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Abstract 

Heden ten dagen zijn sociale netwerksites, zoals Facebook, populair en maakt bijna 

iedereen gebruik van een smartphone. Deze technologieën geven de mogelijkheid om 

continu online en bereikbaar te zijn, wat veelal als positief wordt ervaren. Maar welke 

betekenis heeft dit continu online zijn op het welzijnsgevoel van jongvolwassen vrouwen? Er 

is nog maar weinig aandacht voor de negatieve gevoelens, zoals stress en druk, die beiden 

kunnen veroorzaken. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen wat de beleving is van 

jongvolwassen vrouwen van Sociale Media Stress en wat de rol van de smartphone is 

hierbij. Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd, door middel van focusgroepen, onder 

jongvolwassen vrouwen in de leeftijd van negentien tot zevenentwintig jaar. Resultaten tonen 

dat deze doelgroep gevoelens, zoals stress en druk, kunnen ervaren op het moment dat zij 

geen gebruik kunnen maken van sociale media. Verschillende theorieën, zoals the need to 

belong en de Self blijken van belang te zijn op de negatieve beleving. Ook vertonen de 

jongvolwassen vrouwen verslavingskenmerken en hierbij speelt de smartphone een 

belangrijke rol. 
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Inleiding 

 

In 2011 verscheen een artikel over de Fear of Missing Out (FOMO) in de New York Times 

(Wortham, 2011). FOMO is een angst die ontstaat doordat mensen bang zijn iets te missen 

dat op sociale media gebeurt. Onderzoeksbureau JWTintelligence (2012) heeft hier 

onderzoek naar gedaan en stelt dat mensen van nature bang zijn om iets te missen. Door de 

komst van sociale media wordt de illusie gewekt dat er iets aan dit gevoel gedaan kan 

worden. Sociale media geven het gevoel dat alles controleerbaar is, omdat gebruikers 

vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week, in allerlei situaties en op elke gewenste 

locatie, online kunnen zijn (Turkle, 2011). De Nationale Academie voor Media en 

Maatschappij (2012) bevestigt dit idee en introduceert de term Sociale Media Stress (SMS). 

Volgens het onderzoek dat deze academie heeft gedaan, lijdt meer dan de helft van de 

jongeren in Nederland hieraan. De stress ontstaat doordat jongeren bang zijn geworden om 

buitengesloten te raken wanneer zij sociale media niet kunnen checken en zij kunnen niet 

meer zelfstandig stoppen met het gebruiken ervan. 

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren gebruik maken van sociale media. Zij 

gebruiken het om zich te vermaken, om de tijd te doden en om informatie op te zoeken 

(Boyd, 2008). De voornaamste reden waarom jongeren sociale media gebruiken is om hun 

sociaal kapitaal bij te houden (Bourdieu & Wacquant, 1992; Casey, 2012). Zij kiezen bewust 

voor media waarin zij zich kunnen identificeren met jongeren die dezelfde interesses hebben 

(Boyd, 2008). Dit wil zeggen dat jongeren sociale media gebruiken om in contact te blijven 

met hun dichtst bijstaande vrienden en zij hechten hier veel waarde aan (Casey, 2012). Als 

zij niet de mogelijkheid hebben om deze relaties te onderhouden, zou een gevoel van stress 

kunnen ontstaan. Van nature hebben jongeren deze behoefte aan interpersoonlijk contact al. 

Baumeister en Leary (1995) noemen dit de need to belong. Ook lijkt sociale media een 

verslavende werking te hebben op jongeren (Van der Aa, Overbeek, Engels, Scholte, 

Meerkerk en Van den Eijnden, 2009). Op het moment dat zij geen gebruik kunnen maken 

van sociale media kunnen zij daardoor negatieve emoties ervaren. 

De smartphone – een computer op handformaat – zorgt ervoor dat jongeren op elk gewenst 

tijdstip en elke gewenste locatie gebruik kunnen maken van sociale media (Oulasvirta, 

Rattenbury, Ma & Raita, 2012). De gebruiker lijkt vrijwillig te kiezen om de smartphone te 

gebruiken, maar ieder geluid of iedere trilling die het apparaat maakt, geeft uitzicht op een 

gevoel van beloning (Dokoupil, 2012). Naar aanleiding hiervan introduceert 

onderzoeksbureau Harris Interactive (2012) een angst, NOMOPHOBIA (No Mobile Phobia). 

Dit is de angst om een smartphone niet binnen handbereik te hebben. Individuele 

karaktertrekken zijn van invloed op deze angst (Khang, Whoo & Kim, 2012). 
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Binnen de huidige studie is om twee redenen gekozen om vrouwen in de leeftijd van 

negentien tot zevenentwintig jaar te onderzoeken. Allereerst omdat mensen uit deze 

leeftijdsgroep grootgebruikers zijn van sociale media. Van de Nederlandse jongeren tussen 

de negentien en vijfentwintig jaar oud maken circa acht op de tien gebruik van Facebook 

(Newcom Research & Consultancy, 2013). Daarnaast is er een verschil te vinden in het 

gebruik van sociale media door mannen en vrouwen. Uit gegevens van het onderzoek van 

Porter Novelli (2012), blijkt dat vrouwen, in de onderzochte Europese landen, vaker online 

zijn op sociale media dan mannen. 50 procent van de vrouwen checken hun Facebook 

minstens één keer per dag tegenover 40 procent van de mannen. Ook is naar voren 

gekomen dat 89 procent van de Nederlandse vrouwen hun Facebookprofiel gebruiken om 

sociale contacten te onderhouden, tegenover 75 procent van de Nederlandse mannen. 

Vrouwen zijn meer gericht op het relationele aspect van sociale media, terwijl mannen het 

meer zien als een vorm van entertainment (Barker, 2009). 

Uit bovenstaande blijkt dat sociale media van invloed kan zijn op het sociale gedrag van 

jongvolwassen vrouwen. Angst en stress zijn factoren die door sociale media lijken te 

worden gestimuleerd en geven een gevoel van ongeluk. Het gebruiken van sociale media 

zou kunnen leiden tot verslaving, depressie en andere psychische problemen (Derbyshire, 

Lust, Schreiber, Odlaug, Christenson, Golden & Grant, 2013; Nationale Academie voor 

Media & Maatschappij, 2012). Onderzoek naar de negatieve gevolgen van internet– en 

smartphonegebruik is van belang, omdat sociale media deel uit maken van ons dagelijks 

leven en over het algemeen worden gezien als iets positiefs. Een belichting vanuit meerdere 

invalshoeken kan leiden tot een meer gewogen beeld van sociale media en kan wellicht een 

discussie binnen de maatschappij over de invloed van sociale media teweeg brengen.  

In de bestaande literatuur worden sociale media vooral positief belicht (Boyd, 2008; Ellison, 

Steinfield & Lampe, 2007; Subrahmanyam, Reich, Waechter & Espinoza, 2008). De laatste 

jaren zijn er echter steeds meer onderzoeken verschenen naar negatieve effecten van het 

gebruiken van sociale media, zoals studies over jaloezie en onzekerheid (Muise, Christofides 

& Desmarais, 2009; Utz & Beukeboom, 2011). Deze onderzoeken zijn allemaal gebaseerd 

op kwantitatief onderzoek en gaan over hoe meer iemand Facebook gebruikt, hoe meer er 

sprake zal zijn van jaloerse gevoelens bij diegene (Elphinston & Noller, 2011; Muise, et al., 

2009; Utz & Beukeboom, 2011). Er is weinig aandacht voor de achterliggende meningen, 

gevoelens en emoties in deze onderzoeken die jongeren kunnen ervaren, zoals stress en 

druk. FOMO is een nieuw concept waar vrijwel nog geen onderzoek naar verricht is 

(Wortham, 2011), maar waar veel jongeren last van lijken te hebben. In dit huidige 

onderzoek wordt een poging gedaan om achter factoren te komen die gevoelens van stress 
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en druk kunnen veroorzaken bij het gebruiken van sociale media door jongvolwassen 

vrouwen. De centrale onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat, is:  

 “Hoe ervaren vrouwen in de leeftijd van negentien tot zevenentwintig jaar Sociale 

Media Stress?” 

De smartphone lijkt een grote rol te hebben bij het gebruik van sociale media en daarom zal 

er ook worden gekeken welke gevoelens jongvolwassen vrouwen beleven bij het gebruik 

ervan. De deelvraag die hierbij hoort, is: 

“Wat is de rol van de smartphone bij het ervaren van Sociale Media Stress door 

vrouwen in de leeftijd van negentien tot zevenentwintig jaar?” 

Allereerst zal een theoretisch kader worden geschetst waarin de concepten die in de 

inleiding zijn benoemd verder worden toegelicht. De concepten die worden beschreven zijn 

de behoeftes die ontstaan door sociale media, verslaving van sociale media en wat de rol 

van de smartphone hierbij is. Vervolgens zal verantwoording worden afgelegd voor de 

gekozen onderzoeksmethode, waarna de resultaten van het onderzoek zullen worden 

besproken. Deze studie sluit af met een bespreking van dit onderzoek en er worden 

suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.  

Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk komen verschillende theoretische concepten aan bod. Eerst zullen de 

definities en kenmerken van sociale media, de smartphone en de doelgroep worden 

toegelicht. Daarna zullen de concepten ‘behoefte’ en ‘verslaving’ door sociale media verder 

worden uitgelicht en ten slotte zal er worden gekeken naar de rol van de smartphone hierbij.  

Sociale media  

Sociale netwerksites (SNS), zoals Facebook, zijn een populair platform geworden voor 

sociale interactie (Gosling, Augustune, Vazire, Holtzman & Gaddis, 2011). Extra populair 

werden de SNS toen Facebook zich ging richten op middelbare scholieren (Boyd & Ellison, 

2008). De gebruikers van SNS kunnen bestaande relaties onderhouden en op de hoogte 

blijven van de sociale activiteiten die mensen binnen hun netwerk uitvoeren. In mindere mate 

worden deze sites gebruikt om nieuwe contacten te maken (Yang & Brown, 2013). Bij een 

SNS is het individu zelf het middelpunt en presenteert zich door middel van een persoonlijk 

profiel waarbij hij veelal zijn echte naam en foto toont aan mensen uit zijn netwerk. Dit 

netwerk is een zichtbare lijst van de gebruikers met wie het individu in contact is (Boyd & 

Ellison, 2008).  
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Smartphone 

Een ontwikkeling in de mobiele telefonie is de smartphone. De eerste smartphone kwam in 

2003 op de markt en had direct invloed op de traditionele telefonie (Raento, Oulasvirta & 

Eagle, 2009). Uit statistieken van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) komt naar voren 

dat in 2012 ongeveer 86 procent van de jongeren in de leeftijd van twaalf tot vijfentwintig 

regelmatig mobiel online gaan. Naast bellen en sms’en heeft een smartphone online 

mogelijkheden en kunnen er applicaties worden gedownload op dit apparaat (Hall & Baym, 

2012). Voorbeelden van populaire applicaties zijn Facebook en Whatsapp (“Whatsapp”, 

2012). Whatsapp is een online berichtendienst waarbij tekstberichten, foto’s, filmpjes en 

audioberichten naar elkaar kunnen worden verstuurd. Men kan ook met meerdere personen 

tegelijk via een groepschat communiceren (“Over Whatsapp”, n.d.). In Nederland zijn in 2012 

circa 3,8 miljoen mensen met een Whatsapp-account en gebruikt 70 procent van het aantal 

mobiele gebruikers de Facebook applicatie. Het aantal berichten dat per dag via Whatsapp 

wordt verstuurd ligt wereldwijd op 10 miljard (“Whatsapp”, 2012). 

Kenmerken van jongvolwassen vrouwen 

In dit huidige onderzoek worden jongvolwassen vrouwen tussen de negentien en 

zevenentwintig jaar onderzocht. Deze leeftijdsperiode noemt Arnett (2007) de emerging 

adulthood en is de overgang van tienerjaren naar volwassenheid. In deze periode kunnen 

stress en frustratie ontstaan bij mensen, omdat er verwacht wordt dat zij een baan vinden, 

gelukkig worden in de liefde en een sociale rol gaan vervullen. In biologisch onderzoek is 

vastgesteld dat door bepaalde hoeveelheden hormonen, zoals estrogeen en progesteron, 

vrouwen zeer stressgevoelig zijn (Nolen-Hoeksema, 2001). Ook heeft een vrouw 

verschillende hormonale fases in haar leven, zoals de puberteit en de menopauze.  

Behoeftes van jongvolwassen vrouwen met betrekking tot sociale media 

Vrouwen hebben vaker een profiel op sociale media dan mannen (Derbyshire et al., 2013). 

Ook vinden zij het belangrijker dan mannen om relaties te onderhouden of lid te zijn van een 

groep en ze hechten veel waarden aan hun relaties. Het willen horen bij een groep en het 

ervaren van sociale steun zijn onderdelen van het sociaal kapitaal dat iemand heeft. 

Bourdieu en Wacquant (1992) definiëren het sociaal kapitaal als: 

The sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by 

virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships 

of mutual acquaintance and recognition. (p. 119) 

Sociaal kapitaal gaat dus over de relaties tussen mensen en welke hulpmiddelen daarbij 

nodig zijn. Belangrijke elementen van sociaal kapitaal zijn de kwaliteit van de sociale relaties 

en het groepslidmaatschap. Sociale media zijn een hulpmiddel om sociaal kapitaal te 
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creëren en te onderhouden. Dit kan door deel te nemen aan discussies, kennis te delen, een 

netwerk op te bouwen of lid te worden van groepen. Er kan dus worden gesteld dat vrouwen 

veel waarde hechten aan sterke relatiebanden, waarbij sociale media een hulpmiddel zijn om 

die banden te behouden. Om deze reden zijn vrouwen afhankelijk van sociale media (Barker, 

2009) en kan er een druk ontstaan wanneer zij hun sociaal kapitaal niet kunnen bijhouden. 

Van nature hebben mensen de behoefte aan interpersoonlijk contact, the need to belong 

(Baumeister & Leary, 1995). Adler stelde al in 1930 dat dit gevoel van ‘ergens bij horen’, een 

cruciale factor is in de ontwikkeling van jongeren. Gebrek aan dit gevoel kan leiden tot het 

disfunctioneren van iemand. Mensen worden gedreven om relaties met elkaar op te zetten 

en te onderhouden. SNS bieden een ruimte aan waar aan deze need to belong kan worden 

voldaan, blijkt uit onderzoek van Gangadharbatla (2008). Op de sites kan men gemakkelijk 

contacten onderhouden, informatie onderling uitwisselen, sociale goedkeuring verkrijgen, 

meningen uiten en anderen beïnvloeden. Gangadharbatla onderscheid drie vormen van 

group-seeking behavior: inclusion, affection en control. Inclusion houdt in dat iemand bij een 

groep wil horen of iemand anders bij een groep wil betrekken en hier zijn SNS een 

hulpmiddel voor. Affection is het gevoel dat iemand graag aardig en leuk gevonden wil 

worden door zijn omgeving. Mensen hebben behoefte aan interpersoonlijk contact om 

waardering te krijgen van mensen uit hun sociale omgeving (Baumeister & Leary, 1995). Op 

het moment dat zij zich gewaardeerd voelen, stijgt hun gevoel van welzijn en positiviteit 

(Gangadharbatla, 2008). Control is het gevoel dat iemand macht wil uitoefenen over zijn 

omgeving. Dit kan iemand doen door zijn of haar mening te uiten door een statusupdate te 

plaatsen op Facebook. Op SNS kunnen deze drie gedragingen gemakkelijk plaatsvinden bij 

jongeren die erg actief zijn, want iemand wordt gezien, niet vergeten en relaties met anderen 

worden onderhouden. Deze drie vormen van group-seeking behavior kunnen om 

bovenstaande redenen een bepaalde druk met zich meebrengen. Op het moment dat 

jongeren geen toegang tot sociale media hebben, kunnen zij niet aan hun behoeftes voldoen 

en kan het FOMO-effect kan ontstaan.  

Verslavingskenmerken van sociale media  

Over de redenen die stress veroorzaken op het moment dat iemand gebruik maakt van SNS 

is weinig wetenschappelijke literatuur geschreven. SNS worden vooral gezien als een middel 

om snel en gemakkelijk vriendschappen te onderhouden en als een vorm van vermaak en 

entertainment (Boyd, 2008). Ariely, daarentegen, introduceerde een negatief effect van 

sociale media, namelijk de Fear of Missing Out (Wortham, 2011). Deze term staat voor 

angst, ontoereikendheid en irritatie die kan ontstaan wanneer iemand geen gebruik kan 

maken van SNS. Deze kenmerken van FOMO lijken overeen te komen met de kenmerken 

die een verslaving met zich mee kan brengen. 
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Al in 1998 onderzochten Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay en Scherlis de 

relatie tussen internet en depressie. Zij concludeerden dat hoe meer men gebruik maakte 

van internet, hoe meer kans iemand had om depressief te worden. Onderzoek naar 

depressie en internet is de laatste jaren uitgebreid (Derbyshire et al., 2013; Kruger, 2013; 

Van der Aa, et al., 2009). De gemiddelde internetgebruiker tussen de achttien en 

vierentwintig jaar zit gemiddeld 32,2 uur per maand op internet. Ongeveer 10,7 procent van 

de internetgebruikers vertoont symptomen van internetverslaving (Derbyshire et al., 2013), 

waarbij vrouwen gevoeliger lijken om verslaafd te raken aan sociale media (Kiss et al., 

2013). Jongeren die veel gebruik maken van internet, ervaren sterker de gevoelens van 

depressie en stress, dan jongeren die hier minder gebruik van maken (Derbyshire, et al, 

2013). 

Internet bevat een aantal die een verslavende werking kunnen hebben voor jongeren, zoals 

vrije en open toegang, de mogelijkheid om vierentwintig uur per dag online te kunnen zijn, 

weinig tot geen toezicht en het stimuleren van online activiteiten door onderwijsinstellingen. 

Ook wordt tijdens een opleiding aan jongeren geleerd hoe zij omgaan met internet en dankzij 

internet kunnen zij studeren vermijden (Kruger, 2013). Deze factoren zijn niet alleen van 

toepassing op internet, maar ook op sociale media. Wanneer iemand verslaafd is geraakt 

aan sociale media, vertoont hij een aantal kenmerken. Allereerst zal de gebruiker het gevoel 

hebben dat wanneer hij de intentie heeft om te stoppen met het gebruiken van SNS, hem dit 

niet lukt. Ook is het gebruik van invloed op het gedrag en de cognitie van de gebruiker. De 

gebruiker zal negatieve emoties krijgen op het moment dat hij geen toegang heeft tot SNS. 

Eveneens zal de gebruiker SNS gebruiken om negatieve gevoelens uit de weg te gaan. Ten 

slotte zal het gebruik van SNS leiden tot conflicten met zichzelf of met mensen uit de 

omgeving van de gebruiker (Van der Aa, et al., 2009). 

 

De rol van de smartphone bij Sociale Media Stress 

Rosen (2011) introduceert de iGeneration, mensen die na 1980 zijn geboren. De ‘i’ staat 

voor nieuwe digitale technologieën en voor de hoge mate van individualisering die deze 

technologieën met zich meebrengen. De gemiddelde tiener stuurt ongeveer 3.700 berichten 

per maand via zijn smartphone. Ook checken de meeste mensen van deze generatie 

minstens elke vijftien minuten hun smartphone. Meer dan 30 procent van de gebruikers in 

Amerika checken eerst hun smartphone voordat zij uit hun bed stappen ’s morgens. Onder 

dit checken wordt een korte, repetitieve controle verstaan van de veranderlijke inhoud die via 

de smartphone toegankelijk is (Falaki, Mahajan, Kandula, Lymberopulous, Govindan & 

Estrin, 2010). Het regelmatig checken van de smartphone wordt niet als iets negatiefs 

gezien, omdat het juist een manier is van entertainment, tijdverdrijf en afleiding (Oulasvirta et 
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al., 2012). Andere positieve effecten van het gebruiken van een smartphone zijn het 

versterken van familiebanden (Wei & Lo, 2006) en het contact met vrienden gemakkelijk 

kunnen onderhouden (Ishii, 2006) 

NOMOPHOBIA is de angst die kan ontstaan om de smartphone niet binnen handbereik te 

hebben (Harris Interactive, 2012). In 2005 stelt Park al dat mensen geïrriteerd kunnen raken 

en zich ongemakkelijk kunnen gaan voelen wanneer zij hun mobiele telefoon niet kunnen 

gebruiken. Casey (2012) bevestigt dit idee en stelt dat mensen bang zijn om de sociale 

controle te verliezen of angstig worden wanneer zij hun smartphone niet bij zich hebben. 

Individuele karaktertrekken zijn van invloed op de mate van afhankelijkheid van een 

smartphone (Khang, Whoo & Kim, 2012). Individuele karaktertrekken tezamen vormen de 

Self (Baumeister, 1999). De Self is een concept dat lastig concreet uit te leggen is. 

Baumeister noemt als belangrijke kenmerken van de Self het self-esteem, self-efficacy en 

self-control. Het self-esteem verwijst naar de mate waarin een individu zichzelf waardeert 

wat betreft zijn of haar positieve en negatieve persoonlijkheidskenmerken. Self-efficacy is het 

oordeel van een individu waarin hij zichzelf in staat stelt om een bepaalde taak te 

volbrengen. Self-control heeft betrekking op de capaciteit van een individu om innerlijke 

verlangens te weerstaan, zodat hij of zij een optimaal resultaat kan bereiken bij handelingen. 

Mensen met een laag self-esteem, self-efficacy en self-control zijn meer onzeker en worden 

meer beïnvloed door hun omgeving dan mensen met een hoog self-esteem, self-efficacy en 

self-control. Samengevat komen Khang et al., (2012) tot de conclusie dat mensen die laag 

scoren op de drie kenmerken van de Self meer afhankelijk zullen zijn van hun smartphone 

dan mensen die hoog scoren op de drie kenmerken. Voorbeelden die hij noemt van mensen 

die laag scoren op de kenmerken zijn jonge en onzekere mensen. Daarentegen mensen die 

hoog scoren, zijn oudere en zelfverzekerde mensen.  

Via Whatsapp is het mogelijk om te zien wanneer iemand voor het laatst online is geweest 

(“Over Whatsapp”, n.d.). Dit kan voor een gevoel van druk zorgen, omdat gebruikers het 

gevoel hebben direct te moeten reageren (Hall & Baym, 2012). Waar ook veel jongeren 

gebruik van maken is instant messaging (IM), jongeren sturen elkaar berichten via een SNS. 

Een voorbeeld hiervan is ‘Facebook chat’. Dankzij deze manier van chatten zijn gebruikers 

via hun smartphone altijd te bereiken, waardoor de zender van een bericht ook de 

verwachting krijgt direct een antwoord terug te kunnen verwachten. Ook dit kan een gevoel 

van stress veroorzaken bij de ontvanger. Mensen zijn zich bewust van elkaars aanwezigheid 

op Whatsapp en IM en verwachten daarom directe respons van elkaar (Chung & Nam, 

2007). Doordat het tijdstip te zien is wanneer iemand online is, ontstaat ook een IM angst bij 

de zenders:  
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The sense of anxiety and/or dread one feels when an IM is left unanswered for more 

than approximately 30 seconds. IM anxiety may be accompanied by unreasonably 

frequent glances at the IM window and an utter inability to perform any non-computer 

tasks (Urban Dictionary, 2011). 

Dit heeft ook te maken met de drie kenmerken van de Self. Mensen die laag scoren op de 

drie kenmerken zijn meer onzeker en zullen eerder geneigd zijn deze IM angst te 

ontwikkelen dan mensen die hoog scoren op de drie kenmerken (Khang et al., 2012)  

Methode 

In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de kwalitatieve onderzoeksmethode die voor dit 

onderzoek is gebruikt. De keuze voor deze methode wordt verantwoord en de samenstelling 

van de focusgroepen wordt toegelicht. Ten slotte wordt er uitleg gegeven over het coderen 

en het analyseren van de interviews.  

Kwalitatief onderzoek 

Voor dit onderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode gekozen. Kwalitatief onderzoek 

heeft tot doel gedragingen ervaringen en belevingen te beschrijven, te interpreteren en te 

verklaren door werkwijzen die de natuurlijke omgeving zo min mogelijk verstoren (Boeije, ’t 

Hart & Hox, 2009). In dit huidige onderzoek staat de negatieve beleving van sociale media 

centraal en wat de rol hierbij is van de smartphone.  

Focusgroep en respondenten 

Groepsonderzoek in de vorm van focusgroepen is een geschikte manier om beleving te 

kunnen achterhalen die heerst binnen een bepaalde groep mensen. Een focusgroep is een 

waarnemingssituatie waarbij op basis van meerdere deelnemers aan een gesprekssituatie 

onderzoeksmateriaal wordt gegenereerd. De toegevoegde waarde van een focusgroep ten 

opzichte van een individueel interview is het kunnen observeren en analyseren van de 

interactie tussen de groepsleden (Bryman, 2008). Er kunnen door de groepsdiscussie die 

ontstaat gegevens worden verkregen over opvattingen en perspectieven die binnen een 

groep heersen. Binnen dit onderzoek gaat het om de negatieve gevoelens, emoties en 

belevingen die vrouwen in de leeftijd van negentien tot zevenentwintig jaar hebben bij het 

gebruik maken van sociale media en hun smartphone. De onderlinge interactie tussen de 

onderzochte vrouwen leidt ertoe dat formuleringen worden verduidelijkt of aangepast. Dit 

onderzoek is in samenwerking met twee andere onderzoekers uitgevoerd. De twee andere 

onderzoekers verrichten ook onderzoek naar de beleving van sociale media van vrouwen in 

dezelfde leeftijdscategorie, maar onderzoeken ieder een ander deelgebied. Deze 

samenwerking is aangegaan, omdat de looptijd van dit onderzoek te kort is om meerdere 
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focusgroepen te organiseren, uit te werken en te analyseren. Door deze samenwerking werd 

het wel mogelijk meerdere focusgroepen te organiseren en werden de resultaten voor alle 

drie de onderzoekers bruikbaar bij de analyse. 

Voor het samenstellen van de focusgroepen zijn vrouwen binnen het eigen netwerk van de 

onderzoekers benaderd. De personen zijn geselecteerd op basis van geslacht, leeftijd en het 

hebben een account op Facebook (zie figuur 1). In totaal hebben zeventien vrouwen 

deelgenomen aan een van de drie focusgroepen. Per focusgroep vervulden de drie 

onderzoekers om de beurt de rol van gespreksleider, observator/notulist en deelnemer. Alle 

drie de focusgroepen zijn opgenomen met een geluidsrecorder. Hier waren alle 

deelneemsters van op de hoogte en zij hebben allen een informed consent getekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Overzicht participanten 

Procedure 

Tijdens het houden van de focusgroep werd een interview guide doorlopen (zie bijlage 1) 

met vijf topics. De eerste drie topics zijn van belang voor dit onderzoek, de overige twee 

topics komen aan bod om de deelgebieden van de overige twee onderzoekers te bespreken. 

Allereerst wordt in Topic 1 geprobeerd om te achterhalen wat door de deelneemsters wordt 

verstaan onder sociale media en welke redenen er zijn geweest om te starten met het 

gebruik ervan. Dit topic is bedoeld om een algemeen beeld te schetsen van de mening van 

de deelneemsters over sociale media en vormt de basis van de focusgroep. In dit topic wordt 

Naam (fictief) Leeftijd Facebookaccount? Smartphone? 

Focusgroep 1, duur: 1 uur en 33 minuten 

Denise 20 Ja Ja 

Mandy 22 Ja Ja 

Sylwia 22 Ja Nee 

Truus 20 Ja Ja 

Gerda 20 Ja Ja 

Laar 21 Ja Ja  

Focusgroep 2, duur: 1 uur en 51 minuten 

Eliza 27 Ja Nee 

Eva 20 Ja Ja 

Lotte 23 Ja Ja 

Fay 20 Ja Ja 

Focusgroep 3, duur: 57 minuten 

Linda 23 Ja Ja 

Kim 21 Ja Ja 

Sophie 21 Ja Ja 

Krissie 23 Ja Ja 

Anita 21 Ja Ja 

Michelle 19 Ja Ja 

Froukje 21 Ja Ja  
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ook rekening gehouden met de behoeftes die de deelneemsters hebben op het moment dat 

zij sociale media gebruiken. Het doel van Topic 2 is om achter de gevoelens van de 

deelneemsters te komen wanneer zij Facebook gebruiken, maar ook wanneer zij Facebook 

niet kunnen gebruiken. Dit topic zet de behoeftes verder uiteen en ook de mogelijke 

verslavingskenmerken zullen hier worden besproken. Topic 3 heeft tot doel om te 

achterhalen welke gevoelens de deelneemsters krijgen wanneer zij hun smartphone 

gebruiken en of hierdoor hun Facebookgebruik toeneemt. Dit topic is bedoeld om een beeld 

te schetsen van de rol van de smartphone bij het gebruiken van sociale media. Topic 5 en 6 

gaan over de vraag of jaloezie een rol speelt bij het gebruiken van Facebook en of dit gevoel 

ook voorkomt bij romantische relaties. 

Analyse 

Nadat de focusgroepen zijn gehouden, zijn deze getranscribeerd en gecodeerd met behulp 

van het programma MAXQDA. Allereerst werden de interviews open gecodeerd. Hierbij werd 

nog niet gelet op relevantie voor het onderzoek, maar zijn er codes toegevoegd aan 

fragmenten tekst. Na het open coderen, werd er structuur aangebracht in de fragmenten 

tekst met selectieve codes. Dit wordt het proces van selectief coderen genoemd. Deze 

structuur wordt bepaald door overeenkomstige codes die met elkaar samenhangen, dezelfde 

code toe te kennen. Codes die niet relevant zijn, worden uit de codelijst verwijderd. 

Uiteindelijk worden met de overgebleven categorieën verschillende dimensies geformuleerd 

die de basis zijn voor het concept-indicator model dat wordt opgesteld. Vanuit dit model 

wordt het mogelijk om de belevingen en ervaringen van de participanten te achterhalen met 

betrekking tot stress in relatie met Facebookgebruik. Op deze manier kan antwoord gegeven 

op de onderzoeksvragen.  

Resultaten 

Het analyseproces heeft tot een concept-indicator model geleid op basis van de gegevens uit 

de data die verkregen zijn uit de focusgroepen. Het concept-indicator model is te vinden in 

bijlage 3. Aan de hand van de dimensies en uiteinden van het model wordt de beleving van 

jongvolwassen vrouwen weergegeven met betrekking tot sociale media en de rol van de 

smartphone hierbij. Sociale Media Stress kan worden onderverdeeld in drie 

hoofdcategorieën (dimensies), namelijk behoeftes van jongvolwassen vrouwen, 

verslavingskenmerken en het beeld van de smartphone. Iedere dimensie heeft bijbehorende 

uiteinden die gebaseerd zijn op de inhoud van de focusgroepen en worden in het model 

geïllustreerd aan de hand van een passend citaat. Het model wordt in deze resultatensectie 

nader besproken en toegelicht. 
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Behoeftes van jongvolwassen vrouwen met betrekking tot sociale media 

De deelneemsters hebben over het algemeen een positief beeld van sociale media. Zij 

vinden het belangrijk dat via deze sites interactie kan plaatsvinden met hun omgeving en dat 

zij op deze manier contacten kunnen onderhouden. Ook zien zij het als een makkelijke bron 

om informatie te verkrijgen, doordat veel bedrijven het als marketingmiddel gebruiken. Er 

wordt vaak genoemd dat sociale media een handig middel is voor de studie die zij doen. Op 

Facebook worden veel besloten groepen aangemaakt waarin men kan discussiëren en 

informatie uit kan wisselen over verschillende vakken. Veel van de deelneemsters zijn 

begonnen met Facebook, omdat het een hype was. Iedereen ging Facebook gebruiken, dus 

zij ook. Facebook werd hip en om bij te kunnen blijven met hun omgeving, was het van 

belang om een account aan te maken.  

Relaties onderhouden 

Alle deelneemsters gebruiken sociale media als hulpmiddel om hun contacten te kunnen 

onderhouden. Op het moment dat dit hen niet lukt, worden zij bang om contacten te missen. 

Gerda (21) zegt daarover het volgende: “Ja je mist echt heel veel contacten met anderen als 

je geen Facebook meer hebt.”  

Echt contact onderhouden via Facebook doen zij met mensen die dicht bij hen staan, zoals 

vrienden en familie. Met hen delen zij informatie of chatten zij via privéberichten.  

Eliza (27): “Mijn ouders hebben ook Facebook en ik gebruik het heel veel om met 

mijn ouders te praten.” .. “Ik moet zeggen dat ik eigenlijk alleen nog Facebook heb 

vanwege een paar echt goede vriendinnen en een paar internationale vrienden.”  

Opvallend is dat toch veel deelneemsters Facebook gebruiken om mensen die verder van 

hun af staan te kunnen bekijken. Zij hebben niet zozeer echt contact met hen, maar vinden 

het leuk om hun leven te kunnen zien op Facebook.  

Eva (20): “Maar goed, dat is dan wel grappig om op Facebook te zien van wat ze nou 

doen eigenlijk. Het zien van mensen die je niet heel vaak ziet.”  

Lotte (23): “Er zijn gewoon een aantal heel interessante mensen van vroeger. 

Interviewer: “En wat voor mensen zijn dan zo interessant?” Lotte (23): “Nou een 

meisje bij mij uit de klas die al een kindje heeft en zo, die ik nooit meer spreek maar 

wel op Facebook heb. Ja dat soort mensen. Dat is gewoon leuk om die foto’s te zien. 

Eva (20): “Ja dat soort mensen heb ik ook.” 

Bij een groep willen horen 

Facebook wordt door veel van de deelneemsters ook gebruikt, omdat zij bij ergens bij willen 

horen. Wanneer zij het gevoel hebben er niet bij te horen, doordat zij geen sociale media 
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gebruiken, worden zij bang om buitengesloten te raken. Laar (21) vindt dat ze bijna geen 

keus heeft om Facebook niet te gebruiken en zegt: “Je zult wel moeten, anders lig je er 

gewoon een beetje uit bij ons op school.” Truus is het hiermee eens en vertelt hierover een 

voorbeeld. 

Truus (21): “Ja, ik had bijvoorbeeld in Berlijn een vriendinnetje en wij gingen altijd 

feesten organiseren daar via Facebook en dan moesten we haar op een of andere 

manier contacten en negen van de tien keer wist ze gewoon niet dat er een feest 

was. En toen was het van oja, ja je hebt geen Facebook. Het is echt, ja je komt er 

bijna niet onderuit. Je loopt echt dingen mis, omdat je gewoon niet de informatie krijgt 

die via Facebook wordt verschaft.”  

De groepen waar zij bij willen horen verschillen per deelneemster. Een aantal deelneemsters 

wil graag op de hoogte blijven van mensen uit hun groep internationale vrienden. Andere 

deelneemsters gebruiken Facebook vooral om van hun studievrienden op de hoogte te 

blijven en een paar noemden hun familie als belangrijke groep binnen hun Facebooknetwerk.  

Leuk gevonden worden en macht uitoefenen spelen geen rol 

Opvallend is dat alle deelneemsters erg actief zijn op Facebook, maar zij geven aan dat zij 

enkel kijken naar de posts van anderen. Zelf posten zij weinig tot niets op Facebook.  

Eva (20): “Ik vind het vooral leuk om bij andere mensen op pagina’s te kijken, beetje 

foto’s te kijken, wat zijn ze nou aan het doen, maar zelf ben ik niet heel actief, zeg 

maar om mijn eigen leven op Facebook te zetten.” 

Kim (21): “Ik eh, kijk iedere dag wel sowieso op Facebook dan in ieder geval. Ik ben 

niet iemand die heel veel post of zo, maar toch wel dat je toch gaat kijken wat 

iedereen aan het doen is.” 

Op het moment dat iemand een statusupdate plaatst op Facebook, doet diegene dat met 

een reden, vinden de deelneemsters. De persoon wil leuk gevonden worden en likes 

ontvangen. Een andere reden waarom mensen posts plaatsen op Facebook is, omdat zij iets 

duidelijk willen maken aan mensen uit hun Facebooknetwerk. Sylwia (21) stelt: “Ja, waarom 

zou je het er anders opzetten? Als het alleen voor jezelf is dan hoef je het niet op Facebook 

te delen met de hele wereld. Of zeg ik dat nu verkeerd? Anders kun je het net zo goed in je 

dagboekje opschrijven.” De andere deelneemsters gaven Sylwia hier gelijk in en hieruit kan 

worden geconcludeerd dat zij Facebook niet gebruiken om waardering te krijgen van 

anderen of om macht uit te oefenen op mensen uit hun Facebooknetwerk. 

Verslavingskenmerken van sociale media 

Het gebruiken van sociale media wordt door de deelneemsters gezien als een vorm van 
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entertainment en tijdverdrijf. Zij geven aan sociale media veel te gebruiken, maar ook dat er 

van hen verwacht wordt dat zij het veel gebruiken. De hoeveelheid waarin zij gebruik maken 

van sociale media verschilt tussen de deelneemsters. Er zijn twee deelneemsters die wel 

een account hebben, maar deze eigenlijk niet gebruiken. Alle andere deelneemsters geven 

aan erg veel gebruik te maken van Facebook, variërend van vijf tot honderd keer per dag. 

Eliza (27) zegt hierover zelfs: “Eigenlijk gebruik ik non stop Facebook.” 

Dankzij sociale media worden afgeleid van de werkelijkheid 

De deelneemsters noemen Facebook een middel dat hen afleidt van belangrijke ervaringen 

in het hier-en-nu. De voornaamste reden die zij hiervoor geven is dat Facebook, dankzij de 

smartphone, altijd beschikbaar is. Daarnaast geven zij ook aan dat het hen afleidt wanneer 

zij aan het studeren zijn. Kim (21) vindt Facebook “het ultieme studie ontwijkend gedrag”. En 

zegt: “Oh ik moet Facebook nog even checken! Stel je voor dat ik wat mis.” 

Hier tegenover staat dat het een gewoonte is geworden om sociale media een aantal keer 

per dag te bekijken en bij te houden en dit vinden zij leuk om te doen. Gerda (20) vindt 

Facebook “echt zo’n vervelingsding.” De deelneemsters vinden het interessant om te lezen 

en halen er zelfs tips uit om zelf ook iets leuks te gaan doen. Facebook leidt hen niet alleen 

af van de werkelijkheid, maar zij gebruiken het ook als vorm van entertainment op ‘de loze 

momenten’ van een dag, dit zijn de momenten op een dag dat zij even niets anders te doen 

hebben. 

 

Niet kunnen stoppen 

Een ander verslavingskenmerk dat een aantal keren naar voren komt in de focusgroepen, is 

dat op het moment dat iemand wil stoppen met het gebruik maken van sociale media, dit 

diegene niet lukt. Fay (20) zegt zelfs: “ik zou niet zonder kunnen.” Een paar deelneemsters 

erkennen dit en geven de smartphone hiervan de schuld. Zij geven aan dat ze hun 

smartphone bewust niet mee willen nemen, omdat dat hen meer rust geeft voor de dingen 

die zij op dat moment aan het doen zijn. Op het moment dat de interviewer vraagt of iemand 

zijn telefoon wel eens bewust niet heeft meegenomen antwoord Lotte (23): “Nee, ik heb het 

nog nooit gedaan maar ik denk er weleens over na, omdat ik anders de hele dag zoveel 

afleiding heb van mijn telefoon.” 

Bang om iets te missen 

Veel van de deelneemsters gaven aan dat zij negatieve gevoelens ervaren op het moment 

dat zij geen Facebook kunnen gebruiken. Met deze negatieve gevoelens worden angst en 

druk bedoeld. Zij worden bang om iets te missen dat op Facebook gebeurd, wanneer zij zelf 

niet de mogelijkheid hebben om dit te checken. Ook kwam het meerdere malen naar voren 
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dat deelneemsters bang waren evenementen of studie gerelateerde dingen te missen op 

Facebook.   

Fay (20): “Ik heb meer zoiets van ik wil niks missen of zo, dus ik kijk. Stel ik werk een 

hele middag en ik kijk niet en daarna kijk ik op de computer, dan ben ik toch bang dat 

ik iets heb gemist”. Interviewer: “Maar wat bedoel je daarmee dan, iets missen?” Fay 

(20): “Nou uiteindelijk mis je natuurlijk nooit echt iets, want dan hoor je het wel via 

Whatsapp of een belletje. Maar ik heb wel altijd dat ik teruglees om te kijken wat er is 

gebeurd. En ook als je niet hebt gekeken en je spreekt die avond mensen die zeggen 

verontwaardigd ‘heb je dat niet op Facebook gezien?!’ Dus dan mis je toch wel weer 

snel dingen.” 

Over het algemeen zijn alle deelneemsters het met elkaar eens dat zij hun Facebookpagina 

actief bijhouden om niets te missen. Daarentegen vindt één deelneemster, Sylwia (22),  

Facebook onzin en het gevoel dat je iets mist wanneer je het niet kunt bijhouden ook. Zij zegt 

hierover: “Je mist vast veel, alleen ik heb er nog niet zo’n last van heden ten dagen. Dus ik 

blijf gewoon vrolijk verder leven zo.” 

Rol van de smartphone 

De smartphone speelt bij de deelneemsters een belangrijke rol in hun Facebookgebruik. Alle 

deelneemsters hebben internet op hun telefoon. Twee deelneemsters hebben echter geen 

smartphone. Hun telefoon heeft wel internet, maar het is geen smartphone want ze kunnen 

er geen applicaties op downloaden. De deelneemsters die wel een smartphone hebben, 

stellen dat zij hierdoor hun computer minder vaak aanzetten. De smartphone vinden zij veel 

makkelijker in gebruik en Eva (20) zegt hierover: “Het is veel makkelijker, weetje, als je 

internet op je telefoon hebt, dan ga je ook minder snel de computer speciaal aan doen. Want 

dat is makkelijker, als je gewoon je telefoon pakt, je opent je app en hup je ziet alles even 

snel, lekker makkelijk, lekker laagdrempelig, niet zoveel moeite.” 

 

Facebookgebruik neemt toe dankzij smartphone 

Alle deelneemsters uit de focusgroepen zijn het erover eens dat door de komst van de 

smartphone het Facebookgebruik is toegenomen. Zij zijn van mening dat op de momenten 

dat iemand even niets te doen heeft, de smartphone er al gauw bij wordt gepakt om ‘even’ 

Facebook te checken. Dit doen zij overigens zelf ook. Voorbeelden die zij hierover geven, 

zijn op het moment dat zij in de trein zitten, tijdens een pauze op het werk of wanneer zij 

ergens even moeten wachten. 

Mandy (22): “Ja mijn moeder vertelt dat wel eens. Die heeft zelf geen smartphone en 

 dat ze op haar werk in de pauze gewoon zit van ja, met wie kan ik even kletsen, want 
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iedereen zit even zijn updates te checken op zijn telefoon. En nu, als ik zelf ook even 

niets te doen heb pak ik ook mijn telefoon voor Facebook of om berichtjes te 

antwoorden of zo.” 

De deelneemsters vinden dat contact onderhouden gemakkelijker is geworden door de 

komst van de smartphone ten opzichte van een tijd geleden. Door de komst van de 

smartphone is het mogelijk geworden om op ieder moment van de dag Facebook te checken 

of elkaar een bericht te sturen via Whatsapp. 

Kim (21): “Wat je ook wel hoort, zeg maar, klinkt een beetje stom, maar vroeger 

konden ze veel makkelijker gewoon even bij iemand langs. Nu stuur je een 

Whatsappje en als ze niet reageren dan denk je ‘Oh ze kunnen niet, dus dan ga ik 

wel niet langs’.” 

Tijdsweergave bij Whatsapp 

Ter sprake komt ook het feit dat bij Whatsapp de tijd kan worden gezien wanneer iemand 

voor het laatst online is geweest. De discussie die hierover in alle drie de focusgroepen 

ontstaat, is erg interessant. De deelneemsters geven allemaal aan dat zij het als irritant 

ervaren wanneer zij bij iemand niet de tijd kunnen zien wanneer diegene voor het laatst 

online is geweest. Het is een gewoonte geworden om dit wel te kunnen zien. Doordat de tijd 

kan worden gezien kunnen zij hier dingen uit afleiden, hoewel dit wel verkeerde interpretaties 

kunnen zijn zeggen zij.  

Krissie (23): “Ik vind het wel handig, want als ik aan het werk ben dan weet ik dat als 

ik dingen binnen krijg dat mensen zien dat ik het niet heb gelezen. Anders voel ik me 

zo schuldig van ‘shit ik kan niet antwoorden, want ik ben aan het werk’. Dat vind ik 

gewoon niet fijn en dan moet ik altijd achteraf zeggen ‘ja, sorry ik was aan het werk’ 

en nu denk ik ‘nee, ze zien gewoon dat ik al sinds twee uur niet online ben geweest’. 

Dat vind ik een soort geruststelling of zo.”  

Daarentegen zijn veel van de deelneemsters het erover eens dat het ook een negatieve kant 

heeft om te kunnen zien wanneer iemand voor het laatst online is geweest. Zij voelen een 

bepaalde druk om meteen te moeten reageren.  

Mandy (22): “Je krijgt er heel veel verkeerde interpretaties van. Want je hebt ook wel 

eens dat stel er zeggen vijf mensen iets en je komt online en dat zien ze dan alle vijf, 

terwijl je alleen op de bovenste reageert en dan denken die anderen van ‘ja, maar je 

bent wel online geweest en je hebt het gelezen, waarom reageer je dan niet?’ En je 

kunt of wilt niet altijd meteen reageren, maar dat wordt dan wel verwacht.”  
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Anderen ervaren eerder negatieve gevoelens 

De deelneemsters geven aan dat zij dankzij hun smartphonegebruik wel stress of angst 

kunnen ervaren, maar dat dit bij het gebruiken van sociale media niet het geval is. Fay (20) 

zegt: “Ja, dat heb ik meer met Whatsapp dan Facebook. Facebook maakt niet zoveel uit, 

maar Whatsapp als je dat mist, dan willen mensen je echt benaderen dus..”  

In de focusgroepen komt ook een aantal keer naar voren dat de deelneemsters zichzelf hoog 

waarderen. Zij stellen dat zij zelf weinig last hebben van stress op het moment dat zij sociale 

media niet kunnen gebruiken, maar denken dat anderen dit wel kunnen ervaren. Zij noemen 

als voorbeeld hiervan dat vooral jonge en onzekere mensen last zullen hebben van 

negatieve gevoelens bij het gebruiken van sociale media.  

Krissie (23): “Ik denk dat het meer, meer eh, het gevaar is bij wat jongere mensen. 

Want ik zit aan mijn zusje te denken, die is 16, 17 en ik heb het gevoel dat het bij 

haar best wel iets groots is Facebook, en ook voor al haar vriendinnen. En ik denk dat 

daar het gevaar nog groter is, in die onzekere fase dat je een beetje op zoek bent 

naar je eigen identiteit en zo, weet je wel. Dus ik denk dat als je wat jonger bent, dat 

dat gevaar, zeg maar groter is.” … “En ik ja, ik denk dat dat de keerzijde is, maar ik 

denk niet dat degenen die hier nu zijn daar per se last van hebben.” 

Conclusie en discussie 

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de beleving van negatieve gevoelens, zoals 

druk en stress, van jongvolwassen vrouwen wat betreft sociale media en wat de rol van de 

smartphone hierbij is. Deze doelgroep is vierentwintig uur per dag bereikbaar en online en 

hierdoor ervaren zij ook een bepaalde druk. Uit voorgaande studies werd geconcludeerd dat 

sociale media wordt gebruikt om contacten te onderhouden en om informatie te vergaren, 

waarbij de focus lag op het positieve aspect (Boyd, 2008; Ellison et al., 2007; 

Subrahmanyam, et al., 2008). Uit dit huidige onderzoek blijkt dat sociale media niet alleen als 

positief worden ervaren, maar dat zij een bepaalde gevoelens van angst en stress met zich 

mee brengen.  

De deelneemsters uit de focusgroepen geven aan dat zij er bewust voor kiezen om sociale 

media te gebruiken. De voornaamste reden hiervoor is om in contact te zijn met hun 

vrienden. Zij onderhouden hun sociaal kapitaal met behulp van Facebook (Bourdieu & 

Wacquant, 1992). Op het moment dat hen dit hun niet lukt, daalt hun welzijnsgevoel en 

kunnen zij gevoelens van stress ervaren. Ook blijkt uit de focusgroepen dat jongvolwassen 

vrouwen Facebook gebruiken om bij een groep te kunnen horen en dit komt overeen met het 

onderzoek van Baumeister en Leary (1995) over de need to belong. Uit de focusgroepen 

blijkt ook dat de drie vormen van group-seeking behavior die Gangadharbatla (2008) noemt, 
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een rol spelen bij de keus om Facebook te gebruiken. Vooral inclusion is voor de 

deelneemsters een belangrijk aspect. Zij zijn actief op Facebook, omdat zij graag bij een 

groep willen horen, bijvoorbeeld familie of internationale vrienden, en van hen op de hoogte 

willen blijven. Affection en control lijken beiden geen rol te spelen bij het gebruik maken van 

sociale media. De jongvolwassen vrouwen posten zelf weinig of niets op Facebook en hieruit 

kan worden geconcludeerd dat zij het niet gebruiken om leuk gevonden te worden of om  

invloed uit te oefenen op anderen. 

Voor jongvolwassen vrouwen kan Facebook een verslavende werking hebben (Van der Aa 

et al., 2009). Facebook heeft een vrije en open toegang, is vierentwintig uur per dag 

beschikbaar, er is weinig tot geen toezicht, vanuit iemands studie wordt gebruik ervan 

gestimuleerd en door Facebook te gebruiken, wordt studeren vermeden. Het enige kenmerk 

dat Kruger (2013) noemt dat niet wordt bevestigd door de deelneemsters uit de 

focusgroepen, is dat het gebruiken van sociale media op een studie wordt aangeleerd. De 

deelneemsters geven wel aan dat zij graag hun hoeveelheid Facebookgebruik willen 

verminderen, maar dat dit hen niet lukt. De voornaamste reden die zij hiervoor noemen, is de 

smartphone die hen de mogelijkheid geeft continu online te zijn. Ook zeggen zij dat op het 

moment dat zij sociale media niet kunnen gebruiken, dit negatieve emoties met zich mee 

brengt (Van der Aa et al., 2009). Zij worden bang om iets te missen op het moment dat zij 

Facebook niet kunnen gebruiken.  

De smartphone speelt een belangrijke rol bij de stress die jongvolwassen vrouwen kunnen 

ervaren bij het gebruik van sociale media (Casey, 2012). Alle deelneemsters zijn het erover 

eens dat door de komst van de smartphone hun Facebookgebruik is toegenomen. Uit de 

focusgroepen blijkt ook dat vrouwen angst ervaren wanneer zij hun smartphone niet bij zich 

hebben, omdat zij het gevoel hebben niet bereikbaar te zijn. Ook voelen zij zich verplicht om 

te reageren op Whatsapp, doordat anderen kunnen zien wanneer zij voor het laatst online 

zijn geweest (Chung & Nam, 2007). De deelneemsters vinden van zichzelf dat zij hoog 

scoren op de drie kenmerken van de Self (Baumeister, 1999; Khang et al., 2012), self-

esteem, self-efficacy en self-control. In hun omgeving zien zij dat jongere en onzekere 

mensen, die laag scoren op de drie kenmerken, meer worden beïnvloed door de druk die 

sociale media en smartphones met zich meebrengen. 

Dit onderzoek heeft tot een aantal inzichten geleid wat betreft de stress die Facebook kan 

veroorzaken bij jongvolwassen vrouwen. Hiermee is een aanvulling gedaan op de bestaande 

literatuur over de negatieve effecten van sociale media. Een beperking van dit onderzoek is 

dat vooraf werd verwacht dat andere stressfactoren uit het leven van de jongvolwassen 

vrouwen van invloed zijn op de mate van stress door sociale media, maar dit is niet in de 
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focusgroep aan de orde gekomen. De stressfactoren waarvan werd verwacht dat ze een rol 

speelden bij het Facebookgebruik waren vanuit biologisch oogpunt en vanuit de omgeving 

van de jongvolwassen vrouwen. Vervolgonderzoek waarbij deze punten wel aan de orde 

komen zou een diepere betekenis kunnen geven aan onderzoek naar deze doelgroep.  

Een tweede beperking van dit onderzoek heeft betrekking op de interview guide die is 

gebruikt door drie verschillende onderzoekers. Doordat de onderzoekers voorafgaand aan 

het onderzoek goed overleg hebben gepleegd over de manier waarop de interview guide 

gebruikt zou worden, is een poging gedaan te voorkomen dat iedere onderzoeker zijn eigen 

interpretatie eraan gaf. Maar ondanks deze voorbereiding is het niet geheel te voorkomen 

geweest dat de onderzoekers toch ieder een eigen aanpak hadden. In vervolgonderzoek zou 

een nog betere training van de onderzoekers leiden tot een verbetering bij het doorlopen van 

de interview guide tijdens de focusgroepen.  

Ten slotte is bij kwalitatief onderzoek in de vorm van focusgroepen een kans op sociaal 

wenselijk antwoorden. Er ontstaat een risico binnen een groep voor groupthink (Babbie, 

2007). In een groep hebben mensen de neiging om zich bij de meest uitgesproken persoon 

aan te sluiten wat betreft hun mening, waardoor hun eigen mening vervaagt. In 

vervolgonderzoek kan dit worden verminderd door persoonlijke interviews te houden of door 

kwantitatief en kwalitatief onderzoek te combineren.   
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Interview guide 

 

Welkom allemaal, wij zijn Yaël, Laura en Sanne. X Zal deze focusgroep leiden en met jullie 

in gesprek gaan, Y en Z zullen hierbij assisteren en luisteren. Dit onderzoek willen we doen 

om erachter te komen wat jullie mening is over sociale media. We nodigen jullie uit om al 

jullie ideeën, meningen en persoonlijke ervaringen met elkaar en ons te delen. De 

bijeenkomst zal door X worden geleid en er zullen vragen worden gesteld die je uitnodigen 

tot een gesprek. Het is de bedoeling dat jullie hierin op elkaar reageren. De focusgroepleider 

is er alleen om het tempo erin te houden en af en toe te sturen. Er zijn geen goede of foute 

antwoorden. Het gaat erom wat jullie vinden en waarom jullie dat vinden. Er wordt een 

verslag gemaakt van de bijeenkomst aan de hand van geluidsopnames, maar alles wat jullie 

vertellen is vertrouwelijk en hier zal dan ook zorgvuldig mee worden omgegaan. Jullie eigen 

namen zullen niet in het onderzoek worden genoemd. Als jullie belangstelling hebben 

kunnen jullie een eindverslag krijgen. Dit noteren we na afloop. Heeft er nog iemand vragen 

voor we beginnen?  

 

- Allereerst willen we een kort introductierondje houden. Wat we graag willen weten is 

je naam, je leeftijd, heb je een relatie (vast/ daten/ flirten/ net uit) of je sociale media 

gebruikt en zo ja, welke? En ten slotte of je gebruik maakt van een smartphone. Ik zal 

zelf beginnen. 

 

Topic 1 – Sociale Media en Facebook 

Doel: 

 Het doel van dit topic is om te achterhalen wat verstaan wordt onder sociale media en 

welke redenen er zijn om te beginnen met het gebruik ervan.  

 

Initiële vraag:  

Wat verstaan jullie onder sociale media? 

Voorbeelden doorvragen: 

- Maken jullie veel gebruik van sociale media? 

- Gebruiken jullie Facebook? 

- Waarom ben je begonnen met Facebook? Wat was je eerste indruk? Is deze 

veranderd?  

- Waar gebruiken jullie Facebook voor? 
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- Hoe vaak per dag bekijk je Facebook? 

Doorvragen tot: 

Er een duidelijk beeld geschetst is van het sociale media gebruik van de participanten en de 

beweegredenen die zij hierbij hebben. 

 

Topic 2 – redenen Facebook gebruik 

Doel:  

Achterhalen waarom de participanten specifiek de sociale netwerksite Facebook gebruiken. 

 

Initiële vraag: Waarom gebruiken jullie Facebook? 

Voorbeelden doorvragen: 

- Wat post je zelf op Facebook? 

- Kun je voorbeelden noemen van wat je zelf wel of niet op Facebook zou posten? Waarom 

zou je dat niet doen? 

- Is het belangrijk voor je dat wat je post op Facebook, dat je geliked wordt? En waarom? 

Doorvragen tot: 

Er een goed beeld gevormd is van waarom mensen Facebook gebruiken. 

 

Topic 3 – Smartphone gebruik 

Doel:  

Achterhalen welke gevoelens het smartphone gebruik naar boven brengt en of hierdoor het 

Facebook gebruik toeneemt. 

Introductie:  

We hebben het net gehad op algemeen Facebook gebruik. Gebruik je ook Facebook op je 

smartphone?  

Initiële vraag:  

- Geeft het gebruik van de smartphone een gevoel van druk en stress? 

Voorbeelden doorvragen: 

- Denk je dat door de komst van de smartphone je Facebook gebruik is toegenomen? 

- Hoe voel je je als je je smartphone vergeten bent? 

- Check je vaak je smartphone? 

- Hoe vaak check je je smartphone per dag/ per uur? 

- Waarvoor gebruik je je smartphone? Kun je een voorbeeld noemen? 

- Vind je het belangrijk altijd online te zijn? Helpt je smartphone daarbij? 

- Op welke manier is de smartphone van invloed op persoonlijk contact? Is dit vooral positief 

of negatief? 
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- Wat vind je van het feit dat bij Whatsapp het te zien is wanneer iemand voor het laatst 

online is geweest?  

- Voel je je dan verplicht om zelf direct te reageren? 

- Wat voor een gevoel geeft dit? 

- Kan ik omschrijven dat Facebook en de smartphone jullie een gevoel van moeten geven? 

Waarom? 

Doorvragen tot: 

Er wordt doorgevraagd tot dat alle gevoelens en emoties duidelijk zijn benoemd en 

uitgelegd wat betreft gebruik van de smartphone. 

 

PAUZE in de gaten houden of mensen meteen hun smartphone pakken en wat ze 

hierop doen 

 

Topic 4 – afgunst en jaloezie 

Doel:  

Achterhalen of Facebook gebruik zorgt voor afgunst en jaloezie bij de participanten en op 

welke manier 

Introductie:  

We waren zojuist geëindigd met dat Facebook jullie een vervelend gevoel kan geven. Hier 

zullen we nu verder op ingaan.  

Initiële vraag:  

Op wat voor manier zorgt Facebook gebruik voor gevoelens van afgunst en jaloezie? 

Voorbeelden doorvragen:  

Om even terug te komen op wat jullie allemaal posten, wat vind je van andermans posten? 

- Zijn die veelal positief of negatief?   

- Wat vindt je hiervan? 

- Vind je dat Facebook levens van je vrienden leuker zijn dan in de werkelijkheid? 

Voorbeelden ervan?  

- Wat vind je daarvan? 

- Wat voor een gevoel krijg je hiervan? Waarom? 

 

- Bekijk je andermans gehele profiel weleens? 

- Waarom doe je dit? Voorbeelden ervan?  

- Vergelijk jij je dan wel eens met een persoon waarvan je het profiel bekijkt?  

- Waarom doe je dit? Voorbeelden ervan? 

- Wat voor een gevoel krijg je hiervan?  
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- Ben je weleens jaloers geweest naar aanleiding van iets wat je op Facebook hebt gezien? 

Wat was dit dan?  

- Of ken je misschien andere mensen die jaloers worden? Wat gebeurt er dan? 

 

 

Doorvragen tot: 

er een duidelijk beeld ontstaan is van de gevoelens die Facebook naar boven brengt.  

 

Topic 5 – jaloezie in romantische relaties 

Doel:  

Achterhalen op welke manier Facebook gebruik gevoelens van jaloezie in romantische 

relaties op kan wekken.  

Introductie:  

We weten dat een aantal van jullie in een relatie is of aan het daten is, we willen hierover 

wat meer weten.  

Initiële vraag: 

 Op welke manier wekt Facebook gebruik gevoelens van jaloezie op in romantische 

relaties? 

Voorbeelden doorvragen: 

- Heeft jouw vriend/ date/ scharrel (hierna genoemd partner) ook een Facebook profiel? 

- Sta je anders tegenover profielen van vrienden dan tegenover je partner op Facebook?  

- Bekijk je alles wat je partner doet op Facebook? 

- Wil je altijd weten met wie je partner praat? 

- Wordt je jaloers als je partner nieuwe mensen toevoegt die jij niet kent? Ga jij hiernaar 

vragen? 

- Controleer jij je partners profiel regelmatig? Waarom wel of niet? 

- Ben je nieuwsgierig naar de privé- berichtjes die je partner stuurt via Facebook? 

- Ben je bang dat door Facebook je partner iemand anders zal ontmoeten? Waarom?  

- Wordt je jaloers als je ziet dat op je partners profiel iemand van de andere sekse hem een 

berichtje heeft gestuurd? Waarom? 

- Voeg jij vrienden van je partner toe om hem zo te controleren? 

- Heb je weleens ruzie met je partner over Facebook? Waar gaat dit dan over?  

- Probeer jij door middel van Facebook je partner jaloers te maken? Waarom doe je dit?  

- Probeer jij weleens op je partners profiel in te loggen? Waarom wel of niet? 

 

Doorvragen tot: 
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er een duidelijk beeld bestaat van eventuele gevoelens van jaloezie in romantische relaties 

die zijn opgewekt door Facebookgebruik. 

 

Afsluiting: Bedankt voor het meedoen aan deze focusgroep. We zijn erg blij met alle 

meningen, gevoelens & persoonlijke ervaringen die het afgelopen uur zijn verteld. Zijn er nog 

verdere opmerkingen, meningen of gevoelens die jullie nog kwijt willen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2: Het Concept-Indicator Model 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Sociale Media Stress 

Behoeftes met 

betrekking tot sociale 

media 

Verslavingskenmerken Rol van de smartphone 

Relaties 

onderhouden 

Afleiding van de 

werkelijkheid 

Facebook-

gebruik neemt 

toe 

Tijdsweergave 

bij Whatsapp 

“Ik denk wel dat je makkelijker 

contact kunt onderhouden met 

meer mensen.” 

“Ik heb een account 

aangemaakt om contact te 

houden met mijn internationale 

vrienden.” 

Bij groep willen 

horen 

Leuk gevonden 

worden/macht 

uitoefenen 

spelen geen rol 

Niet kunnen 

stoppen 

“Facebook gebruik ik vooral om 

te kijken.” 

Bang om iets te 

missen 

Anderen ervaren 

eerder negatieve 

gevoelens 

“Ik heb zoveel afleiding van 

mijn telefoon.” 

“Het eerste wat ik doe op m’n 

computer is Facebook 

aanzetten en die zet ik ook 

weer als laatste uit 

“Als ik niet kan kijken op 

Facebook, ben ik toch bang dat 

ik iets mis.” 

“Het is een gewoonte geworden 

om Facebook ‘even’ te 

checken.” 

“Ik voel me gedwongen om 

meteen te reageren op 

Whatsapp.” 

“Ik denk dat als je jonger bent, 

dat Facebookgevaar groter is.” 


