en jezelf 
positieve significante relaties met online coping. De 
probleemdomeinen toekomst, ouders en vrienden waren niet 
significant gecorreleerd met online coping (Tabel 9).

De vijfde hypothese voorspelde dat het stressniveau van 
adolescenten daalt wanneer deze sociale media gebruiken voor 
functionele coping. In tegenstelling tot de hypothese werd er een 
significante positieve relatie gevonden tussen stress en online 
functionele coping (r = .12, p < .05). De vijfde hypothese wordt dus 
niet bevestigd. Een meervoudige regressieanalyse werd uitgevoerd 
met geslacht, leeftijd, SES en online functionele coping als 
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onafhankelijke variabelen en stress als afhankelijke variabele (Tabel
7). Het model blijkt een significante voorspelling te geven van het 
niveau van stress (F(4,214) = 3.71, p < .01). 6.5 procent van de 
variantie in stress wordt verklaard door het model. Stress wordt 
significant voorspeld door leeftijd (β = -.19, t = -2.79, p < .01) en 
online functionele coping (β = .18, t = 2.66, p < .01), maar niet door 
geslacht (β = .00, t = .08, p > .05) en SES (β = .06, t = .87, p > .05). 

Tabel 7
Meervoudige regressieanalyse die het niveau van stress voorspelt 
m.b.v. geslacht, leeftijd, SES en online functionele coping
Model Voorspeller β t F ∆R2

1 Geslacht
Leeftijd
SES

.02
-.18**

.05

.34
-2.60
.79

2.52 .034

2 Geslacht
Leeftijd
SES
Online 
Coping 
Functioneel

.01
-.19**

.06
.18**

.08
-2.79
.87

2.66

3.71** .065

* p < .05, ** p < .01 

Wanneer de verschillende stressdomeinen in relatie gebracht 
worden met online functionele coping tekent zich eenzelfde patroon 
af als bij online coping in het algemeen (Tabel 9).

De zesde hypothese voorspelde dat het stressniveau van 
adolescenten stijgt wanneer deze sociale media gebruiken voor 
disfunctionele coping. Conform de hypothese werd er een 
significante positieve relatie gevonden tussen stress en online 
disfunctionele coping (r = .16, p < .01). De zesde hypothese wordt 
dus bevestigd. Een meervoudige regressieanalyse werd uitgevoerd 
met geslacht, leeftijd, SES en online disfunctionele coping als 
onafhankelijke variabelen en stress als afhankelijke variabele (Tabel
8). Het model blijkt een significante voorspelling te geven van het 
niveau van stress (F(4,214) = 4.09, p < .01). 7.1 procent van de 
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variantie in stress wordt verklaard door het model. Stress wordt enkel 
significant voorspeld door online disfunctionele coping (β = .20, t = 
2.93, p < .01) en leeftijd (β = -.18, t = -2.65, p < .01), maar niet door
geslacht (β = -.00, t = -.02, p > .05) of SES (β = .07, t = 1.11, p > 
.05). 

Tabel 8
Meervoudige regressieanalyse die het niveau van stress voorspelt 
m.b.v. geslacht, leeftijd, SES en online disfunctionele coping
Model Voorspeller β t F ∆R2

1 Geslacht
Leeftijd
SES

.02
-.18**

.05

.34
-2.60
.79

2.52 .034

2 Geslacht
Leeftijd
SES
Online Coping 
Disfunctioneel

-.00
-.18**

.07
.20**

-.02
-2.65
1.11
2.93

4.09** .071

* p < .05, ** p < .01 

Wanneer de verschillende stressdomeinen in relatie gebracht 
worden met online disfunctionele coping tekent zich eenzelfde 
patroon af als bij online coping in het algemeen met uitzondering van 
het probleemdomein school dat nu niet meer significant gecorreleerd 
is met stress (Tabel 9). Opnieuw lijkt de differentiële invloed van 
functionele en disfunctionele coping op het stressniveau van 
adolescenten in de offline context niet vertaalbaar naar de 
Facebookcontext. Zowel functionele als disfunctionele online coping 
hebben immers een negatieve invloed op stress. 
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Tabel 9
Pearson correlaties tussen stressdomeinen en online coping

Online 
Coping

Functioneel Disfunctioneel

School .11 (.035)* .11 (.034)* .10 (.062)
Toekomst .06 (.278) .01 (.836) .08 (.147)
Ouders .08 (.141) .05 (.370) .09 (.104)
Vrienden .08 (.150) .06 (.247) .08 (.153)
Vrije tijd .15 (.004)** .12 (.030)* .16 (.004)**
Relaties .15 (.007)** .13 (.017)* .14 (.010)*
Jezelf .26 (.000)** .22 (.000)** .25 (.000)**
* p < .05, ** p < .01 

De derde onderzoeksvraag betrof de vraag naar de invloed van het 
gebruik van sociale media voor coping op het internaliserende 
stresssymptoom depressie en het externaliserende stresssymptomen 
agressie. Zowel depressie (r = .29, p < .01) als agressie (r =.37, p < 
.01) zijn significant gecorreleerd met online coping. Hoe meer 
adolescenten aangeven gebruik te maken van sociale media voor het 
omgaan met problemen, hoe meer depressieve symptomen en 
agressie ze rapporteren. Een meervoudige regressieanalyse werd 
uitgevoerd met geslacht, leeftijd, SES en online coping als 
onafhankelijke variabelen (Tabel 10). Het model blijkt een 
significante voorspelling te geven van depressie (F(4,237) = 8.18, p
< .01). 12.3 procent van de variantie in depressie wordt verklaard 
door het model. Depressie wordt significant voorspeld door geslacht 
(β = .14, t = 2.28, p < .05) en online coping (β = .30, t = 4.77, p < 
.01), maar niet door leeftijd (β = .06, t = .96, p > .05) en SES (β = 
.02, t = .25, p > .05). 
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Tabel 10
Meervoudige regressieanalyse die depressie voorspelt m.b.v. 
geslacht, leeftijd, SES en online coping
Model Voorspeller β t F ∆R2

1 Geslacht
Leeftijd
SES

.17**
.07
-.00

.2.70
1.10
-.03

3.05* .038

2 Geslacht
Leeftijd
SES
Online 
Coping

.14*
.06
.02

.30**

2.28
.96
.25

4.77

8.18** .123

* p < .05, ** p < .01 

Het model blijkt eveneens een significante voorspelling te geven 
van agressie (F(4,237) = 11.00, p < .01). 15.9 procent van de 
variantie in depressie wordt verklaard door het model (Tabel 11). 
Agressie wordt enkel significant voorspeld door online coping (β = 
.38, t = 6.29, p < .01), en dus niet door geslacht (β = -.08, t = -1.34, p
< .05, leeftijd (β = .11, t = 1.75, p > .05) en SES (β = .00, t = .07, p > 
.05). 

Tabel 11
Meervoudige regressieanalyse die agressie voorspelt m.b.v. geslacht, 
leeftijd, SES en online coping
Model Voorspeller β t F ∆R2

1 Geslacht
Leeftijd
SES

-.04
.12
-.02

-.60
1.86
-.28

1.26 .016

2 Geslacht
Leeftijd
SES
Online 
Coping

-.08
.11
.00

.38**

-1.34
1.75
.07
6.29

11.00** .159

* p < .05, ** p < .01 
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Nu online coping een voorspeller van probleemgedrag blijkt, rest 
de vraag of online coping ook een invloed heeft op de relatie tussen 
stress en probleemgedrag. Hiervoor wordt eerst dit laatste verband 
nader onderzocht. Stress blijkt significant positief gecorreleerd met 
depressie (r = .24, p < .01). Met andere woorden: hoe meer stress, 
hoe meer depressieve symptomen de adolescenten vertonen. Het 
verband tussen de verschillende probleemdomeinen en depressie 
blijkt in alle gevallen positief, enkel voor de stressdomeinen school 
en stress zijn deze correlaties niet significant (Tabel 12). 

Tabel 12
Pearson correlaties tussen stressdomeinen en depressie en agressie

Depressie Agressie
School .09 (.087) .12 (.022)*
Toekomst .14 (.076) .11 (.042)*
Ouders .12 (.017)* .14 (.007)**
Vrienden .17 (.001)** .10 (.044)*
Vrije tijd .17 (.001)** .16 (.003)**
Relaties .22 (.000)** .19 (.000)**
Jezelf .44 (.000)** .34 (.000)**
* p < .05, ** p < .01 

Een meervoudige regressieanalyse werd uitgevoerd met geslacht, 
leeftijd, SES en stress als onafhankelijke variabelen en depressie als 
afhankelijke variabele (Tabel 13). Het model blijkt een significante 
voorspelling te geven van depressie (F(4,237) = 5.96, p < .01). 9.3
procent van de variantie in depressie wordt verklaard door het model. 
Depressie wordt significant voorspeld door geslacht (β = .17, t = 
2.73, p < .01) en stress (β = .24, t = 3.77, p < .01), maar niet door 
leeftijd (β = .10, t = 1.69, p > .05) en SES (β = -.02, t = -.26, p > .05). 
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Tabel 13
Meervoudige regressieanalyse die depressie voorspelt m.b.v. 
geslacht, leeftijd, SES en stress
Model Voorspeller β t F ∆R2

1 Geslacht
Leeftijd
SES

.17**
.07
-.00

2.70
1.10
-.03

3.05* .038

2 Geslacht
Leeftijd
SES
Stress

.17**
.10
-.02

.24**

2.73
1.69
-.26
3.77

5.96** .093

* p < .05, ** p < .01 

Stress blijkt eveneens significant positief gecorreleerd met 
agressie (r = .21, p < .01). Met andere woorden: hoe meer stress, hoe 
meer agressie de adolescenten rapporteren. Het verband tussen de 
verschillende probleemdomeinen en agressie blijkt in alle gevallen 
positief en significant (Tabel 12). Een meervoudige regressieanalyse 
werd eveneens uitgevoerd met geslacht, leeftijd, SES en stress als 
onafhankelijke variabelen en agressie als afhankelijke variabele
(Tabel 14). Het model blijkt een significante voorspelling te geven 
van agressie (F(4,237) = 5.86, p < .01). 9.1 procent van de variantie 
in agressie wordt verklaard door het model. Agressie wordt 
significant voorspeld door leeftijd (β = .16, t = 2.57, p < .05) en 
stress (β = .28, t = 4.40, p < .01), maar niet door geslacht (β = -.04, t
= -.67, p > .05) en SES (β = -.04, t = -.56, p > .05).  
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Tabel 14
Meervoudige regressieanalyse die agressie voorspelt m.b.v. geslacht, 
leeftijd, SES en stress
Model Voorspeller β t F ∆R2

1 Geslacht
Leeftijd
SES

-.04
.12
-.02

-.60
1.86
-.28

1.26 .016

2 Geslacht
Leeftijd
SES
Stress

-.04
.16*
-.04

.28**

-.67
2.57
-.56
4.40

5.86** .091

* p < .05, ** p < .01 

Nu de relatie tussen stress en probleemgedrag duidelijk is, wordt 
nagegaan of coping een modererende invloed uitoefent op de relatie 
tussen stress en probleemgedrag. Conform de literatuur voorspelde 
de zevende hypothese dat het gebruik van sociale media voor 
functionele coping de invloed van stress op depressie vermindert. 
Een lineaire regressieanalyse toont aan dat noch de invloed van stress 
(t(vrijheidsgraden) = .30, p > .05), noch de invloed van online 
functionele coping (t(vrijheidsgraden ) = -.13, p > .05) significant is. 
De moderatie van online functionele coping op de relatie tussen 
stress en depressie blijkt eveneens niet significant (t = .74, p > .05). 
De zevende hypothese wordt dus niet bevestigd.

De achtste hypothese voorspelde dat het gebruik van sociale 
media voor functionele coping de invloed van stress op agressie 
vermindert. Een lineaire regressieanalyse toont aan dat noch de 
invloed van stress (t = 1.12, p > .05), noch de invloed van online 
functionele coping (t = 1.16, p > .05) significant is. De moderatie van 
online functionele coping op de relatie tussen stress en agressie blijkt 
eveneens niet significant (t = -.31, p > .05). De achtste hypothese 
wordt dus niet bevestigd. Waar functionele coping in de offline 
omgeving als een buffer kan optreden tegen het ontwikkelen van 
stresssymptomen bij adolescenten, blijkt dit niet het geval te zijn in 
de online context. 
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3 Discussie

Nu sociale media een steeds grotere rol spelen in het leven van 
adolescenten, rijzen er vragen over hoe ver hun invloed reikt. Het 
doel van dit onderzoek was drieledig. Eerst en vooral wilde deze 
studie achterhalen of adolescenten sociale media gebruiken in hun 
omgang met stress en problemen. Dit blijkt inderdaad het geval. 
Vervolgens trachtte deze studie na te gaan welke invloed dit heeft op 
het stressniveau van jongeren. Statistische analyses brachten enkele 
onverwachte bevindingen aan het licht. Tot slot werd onderzocht 
welk effect online coping via Facebook heeft op depressie en 
agressie. Opnieuw kwamen verrassende resultaten naar voren. De 
implicaties van deze bevindingen worden besproken en suggesties 
voor verder onderzoek worden gedaan.

3.1 Bevindingen

Ten eerste trachtte deze studie na te gaan in welke mate adolescenten 
Facebook gebruiken in hun omgang met stress. Daarvoor moet eerst 
het algemene Facebookgebruik van de respondenten in kaart 
gebracht worden. 92 procent van de adolescenten heeft een 
Facebookaccount. Gemiddeld geven deze respondenten aan 1 tot 2 
uur per dag actief te zijn op Facebook. Conform de literatuur 
(Lenhart et al., 03.02.2010) blijkt leeftijd een positieve invloed te 
hebben op Facebookgebruik. Hoe ouder de adolescent, hoe meer tijd 
hij doorbrengt op Facebook. Ook geslacht bleek Facebookgebruik te 
beïvloeden. Meisjes spenderen meer tijd op Facebook dan jongens. 
Deze bevinding stemt overeen met eerder onderzoek (Barker, 2009; 
Lorenzo-Romero, Alarcon-del-Am & Constantinides, 2012). In 
tegenstelling tot eerdere bevindingen (Hargittai, 2007; Lorenzo-
Romero et al., 2012) speelt SES geen rol wat betreft 
Facebookgebruik. Het is dus duidelijk dat de bevraagde adolescenten 
een substantieel deel van hun tijd besteden op Facebook. De vraag 
blijft echter of ze de sociale netwerksite ook gebruiken in hun 
omgang met stress.
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Hoewel vorig onderzoek naar online coping door adolescenten 
vooral focuste op chronische stressoren, werden ook al aanwijzingen 
gevonden voor het gebruik van online media (Seepersad, 2004) en 
meer bepaald Facebook (Kalpidou et al., 2011; Moreno et al., 2011) 
in de omgang met dagelijkse stressoren. Deze studie bevestigt het 
bestaan van het fenomeen van online coping via Facebook bij 
adolescenten, waarmee de eerste onderzoeksvraag bevestigd wordt. 
Verdere analyses brachten twee belangrijke bevindingen aan het 
licht: enerzijds blijkt online coping in mindere mate voor te komen 
dan offline coping, anderzijds blijkt de voorkeur voor functionele 
coping in de offline omgeving niet aanwezig in de online omgeving. 
Daar blijken adolescenten immers disfunctionele copingstrategieën te 
prefereren. Deze laatste bevinding is relevant vanwege de 
differentiële invloed van functionele en disfunctionele coping op de 
mate van stress bij adolescenten: waar functionele coping het 
stressniveau doet dalen, neemt dit bij disfunctionele coping juist toe 
(An et al., 2012). 

Uit de literatuur blijkt dat leeftijd een rol speelt in de wijze 
waarop adolescenten sociale media gebruiken (Gordon et al., 2007; 
Pujazon-zazik & Park, 2010; Valkenburg & Peter, 2007; Van den 
Beemt et al., 2010). Op basis hiervan werd voorspeld dat online 
coping stijgt met de leeftijd. In dit onderzoek kon geen evidentie 
gevonden worden voor deze hypothese. Een verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat ook in de online omgeving oudere adolescenten meer 
gebruik maken van functionele copingstrategieën en jongere 
adolescenten meer gebruik maken van disfunctionele 
copingstrategieën (Seiffge-Krenke, 1995, p. 111). Leeftijd bleek 
echter niet samen te hangen met functionele, noch met disfunctionele 
coping.

Verder blijkt geslacht eveneens een rol te spelen in de voorkeur 
voor functionele dan wel disfunctionele copingstrategieën 
(Cicognani, 2011; Seiffge-Krenke, 1995, p. 111). Er werd voorspeld 
dat meisjes meer gebruik maken van online functionele coping dan 
jongens (H2a). Ook voor deze hypothese werden geen aanwijzingen 
gevonden in dit onderzoek. Deze hypothese werd geformuleerd op 
basis van onderzoek dat een discrepantie vond in de manier waarop 
jongens en meisjes SNS’s gebruiken. In deze studie bleek het SNS-
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gebruik nauwelijks te verschillen tussen de geslachten wat mogelijk 
verklaart waarom het verwachte effect niet gevonden werd. Het 
toetsen van de hypothese dat jongens meer gebruik maken van online 
disfunctionele coping dan meisjes (H2b) leverde wel een interessante 
bevinding op. Wanneer disfunctionele coping opgesplitst werd in het 
uiten van emoties en vermijding bleek een significant 
geslachtsverschil op te treden voor deze laatste subcategorie. In 
tegenstelling tot de verwachting echter, bleken het net de meisjes te 
zijn die zich meer van vermijding bedienden dan jongens.

Kort samengevat lijkt de invloed van de traditionele voorspellers, 
leeftijd en geslacht, in de online context minder groot dan en soms 
tegengesteld aan de invloed die ze uitoefenen in de offline context. 
Er zou gesteld kunnen worden dat adolescenten op Facebook op een 
meer uniforme wijze met hun dagdagelijkse problemen omgaan dan 
wanneer ze dit doen op de traditionele manier.  

Wat betreft de onderliggende mechanismen weet men vanuit de 
literatuur dat zowel zelfvertrouwen als sociale steun een positieve 
invloed uitoefenen op het gebruik van functionele coping en een 
negatieve invloed uitoefenen op het gebruik van disfunctionele 
coping. In tegenstelling tot de verwachtingen vindt dit onderzoek 
geen aanwijzingen voor het bestaan van dit tweeledige mechanisme 
in de online omgeving. Zelfvertrouwen lijkt online disfunctionele 
coping wel te verminderen, maar lijkt online functionele coping niet 
te bevorderen. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding zou 
kunnen zijn dat adolescenten met een hoog zelfvertrouwen zich 
sowieso minder op sociale media beroepen voor coping. Deze studie 
toont aan dat dit inderdaad het geval is. Eenzelfde patroon werd 
teruggevonden voor sociale steun. Waar sociale steun in het 
algemeen niet in verband staat met het gebruik van online coping, 
blijkt dit wel het geval voor sociale steun van de familie. Net als 
zelfvertrouwen, vermindert sociale steun online disfunctionele 
coping, maar bevordert ze online functionele coping niet. Eenzelfde 
verklaring kan aangehaald worden. Ook sociale steun van de familie 
vermindert immers online coping in het algemeen. Kortom, de 
processen die spelen in de offline context, kunnen niet zonder meer 
vertaald worden naar de online context. Dit gegeven is belangrijk 
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aangezien de gevolgen van deze processen wellicht ook zullen 
verschillen van die in de offline omgeving.

Een tweede opzet van deze studie was de effecten van online 
coping op het stressniveau van adolescenten bloot te leggen. Eerst en 
vooral werd daarom nagegaan in welke mate de adolescenten uit de 
steekproef stress ervaren. De bevraagde adolescenten worden wel 
geconfronteerd met stress, maar over het algemeen lijkt de 
adolescentie niet een bijzonder stressvolle periode zoals Petersen en 
Crockett (1985) of Schraml en collega’s (2011) beweren. Wat betreft 
de invloed van demografische variabelen, speelt vooral leeftijd een 
rol. De bevindingen bevestigen eerder onderzoek (Petersen et al., 
1991; Seiffge-Krenke et al., 2009) waaruit blijkt dat de vroege 
adolescentie meer stress genereert dan de late adolescentie. De eerder 
gerapporteerde geslachtsverschillen omtrent stress bij adolescenten 
(Seiffge-Krenke et al., 2009), zijn in dit onderzoek slechts in zeer 
beperkte mate aanwezig. In tegenstelling tot eerdere studies (Byron 
& Taylor, 2012; Goodman et al., 2005; Grant et al., 2006; Wickrama,
et al., 2009; Wight et al., 2006) blijkt SES bovendien geen enkele 
invloed te hebben op de mate en oorsprong van stress. Het aantal 
adolescenten met een hoge SES is echter talrijker vertegenwoordigd 
in de steekproef dan diegenen met een lage SES, wat mogelijk de 
resultaten vertekent en het uitblijven van dit effect verklaart. 
Interessanter is het verband tussen stress en online coping. Dit 
onderzoek toont immers aan dat hoe meer adolescenten Facebook 
gebruiken voor online coping, hoe hoger hun stressniveau. Online 
coping is een significante voorspeller van stress. Vanuit de literatuur 
werd verwacht dat online functionele coping het stressniveau doet 
dalen, terwijl online disfunctionele coping het stressniveau doet 
stijgen. Deze studie toont, tegen de verwachtingen in, aan dat zowel 
functionele als disfunctionele online coping het stressniveau 
significant en positief voorspelt. Ongeacht de wijze waarop 
adolescenten sociale media gebruiken in hun omgang met 
problemen, heeft dit dus een hoger stressniveau als gevolg. Waar in
de offline context dus een onderscheid gemaakt kan worden tussen 
de verschillende vormen van coping, blijken deze in de online 
context eenzelfde invloed uit te oefenen op de mate van stress. 
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Het derde objectief van dit onderzoek was de invloed van online
coping op de ontwikkeling van internaliserende en externaliserende 
stresssymptomen te achterhalen. Hiervoor werd eerst nagegaan in 
welke mate deze probleemgedragingen zich manifesteren in de 
steekproef. Het voorkomen van agressie lijkt eerder beperkt. Oudere 
adolescenten rapporteren meer agressie. Geslacht en SES blijken 
enkel van belang bij de subcategorie fysieke agressie, met meisjes en 
hoger opgeleiden die zich minder wenden tot fysiek geweld. 
Zorgwekkender is echter het aandeel respondenten dat depressieve 
symptomen vertoont. Bijna een kwart van de adolescenten kan 
immers tot deze groep gerekend worden. Net als in eerder onderzoek 
(Bearman & Stice, 2008; Hankin, Mermelstein & Roesch, 2007) 
speelt geslacht ook hier een grote rol. Dubbel zoveel meisjes als 
jongens vertonen tekenen van depressie. Leeftijd heeft eveneens een 
invloed op depressie. Naarmate de leeftijd stijgt worden er meer 
depressieve symptomen gerapporteerd. Mede hierdoor blijft het dus 
relevant te achterhalen welke rol online coping speelt bij de 
totstandkoming van probleemgedrag. Deze studie toont aan dat het 
gebruik van sociale media voor coping het optreden van 
probleemgedrag in de hand werkt. Hoe meer Facebook gebruikt 
wordt voor het omgaan met problemen, hoe frequenter de 
symptomen van depressie en agressie. De literatuur toont echter aan 
dat het nuttig is een onderscheid te maken tussen de verschillende 
copingstrategieën. Waar functionele coping de invloed van stress op 
depressie en agressie enigszins kan beperken, zou disfunctionele 
coping net een omgekeerd effect hebben (Compas et al., 1993; Flynn 
& Rudolph, 2011; Hänninen & Aro, 1996; Sontag & Graber, 2010). 
Conform deze bevindingen werd verwacht dat online functionele 
coping als buffer zou optreden in de relatie tussen stress en 
probleemgedrag. Noch voor depressie, noch voor agressie werden de 
voorspelde moderatie-effecten echter teruggevonden. Opnieuw blijkt 
dus dat de online context niet zomaar gelijkgeschakeld kan worden 
aan een offline context.

Het meest opvallende resultaat van deze studie is dat offline 
coping en online coping een gedifferentieerde invloed hebben op 
stress en probleemgedrag. Een studie van Gordon et al. (2007) 
omtrent internetgebruik en welzijn doet vermoeden dat de 
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correlationele aard van deze studie licht kan werpen op dit 
onverwachte resultaat. Ook zij vonden een negatief verband tussen 
online coping en welzijn. De auteurs suggereerden dat online coping 
via internet niet noodzakelijk leidt tot meer depressie, maar dat 
depressieve individuen sneller geneigd zijn zich te wenden tot 
internet voor coping. Aangezien deze studie de richting van de 
effecten niet kon vaststellen, kan hier sprake zijn van eenzelfde 
proces. Online coping via Facebook leidt dan niet tot meer stress en 
probleemgedrag, maar adolescenten die meer stress ervaren of meer 
probleemgedrag vertonen, zijn sneller geneigd Facebook te 
gebruiken om om te gaan met hun problemen. 

3.2 Implicaties

Ondanks de alomtegenwoordigheid van de SNS’s verkiezen jongeren 
die geconfronteerd worden met stress nog steeds een traditionele 
aanpak en dat is maar goed ook. In de offline context neigen 
jongeren immers meer naar functionele coping en deze 
copingstrategie heeft als voordeel dat het de gevolgen van stress, 
waaronder depressie en agressie, tegengaat. Online coping 
daarentegen heeft, ongeacht de gekozen copingstrategie, negatieve 
gevolgen op het welzijn van adolescenten. Wanneer adolescenten 
online omgaan met hun problemen heeft dit immers een stijging van 
het stressniveau en een accumulatie van probleemgedrag tot gevolg. 
Wat deze studie duidelijk maakt, is dat extra aandacht besteed moet 
worden aan de adolescenten die behoren tot de risicogroepen, zoals 
jongeren met een laag zelfvertrouwen en weinig sociale steun of 
jongeren die reeds probleemgedrag vertonen. Zij neigen sneller naar 
online coping, wat op twee manieren in hun nadeel speelt. Enerzijds 
worden in de online context vaker disfunctionele copingstrategieën 
aangewend, anderzijds valt de bufferrol van functionele coping in de 
online context weg. Wanneer deze adolescenten sociale media 
gebruiken voor hun omgang met stress en problemen maakt dit hen 
extra kwetsbaar. Zij kunnen zo immers in een vicieuze cirkel 
belanden.
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3.3 Tekortkomingen en suggesties voor toekomstig onderzoek

Dit onderzoek heeft enkele tekortkomingen waarmee rekening 
gehouden moet worden bij de interpretatie van de bevindingen. Ten 
eerste beperkt de dataverzamelingsmethode de generaliseerbaarheid 
van de resultaten. Omwille van praktische redenen bevat de 
steekproef immers een overwicht aan leerlingen uit het algemeen 
secundair onderwijs met een relatief lage gemiddelde leeftijd. Ten 
tweede werd in deze studie geopteerd om online coping te 
onderzoeken met betrekking tot Facebook. Uit de literatuur blijkt 
echter dat er substantiële verschillen bestaan tussen verschillende 
SNS’s (Ross et al., 2009), bijvoorbeeld wat betreft 
gebruiksmotivatie, wat maakt dat de bevindingen niet zonder meer 
veralgemeend mogen worden naar andere SNS’s of sociale media in 
het algemeen. Deze beperking leidt rechtstreeks tot een eerste 
suggestie voor toekomstig onderzoek. Het zou namelijk interessant 
zijn na te gaan of de hierboven besproken mechanismen terugkomen 
bij andere SNS’s. Ten derde is deze studie correlationeel van aard 
wat maakt dat geen conclusies getrokken mogen worden wat betreft 
de richting van de effecten. Zoals aangehaald, zou het kunnen dat het 
gebruik van Facebook voor online coping door adolescenten leidt tot 
meer stress, depressie en agressie. Maar evengoed is mogelijk dat 
adolescenten met probleemgedrag zich meer aangetrokken voelen tot 
online coping via Facebook. Longitudinaal onderzoek is nodig om 
hierover duidelijkheid te scheppen. Echter, ongeacht de richting van 
de effecten blijft het een relevant verband. Ten vierde werd in deze 
studie geen rekening gehouden met de invloed van 
persoonlijkheidskenmerken. Nochtans heeft onderzoek aangetoond 
dat motivaties en gratificatiegedrag verschilt naargelang 
persoonlijkheidstype. Vijf persoonlijkheidskenmerken (McCrae, 
1992) - neuroticism, extraversion, openness to experience, 
agreeableness en conscientiousness - blijken bepalend voor zowel 
traditioneel mediagebruik (Weaver, 2003) als het gebruik van 
specifieke functies van sociale media (Amiel & Sargent, 2004; 
Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010). Individuen die hoog scoren 
op neuroticism geven bijvoorbeeld vaker aan internet te gebruiken 
omwille van een sociale integratie- en cognitieve behoefte. Hiermee 
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moet dan ook rekening gehouden worden wanneer men nagaat hoe 
sociale media gebruikt worden voor online coping. Onderzoek die 
deze persoonlijkheidskenmerken in rekening brengt, lijkt dus 
aangewezen.
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4 Conclusie

Hoewel adolescenten steeds meer tijd besteden aan sociale media, is 
onderzoek naar het gebruik van die sociale media voor het omgaan 
met stress uiterst beperkt. Het uitgebreid bestand aan literatuur 
inzake offline coping blijkt niet toereikend om deze lacune op te 
vangen. Hoewel deze studie oorspronkelijk uitging van een parallel 
lopend proces, wordt namelijk aangetoond dat offline en online 
coping in geen geval aan elkaar gelijkgeschakeld kunnen worden. 
Twee zaken onderscheiden online coping van offline coping. Ten 
eerste prefereren adolescenten in een offline omgeving functionele 
copingstrategieën, terwijl ze in de online omgeving de voorkeur 
geven aan disfunctionele copingstrategieën. Ten tweede beschermt 
de keuze voor functionele copingstrategieën de adolescent in de 
online context niet langer tegen negatieve gevolgen, zoals dat wel het 
geval is in de offline context. Online coping wordt immers positief 
geassocieerd met stress, depressie en agressie. Daarnaast lijken ook 
een laag zelfvertrouwen en weinig sociale steun het gebruik van 
sociale media voor het omgaan met stress te stimuleren. 
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Bijlagen

Bijlage 1: SNS’s opgenomen in de comScore-analyses

Akazoo
Badoo 
BharatStudent
Chomikuj
Cyworld
Daum.net Cafe 
Deinpunkt.net
DeviantArt
Eksi Sozluk
Facebook
Fotolog
Hatena-Bookmark
Hyves
Irc-Galleria.net
LinkedIn
Mail.Ru - My World 
Mixi Pixiv

Multiply
Nasza Klasa
Nate.com Pann
Naver.com Café 
Netlog
Odnoklassniki
Orkut
Pinterest
SINA 
Microblogging
SINA Weibo 
Skyrock
SlideShare
Sonico
Splinder
StudiVZ Sites
Tagged

TheMarker Café
Trombi
Tuenti
Tumblr
Twitter 
Uludag Sozluk
Viadeo
Vkontakte 
Walla! Mekusharim
Wer-Kennt-Wen.de 
Windows Live 
Profile
Xing
Yahoo! Pulse
Yahoo! Wretch
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Bijlage 2: Factoranalyse Facebook activiteit

Component
1 2

Facebook_activiteit - 5. Video ,878
Facebook_activiteit - 6. Afbeeldingen posten ,842
Facebook_activiteit - 4. Foto ,756
Facebook_activiteit - 3. Berichten posten ,722
Facebook_activiteit - 2. Chatten ,921
Facebook_activiteit - 7. Een profiel bezoeken ,882

Bijlage 3: Factoranalyse Facebook intensiteit

Component
1

Facebook_intensiteit - 3. Facebook maakt deel 
uit van mijn alledaagse activiteiten.

,844

Facebook_intensiteit - 5. Facebook maakt deel 
uit van mijn dagelijkse routine.

,842

Facebook_intensiteit - 7. Ik heb het gevoel dat ik 
deel uitmaak van een Facebook gemeenschap.

,767

Facebook_intensiteit - 8. Ik zou me slecht voelen 
als Facebook niet meer zou bestaan.

,766

Facebook_intensiteit - 6. Als ik een tijdje niet 
meer op Facebook geweest ben, heb ik het 
gevoel dat ik van veel dingen niet meer op de 
hoogte ben.

,759

Facebook_intensiteit - 4. Ik ben trots dat ik tegen 
anderen kan vertellen dat ik een 
Facebookaccount heb.

,668
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Bijlage 4: Factoranalyses Stressdomeinen

Component
1

Stress_school - 5. De leerkrachten zijn niet 
geïnteresseerd in mijn problemen.

,730

Stress_school - 2. Er is geen vriendschap in mijn 
klas, enkel competitie.

,711

Stress_school - 8. De leerstof is te moeilijk voor 
mij.

,690

Stress_school - 7. Meningsverschillen met mijn 
leerkracht kunnen leiden tot slechte punten.

,684

Stress_school - 3. De omgang met andere 
leerlingen en met de leerkrachten is meestal 
onpersoonlijk.

,621

Stress_school - 4. Wat ik leer op school is 
nutteloos.

,594

Stress_school - 6. Het einde van het secundair 
onderwijs lijkt zo ver weg.

,472

Stress_school - 1. Er is een grote druk om de 
beste punten te behalen op school.

,459
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Component
1

Stress_toekomst - 6. Ik zou wel eens werkloos 
kunnen worden.

,746

Stress_toekomst - 5. Ik weet niet zeker voor 
welke beroep ik het meest geschikt ben.

,740

Stress_toekomst - 4. Ik weet niet wat ik ga doen 
als ik gedaan heb met school.

,729

Stress_toekomst - 1. Ik zal waarschijnlijk niet de 
studierichting of hogeschool/universiteit van 
mijn keuze kunnen volgen.

,724

Stress_toekomst - 3. Het zou moeilijk kunnen 
zijn om mijn studies en job te combineren met 
een huwelijk en gezin.

,719

Stress_toekomst - 2. Ik maak mij zorgen over het 
milieu.

,436



85

Component
1

Stress_ouders - 5. Ik kan niet praten met mijn 
ouders.

,843

Stress_ouders - 2. Het enige wat mijn ouders 
interesseert is dat ik goede punten haal op 
school.

,805

Stress_ouders - 7. Mijn ouders hebben niet veel 
tijd voor mij.

,803

Stress_ouders - 8. Het is moeilijk voor mij om te 
doen wat ik graag doe, omdat ik mijn ouders niet 
wil ontgoochelen.

,798

Stress_ouders - 1. Mijn ouders tonen weinig 
begrip voor mijn problemen op school.

,783

Stress_ouders - 6. Mijn ouders keuren mijn 
vriend(inn)en niet goed.

,780

Stress_ouders - 3. Ik maak ruzie met mijn ouders 
omdat wij over vele dingen van mening 
verschillen.

,766

Stress_ouders - 9. Ik wou dat ik niet zo 
afhankelijk was van mijn ouders.

,711

Stress_ouders - 4. Ik wou dat mijn ouders mij 
mijn eigen beslissingen lieten nemen.

,702
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Component
1

Stress_vrienden - 6. Ik weet niet zeker of de 
anderen mij zullen aanvaarden.

,849

Stress_vrienden - 1. Ik heb bijna geen 
vriend(inn)en.

,826

Stress_vrienden - 5. Sommige van mijn 
leeftijdsgenoten willen enkel een oppervlakkig 
contact met mij.

,822

Stress_vrienden - 4. Ik heb niet een echte 
vriend(in) met wie ik kan praten over mijn 
persoonlijke zorgen en problemen.

,814

Stress_vrienden - 2. Ik vind het moeilijk om
anderen te benaderen.

,813

Stress_vrienden - 3. Ik heb moeilijkheden om 
mijn interesses te combineren met die van mijn 
vriend(inn)en.

,784

Stress_vrienden - 8. Mijn leeftijdsgenoten zijn 
meestal erg koppig en weinig tolerant ten 
opzichte van elkaar.

,752

Stress_vrienden - 9. Ik heb te weinig tijd voor 
mijn vriend(inn)en.

,721

Stress_vrienden - 7. Ik vind het niet leuk dat 
buitenstaanders niet kunnen aansluiten bij 
bestaande groepen.

,667
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Component
1

Stress_vrije tijd - 7.Ik heb niemand met wie ik 
mijn vrije tijd kan doorbrengen.

,791

Stress_vrije tijd - 2. Ik heb niet genoeg geld voor 
mijn vrijetijdsactiviteiten.

,767

Stress_vrije tijd - 6. Mijn ouders proberen mij te 
beïnvloeden in mijn vrijetijdsbesteding.

,764

Stress_vrije tijd - 8. Ik houd niet van de druk van 
zoveel ontspanningsmogelijkheden waar ik 
zelden of nooit gebruik van kan maken.

,761

Stress_vrije tijd - 3. Mijn verplichtingen op 
school en thuis laten mij te weinig vrij tijd.

,721

Stress_vrije tijd - 1. Ik ben vaak niet in staat om 
ergens aan te beginnen.

,680

Stress_vrije tijd - 5. Ik hang vaak rond op straat 
omdat er niet genoeg 
ontspanningsmogelijkheden zijn voor jongeren 
van mijn leeftijd.

,637

Stress_vrije tijd - 4. In mijn vrije tijd besteed ik 
te veel tijd aan TV kijken, surfen op het Internet 
en het spelen van computerspelletjes.

,461
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Component
1

Stress_relaties - 5. Ik ben bang om mijn lief te 
kwetsen omdat ik onzeker ben over zijn/haar 
gevoelens.

,848

Stress_relaties - 6. Het is moeilijk voor mij om 
een gelijkwaardige en evenwichtige romantische 
relatie op te bouwen.

,824

Stress_relaties - 4. Soms moet ik mij anders 
voordoen dan ik ben om mijn lief te plezieren.

,804

Stress_relaties - 8. Ik ben bang dat mijn jaloezie 
mijn romantische relaties zal verpesten.

,785

Stress_relaties - 7. Mijn seksuele verlangens en 
verwachtingen komen niet overeen met die van 
mijn lief.

,783

Stress_relaties - 3. Ik ben bang om contact te 
verliezen met mijn andere vriend(inn)en als ik 
een lief heb.

,689

Stress_relaties - 2. Ik voel mij onzeker in de 
omgang met het andere geslacht.

,668

Stress_relaties - 1. Ik heb geen lief. ,437
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Component
1

Stress_jezelf - 4. Ik ben vaak verdrietig en 
ontmoedigd.

,817

Stress_jezelf - 1. Ik voel mij onbegrepen door 
bijna iedereen.

,790

Stress_jezelf - 7. Ik ben ontevreden over mijn 
gedrag, mijn karaktertrekken en mijn 
vaardigheden.

,783

Stress_jezelf - 9. Ik heb schuldgevoelens over 
een aantal dingen die ik gedaan heb.

,781

Stress_jezelf - 10. Ik zou graag weten wat ik echt 
wil.

,752

Stress_jezelf - 5. Ik vind het moeilijk om over 
mijn gevoelens te praten met anderen.

,745

Stress_jezelf - 2. Zelfs kleine dingen maken mij 
woedend.

,736

Stress_jezelf - 3. Ik ben ontevreden over mijn 
uiterlijk.

,733

Stress_jezelf - 11. Ik vind het moeilijk om mijn 
eigen beslissingen waar te maken.

,729

Stress_jezelf - 8. In het bijzijn van anderen durf 
ik niets te zeggen.

,723

Stress_jezelf - 6. Ik ben anders dan mijn 
vriend(inn)en.

,706

Stress_jezelf - 12. Al wat nieuw is, maakt mij 
bang.

,679
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Bijlage 5: Factoranalyse Depressie

Component
1

Depressie - 2. Gevoelens van waardeloosheid, 
hopeloosheid, mensen teleurstellen, geen goede 
persoon zijn.

,818

Depressie - 4. Het gevoel hebben dat het leven 
niet echt leuk is, niet goed voelen wanneer je je 
normaal wel goed zou voelen, niet zo veel 
plezier beleven aan leuke dingen als normaal.

,802

Depressie - 1. Slecht humeur, droefheid, je slecht 
of teneergeslagen voelen, met rust gelaten willen 
worden.

,779

Depressie - 5. Je bezorgd, nerveus, gepanikeerd, 
gespannen, opgewonden, angstig voelen.

,756

Depressie - 6. Gedachten over, plannen of acties 
van zelfmoord of zelfpijniging.

,711

Depressie - 3. Moe voelen, vermoeid voelen, 
weinig energie hebben, moeilijk gemotiveerd 
geraken, moeten pushen om zaken gedaan te 
krijgen, veel willen rusten of neerliggen.

,535
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Bijlage 6: Factoranalyse Agressie

Component
1 2 3

Agressie - 7. Ik word snel boos, 
maar ben er ook weer snel over.

,764

Agressie - 8. Soms word ik 
plotseling boos zonder goede 
reden.

,741

Agressie - 5. Ik kan er niets aan 
doen dat ik ruzie krijg wanneer 
mensen het oneens zijn met mij.

,729

Agressie - 4. Ik ben het vaak 
oneens met mensen.

,709

Agressie - 9. Ik heb moeite met 
het controleren van mijn 
temperament.

,698

Agressie - 6. Mijn vrienden 
zeggen dat ik graag ruziemaak.

,660

Agressie - 10. Soms heb ik het 
gevoel dat ik altijd ongeluk heb.

,868

Agressie - 11. Andere mensen 
lijken altijd geluk te hebben.

,853

Agressie - 12. Ik vraag me af 
waarom ik me soms zo vol haat 
voel over dingen.

,719

Agressie - 2. Er zijn mensen die 
me zover gepusht hebben dat we 
op de vuist gingen.

,896

Agressie - 1. Als ik echt 
uitgedaagd wordt, zou ik iemand 
anders kunnen slaan.

,814

Agressie - 3. Ik heb mensen die ik 
ken bedreigd.

,477 ,605
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Bijlage 7: Factoranalyse Zelfvertrouwen

Component
1

Zelfvertrouwen gespiegeld – 5. Ik heb het gevoel 
dat ik niet veel heb om trots op te zijn.

,771

Zelfvertrouwen gespiegeld – 9. Alles bij elkaar 
ben ik geneigd mezelf een mislukkeling te 
voelen.

,762

Zelfvertrouwen gespiegeld – 6. Soms voel ik me 
echt nutteloos.

,745

Zelfvertrouwen gespiegeld – 2. Soms denk ik dat 
ik nergens goed voor ben.

,732

Zelfvertrouwen - 1. Over het algemeen ben ik 
tevreden met mezelf.

,700

Zelfvertrouwen - 3. Ik heb het gevoel dat ik een 
aantal goede kwaliteiten heb.

,627

Zelfvertrouwen - 10. Ik neem een positieve 
houding aan ten opzichte van mezelf.

,600

Zelfvertrouwen gespiegeld – 8. Ik wou dat ik 
meer respect had voor mezelf.

,597

Zelfvertrouwen - 7. Ik heb het gevoel dat ik iets 
waard ben, tenminste even veel als anderen.

,553

Zelfvertrouwen - 4. Ik ben in staat om dingen 
even goed te doen als de meeste andere mensen.

,525
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Bijlage 8: Factoranalyse Sociale steun

Component
1

Sociale steun - 14. Ik krijg de emotionele steun 
en hulp die ik nodig heb op Facebook.

,942

Sociale steun - 15. Ik kan op Facebook praten 
over mijn problemen.

,928

Sociale steun - 16. Ik kan op Facebook hulp 
vinden bij het nemen van beslissingen.

,928

Sociale steun - 13. Ik kan op Facebook hulp 
vinden.

,918
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Bijlage 9: Factoranalyse Coping

Component
1 2 3 4

Coping - 14. Ik ging door met de 
dingen alsof er niets aan de hand 
was.

,748

Coping - 18. Ik deed alsof het 
probleem niets met mij te maken 
had.

,733

Coping - 15. Ik deed alsof het 
probleem niet belangrijk voor 
me was.

,705

Coping - 23. Ik zette het 
probleem uit mijn gedachten.

,702

Coping - 16. Ik maakte me 
zorgen over het probleem, maar 
ik besteedde er geen aandacht 
aan.

,690

Coping - 17. Ik probeerde het 
probleem even te vermijden 
door andere dingen te doen.

,686

Coping - 21. Ik deed alsof het 
probleem niet echt was.

,671

Coping - 22. Ik realiseerde me 
dat ik er niets aan kon doen en 
wachtte tot het probleem voorbij 
was.

,661

Coping - 19. Ik probeerde me 
voor te stellen dat het probleem 
niet was gebeurd.

,620

Coping - 13. Ik probeerde niet 
aan het probleem te denken.

,607

Coping - 20. Ik hoopte dat 
dingen opgelost raakten zonder 
iets te doen.

,599
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Coping - 11. Ik dacht na over 
hoe ik het probleem zag.

,770

Coping - 12. Ik dacht na over 
wat ik kon doen aan het 
probleem en deed dit.

,753

Coping - 6. Ik probeerde het 
probleem op een andere manier 
aan te pakken.

,739

Coping - 5. Ik dacht na over het 
probleem en probeerde uit te 
zoeken wat ik eraan kon doen.

,736

Coping - 8. Ik dacht na over hoe 
ik het probleem kon oplossen.

,730

Coping - 7. Ik bedacht een plan 
om het probleem op te lossen en 
volgde dit.

,723

Coping - 10. Ik leerde op een 
nieuwe manier om te gaan met 
het probleem.

,701

Coping - 9. Ik dacht op een 
andere manier na over het 
probleem, zodat ik me minder 
zorgen maakte over het 
probleem.

,676

Coping - 27. Wanneer ik 
overstuur was over het 
probleem, was ik gemeen tegen 
iemand, zelfs als die persoon dit 
niet verdiende.

,806

Coping - 29. Ik besliste om bij 
mensen weg te blijven en alleen 
te zijn.

,761

Coping - 28. Ik probeerde uit de 
buurt te blijven van iemand die 
me aan het probleem deed 
denken.

,743
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Coping - 26. Ik ging slapen 
zodat ik niet aan het probleem 
moest denken.

,590

Coping - 24. Ik bleef uit de 
buurt van dingen die me 
herinnerden aan het probleem.

,561

Coping - 2. Ik kreeg advies van 
iemand anders over wat ik 
moest doen.

,747

Coping - 3. Ik deelde mijn 
gevoelens over het probleem 
met iemand anders.

,726

Coping - 1. Ik vroeg iemand van 
mijn familie om hulp.

,692
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Bijlage 10: Factoranalyse Online coping

Component
1 2 3

Online coping - 3. Ik vond steun op 
Facebook.

,813

Online coping - 1. Ik vroeg op Facebook 
om hulp.

,785

Online coping - 2. Ik vond advies op 
Facebook over wat ik moest doen.

,781

Online coping - 5. Ik praatte op 
Facebook over mijn probleem.

,774

Online coping - 4. Ik vond personen op 
Facebook die in dezelfde situatie zitten.

,768

Online coping - 6. Ik praatte op 
Facebook over mijn probleem met de 
betrokken persoon.

,745

Online coping - 10. Op Facebook kreeg 
ik nieuwe ideeën over hoe ik het 
probleem kon oplossen.

,657 ,407

Online coping - 22. Ik was negatief over 
anderen op Facebook, zelfs als die niets 
met dit probleem te maken hadden.

,830

Online coping - 21. Ik was negatief over 
anderen op Facebook.

,806

Online coping - 20. Ik was negatief over 
mezelf op Facebook.

,778

Online coping - 19. Ik reageerde mij af 
op Facebook.

,432 ,746

Online coping - 18. Ik liet mijn emoties 
de vrije loop op Facebook.

,744

Online coping - 23. Ik 
blokkeerde/defriende/delete personen op 
Facebook die me aan het probleem 
deden denken.

,726
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Online coping - 14. Op Facebook deed 
ik me anders voor dan ik me voelde.

,860

Online coping - 13. Op Facebook deed 
ik alsof alles in orde was.

,844

Online coping - 15. Op Facebook deed 
ik alsof het probleem niets met mij te 
maken had.

,784

Online coping - 16. Op Facebook deed 
ik alsof het probleem niet belangrijk 
voor me was.

,736
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