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Abstract: 

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychologische stoornissen, waarbij sociale 
angststoornis de meest voorkomende stoornis is. Zowel genetische als 
omgevingsgerelateerde invloeden worden als mogelijke risicofactoren beschouwd. In dit 
literatuuroverzicht is gekeken naar de rol van emotionele warmte, afwijzing en pesten in 
de jeugd op de ontwikkeling van een sociale angststoornis bekeken. De rol van 
emotionele warmte is niet bepaald in dit onderzoek. De omgevingsinvloeden afwijzing 
door opvoeders en pesten door leeftijdsgenoten speelden een rol in de ontwikkeling van 
een sociale fobie. Zowel openlijk, relationeel als reputatiegericht pesten beïnvloedden het 
ontstaan van de stoornis. Dit literatuuroverzicht draagt bij aan de groei van kennis over 
de etiologie van sociale fobie, en biedt mogelijke indicaties voor het verbeteren van 
huidige interventies en preventieprogramma’s.  
 
 

 



	 3

Inleiding 

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychologische stoornissen onder 

kinderen, adolescenten en volwassen, waarbij de sociale angststoornis, ook wel sociale 

fobie genoemd, de meest voorkomende angststoornis is (American Psychiatric 

Association, 2000). De maatschappelijke kosten van alle angststoornissen in Nederland 

zijn in 2005 ingeschat op ruim 285 miljoen euro. Specifieke gegevens over de kosten van 

sociale fobie zijn niet bekend zijn. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de 

maatschappelijke kosten van deze stoornis, hoewel slechts een minderheid van de 

mensen die lijden aan een sociale angststoornis professionele zorg ontvangen, erg hoog 

zijn. Sociale fobie wordt immers gekoppeld aan een verhoogde kans op werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en medicatiegebruik (Trimbos Instituut, 2010).  

Een sociale angststoornis wordt gekenmerkt door een excessieve en aanhoudende 

angst voor een of meer sociale situaties waarbij men wordt blootgesteld aan vreemden of 

mogelijk geobserveerd wordt door anderen. Volgens de ‘Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR)’ kan een sociale angststoornis worden 

vastgesteld wanneer een individu de gevreesde sociale situaties vermijdt, de vermijding 

interfereert met het dagelijks functioneren en de cliënt ouder is dan 18 jaar. De klachten 

moeten bovendien langer spelen dan zes maanden. Naast de angst om negatief 

beoordeeld te worden en de extreem negatieve associaties bij kritiek, afwijzing of 

schaamte, zijn sociaal fobici ook angstig voor lichamelijke sensaties zoals blozen, trillen 

of stotteren (Anthony & Stein, 2008).  

Alhoewel verschillende onderzoeken hebben gekeken naar de etiologie van de 

sociale fobie, de factoren die mogelijk een rol spelen bij de ontwikkeling van de 

angststoornis, is de ziekteoorzaak van de stoornis nog niet geheel duidelijk (Hayward, 

Killen, Kraemer & Taylor, 1998). Dergelijke familie-, adoptie- en tweelingonderzoeken 
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hebben aangetoond dat genetische gevoeligheden, biologische kwetsbaarheid, 

temperament en een familiegeschiedenis van angststoornissen de kans om een sociale 

fobie te ontwikkelen kunnen vergroten (Hudson & Rapee, 2000; Hayward, Killen, 

Kraemer & Taylor, 1998). Uit onderzoek is gebleken dat bij agorafobie en specifieke 

fobie erfelijkheid invloed heeft op het ontstaan van de stoornis, maar dat de genetische 

factoren niet de gehele etiologie omvatten (Kendler, Neale, Kessler, Heath & Eaves, 

1992).   

Naast de genetische factoren blijken omgevingsfactoren eveneens een rol te spelen 

bij het ontstaan van de stoornis (Daniels & Plomins, 1985). Familiefactoren zoals 

gezinsdynamiek en de interactie tussen ouder en kind worden steeds vaker in verband 

gebracht bij het opkomen van de sociale fobie (Bruch & Heimberg, 1994). 

Zo veronderstelt bijvoorbeeld het diathese stress model dat de combinatie van 

genetische en omgevingsgerelateerde factoren leidt tot het ontwikkelen van 

angststoornissen. Een algemene biologische kwetsbaarheid verlaagt de drempel voor 

expressie van angstemoties en daaraan gepaarde actietendensen. Een volledige 

ontwikkeling van een angststoornis kan dan vervolgens ontstaan onder invloed van 

omgevingsgerelateerde factoren (Anthony & Stein, 2008).  

Ook in dit literatuuroverzicht zal gekeken worden naar de rol die de omgeving 

speelt bij de ontwikkeling van een sociale fobie. Aangezien sociale fobie zich meestal in 

de preadolescentie/adolescentie ontwikkelt, zal de focus van dit onderzoek liggen op de 

rol van omgevingsfactoren in de jeugd. Dit literatuuroverzicht heeft tot doel meer 

helderheid te scheppen in de kennis over de rol van omgevingsfactoren in deze cruciale 

fase. Dit is van groot maatschappelijk belang, aangezien sociale fobie een van de meest 

voorkomende stoornissen is. Gezien het gegeven dat sociale fobie de meest voorkomende 

stoornis, gecombineerd met het feit dat de stoornis zich meestal in de 
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preadolescentie/adolescentie ontwikkelt, geeft aan dat onderzoek naar de mogelijke rol 

van omgevingsfactoren in de jeugd van belang is. Ten eerste zal er in dit 

literatuuroverzicht aandacht besteed worden aan de rol van het gezin. Omdat het gezin 

een grote plaats in het leven van zowel de preadolescent als de adolescent en de basis van 

het zelfbeeld en sociale bekwaamheid hier worden gelegd (Bögels, Van Oosten, Muris en 

Smulders, 2001), is het aannemelijk dat omgevingsfactoren die samenhangen met 

processen binnen het gezin invloed hebben op het ontwikkelen van een sociale 

angststoornis. Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld aangegeven dat een 

overbeschermende opvoedingsstijl de kans op de ontwikkeling van een sociale fobie 

vergroot (Ballash, Pemble, Usui, Buckley & Woodruff-Borden, 2006). Ook is gebleken 

dat kinderen die vaak geconfronteerd zijn met negatieve evaluaties van hun ouders 

gevoeliger zijn, en vaak zelfs angst hebben voor negatieve evaluaties in het algemeen 

(Alessandri & Lewis, 1993). In dit onderzoek wordt dus gesuggereerd dat opvoedingsstijl 

een belangrijke factor is bij het ontwikkelen van sociale angst en fobie. Zo kan opvoeding 

gekenmerkt door weinig tot geen ‘emotionele warmte’ en een opvoeding gekenmerkt 

door ‘afwijzing’ juist een mogelijke risicofactor voor het ontwikkelen van een sociale 

angststoornis zijn.  

In dit literatuuroverzicht komen zowel de rol van ‘emotionele warmte’ als 

‘afwijzing in de jeugd’ op de ontwikkeling van een sociale fobie aan bod. Emotionele 

warmte omvat naast fysieke en verbale acceptatie, de mentale aanwezigheid van de 

opvoeders  (Castro, Toro, Van der Ende & Arrindell, 1993). Verondersteld wordt dat 

emotionele warmte bijdraagt aan een positief zelfbeeld en daarbij beschermt tegen 

(excessieve) angst (Klonsky, Dutton & Liebel, 1988). Een opvoeding met emotionele 

warmte zal het zelfbeeld van een kind positief beïnvloeden en daarmee de kans op 

psychopathologie verkleinen. Als een kind daarentegen wordt opgevoed met een gebrek 
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aan emotionele warmte, zal de potentie tot het ontwikkelen van psychopathologie 

vergroten. Wanneer een kind wordt opgevoed met structurele afwijzing, kan dit 

resulteren in een verhoogde mate van angst, met vermijdingsgedrag als gevolg (Arkin, 

Lake & Baumgardner, 1986). Een opvoeding met structurele afwijzing gaat gepaard met 

weinig begeleiding/steun van de opvoeder en straf als reactie op het begaan van fouten. 

Het afwijzen van een kind zou kunnen leiden tot het ontwikkelen van een sociale fobie, 

aangezien een gebrek aan sociale acceptatie van zowel de ouder als leeftijdsgenoten kan 

leiden tot psychopathologie in een kind (Hudson & Rapee, 2000).  

Tenslotte wordt er in dit literatuuroverzicht ook gekeken naar de rol van pesten in 

de jeugd op de ontwikkeling van een sociale fobie. Vooral tijdens de adolescentie spelen 

interacties met leeftijdsgenoten een cruciale rol in de emotionele ontwikkeling (La Greca 

& Prinstein, 1999). Hechte vriendschappen zorgen voor sociale steun en dragen bij aan 

een positief zelfbeeld en aan mentale gezondheid. Problematische interacties met 

leeftijdsgenoten kunnen daarentegen bijdragen aan een verstoring van het emotioneel 

functioneren  (De Los Reyes & Prinstein, 2004). Pesten komt voor in vele vormen en 

gradaties, maar wordt altijd gekenmerkt door bewust schadelijke inter-persoonlijke 

interacties, waarbij zowel verbale als fysieke vernedering kunnen voorkomen. Het 

slachtoffer zijn van pesten door leeftijdsgenoten wordt geassocieerd met veel negatieve 

consequenties zoals depressie, eenzaamheid, hogere mate van angst en een laag zelfbeeld 

op de lange termijn (Olweus, 1993).  

Ondanks de groeiende kennis over de risicofactoren, verloop en klinische 

karakteristieken van sociale fobie, blijft de etiologie van de stoornis nog voor een groot 

deel onduidelijk (Polat & Tiemeier, 2005). Meer helderheid over rol van 

omgevingsinvloeden zou kunnen bijdragen aan zowel het verbeteren van de huidige 

interventies als ook de bestaande preventieprogramma’s, en zou daarmee zelfs de 
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reductie van het aantal klinische patiënten kunnen bevorderen.  

 

Invloed van Emotionele Warmte in de Jeugd op de Ontwikkeling van Sociale Fobie 

Omgevingsinvloeden lijken een mogelijke rol te spelen in de ontwikkeling van een 

sociale angststoornis. Onder andere wordt er gesuggereerd dat gezinsfactoren van invloed 

zouden kunnen zijn, omdat de stoornis meestal in de preadolescentie/adolescentie tot 

stand komt. Daarbij is het gezin de eerste plek waar kinderen sociale vaardigheden 

opdoen en hun zelfbeeld ontwikkelen. Het is daarom interessant om na te gaan op welke 

wijze de aanwezigheid van emotionele warmte van invloed zou kunnen zijn op de 

ontwikkeling van een sociale fobie. 

In deze paragraaf zal gekeken worden naar een verband tussen emotionele warmte 

in de jeugd en de ontwikkeling van een sociale fobie. Emotionele warmte zou leiden tot 

een positief zelfbeeld, en daarmee samenhangend bescherming bieden tegen de 

ontwikkeling van (sociale) angstsymptomen (Hudson & Rapee, 2000). Een gebrek aan 

emotionele warmte zou mogelijk een risicofactor zijn op het ontwikkelen van een sociale 

angststoornis. Emotionele warmte in de opvoeding wordt gekenmerkt door zowel fysieke 

als verbale acceptatie als mentale aanwezigheid  van de opvoeders.  

Van der Bruggen, Stams, Bogels en Paulussen-Hoogeboom (2010) onderzochten 

het verband tussen een opvoeding met emotionele warmte en het ontstaan van 

angstproblemen bij kinderen met een gemiddelde leeftijd van 4,5 jaar (n=35). Er kan niet 

gesproken worden over de ontwikkeling van een sociale angststoornis, omdat de 

proefpersonen te jong waren om gediagnosticeerd te worden met een sociale fobie. De 

mate van angst bij de kinderen werd vastgesteld door middel van de vragenlijst ‘Child 

Behavior Checklist 4-18’, die door de ouders werden werd ingevuld. De mate van 

emotionele warmte werd geoperationaliseerd op drie niveaus: verbaal vertrouwen, 
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affectie tonen en positieve gedragingen. Kinderen die meer emotionele warmte ontvingen 

van hun moeder toonden meer angstgevoelens dan kinderen die minder emotionele 

warmte ontvingen. Tegen alle verwachtingen bleek dat een hogere mate van moederlijke 

emotionele warmte in verband stond met meer angstproblemen bij kinderen. Van der 

Bruggen et al. (2010) geven als mogelijke verklaring dat een hogere mate van moederlijke 

warmte geassocieerd wordt met een gebrek aan discipline en het aangeven van grenzen. 

Wanneer een moeder weinig discipline of grenzen aangeeft, kan het de mogelijkheid 

bieden voor het kind om te vechten tegen zijn ouders. Ouderlijke discipline geeft een kind 

een gevoel van veiligheid, en een gebrek aan discipline kan tot gevolg hebben dat 

kinderen minder opgewassen zijn tegen angstproblemen.  

Knappe, Lieb, Beesdo, Fehm, Chooi Ping Low, Gloster & Wittchen (2009) 

onderzochten in hun onderzoek, onderdeel van het grotere onderzoek ‘The Prospective 

Longitudinal Early Devlopmental Stages of Psychopathology’ (EDSP), de invloed van 

emotionele warmte in de opvoeding op de ontwikkeling van een sociale fobie bij 3021 

kinderen van 14 tot 17 jaar. Algemene en sociale angst werden gemeten aan de hand van 

de ‘Munich – Composite International Diagnostic  Interview’ (DIA-X/M-CIDI). 

Verschillende facetten van de opvoeding werden aan de hand van de ‘Questionnaire of 

Recalled Parental Rearing Behaviour’ gemeten. Na de eerste test werden drie follow-ups 

gehouden, de eerste na drie jaar, de tweede na vier jaar en de laatste na tien jaar. De 

resultaten toonden dat kinderen die aan de criteria van een sociale angststoornis 

voldeden, significant vaker aangaven een opvoeding te genieten met een gebrek aan 

emotionele warmte dan kinderen zonder sociale fobie. De onderzoekers concludeerden 

dat een gebrek aan emotionele warmte de ontwikkeling van een sociale fobie positief 

beïnvloedt. Een opvallend resultaat in dit onderzoek was het versterkende effect van de 

interactie tussen de aanwezigheid van psychopathologie bij de opvoeders en een gebrek 
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aan emotionele warmte. Kinderen uit een gezin waarbinnen zowel sprake was van 

opvoeders die een mentale stoornis hadden als een gebrek aan emotionele warmte, 

bleken een grotere kans te hebben om een sociale fobie te ontwikkelen.  

Ook binnen de studie van Van Oort, Greaves-Lord, Ormel, Verhulst en Huizink 

(2011) stond het verband tussen emotionele warmte en de ontwikkeling van een sociale 

fobie centraal, maar in tegenstelling tot het eerder besproken onderzoek bevonden de 

proefpersonen (2220 kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar) zich in een meer kritieke 

periode voor het ontwikkelen van een sociale angststoornis. De mate van angst werd 

gemeten met behulp van de ‘Revised Child Anxiety and Depression Scale’ vragenlijsten 

(RCADS) en emotionele warmte met behulp van de EMBU. De proefpersonen werden 

in drie periodes over een periode van vijf jaar bestudeerd. Uit de resultaten bleek dat 

kinderen die een mindere mate van emotionele warmte in de opvoeding aangaven, meer 

sociale angst en fobie ervoeren dan kinderen die een hogere mate van emotionele warmte 

in de opvoeding aangaven. De onderzoekers concludeerden uit de resultaten dat een 

gebrek aan emotionele warmte een matige invloed heeft op het ontwikkelen van een 

sociale fobie. Tevens bleek de invloed van een gebrek aan emotionele warmte op de 

ontwikkeling van een sociale angststoornis minder sterk te zijn bij adolescenten dan bij 

preadolescenten.  

Van Oort et al. (2011) verklaarden dit met het feit dat de rol van ouders minder 

wordt in de adolescentie, waardoor de invloed van een gebrek aan emotionele warmte op 

de ontwikkeling van een sociale angststoornis kleiner is bij adolescenten dan bij 

preadolescenten. Een beperking aan deze studie en het eerder besproken onderzoek is dat 

er gebruik werd gemaakt van een retrospectief onderzoeksdesign, wat een vertekening 

van de resultaten kan opleveren die te maken heeft met de (vaak gebrekkige) werking van 

het geheugen. Echter, doordat het grootste deel van de proefpersonen nog thuiswonend 
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was, waren de herinneringen nog betrekkelijk recent. Toch blijft bij een retrospectief 

onderzoek de mogelijkheid altijd bestaan dat fouten optreden bij het ophalen van 

herinneringen. 

Rork en Morris (2009) hielden rekening met deze kanttekeningen door zowel van 

retrospectieve vragenlijsten als directie observaties gebruik te maken in hun onderzoek. 

Tevens werd er elke dag een logboek bijgehouden, waarin de dagelijkse interacties 

werden weergegeven. De proefpersonen waren kinderen met een leeftijd van 10 tot 13 

jaar, in 32 gezinnen. De mate van sociale angst bij kinderen werd gemeten aan de hand 

van de ‘Social Phobia and Anxiety Inventory for Children’ (SPAI-C) en emotionele 

warmte met behulp van de ‘Parental Bonding Instrument’ (PBI). De gezinnen werden in 

groepen van twee tot drie voor 14 sessies geobserveerd in onderzoeksruimtes waarin ze 

verzocht werden met elkaar te spelen. Beide ouders hielden 10 dagen lang voor het 

onderzoek een dagboek bij waarin dagelijks de sociale interacties werden genoteerd. Uit 

de resultaten bleek dat minder emotionele warmte van ouder naar hun kinderen geen 

invloed had op de sociale angst en fobie van de kinderen. Tegen de verwachtingen in 

bleek er geen verband te zijn tussen een gebrek aan emotionele warmte en de 

ontwikkeling van een sociale fobie. Een beperking in deze studie is de kans op reactiviteit 

van proefpersonen op als reactie op de observaties. Individuen die geobserveerd worden 

kunnen zich anders gaan gedragen als ze zich hiervan bewust zijn. Het observeren van 

een gezin zou ervoor kunnen zorgen dat de gezinsleden zich sociaal wenselijk gaan 

gedragen.  

In tegenstelling tot eerder besproken onderzoeken keken Bögels, Van Oosten, 

Muris en Smulders (2001) naar de verschillen tussen hoog en laag sociaal fobische 

kinderen. De proefpersonen waren 190 kinderen met een leeftijd van 8 tot 18 jaar. De 

mate van sociale angst werd gemeten met behulp van de ‘Social Anxiety Scale’ (SAS) en 
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emotionele warmte aan de hand van de vragenlijst EMBU. Er bleek dat de sociaal 

fobische kinderen hun ouders niet als minder warm beoordeelden in vergelijking met de 

niet sociaal fobische kinderen. Hoog sociaal fobische kinderen beoordeelden hun ouders 

wel als minder warm dan de laag sociaal fobische kinderen. Uit de niet-significante 

resultaten kwam naar voren dat emotionele warmte van ouders niet in verband staat met 

de ontwikkeling van een sociale angststoornis. De resultaten komen niet overeen met de 

verwachting dat een gebrek aan emotionele warmte een invloed heeft op de ontwikkeling 

van sociale fobie. De onderzoekers gaven als mogelijke verklaring dat er sprake was 

geweest van geheugeneffect, aangezien er gebruik werd gemaakt van vragenlijsten.  

 Een unaniem antwoord op de vraag of emotionele warmte een invloed heeft op 

het ontwikkelen van een sociale angststoornis kan niet gegeven worden. Meerdere 

onderzoeken hebben aangegeven dat sociale fobie in verband staat met een gebrek aan 

emotionele warmte in de opvoeding. Uit andere onderzoeken komen echter 

tegensprekende resultaten naar voren. Volledig in tegenspraak met de verwachtingen 

heeft één onderzoek laten zien dat een hogere mate van emotionele warmte van de 

moeder in verband staat met het ontwikkelen van angstproblemen bij kleuters. Mogelijke 

verklaringen voor de tegenstrijdige resultaten kunnen samenhangen met de gebruikte 

meetinstrumenten in de studies. In meerdere studies werd er gebruik gemaakt van een 

retrospectief onderzoeksontwerp, waardoor er mogelijk sprake was van een 

geheugeneffect. Dit zou in de toekomst voorkomen kunnen worden door meer 

betrouwbare meetinstrumenten.  

Alhoewel er in de besproken onderzoek  geen duidelijk verband tussen emotionele 

warmte in de opvoeding en de ontwikkeling van een sociale fobie is gevonden, is 

daarmee niet bewezen dat opvoedingsstijl geen invloed heeft op de ontwikkeling van 

sociale fobie alsnog aanwezig. Aangezien uit eerder onderzoek gebleken is dat een 
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overbeschermende opvoedingsstijl een risicofactor is voor de ontwikkeling van een 

sociale fobie, zou een afwijzende opvoedingsstijl wellicht ook een risicofactor kunnen 

zijn. Het is immers de grootste angst van sociaal fobici negatief beoordeeld of bekritiseerd 

te worden door anderen. Deze angst zou haar oorsprong kunnen hebben in ervaringen 

waarin men werd afgewezen. De volgende paragraaf zal zich concentreren op de invloed 

van een afwijzende opvoedingsstijl op de ontwikkeling van een sociale angststoornis.  

 

Invloed van Afwijzing in de Jeugd op de Ontwikkeling van Sociale Fobie 

 Het verband tussen emotionele warmte in de opvoeding en de ontwikkeling van 

een sociale fobie is in de vorige paragraaf bestudeerd. Gezien gezinsinvloeden een scala 

aan meerdere facetten omvat zal er in deze paragraaf gekeken worden naar de invloed 

van afwijzing in de jeugd op het ontstaan van sociale fobie. Ouderlijke afwijzing lijkt 

gepaard te gaan met een hogere mate van angst in het algemeen, wat mogelijk kan 

uitmonden tot het conditioneren van een onzekere gehechtheid en psychopathologie 

(Festa & Ginsberg, 2011). Een afwijzende opvoedingsstijl is een opvoeding waarbij 

kinderen weinig tot niet begeleid/gesteund worden door hun ouders en gestraft worden 

als reactie op het begaan van fouten. 

Arrindell, Kwee, Methorst, Van der Ende, Pol en Moritz (1989) onderzochten de  

invloed van afwijzing voor zowel het ontwikkelen van sociale angst als het ontwikkelen 

van agorafobie. De proefpersonen, met een leeftijd tussen 20 en 69 jaar, werden met 

behulp van ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition (DSM-

III)’ gemeten op sociale fobie (n=16) en agorafobie (n=43) en een controle conditie 

(n=100). De mate van afwijzing werd gemeten aan de hand van de EBDU. Er bleek dat 

sociaal fobici hun ouder vaker als afwijzend beoordeelden dan de agorafobici en dan de 

controle conditie. De onderzoekers concludeerden dat een afwijzende opvoedingsstijl een 
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risicofactor is voor de ontwikkeling van een sociale fobie. Een mogelijke kanttekening in 

dit onderzoek is dat de proefpersonen al volwassen waren gedurende het onderzoek. Een 

gevolg van het gebruik van retrospectieve vragenlijsten en volwassen proefpersonen kan 

geheugeneffect zijn. Eveneens kunnen sociaal fobici door hun stoornis een negatieve kijk 

hebben op hun verleden, wat kan resulteren tot rapporteringen met enige vooroordelen.  

Bögels, Van Oosten, Muris en Smulders (2001) onderzochten naast de invloed van 

emotionele warmte ook de invloed van afwijzing van ouders op het ontwikkelen van een 

sociale angststoornis. In tegenstelling tot het vorige onderzoek werd er een onderscheid 

gemaakt tussen hoog en laag sociale fobici bij 190 proefpersonen, met een leeftijd van 8 

tot 18 jaar. De resultaten gaven aan dat zowel de hoog als laag sociaal fobische 

proefpersonen hun ouder niet vaker als afwijzend beoordeelden dan de controle conditie. 

Hoog sociaal fobische kinderen beoordeelden hun ouders wel als meer afwijzend dan de 

laag sociaal fobische kinderen. De resultaten gaven een matig verband aan tussen 

afwijzing en de ontwikkeling van sociale fobie, wat niet significant was. De resultaten 

komen niet overeen met de verwachtingen en het eerder besproken onderzoek. Bögels et 

al.(2001) veronderstelden dat afwijzing in de jeugd niet zozeer een specifieke weg aflegt 

tot de ontwikkeling van een sociale angststoornis maar eerder tot psychopathologie in het 

algemeen. Echter zal er dan verwacht worden dat alsnog een verschil tussen sociaal fobici 

en gezonde mensen gevonden zal worden. Tevens werd er in dit onderzoek gebruik 

gemaakt van retrospectieve vragenlijsten wat mogelijk kan leiden tot bias in de resultaten.  

In het onderzoek van Lieb, Wittchen, Hofler, Fuetsch, Stein en Merikangas (2011) 

werd er in plaats van een retrospectief onderzoeksontwerp gebruik gemaakt van een 

prospectief longitudinaal onderzoeksontwerp met een follow-up van 20 maanden. De 

proefpersonen waren 1047 adolescenten met een leeftijd tussen 14 en 17 jaar. Afwijzing 

in de opvoeding werd gemeten aan de hand van ‘Questionnaire of Recalled Parental 
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Rearing Behavior’. Symptomen van sociale angststoornis werden aan de hand van de 

DSM-IV-TR gediagnosticeerd. Uit de resultaten bleek dat adolescenten met sociale angst 

en fobie vaker afwijzing in de opvoeding aangaven dan kinderen zonder sociale angst en 

fobie. Er werd geconcludeerd dat een hoge(re) mate van afwijzing in de opvoeding in 

verband staat met het ontwikkelen van een sociale angststoornis.  

Festa en Ginsberg (2011) meenden dat een replicatieonderzoek 

geoperationaliseerd moest worden naar de invloed van afwijzing in de opvoeding op het 

ontwikkelen van een sociale angststoornis, aangezien de resultaten van eerder besproken 

onderzoeken (Bögels et al., 2001; Lieb et al.,2011) tegenstrijdig waren. De proefpersonen 

waren 63 preadolescenten met een leeftijd tussen 7 en 12 jaar. Symptomen van sociale 

angststoornis werden gemeten aan de hand van de ‘Anxiety Disorder Interview Schedule 

for DSM-IV Child Version’ (ADIS-C) en de ‘Screen for Child Anxiety-Related 

Emotional Disorders-Child Version’ (SCARED-C). De mate van afwijzende 

opvoedingsstijl werd gemeten met behulp van de EMBU. Kinderen die een hogere mate 

van sociale angst en fobie ervoeren, gaven aan vaker geconfronteerd te zijn met afwijzing 

door hun ouders dan kinderen die minder tot geen sociale angst en fobie ervoeren. 

Ouderlijke afwijzing bleek in verband te staan met de ontwikkeling van een sociale 

angststoornis. Festa en Ginsberg (2011) meenden dat ouderlijke afwijzing een negatief 

effect kan hebben op het zelfbeeld van kinderen, gepaard aan de overtuiging niet goed 

genoeg te zijn, wat uiteindelijk leidt tot de ontwikkeling van sociale fobie.  

In tegenstelling tot de besproken onderzoeken onderzochten Greco en Morris 

(2002) het verband van ouderlijke afwijzing en de ontwikkeling van sociale fobie met 

behulp van een observationeel onderzoek. De proefpersonen waren 48 preadolescenten 

met een leeftijd tussen 14 en 17 jaar. De mate van afwijzing werd beoordeeld door 

neutrale beoordelaars, en er werd gekeken naar drie gedragsfenomenen: kritische 
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meningen, positieve meningen en het negeren van het gedrag van het kind. De mate van 

sociale angst werd gemeten aan de hand van de SPAI-C en de ‘Multidimensional 

Anxiety Schedule for Children’ (MASC). De perceptie van het kind op zijn opvoeding 

werd gemeten aan de hand van de ‘Parental Bonding Instrument’ (PBI). Vervolgens 

voltooiden ouder en kind gedurende 10 minuten een origami taak, terwijl ze 

geobserveerd werden. Uit de resultaten bleek dat kinderen die hun opvoeding als vaker 

afwijzend beoordeelden, een hogere mate van sociale angst en fobie ervoeren dan 

kinderen die hun opvoeding minder vaak als afwijzend beoordeelden. Een verband 

tussen de percepties van het kind op het opvoedingsgedrag en het ouderlijke gedrag 

tijdens de origami taak werd niet gevonden. De onderzoekers concludeerden dat er een 

verband is tussen een hoge(re) mate van afwijzing en de ontwikkeling van een sociale 

fobie. De onderzoekers meenden dat er mogelijk geen verband is gevonden tussen de 

percepties van het kind en het geobserveerde gedrag van de ouder, omdat de 

meetinstrumenten verschillende schalen bevatten. De vragenlijsten waren gebaseerd op 

globale schalen, terwijl de scores van de observaties meer specifiek waren vastgesteld.  

 Het merendeel van de besproken onderzoeken geven aan dat afwijzing van de 

ouders een positieve invloed heeft op het ontwikkelen van een sociale angststoornis. Het 

structureel afwijzen in de jeugd staat in verband met een hogere mate van sociale 

angstsymptomen. Uit één onderzoek bleek dat de ontwikkeling in sociale fobie niet in 

verband stond met een afwijzende opvoedingsstijl. De onderzoekers concludeerden dat 

afwijzing in de jeugd niet zozeer een specifieke risicofactor is voor het ontwikkelen van 

een sociale fobie, maar eerder een risicofactor is voor het ontwikkelen van 

psychopathologie in het algemeen. Alhoewel dit onderzoek een verband heeft gevonden 

tussen afwijzing in de jeugd en psychopathologie in het algemeen, hebben de andere 

besproken onderzoeken wel een verband gevonden tussen afwijzing in de jeugd en de 
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ontwikkeling van een sociale fobie. Het structureel afwijzen van een kind door de ouder 

lijkt sociale angstsymptomen te vergroten, en het kind een overtuiging over te dragen dat 

hij niet goed genoeg is. Wanneer een kind door afwijzing van de ouders de overtuiging 

krijgt niet genoeg te zijn, is het wellicht mogelijk dat afwijzing door leeftijdsgenoten ook 

kan leiden tot deze overtuiging en de daarmee gepaarde psychopathologie, zoals een 

sociale angststoornis. Tevens ontstaat een sociale fobie zich in een fase van de jeugd, 

waarin de rol van leeftijdsgenoten steeds belangrijker wordt. In de volgende paragraaf zal 

bekeken worden of pesten, waaronder afwijzing van leeftijdsgenoten valt, in verband 

staat met het ontwikkelen van een sociale fobie.  

 

Invloed van Pesten in de Jeugd op de Ontwikkeling van Sociale Fobie 

 Aangezien in de vorige paragraaf is gebleken dat ouderlijke afwijzing een 

risicofactor is voor het ontwikkelen van een sociale fobie, zal er in deze paragraaf 

gekeken worden of afwijzing door leeftijdsgenoten, wat onder pesten valt, ook een 

mogelijke risicofactor is. Ongeveer 20 tot 30% van kinderen en jongeren wordt chronisch 

gepest door leeftijdsgenoten op het speelplein en op school (Olweus, 1993). Pesten omvat 

een breed scala aan processen, maar wordt altijd gekarakteriseerd door bewust 

schadelijke inter-persoonlijke interacties die zowel verbale als fysieke vernedering kunnen 

beduiden. Elke vorm van pesten houdt afwijzing in van een individu naar een ander 

individu. In de preadolescentie/adolescentie is de behoefte om ‘erbij te horen’ is zo 

fundamenteel dat de gevolgen zwaarwegend kunnen zijn wanneer het tegengestelde het 

geval is. Psychologische problemen zoals angst, depressie, eenzaamheid en andere 

interne moeilijkheden kunnen als gevolg dienen wanneer deze behoefte niet wordt 

vervuld (Baumeister & Leary, 1995).  

Om nu te richten op de het onderwerp relevant voor de hoofdvraag van deze  
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paragraaf onderzochten Roth, Coles en Heimberg (2002) het verband tussen het ontstaan 

van sociale fobie in de volwassenheid en pesten in de jeugd. De proefpersonen waren 514 

mensen, met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar. De mate van pesten in de jeugd werd 

gemeten met behulp van de ‘Teasing Questionnaire’ (TQ). De mate van sociale 

angstsymptomen werd gemeten aan de hand van de ‘Brief Fear of Negative Evaluation 

Scale’ (B-FNE), ‘Anxiety Sensitivity Index, Revised’ (ASI-R) en de ‘State-Trait Anxiety 

Inventory- Trait Version’ (STAI-T). Uit de resultaten bleek dat proefpersonen die vaker 

aangaven gepest te zijn in de jeugd meer sociale angstsymptomen ervoeren dan 

proefpersonen die minder vaak aangaven gepest te zijn. Een verband tussen pesten in de 

jeugd en de ontwikkeling van een sociale fobie werd gevonden. De onderzoekers 

meenden dat pesten in de jeugd mogelijkerwijs leidt tot een aanhoudende perceptie in 

een bedreigende wereld te leven en uiteindelijk tot meer sociale angstsymptomen. Een 

beperking in deze studie is het gebruik van retrospectieve vragenlijsten. Eerder in dit 

literatuuroverzicht is al aangegeven dat een retrospectief onderzoeksdesign enige tekorten 

met zich meebrengt betreffende geheugenbias. Daarbij is in deze studie gebruik gemaakt 

van de TQ, die louter de herinneringen van pesten rapporteert. Het ervaren van pesten of 

de reacties op het pesten komt niet in de TQ aan bod, terwijl individuen op verschillende 

manieren kunnen reageren op pesten. De verschillende manieren van omgaan met gepest 

worden kunnen ook invloed uitoefenen op het wel of niet ontwikkelen van een sociale 

angststoornis.  

 McCabe, Antony, Summerfeldt, Liss en Swinson (2003) onderzochten in hun 

onderzoek de invloed van pesten op de ontwikkeling van een sociale fobie in de 

volwassenheid, waarbij sociaal fobici werden vergeleken met mensen met een obsessief 

compulsieve stoornis en mensen met een paniekstoornis met en zonder agorafobie. De 

proefpersonen waren 78 proefpersonen die gediagnosticeerd waren aan de hand van de 
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DSM-IV-TR op de verschillende stoornissen. Aan de hand van een vragenlijst (bestaand 

uit de drie vragen, ‘Ben je ooit gepest op school en zo ja, hoe vaak?’, ‘Welke problemen 

heb je ondervonden tijdens jouw jeugd?’ en ‘Kan je aangeven hoeveel last je hebt van 

sociale angst in sociale interacties?’) werd de mate van pesten gemeten. De proefpersonen 

waren allen in therapie voor hun stoornis gedurende het onderzoek, en de vragenlijst 

werd buiten de therapie afgenomen door therapeuten. Uit de resultaten bleek dat de 

proefpersonen met een sociale fobie een hogere mate van pesten in de jeugd 

rapporteerden dan de proefpersonen met een obsessieve compulsieve stoornis en de 

proefpersonen met een paniekstoornis met of zonder agorafobie. In overeenstemming 

met de verwachtingen werd er gevonden dat pesten in de jeugd een risicofactor is vormt 

voor het ontwikkelen van een sociale angststoornis. De onderzoekers veronderstelden dat 

aangezien de angst voor sociale situaties waarin men bekritiseerd of vernederd kan 

worden een kernelement is bij sociale fobie, mensen met een sociale fobie vaker aan 

zullen geven gepest te zijn dan mensen met een obsessieve compulsieve stoornis of 

paniekstoornis. Wanneer men vaak het slachtoffer is geweest van pesten, wordt een 

individu geconditioneerd tot het vermijden van sociale situaties waarbij de mogelijkheid 

aanwezig is om bekritiseerd of beoordeeld te worden. Een kritiekpunt in dit onderzoek is 

de beperkte vragenlijst, waardoor de betrouwbaarheid en de validiteit laag is. Bovendien 

namen therapeuten de vragenlijst bij de proefpersonen af, waardoor de proefpersonen 

wellicht geneigd waren tot het geven van sociaal gewenste antwoorden met het oog op 

mogelijke oordelen van de therapeuten.  

 McCabe, Miller, Laugesen, Antony en Young (2010) repliceerde het vorige 

onderzoek, maar in deze studie werd in plaats van een single-item vragenlijst een meer 

categoriaal meetinstrument, de ‘Teasing Questionnaire-Revised (TQ-R)’ gebruikt. De 377 

proefpersonen, met een leeftijd van 15 tot 73 jaar, vulden naast de TQ-R,‘the Social 
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Phobia Inventory (SPIN)’ en ’The Depression Anxiety Stress Scales (DASS)’ in, die 

buiten de therapie door therapeuten werden afgenomen. Dit onderzoek leverde dezelfde 

resultaten als het hierboven besproken onderzoek. De onderzoekers meenden dat pesten 

in de jeugd kan bijdragen aan de groei van negatieve schema’s, disfunctionele cognities 

en gevoelens van een lage eigenwaarde. 

In tegenstelling tot de hierboven besproken onderzoeken hebben Storch, Masia-

Warner, Crips en Klein (2005) de invloed van twee soorten pesten, openlijk en relationeel 

pesten, op de ontwikkeling van een sociale fobie onderzocht aan de hand van een 

prospectief onderzoeksontwerp. Openlijk pesten verwijst naar fysieke agressie of 

bedreigingen van fysieke aantastingen door leeftijdsgenoten. Relationeel pesten refereert 

naar misbruik van een relatie om een leeftijdsgenoot te schenden. Tevens werd er 

nagegaan of het verband tussen pesten en de ontwikkeling van een sociale fobie 

wederkerig is. De proefpersonen waren 144 adolescenten, met een gemiddelde leeftijd 

van 14 jaar waarbij een follow-up werd gerealiseerd na één jaar. De mate van sociale 

angst werd gemeten aan de hand van de ‘Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A)’ 

en de ‘Social Phobia and Anxiety Inventory for Children (SPAI-C)’. De mate van 

pestervaringen werd gemeten met behulp van de ‘Social Experience Questionnaire –Self 

Report Form (SEQ-S)’. Uit de resultaten bleek dat proefpersonen die aangaven 

slachtoffer te zijn van relationeel pesten een hogere mate van sociale angst en fobie 

ervoeren een jaar later dan proefpersonen die niet gepest werden. Proefpersonen die 

aangaven slachtoffer te zijn van openlijk pesten ervoeren niet een hogere mate van 

sociale angst en fobie een jaar later dan proefpersonen die niet openlijk werden gepest. 

Tenslotte bleek dat proefpersonen met een sociale angst en fobie niet een hogere mate 

van gepest worden aangaven een jaar later, dan de proefpersonen zonder een sociale 

angst en fobie. Relationeel pesten is als enige voorspeller van de twee soorten pesten 
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gevonden voor het ontwikkelen van een sociale fobie gevonden. Tegen de verwachting in 

werd er weinig steun gevonden voor sociale angst en sociale fobie als voorspellers voor 

slachtoffer worden van pesten. Storch et al. (2005) waren van mening dat pesten door 

leeftijdsgenoten een negatief zelfbeeld bewerkstelligt, wat leidt tot het vermijden van 

sociale situaties en uiteindelijk tot de ontwikkeling van een sociale fobie.  

 Siegel, La Greca en Harrison (2009) bestudeerden naast openlijk en relationeel 

pesten reputatiegericht pesten als voorspeller op het ontwikkelen van sociale fobie bij 

adolescenten. Reputatiegericht pesten refereert naar het beschadigen van een individu’s 

reputatie in een grote groep van leeftijdsgenoten, zoals het verspreiden van geruchten of 

roddels. De mogelijkheid van wederkerigheid in het verband werd ook bestudeerd. Bij de 

228 proefpersonen met een leeftijd tussen 14 en 19 jaar werd de mate van sociale fobie 

gemeten aan de hand van de SAS-A en gepest zijn met behulp van de ‘Revised Peer 

Experiences Questionnaire (R-PEQ)’, met een follow-up van twee maanden. De 

vragenlijsten werden ingevuld tijdens schooltijd met supervisie van de leraren. Uit de 

resultaten bleek dat de proefpersonen die slachtoffer waren van de drie soorten pesten een 

hogere mate van sociale angst aangaven twee maanden later, dan proefpersonen die geen 

slachtoffer waren van pesten. Proefpersonen die aangaven slachtoffer te zijn van 

relationeel pesten ervoeren meer angstsymptomen twee maanden later dan de 

proefpersonen die aangaven slachtoffer te zijn van openlijk of reputatiegericht pesten. 

Proefpersonen met sociale angst en fobie gaven twee maanden later aan slachtoffer te zijn 

van reputatiegericht pesten in vergelijking tot de proefpersonen zonder sociale angst en 

fobie. Pesten als voorspeller op het ontwikkelen van een sociale fobie is in dit onderzoek 

gevonden. Tevens kan er uit de resultaten geconcludeerd worden dat het verband tussen 

reputatiegericht pesten en sociale fobie wederkerig is. Verondersteld werd dat mensen die 

pesten een individu uitzoeken die makkelijk te overtroeven is, zoals een sociaal angstige. 
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Omdat sociaal angstigen meestal minder sociaal vaardig zijn, hebben sociaal fobici 

meestal minder intieme vrienden die hen kan beschermen tegen pestgedrag en wat hen 

meer gevoelig maakt voor sociale exclusie en andere vormen van pesten. 

De behandelde onderzoeken tonen een verband aan van pesten in de jeugd en de 

ontwikkeling van een sociale fobie. Uit de onderzoeken die een onderscheid maakten 

tussen de verschillende soorten van pesten bleek dat relationeel pesten in tegenstelling tot 

openlijk en reputatiegericht pesten de grootste voorspeller is op het ontwikkelen van een 

sociale angststoornis. Verschillende bevindingen zijn opgedaan over de wederkerigheid 

van het verband tussen pesten en sociale fobie. Uit één onderzoek bleek dat sociale angst 

en fobie niet als voorspellers dienen voor het slachtoffer worden van pestgedrag. Ander 

onderzoek toonde wel een wederkerig verband tussen reputatiegericht pesten en sociale 

fobie. Aan de hand van dit literatuuroverzicht kunnen er geen conclusies worden 

getrokken over de aan- of afwezigheid van een wederkerig verband.  

 

Conclusies 
 

 Omgevingsfactoren in de jeugd hebben invloed op de ontwikkeling van een sociale 

angststoornis. Op basis van de studies die bestudeerd zijn in dit literatuuroverzicht is het 

verband tussen emotionele warmte in de jeugd en de ontwikkeling van een sociale fobie 

niet duidelijk. Tevens is naar voren gekomen dat afwijzing in de opvoeding een 

risicofactor is voor de ontwikkeling van de stoornis. Tenslotte is gebleken dat pesten een 

risicofactor is voor het ontstaan van een sociale fobie, waarvan relationeel pesten in 

vergelijking met openlijk en reputatiegericht pesten de grootste invloed heeft op de 

ontwikkeling.  

 Aan de hand van dit literatuuroverzicht kan niet worden weergegeven of 

emotionele warmte in de jeugd in relatie staat met het ontwikkelen van een sociale 
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angststoornis. Hoewel meerdere onderzoeken op een verband tussen emotionele warmte 

en sociale fobie duiden, wijst een andere serie studies op de afwezigheid van een verband. 

Uit één onderzoek bleek dat een hogere mate van emotionele warmte van een moeder in 

verband staat met het ontwikkelen van angstproblemen bij kleuters. Daarnaast bleek dat 

afwijzing van de ouders in de jeugd een invloed te zijn op het ontwikkelen van een 

sociale fobie. Het structureel afwijzen van een kind door een ouder vergoot sociale 

angstsymptomen, en kan de overtuiging overdragen naar het kind dat hij niet goed 

genoeg is. Tenslotte is aangetoond dat pesten in de jeugd in verband staat met het 

ontwikkelen van een sociale angststoornis. Pesten in de jeugd kan bijdragen aan de groei 

van negatieve schema’s, disfunctionele cognities en gevoelens van een laag zelfbeeld, wat 

uiteindelijk uit kan monden tot psychopathologie, waaronder sociale fobie.  

De verschillende resultaten omtrent het verband tussen emotionele warmte in de 

jeugd en de ontwikkeling van een sociale fobie waren in strijd met de verwachting dat 

weinig tot geen emotionele warmte in de jeugd sociale angst en fobie zou vergroten. De 

theorie dat emotionele warmte bijdraagt aan een positief zelfbeeld en het risico op een 

sociale fobie beschermt kan niet geverifieerd worden. Het contrast in resultaten kan 

wellicht te wijten zijn aan het gebruik van verscheidenheid in meetinstrumenten. Veel 

van de besproken onderzoeken hebben gebruik gemaakt van verschillende retrospectieve 

vragenlijsten waardoor geheugenbias gemakkelijk kan optreden.  

 De gevonden resultaten betreffende de invloed van afwijzing in de jeugd op het 

ontwikkelen van een sociale fobie komen overeen met de theorie. Het structureel 

afwijzen van een kind door een ouder lijkt sociale angstsymptomen en de kans tot het 

ontwikkelen van een sociale fobie te vergroten. Verondersteld wordt dat een afwijzende 

opvoedingsstijl een negatief zelfbeeld van het kind versterkt, waardoor het kind eerder de 

focus legt op het vermijden van afwijzing dan het opzoeken van bevestiging.  
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 Tenslotte komen de bevindingen met betrekking tot pesten als invloed op het 

ontwikkelen van een sociale fobie overeen met de verwachtingen. Individuen die 

slachtoffer zijn van pesten in jeugd zijn gevoelig voor het ontwikkelen van een sociale 

angststoornis. Een hoge mate van gepest worden in de jeugd kan een individu 

conditioneren tot het vermijden van sociale situaties waarbij beoordeling of bekritisering 

mogelijk is.  

Een suggestie voor vervolgonderzoek is het onderzoeken van de richting van het 

verband tussen pesten en sociale fobie. Ten eerste zijn er slechts een beperkt aantal 

studies gedaan naar de richting van het verband en een mogelijke aanwezigheid van een 

wederkerig verband. Bovendien zijn uit deze studies tegenstrijdige conclusies 

voortgekomen en is verder onderzoek op dit gebied van groot belang. 

 Uit dit literatuuroverzicht is naar voren gekomen dat de omgevingsfactoren 

afwijzing en pesten in de jeugd een invloed hebben op de ontwikkelen van een sociale 

angststoornis. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoeksgebied is enorm gezien 

dat sociale fobie de meest voorkomende angststoornis is en daarmee een groot deel van 

de bevolking ermee rondloopt of ermee in aanraking komt. Voor het effectief behandelen 

van de stoornis is de ontstaansgeschiedenis ervan, gepaard aan zowel de genetische als 

omgevingsgerelateerde invloeden, buitengewoon belangrijk. Hoe meer er onderzoek 

wordt gedaan naar mogelijke omgevingsfactoren als invloed hoe meer inzichten zouden 

kunnen bijdragen aan de effectiviteit van de therapieën en wellicht ook de kansen om de 

stoornis in de eerste plaats te ontwikkelen te verkleinen. 

Aangezien onderzoek nu aan heeft gegeven dat de relatie tussen gepest worden en 

het op latere leeftijd ontwikkelen van een sociale fobie bijzonder sterk is, kan dit worden 

vertaald naar het bewuster maken van ouders, kinderen en leraren op het vroeg 

behandelen van een kind wat onder pesten heeft komen te lijden, om zo het te ver 
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uitwerken van pathologie op tijd voor te kunnen zijn. Al met al kunnen studies die 

factoren die de kans op het ontwikkelen van een sociale fobie vergroten onderzoeken een 

uiteindelijke bijdrage leveren aan het verhelpen en mogelijk ook voorkomen van deze 

veelvoorkomende stoornis.  
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Korte Samenvatting 

In dit onderzoeksvoorstel wordt een prospectief onderzoek naar de mogelijkheid 

van een wederkerig verband tussen pesten en sociale fobie. De vraag die binnen dit 

voorstel centraal staat is of sociale angst en sociale fobie voorspellers zijn van het 

slachtoffer worden van pesten. Aangezien er slechts een beperkt aantal studies zijn 

gedaan naar de richting van het verband tussen sociale angst en pesten, en hier bovendien 

tegenstrijdige conclusies uit zijn voortgekomen, is verder onderzoek op dit gebied van 

groot belang. Daarnaast heeft meer inzicht in het mechanisme tussen sociale angst/fobie 

en pesten ook een maatschappelijke relevantie, aangezien dit zou kunnen leiden tot meer 

kennis omtrent het reduceren van sociale angstsymptomen en het bevorderen van 

preventieprogramma’s op middelbare scholen om pesten door leeftijdsgenoten tegen te 

gaan.  

Afleiden van de onderzoeksvraagstelling 

Relaties met leeftijdsgenoten worden in de adolescentie steeds belangrijker en 

spelen een cruciale rol in de emotionele ontwikkeling van de adolescent. Hechte 

vriendschappen bieden sociale steun en zorgen tevens voor een positief zelfbeeld. 

Daartegenover staat dat problematische interacties, zoals gepest worden, kunnen leiden 

tot verstoord emotioneel functioneren, zoals het ontwikkelen van een sociale fobie 

(Olweus, 1993). Pesten komt in vele vormen en gradaties voor, maar wordt altijd 

gekarakteriseerd door bewust schadelijke inter-persoonlijke interacties, waar zowel 

verbale als fysieke vernedering deel van uitmaken. Er kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen drie verschillende soorten pestgedrag. Naast openlijk pesten, wat fysieke 

agressie en/of bedreigingen omvat, bestaat er ook nog relationeel pesten, wat het 

misbruiken van een relatie om een ander te schenden inhoudt. De derde vorm van pesten 

is reputatiegericht pesten, oftewel het beschadigen van de reputatie van een individu in 
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een grote groep van leeftijdsgenoten bijvoorbeeld door het verspreiden van geruchten of 

roddels.  

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat pesten in de jeugd  invloed heeft op het 

ontwikkelen van een sociale angststoornis. Roth, Coles en Heimberg (2002) 

veronderstelden dat pesten in de jeugd mogelijk leidt tot de perceptie van een gevaarlijke 

wereld en uiteindelijk kan uitmonden in een grotere mate van sociale angstsymptomen in 

de volwassenheid. Tevens werd er uit eerder onderzoek geconcludeerd dat, hoewel 

problematische interacties met leeftijdsgenoten een rol spelen in de ontwikkeling van een 

sociale fobie, de angst zich na verloop van tijd verder kan uitbreiden naar andere sociale 

situaties, en de ontwikkeling van sociale fobie in het algemeen vergroot (McCabe, Miller, 

Laugesen, Antony & Young, 2010). Gepest worden in de jeugd draagt bij aan de groei 

van zowel negatieve en disfunctionele cognities als een laag zelfbeeld. Bovendien bleek 

uit eerder onderzoek dat mensen met een sociale fobie een hogere mate van  pesten in de 

jeugd aangaven dan mensen met een obsessieve compulsieve stoornis en mensen met een 

agorafobie met en zonder paniekstoornis (McCabe, Antony, Summerfeldt, Liss & 

Swinson, 2003). De vraag is nu of er een mogelijkheid bestaat dat sociale angst en sociale 

fobie, behalve dat ze zich kunnen ontwikkelen als gevolg van pesten, zelf ook 

voorspellers zijn van het slachtoffer worden van pestgedrag (in de toekomst). Met andere 

woorden, zou er hier sprake kunnen zijn van een wederkerig verband? Er is maar weinig 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een wederkerig verband tussen pesten en de 

ontwikkeling van een sociale fobie. Het beperkte aantal studie die deze mogelijkheid 

hebben onderzocht, kwamen tot tegengestelde conclusies. In het onderzoek van Storch, 

Masia-Warner, Crips en Klein (2005) bleek het verband tussen pesten en sociale fobie 

louter gebaseerd te zijn op  eenrichtingsverkeer van pesten op de ontwikkeling van sociale 

fobie. Ander onderzoek (Siegel, La Greca en Harrison, 2009) erkende echter wel de 
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aanwezigheid van een tweerichtingsrelatie in het verband, waarbij sociale fobie 

relationeel pesten voorspelde. Er werd verondersteld dat individuen die pesten meestal 

mensen uitzoeken die makkelijk te overtroeven zijn, zoals sociaal angstigen. Bovendien 

zijn sociaal fobici meestal minder sociaal vaardig, waardoor ze minder effectief optrekken 

met hun vrienden of andere leeftijdsgenoten. Dit maakt hen  minder aantrekkelijk als 

metgezel en meer gevoelig voor sociale exclusie en andere vormen van pesten.  

Het is van maatschappelijk belang om na te gaan of er sprake is van een 

wederkerig in het verband van sociale angst en sociale fobie en pesten, aangezien die 

kennis kan bijdragen aan de interventies voor sociale fobie en preventieprogramma’s op 

middelbare scholen voor pestgedrag. Tenslotte is het relevant om de aanwezigheid van 

een wederkering verband tussen pesten en sociale fobie te onderzoeken, omdat meer 

inzicht zou kunnen geven in het risico dat kinderen met sociale angstsymptomen of 

sociale fobie lopen om gepest te worden, wat hun symptomen wellicht nog erger zou 

kunnen maken. 

Onderzoeksmethode 

Aan het onderzoek zullen 300 proefpersonen meedoen die benaderd worden 

zullen worden door het bestuur van hun middelbare school. De proefpersonen uit de 1e, 

2e en 3e klas zullen gevraagd worden te participeren aan het onderzoek. Voorafgaand aan 

het onderzoek zal een ‘informed consent’ worden thuis gestuurd, die zowel de ouders als 

het kind moeten ondertekenen om deel te kunnen nemen aan het onderzoek. De 

proefpersonen zullen tijdens vrije studie-uren in de maand November (T1) worden 

gevraagd de vragenlijsten in te vullen, onder begeleiding van docenten. De vragenlijsten 

zullen één jaar later (T2) op dezelfde wijze worden afgenomen.  

De ervaring van pesten bij de adolescenten zal worden gemeten aan de hand van 

de vragenlijst  ‘Revised Peer Experiences Questionnaire (R-PEQ [De Los Reyes en 
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Prinstein, 2004] ). De subschalen van pesten bevatten 9 items die drie verschillende 

soorten pesten kenmerken. Drie items reflecteren openlijk pesten (bijv. ‘Een tiener 

achtervolgde me alsof hij of zij me pijn probeerde te doen’), drie items reflecteren relationeel 

pesten (bijv. ‘ Sommige tieners sloten me buiten een activiteit of gesprek waar ik heel graag bij 

wilde zijn’) en drie items reflecteren reputatiegericht pesten (bijv. ‘Een andere tiener roddelde 

over mij tegen anderen zodat ze mij niet meer leuk vinden’). De frequentie van pestsituaties 

wordt beoordeeld met een vijf-punts Likert schaal (1= nooit, 5 = een paar keer per week). 

De R-PEQ bevat hoge psychometrische kwaliteiten zoals een hoge interne consistentie 

van de schalen en het vermogen om onderscheid te kunnen maken tussen adolescenten 

die in aanraking zijn gekomen met pesten door leeftijdsgenoten en adolescenten die niet 

mee in aanraking zijn gekomen. Daarbij is de R-PEQ een zeer geschikt meetinstrument 

om de mate van pesten bij adolescenten te meten.  

De ‘Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A [La Greca en Lopez,1998] ) zal 

worden gebruikt om de mate van sociale angstsymptomen en sociale fobie te meten. De 

SAS-A is een vragenlijst met 22 items in subschalen bepaald aan de hand van 

factoranalyse. De subschalen zijn ‘Angst voor negatieve evaluatie(ANE) ’, ‘Sociale 

vermijding en stress – Nieuw(SVS-N)’ en ‘ Sociale vermijding en stress – Algemeen(SVS-

A). ANE reflecteert angsten, belangen en zorgen betreffende wat anderen (bijv. ‘Ik maak 

me zorgen over wat anderen van me denken’). SVS-N reflecteert angst en vermijding in 

nieuwe sociale situaties (bijv. ‘Ik word nerveus wanneer ik nieuwe mensen ontmoet’). SVS-A 

reflecteert algemene sociale angst en vermijding (bijv. ‘Het is moeilijk voor mij om anderen te 

vragen om dingen met mij te doen’). De frequentie van pestsituaties wordt beoordeeld met 

een vijf-punts Likert schaal (1= helemaal niet waar, 5 = de hele tijd). De verschillende 

subschalen worden zowel onafhankelijk als samen gemeten. De SAS-A bevat over hoge 

psychometrische kwaliteiten zoals interne consistentie, het vermogen om onderscheid te 
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kunnen maken tussen adolescenten met en zonder sociale fobie, convergente validiteit, in 

vergelijking tot andere vragenlijsten betreffende sociale angst, en divergente validiteit met 

metingen van depressieve symptomatologie. De SAS-A is specifiek ontwikkeld voor het 

meten van sociale angst en sociale fobie bij adolescenten.  

 
Data Analyse 

Aan de hand van variatieanalyse (ANOVA) wordt er gecontroleerd voor verschil 

in geslacht. Aan de hand van een regressieanalyse wordt nagegaan of sociale angst en 

sociale fobie als voorspellers werken op (het slachtoffer zijn van) pesten, waarbij elk soort 

pesten aan de hand van een aparte regressieanalyse wordt gemeten. 

 
Interpretatie van mogelijke resultaten 

 
Er zijn geen specifieke uitkomsten die verwacht worden. Wanneer adolescenten 

met sociale angst of sociale fobie een hogere mate van pesten in T2 aangeven dan in T1 

zal de hypothese dat het verband van pesten en sociale fobie een tweerichtingsrelatie is 

aangenomen worden. Wanneer adolescenten met sociale angst of sociale fobie geen 

hogere mate van pesten in T2 aangeven dan in T1 zal de hypothese dat het verband van 

pesten en sociale fobie geen tweerichtingsrelatie is aangenomen worden. De 

verwachtingen betreffende welk soort pesten voorspeld kan worden aan de hand van de 

aanwezigheid van sociale angst of sociale fobie zijn niet specifiek.                                        

Het is van belang om te weten of het verband van pesten en sociale fobie een 

tweerichtingsrelatie is, omdat de indicaties voor interventies voor sociale fobie aangepast 

kunnen worden, waardoor adolescenten (jongeren) minder frequent het slachtoffer 

worden van pesten door leeftijdsgenoten. Tevens is het van belang om de richting(en) van 

het verband te onderzoeken, omdat deze wetenschappelijke informatie kan bijdragen aan 

het begrijpen van de etiologie van de stoornis.  
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