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Abstract 
Facebook is deel geworden van het leven van een adolescent. Toch is er nog maar weinig 

geweten over de effecten van Facebookgebruik op het welzijn van jongeren. Bestaande 

studies leverden gemengde resultaten op en gebruikten vaak weinig differentiërende 

variabelen als ‘aantal Facebookvrienden’ en ‘tijd op Facebook’ om het effect te analyseren. In 

een experimentele studie gaan we op zoek naar de richting en de werking van een eventueel 

verband. We gaan na wat het effect is van verschillende soorten online activiteiten op het 

welzijn van jongeren. De jongeren werden opgedeeld in drie groepen: een groep die op het 

eigen Facebookprofiel surft, een groep die op andere Facebookprofielen surft en een 

controlegroep. Omdat jongeren op Facebook aan zelfpromotie doen en er een positievere 

zelfpresentatie neerzetten, verwachtten we dat de participanten die op hun eigen profiel 

surften hoger scoorden op subjectief welzijn en zelfvertrouwen dan wie op het 

Facebookprofiel van anderen surfte. Resultaten wijzen uit dat deze veronderstelling niet klopt. 

Er werd geen significant effect gevonden. Ook narcisme bleek geen significante 

interactieterm te zijn.  
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1   Inleiding 

Afgelopen jaren veroverden sociale netwerksites (SNSs) een plaatsje in het leven van 

jongeren in België en over de hele wereld (Shapiro & Margolin, 2014). Uit een Amerikaanse 

studie bleek dat acht op de tien jongeren een profiel heeft op een SNS (Lenhart et al., 2011). 

Wie vandaag opgroeit, leeft naast zijn alledaagse bezigheden dus ook een virtueel leven op 

het internet. In dat virtuele leven kan de jongere zich met één muisklik verbinden met al wie 

en wat hem omgeeft. In België is Facebook de populairste sociale netwerksite. Acht op de 

tien Belgische internetgebruikers (80% van de bevolking) heeft een SNS profiel, waarvan 

62,2% één op Facebook (De Cock et al., 2014; Eurostat, 2014).  

 

Ook al maken steeds meer volwassenen een SNS-profiel aan, het zijn vooral jongeren die de 

SNSs blijven bevolken (Best, Manktelow, & Taylor, 2014). Die vaststelling is niet geheel 

toevallig. In hun puberteit maken jongeren ingrijpende psychische en emotionele 

veranderingen door. Jongeren weken zich los van hun ouders en proberen een eigen autonome 

identiteit te ontwikkelen (Crosnoe & Johnson, 2011). Tegelijkertijd draait de puberteit ook om 

aanvaarding en feedback door peers. De steun die ze voordien van hun ouders kregen, zoeken 

ze nu bij leeftijdsgenoten. Jongeren hebben daarom een sterke nood aan hechte persoonlijke 

banden met hun peers en willen aanvaard worden door de groep (Valkenburg, Peter, & 

Schouten, 2006). Ze zijn heel erg bezig met hetgeen anderen van hen denken, ook wel 

imaginative audience behavior genoemd. Met andere woorden, jongeren willen autonoom en 

uitzonderlijk zijn, maar tegelijkertijd ook zoveel mogelijk bij de rest horen. Het is duidelijk 

dat de inherente eigenschappen van SNSs tegemoet komen aan de ontwikkelingsnoden van 

jongeren (Shapiro & Margolin, 2014). SNSs bieden jongeren een platform waar ze een eigen 

zelfpresentatie kunnen neerzetten, waarmee ze kunnen experimenteren en die ze kunnen fine-

tunen wanneer ze niet langer tevreden zijn. Ze gebruiken sociale netwerksites om hun nieuwe 

‘ik’ te ontdekken en anderen te tonen wat voor persoon ze graag willen worden (Manago, 

Graham, Greenfield, & Salimkhan, 2008). Dit doen ze onder andere door het schrijven of 

delen van wallposts, door te reageren op foto’s, eigen foto’s te uploaden, statusupdates door te 

voeren, hun infosectie te personaliseren … Ze stellen zichzelf tentoon aan peers en ontvangen 

meteen feedback via likes of reacties. Die feedback kunnen ze dan meteen terugkoppelen en 

meenemen in hun volgende identiteitsexperiment. Eigenlijk vormen de SNSs dus een aparte 

wereld waarin jongeren hun eigen identiteit kunnen ontdekken en hun sociale vaardigheden 

kunnen oefenen, door een mechanisme van beoordelen en beoordeeld worden (Ellison, 2007).  



!
4!

Net omwille van deze praktijken van beoordelen en beoordeeld worden, is het aannemelijk 

dat SNS-gebruik een invloed heeft op het zelfvertrouwen en welzijn bij jongeren. 

Bijvoorbeeld, wanneer een jongere negatieve feedback krijgt of zichzelf voortdurend 

vergelijkt met zijn peers (Blomfield & Barber, 2014; Valkenburg et al., 2006). 

 

Heel wat onderzoek spitste zich al toe op de gevolgen van SNSs op het sociale welzijn van 

jongeren, waarbij de nadruk vooral lag op sociale interactie en sociaal kapitaal, maar waarbij 

het psychische welzijn te weinig werd belicht (Kalpidou, Costin, & Morris, 2011; Kim & Lee, 

2011). Het is niet enkel belangrijk om te achterhalen hoe SNSs relaties tussen jongeren 

beïnvloeden, maar ook hoe de relatie met zichzelf er door evolueert (Toma, 2010). Over deze 

vraag bestaat nog veel onzekerheid. Sommige studies vonden een positief effect, andere een 

negatief en nog andere vonden helemaal geen effect (Ahn, 2011; Best et al., 2014; Jelenchick, 

Eickhoff, & Moreno, 2013). Met de intentie deze lacune op te vullen, zullen we de invloed 

van Facebookgebruik op het algemeen welzijn van jongeren onderzoeken. Onze studie breidt 

voorgaand onderzoek uit op drie vlakken. Ten eerste, door in te gaan op de onderliggende 

mechanismen die aan het werk zijn. Voorgaande studies gingen vaak niet na wélke activiteit 

de gebruikers nu juist uitvoeren op de SNSs (Ahn, 2011). Ze gebruiken vaak ruwe variabelen 

als ‘tijd gespendeerd op SNS’ of ‘aantal Facebookvrienden’ in hun analyses (Best et al., 

2014). In mijn studie ga ik na hoe verschillende soorten surfgedrag op Facebook een invloed 

hebben op subjectief welzijn en zelfvertrouwen. Hierbij deel ik de variabele surfgedrag op in 

twee groepen: surfen op het eigen profiel en surfen op het profiel van anderen. Uit voorgaand 

onderzoek bleek namelijk dat jongeren een realistisch, maar positiever beeld van zichzelf 

neerzetten op Facebook via foto’s, statusupdates, … (Zhao, Grasmuck, & Martin, 2008). Ik 

wil nagaan of jongeren die meer op hun eigen, ‘perfectere’ profiel vertoeven, hoger scoren op 

welzijn. Aan de andere kant vraag ik me af of jongeren die voortdurend geconfronteerd 

worden met de perfectere profielen van Facebookvrienden ongelukkiger worden. Ten tweede, 

is er in de bestaande literatuur een tekort aan studies die causaliteit kunnen aantonen (Best et 

al., 2014). Een negatief verband tussen Facebookgebruik en het zelfbeeld van jongeren, kan 

bijvoorbeeld even goed het gevolg zijn van jongeren die hun laag zelfbeeld en sociale angst 

proberen te compenseren via SNSs. Door het gebruik van een experiment wil ik deze 

ambiguïteit uitsluiten. Ten derde, gebruikte de overgrote meerderheid aan studies naar dit 

verband hogeschool- en universiteitsstudenten als onderzoeksubjecten (Best et al., 2014; 

Blomfield & Barber, 2014). Daarmee gaat veel onderzoek voorbij aan SNS-gebruik in de 

cruciale levensfase waarin adolescenten zich bevinden. Uit voorgaand internetonderzoek 
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bleek dat tieners in deze levensfase het meest kwetsbaar zijn voor de negatieve effecten van 

internet (Gross, Juvonen, & Gable, 2002; Kraut et al., 1998). Mijn steekproef bestaat daarom 

uit jongeren van 15 tot 19 jaar.  

 

Bij mijn analyse betrek ik ook het persoonlijkheidskenmerk narcisme. Narcisten gaan op een 

andere manier om met SNSs dan niet-narcisten. Ze vertoeven meer op SNSs en doen hierop 

meer aan zelfpromotie (Mehdizadeh, 2010). Ik onderzoek of de constante confrontatie met 

een betere versie van jezelf niet enkel een verhoogd zelfvertrouwen met zich mee brengt, 

maar ook een extremere vorm: narcisme. Ik vraag me af of SNSs jongeren narcistischer maakt 

en of ze een ander effect hebben op narcisten dan op niet-narcisten.  

 

In het eerste deel van deze masterproef starten we met een uitgebreid theoretisch kader. We 

presenteren een eenduidige definitie voor SNSs, beschrijven de bestaande theorieën 

betreffende de relatie tussen Facebookgebruik en welzijn, en ontwikkelen hierna een eigen 

theorie. Om het effect van Facebook op welzijn te onderzoeken, beschouwen we de SNS op 

twee manieren: als spiegel en als blik op de wereld. We zoeken in de literatuur hoe gebruikers 

enerzijds zichzelf en anderzijds de wereld van anderen zien op SNSs. In het tweede deel van 

de masterproef bespreken we het empirisch onderzoek dat werd uitgevoerd. We rapporteren 

de belangrijkste beschrijvende resultaten, verkennen een mogelijk verband tussen welzijn en 

Facebookgebruik met een correlatieonderzoek, en testen het effect van de drie experimentele 

condities op subjectief welzijn en zelfvertrouwen.  

 

2   Theoretisch kader 

2.1   Sociale netwerksites: definitie 

Volgens de definitie van Ellison (2007) zijn SNSs web-diensten die een gebruiker toelaten om  

(1) een publiek of semipubliek profiel aan te maken binnen een bestaand systeem, (2) een lijst 

van andere gebruikers samen te stellen met wie ze een connectie hebben, en (3) de eigen 

connecties en die van anderen te bekijken. Deze specifieke internetomgeving omschrijft men 

vaak als nonymous (Zhao et al., 2008). Hiermee wordt een onderscheid gemaakt met de 

anonymous internetcontexten waarin gebruikers volledige controle hebben over de kenmerken 

van hun online voorstelling en waarin hun eigenlijke identiteit volledig verborgen blijft. In 

nonymous omgevingen, zoals Facebook en dating sites, is de identiteit van de 

profielbeheerder min of meer bekend. De basisgegevens (zoals een profielfoto) zijn op het 
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profiel te vinden en online relaties hebben meestal ook een offline dimensie. Zo blijken de 

meeste profielbeheerders Facebook te gebruiken om bestaande offline relaties te beheren 

(Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). 

 

2.2   Sociale netwerksites en welzijn 

De centrale onderzoeksvraag waarrond deze gehele masterproef is opgebouwd, luidt: Bestaat 

er een verband tussen Facebookgebruik en welzijn, en in welke richting verloopt dat?    

Over de voordelen dan wel de nadelen van SNS-gebruik voor het welzijn van jongeren bestaat 

nog steeds discussie onder wetenschappers (Ahn, 2011; Shapiro & Margolin, 2014). Heel wat 

studies focussen op de sociale voordelen van SNSs (Ellison et al., 2007; Kalpidou et al., 2011; 

Madge, Meek, Wellens, & Hooley, 2009). Inderdaad, intensiever gebruik van Facebook blijkt 

een hoger sociaal kapitaal te voorspellen (Steinfield, Ellison, & Lampe, 2008). SNSs kunnen 

het persoonlijke netwerk van jongeren verbreden en sociale interactie tussen hen 

vergemakkelijken. Op SNSs voelen jongeren minder barrières, waardoor ze sneller aan 

zelfonthulling doen en intieme informatie met elkaar delen. Op die manier sluiten ze sneller 

hechte banden met elkaar (Shapiro & Margolin, 2014). Door te surfen op SNSs voelen 

jongeren zich ook socialer. Intensievere SNS-gebruikers hebben een beter sociaal zelfbeeld en 

rapporteren een hogere gepercipieerde sociale steun (Best et al., 2014; Blomfield & Barber, 

2014). Dit gevoel van sociale verbondenheid op Facebook correleert met lagere angst- en 

depressiescores, en met een hogere levenstevredenheid (Grieve, Indian, Witteveen, Anne 

Tolan, & Marrington, 2013). Opvallend is dat vooral jongeren met een laag zelfvertrouwen en 

jongeren die minder tevreden zijn met hun leven voordeel halen uit hun SNS-gebruik. Achter 

hun computerscherm hebben ze geen last van de sociale angst, die ze in hun offline leven wel 

ervaren (Ahn, 2011; Ellison, 2007; Indian & Grieve, 2014; Steinfield et al., 2008). Zo kunnen 

ze contacten leggen die ze normaalgezien niet zouden durven leggen. Facebook blijkt dus een 

sociale facilitator te zijn, die grotere sociale netwerken tussen jongeren mogelijk maakt. Naast 

deze interactievoordelen bieden SNSs ook een soort uitlaatklep aan hun gebruikers. 

Zelfonthulling op SNSs bleek positief gecorreleerd aan subjectief welzijn en ook bloggers die 

zaken over zichzelf onthulden op hun blog, rapporteerden een hoger subjectief welzijn (Ko & 

Kuo, 2009; G. Lee, Lee, & Kwon, 2011).  

Uit het voorgaande zouden we kunnen besluiten dat het gebruik van SNSs de ontwikkeling 

van adolescenten alleen maar bevordert, maar deze redenering vertoont barsten. Andere 

studies vonden namelijk een tegenovergesteld resultaat (Best et al., 2014). In deze traditie 

werd het concept ‘Facebookdepressie’ ontwikkeld (O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011; Pantic 
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et al., 2012). Hoewel enkele onderzoekers deze ongerustheid als voorbarig bestempelen 

(Jelenchick et al., 2013), wijzen andere studies er toch op dat er een grond van waarheid in 

zit. Zo blijkt een grotere investering in SNSs een lager zelfvertrouwen en meer depressieve 

gevoelens te voorspellen (Blomfield & Barber, 2014). Dit effect is het sterkst bij meisjes. Zij 

gebruiken SNSs meer als manier om feedback te krijgen, terwijl jongens het meer gebruiken 

als manier om hun sociale vaardigheden te oefenen. En, ook mensen die uitzonderlijk veel tijd 

spenderen op Facebook rapporteerden een laag zelfvertrouwen (Kalpidou et al., 2011). Te 

veel tijd en energie stoppen in SNSs blijkt dus negatief voor het zelfconcept van jongeren. 

Facebook heeft ook een rechtstreekse invloed op de stemming van Facebookgebruikers. Uit 

recent onderzoek blijkt dat de stemming en levenstevredenheid van Facebookgebruikers 

daalde wanneer ze net op Facebook gesurft hadden (Kross et al., 2013). Opvallend was dat de 

onderzoekers een dergelijk negatief effect niet vonden wanneer de participanten hadden 

geïnterageerd met andere Facebookgebruikers. Niettegenstaande was er wél een negatief 

effect op langere termijn. Hoe meer participanten Facebook hadden gebruikt gedurende twee 

weken, hoe minder tevreden ze waren met hun eigen leven. De onderzoekers concluderen dat 

Facebook er niet in slaagt de menselijke nood aan sociale connectie te vervullen (Kross et al., 

2013).  

 

Één zaak is zeker: het bestaande onderzoek naar een verband tussen SNS en welzijn leverde 

gemengde resultaten op. Sommige studies schrijven sociale voordelen toe aan Facebook en 

SNSs in het algemeen, andere komen tot negatieve uitkomsten als depressie, verlaagd 

zelfvertrouwen en een lagere levenstevredenheid. Nog andere vinden totaal geen verband. 

Deze ambiguïteit bestaat niet geheel toevallig. Tot welk effect de studies kwamen, hangt 

vooral af van de manier waarop de variabele SNS-gebruik geoperationaliseerd is (Blomfield 

& Barber, 2014). Om het effect van SNSs op algemeen welzijn te onderzoeken, deed de 

overgrote meerderheid van studies beroep op ruwe SNS-variabelen als ‘aantal vrienden op de 

SNS’ of ‘tijd gespendeerd op de SNS’ (Oh, Ozkaya, & LaRose, 2014). Ze trachtten deze ruwe 

variabelen in verband te brengen met een persoonlijkheidskenmerk of met een 

gemoedstoestand. Deze studies slagen er echter niet in te achterhalen wàt gebruikers juist te 

zien krijgen op de SNSs, wàt ze er precies doen en welke beelden of activiteiten welk effect 

kunnen uitlokken (Burke, Marlow, & Lento, 2010; Ellison, Steinfield, & Lampe, 2011). De 

realiteit is dus complexer. In plaats van SNS-gebruik te zien als een soort tijdsbesteding of te 

kijken naar aantal Facebookvriendschappen, moeten we op zoek gaan naar de onderliggende 

processen die een bepaald effect teweeg kunnen brengen. Daarom onderzoeken we in de 
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volgende literatuursecties hoe verschillende soorten surfgedrag een effect kunnen hebben op 

algemeen welzijn van Facebookgebruikers. We gaan na hoe het eigen Facebookprofiel kan 

dienen als een spiegel en de profielen van anderen als een blik op de werkelijkheid.  

 

2.3   Zelfpresentatie op sociale netwerksites 

In 1982 stelden Jones en Pittman: “most of our social behavior is shaped by a concern that 

others like us and attribute to us such characteristics as warmth, humor, reliability, charm, and 

physical attractiveness” (in Dunn, Biesanz, Human, & Finn, 2007). Hoewel dit citaat meer 

dan 30 jaar oud is, is het vandaag erg van toepassing op de praktijken van jongeren in de 

huidige SNS-omgeving, in de nieuwe wereld van ‘likes’ en ‘comments’. Door de opkomst 

van Facebook heeft het werkwoord ‘to like’ een tweede betekenis gekregen. Het betreft nu 

ook het aanklikken van een knopje waardoor een elektronische duim de hoogte in gaat, maar 

eigenlijk is nog steeds hetzelfde mechanisme aan het werk. Jongeren hebben nood aan 

waardering door hun peers en willen dus ‘ge-liket’ worden (Shapiro & Margolin, 2014; 

Valkenburg et al., 2006). Daarom selecteren ze zorgvuldig welke informatie ze over zichzelf 

delen op hun SNS-profielen en zetten ze een bepaalde zelfpresentatie neer.  

In de specifieke SNS-omgeving hebben gebruikers een sterkere controle over hun eigen 

zelfpresentatie dan in het werkelijke leven. In het algemeen verschilt computer gemedieerde 

communicatie (CMC) fundamenteel van face-to-face (FtF) communicatie (Bordia, 1997; 

Jiang, Bazarova, & Hancock, 2011; Walther, 2007). In tegenstelling tot FtF communicatie 

heeft de zender in CMC volledige controle over zijn non-verbale communicatie en 

kenmerken. De ontvanger beschikt dus over minder sociale context-cues om de 

waarachtigheid van de boodschap te achterhalen. Er is geen mogelijkheid tot leakage en 

daarom is CMC roekelozer en meer op zichzelf gericht dan FtF communicatie (Sproull & 

Kiesler, 1986; Walther, 1996). Dit is niet anders voor de communicatie via Facebook. Uit 

onderzoek blijkt dat Facebookgebruikers een zelfpresentatie neerzetten die positiever is dan 

de werkelijkheid (Mehdizadeh, 2010). In tegenstelling tot anonymous internetcontexten, 

waarin de sociale interactie volledig los staat van de uiterlijke persoonlijkheidskenmerken van 

de actoren, hebben gebruikers in een nonymous context niet alle vrijheid om eender welke 

identiteit aan te nemen (Zhao et al., 2008). Vrienden op Facebook zijn bijvoorbeeld vaak ook 

offline kennissen en profielinformatie laat de identificering van gebruikers toe. Daarom geven 

Facebookgebruikers zichzelf op een realistische, maar positievere manier weer. Meer bepaald 

presenteren ze een verhoopt, mogelijk zelf (hoped-for, possible self) op hun profielen (Zhao et 

al., 2008). In navolging van Higgings is deze identiteitsconstructie gesitueerd tussen het ware 
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zelf en het ideale zelf, een identiteit die men nog niet bereikt heeft, maar wel denkt te kunnen 

bereiken in de toekomst (Higgins, 1987; Markus & Nurius, 1986).  

Deze selectieve zelfpresentatie gebeurt op een eerder impliciete manier: gebruikers tonen 

zichzelf meer (bv. via foto’s) dan dat ze expliciet over zichzelf vertellen (bv. in de About Me 

sectie). Een gemiddeld Facebookprofiel telt zo’n 88 foto’s (Zhao et al., 2008). De 

Facebookgebruiker voorziet zijn profiel van foto’s waarin hij poseert met zijn vrienden, lacht, 

plezier heeft of zijn gevoel voor iemand anders toont. Kortom, foto’s waarop men de eigen 

populariteit toont en zich impliciet een groepsidentiteit aanmeet (Zhao et al., 2008). 

Profielfoto’s blijken ook meestal geposeerd en niet normafwijkend te zijn (Hum et al., 2011). 

Vooral vrouwelijke gebruikers zijn erg strategisch in de keuze van de foto’s die op hun profiel 

verschijnen. Zij veranderen hun profielfoto vaker dan mannen en tonen op hun profiel meer 

foto’s die hun vriendschapsbanden in de verf zetten (Strano, 2008; Young, 2009). Daarnaast 

vinden meisjes het belangrijk om mooi op de foto’s te staan en houden ze daarbij rekening 

met de groepsnorm onder hun peers (Siibak, 2009). Op de foto’s dragen ze bijvoorbeeld de 

kledij die in hun peergroep conventioneel is. Ook wat emoties betreft, wordt er een selectie 

gemaakt: op hun profielen stellen Facebookgebruikers zich gelukkiger voor dan ze in 

werkelijkheid zijn en tonen ze meer positieve dan negatieve emoties (Qiu, Lin, Leung, & Tov, 

2012).   

Steunend op de dramaturgie van Goffman, zag Hogan SNSs als mooi uitgebouwde 

tentoonstellingen met de profielbeheerder als curator (Goffman, 2002; Hogan, 2010). In plaats 

van rijke face-to-face interacties, die opgevat kunnen worden als een toneelstuk, zijn SNSs 

bevroren momentopnamen, die nauwgezet in de gaten gehouden worden door de curator. De 

profielbeheerder heeft totale controle over kunstwerken die hem aangeboden worden (wall 

posts en tags kan hij verwijderen) en de kunstwerken die hij zelf creëert (de foto’s die hij zelf 

plaatst). Een soortgelijke conclusie werd ook getrokken door Pempek en zijn collega’s (2009), 

die de populariteit van SNSs verklaarden door het feit dat gebruikers hun perfectere zelf 

voortdurend in het middelpunt van de belangstelling kunnen zetten.  

 

2.4   Sociale netwerksites als spiegel  

Uit de vorige paragraaf besluiten we dat Facebookgebruikers zich op een selectieve, 

positievere manier neerzetten op hun profielen. Wanneer een gebruiker het eigen profiel 

bezoekt, ziet hij dus telkens een betere versie van zichzelf. Menig onderzoeker wees al op de 

voordelen van positieve zelfpresentatie in FtF communicatie (Dunn et al., 2007). Wanneer 

mensen zichzelf op een gunstige manier kunnen voorstellen, maakt dat hen gelukkiger en 
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heeft dat een positieve impact op hun gemoed. Ook blijkt het hebben van positieve illusies 

over het zelf bevorderlijk voor het psychische welzijn van mensen (Taylor & Brown, 1988). 

Deze inzichten zijn te veralgemenen naar de context van SNSs. Onderzoek wijst uit dat deze 

positievere online voorstellingen of verhoopte, mogelijke zelven geïntegreerd kunnen worden 

in het bestaande offline zelfbeeld (Gonzales & Hancock, 2008). Er vindt dan een identity shift 

plaats: het offline zelfbeeld van mensen wordt mede gevormd door hun openbaar online 

gedrag (Walther et al., 2011). Jongeren die zich in hun puberteit bevinden, experimenteren 

dus niet zomaar wat in een virtuele wereld, maar meten zich verschillende identiteiten aan. 

Wat zich op de SNSs afspeelt, krijgt zo consequenties in de realiteit. Logischerwijs zullen 

positievere zelfpresentaties dus resulteren in een positiever zelfbeeld. Tijdens een experiment 

van Gonzales en Hancock werden participanten gevraagd om informatie op het eigen profiel 

op te zoeken (2011). Nadien stelden de onderzoekers hun respondenten de vraag of ze hun 

eigen profiel hadden verlaten en op andere profielen hadden gesurft. Zij die enkel op hun 

eigen profiel hadden vertoefd, rapporteerden een hoger zelfvertrouwen dan personen die hun 

profiel hadden verlaten. Een gelijkaardige vaststelling werd gedaan door Kim en Lee (2011). 

Zij vonden een direct positief effect van positieve zelfpresentatie op het subjectieve welzijn. 

Zij verklaarden dit o.a. met de positive illusion theory, die zegt dat gekleurde, betere 

zelfpercepties mensen kunnen helpen in stressvolle situaties en hen gelukkiger doen voelen 

(Kim & Lee, 2011). Facebook laat zijn gebruikers toe om hun positieve zelfpercepties vast te 

leggen, te vereeuwigen als in een foto, en deze versie van zichzelf telkens opnieuw te 

bekijken. Daarom kunnen SNS-profielen gebruikers ook helpen bij het verwerken van een 

tegenslag (Toma, 2010). Ze wijzen de profielbeheerder op diens positieve eigenschappen en 

sociale contacten. Op die manier compenseert het profiel de inbreuk op het zelfbeeld. In het 

licht van bovenstaande bevindingen kunnen we verwachten dat Facebookgebruikers die op 

het eigen profiel surfen hoger scoren op subjectief welzijn en zelfvertrouwen. We 

veronderstellen dat ze hun eigen profiel gebruiken als een spiegel met een mooier 

spiegelbeeld. Dat kan een positief verband tussen Facebookgebruik en welzijn verklaren. 

Natuurlijk surfen jongeren niet enkel op hun eigen profiel. Wanneer ze hun profiel verlaten, 

volgt een confrontatie met alle perfectere versies van hun Facebookvrienden. 

 

2.5   Sociale netwerksites als blik op de wereld 

‘How social is social’ was de terechte vraag die Burke, Marlow en Lento (2010, p.1) zich 

stelden met betrekking tot SNSs. Hiermee nuanceren ze de bevindingen van SNS-studies die 

focussen op de sociale voordelen van SNS-gebruik. Volgens hen draait Facebook lang niet 
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alleen om persoonlijke interactie en zelfonthulling (Caers et al., 2013). In een studie bij 

universiteitsstudenten bleek dat de meeste Facebookgebruikers het onlinegedrag van anderen 

vooral observeren in plaats van zelf inhoud op hun wall te plaatsen (Pempek et al., 2009). De 

voornaamste Facebook-activiteit blijkt dus eerder sociale observatie te zijn. In deze context 

maakten Burke en zijn collega’s een onderscheid tussen gerichte communicatie en consumptie 

op SNSs (2010). Met gerichte communicatie doelen de onderzoekers op de interactie tussen 

de SNS-gebruiker en een vriend op de SNS, waarbij de communicatie specifiek gericht is op 

de ander (bv. het taggen van een foto). Met consumptie bedoelen ze het toekijken door SNS-

gebruikers op boodschappen die niet specifiek tot hen gericht zijn (bv. iemand anders plaatst 

iets op de wall van een Facebookvriend). Uit onderzoek bleek dat gerichte communicatie een 

positief effect heeft op sociaal welzijn. Door gericht te communiceren via Facebook voelen 

gebruikers zich meer verbonden met de mensen in hun omgeving en geven ze aan zich minder 

eenzaam te voelen. Consumptie heeft, in tegenstelling tot gerichte communicatie, een 

negatieve impact op sociaal welzijn en gebruikers gaan er zich eenzaam door voelen (Burke et 

al., 2010). Door toe te kijken op sociale interacties die men zelf niet heeft en misschien wel 

zou willen, verhoogt de gepercipieerde eenzaamheid.  

Omdat jongeren zoveel inhoud consumeren, en dus observeren, ontstaat de neiging om 

zichzelf te vergelijken met Facebookvrienden (Y. Lee, 2014). Iemand die intensiever gebruik 

maakt van Facebook zal zich ook meer vergelijken met anderen op Facebook. En, hoe meer 

tijd ze besteden aan Facebook, hoe meer gebruikers het geluk van hun Facebookvrienden 

overschatten en oordelen dat deze vrienden een beter leven hebben dan hen (Chou & Edge, 

2012). In een andere studie waren de respondenten minder tevreden met hun lichaam als ze 

profielfoto’s van aantrekkelijke personen te zien kregen en waren ze ook minder tevreden 

over hun eigen leven als ze de profielen van succesvolle mannen te zien kregen (Haferkamp 

& Krämer, 2011). Naast ontevredenheid over het eigen leven ontstaat er ook afgunst ten 

aanzien van andere Facebookgebruikers. Wie Facebook vaker gebruikt, zal jaloerser zijn op 

andere Facebookgebruikers (Elphinston & Noller, 2011; Muise, Christofides, & Desmarais, 

2009). Op Facebook krijgen gebruikers doorgaans meer informatie dan in de realiteit: wie met 

wie praat, wie wiens foto liket, wie met wie poseert voor een profielfoto, wie waar incheckt, 

… In romantische relaties bijvoorbeeld wekt die extreem uitgebreide informatie vaak jaloezie 

op (Elphinston & Noller, 2011). 

Naast het eigen mogelijk, verhoopt zelf wordt een Facebookgebruiker dus omgeven door 

ontelbare mogelijk, verhoopte zelven van Facebookvrienden. De confrontatie met deze 

perfectere levens van Facebookvrienden maakt mensen onzekerder en minder tevreden met 
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het eigen leven. Uit deze bevindingen leiden we onze eerste hypotheses af. We verwachten 

dat verschillende soorten surfgedrag een tegengesteld effect hebben op het welzijn van 

jongeren. In het verdere onderzoek zullen we daarom volgende hypotheses testen: 

 

H1: Jongeren die op het eigen profiel surfen, scoren hoger op subjectief welzijn, dan 

jongeren die op de profielen van anderen surfen.  

H2: Jongeren die op het eigen profiel surfen, scoren hoger op zelfvertrouwen, dan 

jongeren die op de profielen van anderen surfen.  

 

2.6   Spiegeltje, spiegeltje aan de wand … : Sociale netwerksites als 

spiegel van de maatschappij 

 

Facebookgebruikers zetten een positievere zelfpresentatie neer op hun profielen. We 

verwachten dat een confrontatie met die mooiere Facebookversie van zichzelf een positief 

effect heeft op het zelfvertrouwen van de profielbeheerder. Maar we vragen ons af of te veel 

navelstaarderij ook een extremere vorm van zelfvertrouwen kan uitlokken, in de vorm van 

narcisme. Volgens MacDonald (2014) is dit inderdaad het geval. Volgens hem kunnen SNSs 

ervoor zorgen dat gebruikers onrealistische ideeën over zichzelf ontwikkelen en dat hun 

zelfvertrouwen zo op een artificiële wijze wordt opgekrikt. Hij uit zijn ongerustheid op een 

weinig genuanceerde manier: ‘The narcissist is attracted to social media and social media may 

make narcissists of us all’ (2014, p.147). Uit een cohortstudie tussen 1982 en 2009 jaar 

ontdekten Twenge en Foster (2010) een toename van narcistische persoonlijkheidskenmerken. 

Die stijging schrijven ze toe aan de veranderingen in de westerse cultuur en ze achten de 

huidige internetcontext medeverantwoordelijk (Twenge & Campbell, 2009). Volgens hen 

vormen sociale media de perfecte voedingsbodem voor een uitwas van narcisme. Ten eerste, 

kan een narcist het beste functioneren in een netwerk van oppervlakkige relaties. Narcisten 

zijn goed in het aanknopen van contacten, maar hebben veel moeite met het onderhouden van 

lange termijnrelaties (Buffardi & Campbell, 2008). Aangezien het gemiddelde aantal 

Facebookvrienden ver boven het gemiddelde aantal offline vrienden ligt, kunnen we 

aannemen dat een groot deel ervan bestaat uit oppervlakkige contacten (Steinfield et al., 

2008). Ten tweede, vormen SNSs een platform waarop narcisten hun eigen ideale ik kunnen 

tentoonspreiden en waar ze volledige controle hebben over hun zelfpresentatie (Ong et al., 

2011). Naast deze theoretische veronderstellingen werd ook empirisch het verband tussen 
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narcisme en Facebookgebruik vastgesteld. Uit eerder onderzoek blijkt dat 

Facebookgebruikers gemiddeld narcistischer en extraverter zijn dan niet-gebruikers (Ryan & 

Xenos, 2011). En, een narcistische persoonlijkheid correleert ook met een hogere activiteit op 

online sociale netwerken (Buffardi & Campbell, 2008; Mehdizadeh, 2010). 

Het is dus duidelijk dat SNSs en narcisme in verband staan met elkaar, maar de bestaande 

studies bieden geen uitsluitsel over de richting van dit verband. Worden gebruikers echt 

narcistischer door hun SNS-gebruik? Of, zijn narcisten gewoon sneller geneigd de nieuwe 

sociale media te omarmen als een nieuw platform waarop ze aandacht kunnen afdwingen? 

Door het gebruik van een experimenteel design kunnen we de richting van het verband 

bepalen. We zullen daartoe de volgende hypothese testen:   

 

H3: De NPI-waarde stijgt wanneer jongeren op hun eigen profiel surfen. 

 

Narcisten gebruiken SNSs niet enkel actiever, maar ook op een fundamenteel verschillende 

manier dan niet-narcisten. Ze voorzien hun geplaatste inhoud van meer zelfpromotie dan een 

gemiddelde SNS-gebruiker (Mehdizadeh, 2010). Ze posten meer statusupdates, delen meer 

foto’s van zichzelf en veranderen hun profielinformatie vaker (Carpenter, 2012). Toen 

onderzoekers hun respondenten vroegen te beoordelen of een profielbeheerder op Facebook 

narcistisch was of niet, kwamen de beoordelingen overeen met de werkelijke NPI-score van 

de profielbeheerders (Buffardi & Campbell, 2008). Individuen die meer sociale interactie 

hebben op Facebook én waarvan de profielfoto’s aantrekkelijker zijn en zelfpromotie 

bevatten, worden als narcistischer opgevat. Aangezien de profielen van narcisten nog meer 

zelfpromotie bevatten dan gemiddelde profielen veronderstellen we dat de effecten uit H1 en 

H2 nog sterker werken bij Facebookgebruikers met een narcistische persoonlijkheid. 

Narcisten genieten ervan om zichzelf vanuit een extern perspectief te zien (op video of in de 

spiegel) (Robins & John, 1997). Genieten ze er dan ook van om zichzelf volledig uitgestald te 

zien op hun Facebookprofiel? Heeft Facebook een sterker effect op het subjectief welzijn en 

zelfvertrouwen van narcisten? Met andere woorden, zijn narcisten beter in staat voordeel te 

halen uit de netwerkapplicatie? Op deze vragen zullen we een antwoord zoeken aan de hand 

van volgende hypothese:  

 

H4: Subjectief welzijn en zelfvertrouwen stijgen meer bij narcisten die op hun eigen 

profiel surfen, dan bij niet-narcisten die op hun eigen profiel surfen. 
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3   Methode 

3.1   Steekproef 

In totaal namen 103 jongeren deel aan het onderzoek. Hun leeftijd varieerde van 15 tot 19 

jaar, met een gemiddelde leeftijd van M = 16.66 jaar (SD = 0.73). Bij de data-afname 

studeerden alle participanten een studierichting in het ASO. De meeste respondenten zaten in 

het 5e middelbaar en woonden op het platteland. De meesten leefden in een gegoed gezin (M 

= 3.80, SD = 0.58), hadden een moeder met een diploma uit het hoger niet-universitair 

onderwijs (M = 3.94, SD = 1.18) en een vader (M = 3.96, SD = 1.36) met een diploma uit het 

hoger secundair onderwijs. Enkel deelnemers met een Facebookprofiel werden opgenomen in 

de uiteindelijke steekproef. Slechts één persoon gaf aan niet over een profiel te beschikken. 

Deze mannelijke participant werd uit de dataset verwijderd. De verdere analyse gebeurde dus 

met de gegevens van 102 participanten. Dat levert een response rate op van 99%. Tabel 1 

geeft alle sociodemografische kenmerken van de steekproef weer.  

 
Tabel 1 
Sociodemografisch profiel van de participanten in de sample (N = 102)  
 
Sociodemografische variabelen  % van 

totaal 
% 
mannen 

% 
vrouwen  

n 100 52,9 47,1 
    
Leeftijd     
15 1 100 0 
16 46,1 53,2 46,8 
17 40,2 51,2 48,8 
18 
19 

11,8 
1 

50 
100 

50 
0 

    
Studiejaar    
5e middelbaar 80,4 54,9 45,1 
6e middelbaar 19,6 45 55 
    
Hoogst behaalde diploma vader    
Lager secundair onderwijs 0 0 0 
Beroepsonderwijs  9,8 80 20 
Hoger secundair onderwijs 36,3 43,2 56,8 
Hoger niet-universitair onderwijs  24,5 52 48 
Universitair – bachelor niveau 7,8 62,5 37,5 
Universitair – master niveau 17,6 50 50 
Postuniversitair diploma 2,9 66,7 33,3 
    
Hoogst behaalde diploma moeder    
Lager secundair onderwijs 1 100 0 
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Beroepsonderwijs 6,9 57,1 42,9 
Hoger secundair onderwijs 29,4 56,7 43,3 
Hoger niet-universitair onderwijs 38,2 46,2 53,8 
Universitair – bachelor niveau 8,8 55,6 44,4 
Universitair – master niveau 15,7 56,2 43,8 
Postuniversitair diploma 0 0 0 
    
Financiële thuissituatie    
Zeer moeilijk 0 0 0 
Moeilijk 0 0 0 
Gemiddeld 28,4 55,2 44,8 
Gegoed  61,8 54 46 
Zeer gegoed 8,8 33,3 66,7 
    
Woonplaats    
Stad 20,6 57,1 42,9 
Platteland  79,4 51,9 48,1 
 
 

3.2   Procedure  

In dit onderzoek maakten we gebruik van een kwantitatieve onderzoeksmethode met behulp 

van een gedrukt survey. Meer specifiek deden we beroep op een experimenteel design met 

drie experimentele condities, om de richting van een eventueel verband te kunnen bepalen. De 

participanten werden gerekruteerd met een steekproef op basis van gemakkelijke 

bereikbaarheid (convenience sample). De participanten studeerden allen aan het Klein-

Seminarie, een middelbare school in Hoogstraten. Een bereidwillige leraar op de school 

offerde vijf van zijn lesuren op aan het onderzoek. Zo werd het onderzoek uitgevoerd bij 

leerlingen van vijf verschillende klassen. Een week voor het experiment werd aan alle 

leerlingen een brief voor de ouders meegegeven. Hierin werd meegedeeld dat er een 

onderzoek naar ‘Facebookgedrag’ zou doorgaan en ouders werden verzocht negatief te 

reageren als ze hun zoon of dochter niet wilden laten deelnemen. Geen enkele ouder 

reageerde. Het onderzoek vond plaats op 28 april 2014. Alle vijf experimenten werden 

uitgevoerd in dezelfde computerklas, waarin voor elke leerling één computer was voorzien. 

Voordat de leerlingen aan het survey begonnen, gaf de onderzoeker een korte introductie, 

zonder het volledige opzet van het onderzoek prijs te geven. De leerlingen werden ingelicht 

dat ze deelnamen aan een onderzoek over Facebookgedrag en de vragenlijsten werden kort 

doorlopen. De onderzoeker benadrukte dat er niet gepraat mocht worden, dat iedereen op het 

eigen scherm moest kijken en dat de leerlingen de vragenlijst chronologisch moesten 

oplossen. Voordat de leerlingen aan het experiment begonnen, gaven ze expliciet hun 
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toestemming vrijwillig deel te willen nemen. Dit door het bolletje ‘Ja’ te kleuren op de eerste 

pagina van het survey. Alle leerlingen stemden toe. Hun leraar E. Stevens gaf per leerling een 

schriftelijke toestemming.   

Het survey bestond uit twee vragenlijsten en een zoekopdracht. De eerste vragenlijst peilde 

naar demografische gegevens en mat momentaan subjectief welzijn, momentaan 

zelfvertrouwen en momentaan narcisme (zie 3.3. materialen). Daarna gingen de leerlingen 

over tot een zoekopdracht. Er waren drie mogelijke opdrachten, die de drie experimentele 

condities tot stand brachten: een groep die op het eigen profiel surfte, een groep die op andere 

profielen surfte en een controlegroep. Met de verschillende zoekopdrachten stuurden we het 

surfgedrag van de participanten. De groep die op het eigen profiel moest surfen (N=33), loste 

vragen op over het eigen profiel, bv. ‘Ga na hoeveel profielfoto’s je hebt. Maak voor jezelf uit 

welke je de 3 mooiste vindt. Noteer de nummertjes van de foto’s.’ Hiermee doorliepen de 

participanten verschillende secties van hun profiel. De groep die op andere profielen moest 

surfen (N=34), kreeg een gelijkaardige opdracht. Zij moesten informatie opzoeken over 

andere Facebookgebruikers, bv. ‘Hoeveel profielfoto’s heeft persoon X? Hoeveel vrienden?’ 

De controlegroep (N=35) kreeg de opdracht niet-sociale informatie op te zoeken op het 

internet. Zij kregen vragen als: ‘Noteer drie zijstraten van de Kloosterstraat in Antwerpen. 

Gebruik hiervoor Google Maps.’ De zoekopdrachten namen ongeveer 20 minuten in beslag.  

 

Na de verschillende zoekopdrachten kregen de respondenten weer allemaal dezelfde 

vragenlijst. In deze vragenlijst waren exact dezelfde schalen opgenomen: momentaan 

subjectief welzijn, momentaan zelfvertrouwen en momentaan narcisme. Deze werden 

aangevuld met nog drie schalen die peilden naar de persoonlijkheidskenmerken van de 

respondenten. De aanvullende schalen maten subjectief welzijn, zelfvertrouwen en narcisme 

als persoonlijkheidsfactor. De schalen werden zo veel mogelijk door elkaar gemengd, zodat 

de reeds bevraagde statements zo weinig mogelijk herkend zouden worden door de 

respondenten. Een laatste onderdeel mat de algemene intensiteit van het Facebookgebruik van 

de respondenten. In totaal duurde het onderzoek zo’n 40 minuten. 

 

3.3   Materialen 

Momentaan Zelfvertrouwen: Voor de variabele momentaan zelfvertrouwen gebruikten we 

de state self-esteem schaal van Heatherton en Polivy (1991), die uit 20 items bestaat. 

Respondenten moesten bepalen in hoeverre de 20 uitspraken overeen kwamen met hun 

gemoedstoestand op dat moment, bv. ‘Ik voel me tevreden over hoe mijn lichaam er nu 
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uitziet.’ Respondenten moesten scoren op een Likert-schaal van 1 tot 7 door het juiste bolletje 

te kleuren (met aan de uiteinden ‘helemaal oneens’ en ‘helemaal eens’). 

Om de betrouwbaarheid van de schalen te testen, gebruiken we een minimale Cronbach’s 

Alfa waarde van 0.70 naar Field (2013) die deze ondergrens stelt om van een betrouwbare 

schaal te kunnen spreken. In dit geval is de schaal van zowel de eerste meting (α = 0.81) als 

de tweede (α = 0.87) betrouwbaar.  

 

Momentaan Subjectief welzijn: De staat van subjectief welzijn mat ik aan de hand van 

Cantril’s ladder (1965). Op een tekening van een ladder moesten de respondenten aanduiden 

op welke trede ze zich op dat moment bevonden. Bij de hoogste trede staat ‘zeer gelukkig’, bij 

de laagste ‘helemaal niet gelukkig’. Het momentaan subjectief welzijn van de respondenten 

kan erop variëren van 1 tot 8.  

 

Momentaan Narcisme: Voor de staat van narcisme selecteerden we de vijf belangrijkste 

items uit de verkorte NPI-16 index en vormde die om zodat ze het narcistisch gevoel op dat 

moment maten (Ames, Rose, & Anderson, 2006). In deze schaal moeten respondenten 

verplicht een keuze maken tussen een narcistisch antwoord en een niet-narcistisch antwoord, 

bv. ‘Op dit moment heb ik het gevoel dat ik meer capabel ben dan andere mensen’ of ‘Op dit 

moment heb ik het gevoel dat ik veel kan leren van andere mensen.’ 

Deze schaal van vijf items levert een lage Cronbach’s alpha van 0.25 op, wat er op wijst dat 

de schaal niet betrouwbaar is. Wanneer het derde item uit de schaal wordt verwijderd, stijg de 

Cronbach’s alpha lichtjes tot α = 0.31. Bij de tweede meting, na de experimentele condities, 

leverde de schaal een iets betere score op (α = 0.35). De betrouwbaarheid stijgt lichtjes 

wanneer het vierde (α = 0.37) of vijfde item  (α = 0.38) verwijderd worden. Omdat we de 

kaap van 0.70 niet halen, kunnen we geen analyses uitvoeren met deze schaal. De derde 

hypothese kan dus niet getest worden.  

 

Zelfvertrouwen als persoonlijkheidsfactor: Hiervoor gebruikten we de schaal van 

Rosenberg (α = 0.89) (Robins, Hendin, & Trzesniewski, 2001; Rosenberg, 1965). 

Respondenten werden gevraagd aan te duiden in hoeverre gegeven uitspraken van toepassing 

waren op hun persoonlijkheid. Dit opnieuw door het juiste bolletje van 1 tot 7 te kleuren. Bv. 

‘Ik wou dat ik meer respect voor mezelf kon hebben.’ 
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Subjectief welzijn als persoonlijkheidsfactor: Hiervoor gebruikten we de schaal ontwikkeld 

door Lyubomirsky en Lepper (1999) met een betrouwbaarheid van α = 0.84. Deze schaal 

bestaat uit vier uitspraken die men ook weer moest scoren op een Likert-schaal van 1 tot 7.  

Bv. ‘In het algemeen beschouw ik mezelf als een heel gelukkig persoon.’ 

 

Narcisme als persoonlijkheidsfactor:  Dit maten we met de NPI-16 index (Ames et al., 

2006). De NPI-index werd reeds in voorgaand SNS-onderzoek gebruikt (Gentile, Twenge, 

Freeman, & Campbell, 2012; Mehdizadeh, 2010; Ryan & Xenos, 2011). Bij deze schaal 

kregen de respondenten 16 paar tegengestelde uitspraken, waarvan ze er telkens één verplicht 

moesten kiezen, bv. ‘Ik vind het gemakkelijk om mensen te manipuleren’ of ‘Ik voel me niet 

fijn wanneer ik merk dat ik mensen aan het manipuleren ben.’ Door een typefout in de 

vragenlijst werd item 13 van de NPI-16 index verkeerd bevraagd. In plaats van ‘Ik ga een 

groot persoon worden’ stond er ‘Ik ga geen groot persoon worden’.  Om dit op te lossen 

werden de scores van de twee keuzemogelijkheden gewoon omgedraaid. Wanneer een 

respondent had aangeduid ‘Ik ga geen groot persoon worden’ steeg zijn NPI-score niet. 

Wanneer hij aanduidde ‘Ik hoop dat ik succesvol word’, steeg zijn NPI-score met één punt. 

De betrouwbaarheid van deze schaal wordt hiermee niet geschonden (α = 0.76).  

 

Facebookgebruik: Hiervoor gebruikten we de Facebook Intensity-meting van Ellison et al. 

(2007; Steinfield et al., 2008). Deze wordt het vaakst gebruikt in SNS-onderzoek en 

combineert drie elementen: (1) de hoeveelheid vrienden op Facebook (op een schaal van 1 tot 

8, waarbij 0 = 10 of minder, 1 = 11-50, 2 = 51-100, 3 = 101-150, 4 = 151-200, 5 = 201-250, 6 

= 251-300, 7 = 301-400, 8 = meer dan 400), (2) het totaal gespendeerde minuten op Facebook 

op een normale dag (op een schaal van 1 tot 5, waarbij 0 = minder dan 10 minuten, 1 = 10 tot 

30 minuten, 2 = 31 tot 60 minuten, 3 = 1 tot 2 uur, 4 = 2 tot 3 uur, 5 = meer dan 3 uur) en  

(3) zes attitude-items, die de respondenten moeten scoren van 1 tot 5 (‘helemaal oneens’ tot 

‘helemaal eens’). Bv. ‘Facebook is deel geworden van mijn dagelijkse routine.’ 

De eerste drie attitude-items werden met een 5-punts Likertschaal bevraagd en de drie laatste 

attitude-items verkeerdelijk met een 7-punts Likertschaal. In de oorspronkelijke schaal 

worden alle attitude-items met een 5-punts Likertschaal gescoord (Ellison et al., 2007). Deze 

inconsistentie losten we op door de drie laatste attitude-items te hercoderen, zodat 1=1, 2=2,  

3=2, 4=3, 5=4, 6=4 en 7=5. Om tot de uiteindelijke schaal te komen, werd het gemiddelde 

berekend van de scores op hoeveelheid Facebookvrienden, gespendeerde minuten op 
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Facebook en de zes attitude-items. Tabel 2 voorziet een duidelijk overzicht en de 

belangrijkste beschrijvende statistische data.  
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4   Resultaten 

4.1   Portret van een Facebookgebruiker 

Voor we kunnen overgaan naar het testen van de hypotheses, is het belangrijk om te 

achterhalen welke groepen van jongeren binnen de onderzoeksgroep het meest op Facebook 

surfen en welke het minst. Met andere woorden, welke factoren voorspellen intensiever 

Facebookgebruik? De algemene Facebookintensiteit in de onderzoeksgroep was gemiddeld 

3.39 (samenvatting data zie Tabel 2). De meeste respondenten surften 10 tot 30 minuten per 

dag op Facebook (31.4%), ongeveer een vierde (25.5%) surfte 31 tot 60 op Facebook per dag 

en bijna een vijfde van de respondenten (19.6%) was per dag 1 tot 2 uur bezig met Facebook. 

Een kleinere groep surfte dagelijks 2 tot 3 uur (7.8%) of zelfs meer dan 3 uur (2.9%) op de 

sociale netwerksite. Een klein aandeel van de respondenten (12.7%) surfte dagelijks minder 

dan 10 minuten op Facebook. Een grote meerderheid (71.6%) was het eens met de stelling dat 

Facebook een deel is geworden van het dagelijkse leven en bijna de helft van alle 

respondenten (48%) had 400 of meer Facebookvrienden.  

 

Tabel 2 
Samenvatting van de beschrijvende statistische data voor Facebookintensiteit (N = 102)  
 
Schaal en individuele items % M 

(SD) 
Facebookintensiteit (α = 0,763)  3.39 

(0.74) 
Hoeveel Facebookvrienden heb je in totaal?a (n=102) 
 
    0 = 10 of minder 
     1 = 11-50 
     2 = 51-100,  
     3 = 101-150 
     4 = 151-200 
     5 = 201-250,  
     6 = 251-300 
     7 = 301-400 
     8 = meer dan 400 
 

 
 
0 
0 
2 
2 

6.9 
6.9 
7.8 
26.5 
48 

337.75 
(84.92) 

Hoeveel minuten heb je de afgelopen week  
gemiddeld per dag op Facebook gezeten?b (n=102)     
     0 = minder dan 10 minuten 
     1 = 10 tot 30 minuten 
     2 = 31 tot 60 minuten 
     3 = 1 tot 2 uur,  
     4 = 2 tot 3 uur 
     5 = meer dan 3 uur 

 
 

12.7 
31.4 
25.5 
19.6 
7.8 
2.9 

51.52 
(47.58) 
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‘Facebook is deel van mijn alledaagse activiteiten.’  3.69 
(1.21) 

‘Ik voel me trots als ik andere mensen vertel dat ik 
Facebook gebruik.’  1.92 

(0.94) 
‘Facebook is deel geworden van mijn dagelijkse 
routine.’  3.80 

(1.12) 
‘Ik heb het gevoel dat ik dingen mis als ik voor een 
tijdje niet ingelogd ben op Facebook.’  2.70 

(1.21) 
‘Ik voel me deel van de Facebookgemeenschap.’  2.82 

(1.13) 
‘Ik zou het jammer vinden als Facebook niet meer 
zou bestaan.’ 

 
 

3.44 
(1.19) 

a Het gemiddelde aantal vrienden berekenden we door de ordinale schaal om te zetten in aantallen. We 
gebruikten telkens de middelste waarde van elke antwoordcategorie, zoals voorgeschreven door Steinfield et al. 
(2008): 10 of minder = 5, 11-50 = 30, 51-100 = 75, 101-150 = 125, 151-200 = 175, 201-250 = 225,  
251-300 = 275, 301-400 = 350, meer dan 400 = 400. 
b Het gemiddelde aantal minuten op Facebook berekenden we op een gelijkaardige manier als het gemiddelde 
aantal vrienden, zodat: minder dan 10 minuten = 5 min, 10 tot 30 minuten = 15, 31 tot 60 minuten = 45,  
1 tot 2 uur = 90, 2 tot 3 uur = 150, meer dan 3 uur = 180. 
 

Wanneer we het geslacht van de respondenten in rekening brengen, blijkt dat meisjes (M = 

3.52, SD = 0.60)  gemiddeld iets hoger scoren op Facebookintensiteit dan jongens (M = 3.27, 

SD = 0.83). Al was dit verschil niet significant, t(100) = -1.77, p > 0.05. Ook spenderen 

meisjes (M = 1.85, SD = 1.09) en jongens (M = 1.89, SD = 1.41) dagelijks ongeveer even veel 

tijd op Facebook X2(5, N = 102) = 5.17, p > 0.05. Meisjes (M = 7.23, SD = 1.33) hebben 

gemiddeld meer Facebookvrienden dan jongens (M = 6.57, SD = 1.60), maar ook dit verschil 

was niet significant, X2(6, N = 102) = 8.36, p > 0.05. Verder blijken alle leeftijdscategorieën 

niet significant te verschillen in hun scores op Facebookintensiteit, F(4.97) = 1.10, p > 0.05, 

en aantal vrienden op Facebook, X2(24, N = 102) = 25.33, p > 0.05. Wel vertonen ze een 

significant verschil in de tijd die ze op Facebook spenderen, X2(20, N = 102) = 46.75, p < 

0.01. De verdeling per leeftijd is opgenomen in Tabel 3. Respondenten uit het 6e studiejaar 

(M = 3.65, SD = 0.70) scoorden gemiddeld hoger op Facebookintensiteit dan respondenten uit 

het 5e studiejaar (M = 3.33, SD = 0.74). Dit verschil was niet significant. Respondenten uit 

een verschillend studiejaar vertoonden geen significant verschillende scores op vlak van 

Facebookintensiteit t(100) = -1.78, p > 0.05, aantal Facebookvrienden, X2(6, N = 102) = 8.07, 

p > 0.05, of tijd gespendeerd op Facebook, X2(5, N = 102) = 1.35, p > 0.05. Verder scoorden 

jongeren uit de stad (M = 3.44, SD = 0.68) gemiddeld iets hoger op Facebookintensiteit dan 

jongeren van het platteland (M = 3.38, SD = 0.76), maar dit verschil was weer niet 

significant, F(5, 96) = 0.39, p > 0.05. 
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Tabel 3 

Frequentietabel (%): tijd gespendeerd op Facebook per leeftijd (N = 102) 

leeftijd Minder dan 
10 minuten 

10 tot 30 
minuten 

31 tot 60 
minuten 1 tot 2 uur 2 tot 3 uur meer dan 3 

uur 

15 0 0 0 1 
(100%) 0 0 

16 8 
(17%) 

14 
(29.8%) 

11 
(23.4%) 

7 
(14.9%) 

5 
(10.6%) 

2 
(4.3%) 

17 3 
(7.3%) 

14 
(34.1%) 

12 
(29.3%) 

11 
(26.8%) 

1 
(2.4%) 0 

18 2 
(16.7%) 

4 
(33.3%) 

3 
(25%) 

1 
(8.3%) 

2 
(16.7%) 0 

19 0 0 0 0 0 1 
(100%) 

 

Ook op de andere Facebookvariabelen scoorden stadsjongeren en plattelandsjongeren niet 

significant verschillend. Ze spenderen gemiddeld ongeveer even veel tijd op Facebook, X2(5, 

N = 102) = 5.81, p > 0.05, en hebben ongeveer evenveel vrienden, X2(6, N = 102) = 6.71, p > 

0.05. Ook de financiële thuissituatie van jongeren bleek niet mee te spelen in hun algemeen 

Facebookgebruik. Jongeren met een verschillende financiële thuissituatie scoorden niet 

significant verschillend op Facebookintensiteit, F(2, 98) = 1.75, p > 0.05, aantal 

Facebookvrienden, X2(12, N = 101) = 11.19, p > 0.05, en tijd gespendeerd op Facebook, 

X2(10, N = 101) = 8.92, p > 0.05. Als laatste bleek ook dat het diploma van de ouders geen 

invloed had op het Facebookgedrag van jongeren. Het hoogst behaalde diploma van de vader 

leverde geen significant onderscheid op in hun scores op Facebookintensiteit, F(5, 95) = 0.52, 

p > 0.05, tijd gespendeerd op Facebook, X2(25, N = 101) = 21.25, p > 0.05, of aantal 

Facebookvrienden, X2(30, N = 101) = 39.97, p > 0.05. Dezelfde conclusie kunnen we trekken 

voor het hoogst behaalde diploma van de moeder. Ook hier was geen significant verschil in 

Facebookintensiteit F(5, 96) = 0.39, p > 0.05, tijd gespendeerd op Facebook, X2(25, N = 102) 

= 28, p > 0.05, en Facebookvrienden, X2(30, N = 102) = 33.82, p > 0.05.  

 

4.2   Facebookintensiteit en welzijn 

Voorgaand onderzoek naar het verband tussen Facebookgebruik en welzijn stuitte op 

gemengde resultaten. Allereerst willen we dus achterhalen of een dergelijk verband bestaat in 

onze onderzoeksgroep. Een eerste exploratie van de mogelijke verbanden wordt ons geboden 

door de correlatiematrix van Pearson (Tabel 4). Daarin zijn de zes belangrijkste variabelen 
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van een mogelijk verband opgenomen: Facebookintensiteit, tijd gespendeerd op Facebook, 

aantal Facebookvrienden, zelfvertrouwen als persoonlijkheidsfactor, subjectief welzijn als 

persoonlijkheidsfactor en narcisme als persoonlijkheidsfactor. De correlatiematrix toont 

enkele significante correlaties. Zo bestaat er een significante correlatie tussen subjectief 

welzijn en zelfvertrouwen, r(96) = 0.68, p < 0.001. Ook alle Facebookvariabelen correleren. 

Het aantal Facebookvrienden en de tijd die de jongeren op Facebook spendeerden, hangt sterk 

samen, r(96) = 0.32, p < 0.01. Tevens correleert Facebookintensiteit sterk met de tijd die 

jongeren spenderen op Facebook, r(96) = 0.67, p < 0.001, en het aantal Facebookvrienden dat 

ze hebben, r(96) = 0.49, p < 0.001. Als laatste geeft de correlatiematrix een interessante 

significante correlatie aan tussen Facebookintensiteit en zelfvertrouwen, r(100) = -0.24, p < 

0.05. Er blijkt dus een negatief verband te bestaan tussen zelfvertrouwen als 

persoonlijkheidsfactor en Facebookintensiteit. Alle andere variabelen vertonen geen 

significante correlatie.  

 

Tabel 4 

Pearsons correlatiematrix  

Variabelen 1 2 3 4 5 6 

1. Zelfvertrouwen       

2. Subjectief welzijn 0.678***      

3. Narcisme 0.182 0.019     

4. Tijd op Facebook -0.150 -0.040 -0.045    

5. Aantal Facebookvrienden -0.192 -0.028 0.075 0.318**   

6. Facebookintenstiteit -0.241* -0.104 0.102 0.674*** 0.487***  

*p < 0.05 
**p < 0.01 
***p < 0.001 
 

4.3   Surfgedrag en welzijn 

Om te achterhalen of de experimentele condities een effect hadden op het zelfvertrouwen en 

subjectief welzijn van de onderzoeksgroep gebruikten we een Repeated measures-analyse in 

SPSS. Aangezien de schaal voor momentaan narcisme niet betrouwbaar was (α = 0.25), 

kunnen we het effect van de experimentele condities op momentaan narcisme niet meten en 

zijn we niet in staat H5 te testen. De analyses zijn dus beperkt tot het effect van 

Facebookgedrag op zelfvertrouwen en subjectief welzijn.  
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Subjectief welzijn (H1) 

We voerden een Repeated measures ANOVA uit tussen de eerste en tweede meting van 

momentaan subjectief welzijn (Within-subjects Variables). Hierbij vergeleken we de scores 

van de respondenten uit de drie experimentele condities (Between-subjects Factor) en 

controleerden we voor subjectief welzijn als persoonlijkheidsfactor (Covariates). Daarna 

controleerden we ook voor alle sociodemografische variabelen om te achterhalen om een 

eventueel interactie-effect te ontdekken (Between-subjects Factor). Omdat onze analyse 

slechts twee metingen omvat, werd de assumptie voor sfericiteit niet geschonden. Mauchly’s 

test gaf daarom geen significantie aan (Field, 2013).  

Tabel 5 geeft een eerste exploratie van de resultaten. We zien dat het gemiddelde subjectief 

welzijn gelijk blijft voor respondenten die op het eigen profiel surften. Het gemiddeld 

subjectief welzijn van respondenten die op anderen profielen surften, stijgt lichtjes. Bij de 

controlegroep daalt het lichtjes.  

 

Tabel 5 

Momentaan subjectief welzijn voor en na experimentele conditie  

 Experimentele conditie M SD N 

Subjectief welzijn  
pre-test 

eigen profiel 6.15 .91 33 
ander profiel 6.18 1.27 34 
controlegroep 6.31 .76 35 
Totaal 6.22 .99 102 

Subjectief welzijn 
post-test 

 
eigen profiel 

 
6.15 

 
.94 

 
33 

ander profiel 6.24 1.26 34 
controlegroep 6.29 .83 35 
Totaal 6.23 1.02 102 

 

Uit de teststatistiek blijkt dat de experimentele stimuli een invloed hadden op het subjectief 

welzijn van de respondenten, F(1, 98) = 4.45, p < 0.05. Het momentaan subjectief welzijn van 

de drie groepen samen was dus significant verschillend voor en na het experiment. En, er 

bestaat een significante interactie tussen subjectief welzijn als persoonlijkheidsfactor en de 

verandering in momentaan subjectief welzijn, F(1, 98) = 4.89, p < 0.05. Respondenten met 

een verschillend algemeen subjectief welzijn veranderden op een andere manier in 

momentaan subjectief welzijn. Er bestond echter geen significante interactie tussen de 

verandering in momentaan subjectief welzijn en de experimentele conditie waarin 
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respondenten zich bevonden. Respondenten uit de verschillende experimentele condities 

veranderden niet significant verschillend in hun scores op momentaan subjectief welzijn, F(2, 

98) = 0.47, p > 0.05. De verschillen uit Tabel 5 blijken dus niet significant. Hiermee wordt H1 

weerlegd. Het verschillende surfgedrag van de respondenten had geen effect op hun subjectief 

welzijn. 

De sociodemografische controlevariabelen leverden ook geen significante resultaten op. 

Meisjes en jongens binnen de drie experimentele condities scoorden niet significant 

verschillend op momentaan subjectief welzijn, F(2, 95) = 0.18, p > 0.05. Dezelfde conclusie 

geldt voor respondenten uit een verschillend studiejaar, F(2, 96) = 0.57, p > 0.05, met een 

verschillende financiële thuissituatie, F(4, 92) = 0.60, p > 0.05, met een verschillende 

woonplaats, F(2, 96) = 0.96, p > 0.05, en met een verschillende leeftijd, F(4, 91) = 0.10, p > 

0.05. Ook het diploma van vader, F(9, 84) = 0.34, p > 0.05, of moeder, F(8, 86) = 1.45, p > 

0.05, interageerde niet significant met de verandering in momentaan subjectief welzijn. 
 

Zelfvertrouwen (H2) 

Vervolgens testten we de tweede hypothese. Hiervoor werd een gelijkaardige Repeated 

measures ANOVA uitgevoerd tussen de eerste en tweede meting van momentaan 

zelfvertrouwen (Within-subjects Variables). We vergeleken de scores van de respondenten uit 

de drie experimentele condities (Between-subjects Factor) en controleerden voor 

zelfvertrouwen als persoonlijkheidsfactor (Covariates). Daarna controleerde we weer op 

interacties met alle sociodemografische variabelen. De assumptie voor sfericiteit werd niet 

geschonden. Mauchly’s test gaf geen significantie aan, omdat de Repeated-measures slechts 

rond twee metingen draait (Field, 2013).  

Tabel 6 geeft een overzicht van de beschrijvende resultaten voor en na het experiment. We 

zien dat het gemiddelde momentaan zelfvertrouwen stijgt bij respondenten die op het eigen 

profiel surften, terwijl het momentaan zelfvertrouwen licht daalt bij respondenten die op 

andere profielen surften. Bij de controlegroep stijgt het zelfvertrouwen en ook in totaal steeg 

het gemiddelde momentaan zelfvertrouwen. Weer was er een significant effect van de stimuli 

op momentaan zelfvertrouwen, F(1, 92) = 11.11, p < 0.01. Het experiment in zijn geheel 

zorgde dus voor een significante verandering in zelfvertrouwen. Daarnaast bestaat er een 

significante interactie tussen de verandering in momentaan zelfvertrouwen en zelfvertrouwen 

als persoonlijkheidsfactor, F(1, 92) = 12.08, p < 0.01. Als we alle andere variabelen negeren, 

scoorden respondenten met een verschillend algemeen zelfvertrouwen voor en na het 

experiment verschillend op momentaan zelfvertrouwen. 
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Tabel 6 

Momentaan zelfvertrouwen voor en na experimentele conditie  

 Experimentele conditie M SD N 

Zelfvertrouwen pre-test 

eigen profiel 100.83 11.88 30 
ander profiel 95.32 13.72 34 
controlegroep 99.00 13.71 32 
Totaal 98.27 13.23 96 

Zelfvertrouwen post-test 

 eigen profiel 101.20 11.61 30 
ander profiel 95.09 14.90 34 
controlegroep 99.88 15.57 32 
Totaal 98.59 14.30 96 

 

De respondenten uit de drie verschillende experimentele condities scoorden echter niet 

significant verschillend op momentaan zelfvertrouwen, F(2, 92) = 0.28, p > 0.05. De 

vastgestelde verschillen uit Tabel 6 blijken dus niet significant te zijn. Als gevolg verwerpen 

we H2. De jongeren die op hun eigen profiel surften, scoorden niet significant hoger op 

momentaan zelfvertrouwen na het experiment, en het momentaan zelfvertrouwen van de 

jongeren die op andere profielen surften, daalde niet significant ten opzichte van de pre-test.  

Ook na een controle op mogelijke interacties met sociodemografische variabelen ontdekten 

we geen significante verschillen tussen de respondenten uit de drie experimentele condities. 

We controleerden op geslacht, F(2, 91) = 0.45, p > 0.05, studiejaar, F(2, 91) = 0.81, p > 0.05, 

hoogst behaalde diploma van de vader, F(9, 80) = 0.64, p > 0.05, hoogst behaalde diploma 

van de moeder, F(8, 82) = 0.80, p > 0.05, financiële thuissituatie, F(4, 87) = 1.40, p > 0.05, 

woonplaats, F(2, 91) = 0.75, p > 0.05, en leeftijd, F(4, 86) = 0.40, p > 0.05.  
 

Controlevariabele: een narcistische persoonlijkheid (H4) 

Als volgt testten we hypothese 4. Een eerste Repeated measures ANOVA werd uitgevoerd 

tussen de eerste en tweede meting van momentaan subjectief welzijn, een tweede tussen de 

twee metingen van momentaan zelfvertrouwen (Within-subjects Variables). In beide gevallen 

vergeleken we de scores van de respondenten uit de drie experimentele condities (Between-

subjects Factor) en controleerden we voor narcisme als persoonlijkheidsfactor (Covariates). 

De assumptie van sfericiteit werd niet geschonden (Field, 2013). 

Uit de analyse kwamen geen significante verbanden. Na de controle op narcistische 

persoonlijkheidskenmerken had de experimentele conditie nog steeds geen significante 

invloed op subjectief welzijn, F(2, 96) = 0.71, p > 0.05. En, ook op momentaan 
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zelfvertrouwen hadden de condities geen significant effect, F(2, 91) = 0.14, p > 0.05. Deze 

resultaten weerleggen H4. Subjectief welzijn en zelfvertrouwen stijgen niet meer bij narcisten 

die op hun eigen profiel surfen, dan bij niet-narcisten die op hun eigen profiel surfen. We 

vonden daarentegen geen enkel verschil in het effect van surfgedrag op welzijn en 

zelfvertrouwen tussen respondenten met een verschillend persoonlijkheidsnarcisme. 

 

5   Discussie 

Met deze experimentele studie probeerden we meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het 

algemene welzijn van jongeren en hun Facebookgebruik. Hiervoor gingen we eerst op zoek 

naar het sociodemografische profiel van de Facebookgebruiker, zochten we daarna naar een 

verband tussen Facebookgebruik en welzijn, en onderzochten we het gevonden verband aan 

de hand van de variabele surfgedrag. Hiertoe deelden we de onderzoeksgroep op in drie 

groepen: een groep die op het eigen profiel surfte, een groep die op de profielen van anderen 

surfte en een controlegroep die elders op het internet surfte. Uit de analyse kunnen we enkele 

interessante conclusies trekken. Wat de Facebookgebruikers in de onderzoeksgroep 

karakteriseerde, was een relatief hoge score op Facebookintensiteit, berekend volgens de 

schaal van Ellison et al. (2007). In vergelijking met oudere studies maakten jongeren 

intensiever gebruik van Facebook (Steinfield et al., 2008; Valenzuela, Park, & Kee, 2009). Ze 

surften gemiddeld 51 minuten per dag op Facebook, terwijl dat gemiddelde rond de 30 

minuten lag in de beginperiode van Facebook (Ellison et al., 2007; Muise et al., 2009; 

Pempek et al., 2009; Valenzuela et al., 2009). Dit hogere cijfer bevestigt de explosieve groei 

van online sociale netwerken sinds hun start en de steeds belangrijkere rol die ze spelen in het 

leven van jongeren (Caers et al., 2013). Toch bereikte ons gemiddelde niet dezelfde extreme 

scores die we terugvinden in recent SNS-onderzoek (Kalpidou et al., 2011; Reinecke & 

Trepte, 2014; Seidman, 2014). Recente studies kwamen namelijk tot gemiddelden rond 100 

minuten per dag gespendeerd op Facebook, wat ver boven ons gemiddelde ligt. Dit kunnen 

we deels verklaren door de homogene samenstelling van onze steekproef. Onze 

onderzoeksgroep omvatte uitsluitend jongeren uit het ASO met een gemiddelde tot zeer goede 

financiële thuissituatie. Deze demografische variabelen kunnen een invloed hebben op het 

Facebookgebruik van de jongeren. Minder gegoede jongeren onderaan de sociale ladder lopen 

bijvoorbeeld een hogere kans op buitensporig Facebookgebruik (Coster, 1958; De Cock et al., 

2014; Lunn, 1972). Hoewel we geen perfecte doorsnede hadden van de jongerenpopulatie 

kunnen we toch besluiten dat Facebook sterk geïntegreerd is in de dagelijkse routine en 

leefwereld van jongeren. Van hen zag 71 % Facebook als deel van het dagelijkse leven. 
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Opvallend was ook het hoge aantal Facebookvrienden. Bijna de helft van de respondenten had 

meer dan 400 vrienden. Dit hoge aantal wijst op een breed online sociaal netwerk, maar 

tevens op een netwerk dat voornamelijk is opgebouwd uit zwakke relationele banden 

(Brandtzæg, Lüders, & Skjetne, 2010). Het is theoretisch onmogelijk om met al deze 

Facebookvrienden een hechte persoonlijke band te hebben en interpersoonlijke communicatie 

te onderhouden (Ellison et al., 2011). Het grootste deel van het enorme aantal 

Facebookvrienden zijn slechts vage kennissen of gewoon mensen uit dezelfde leefomgeving. 

Zoals we reeds suggereerden in de literatuurstudie draait Facebook dus om heel wat meer dan 

enkel sociale interactie en een gemakkelijkere vorm van communicatie. Ook hier is de 

nuancering van Burke en zijn collega’s (2010) – ‘Hoe sociaal zijn sociale netwerksites?’ – op 

zijn plaats. In hoeverre dient een SNS als een forum, dat interpersoonlijke communicatie 

bevordert, en in hoeverre als een plek voor sociale surveillance, sociale vergelijking en 

exhibitionisme? Meer onderzoek op dit vlak is nodig om deze vraag op te lossen.  

De sociodemografische kenmerken van de respondenten bleken niet in verband te staan met 

Facebookintensiteit, tijd gespendeerd op Facebook of aantal Facebookvrienden. Enkel leeftijd 

bleek een klein significant effect te hebben op de tijd die respondenten spenderen op 

Facebook. Maar met dit resultaat moeten we voorzichtig zijn, aangezien de deelcategorieën 

erg klein waren door de kleine steekproef (zie Tabel 3) en het verband geen duidelijke trend 

kende. Afgezien van dit verband varieerde Facebookgebruik niet naar geslacht, studiejaar, 

woonplaats, financiële thuissituatie of diploma van de ouders. Dit resultaat staat haaks op 

eerder onderzoek dat aantoonde dat vrouwen gemiddeld meer tijd op Facebook spenderen en 

meer Facebookvrienden hebben (Blomfield & Barber, 2014; Moore & McElroy, 2012). 

Verder blijkt uit ander onderzoek dat jongere gebruikers gemiddeld meer Facebookvrienden 

hebben dan oudere gebruikers (Brandtzæg et al., 2010). Deze inconsistentie in resultaten 

kunnen we wellicht weer toeschrijven aan de relatief kleine en weinig diverse steekproef van 

dit onderzoek. De onderzoeksubjecten verschilden nauwelijks in leeftijd en er was een 

duidelijke oververtegenwoordiging van jongeren met gegoede en hoog opgeleide ouders. 

 

Uit ons correlatie-onderzoek bleek dat er geen verband was tussen de Facebookgebruik en 

subjectief welzijn en narcisme. Wel vonden we een negatief verband tussen zelfvertrouwen en 

Facebookintensiteit. Dit resultaat bevestigt voorgaand onderzoek (Blomfield & Barber, 2014; 

Kalpidou et al., 2011). Uit deze data kunnen we de richting van het verband echter niet 

vaststellen. Er zijn twee verklaringen mogelijk. Ofwel heeft Facebook een negatieve impact 

op zelfvertrouwen van zijn gebruikers, ofwel houden mensen met een laag zelfvertrouwen 
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zich intensiever bezig met Facebook. Enig onderzoek verdedigt de eerste verklaring 

(Gonzales & Hancock, 2011; Y. Lee, 2014; Valkenburg et al., 2006). Een verlaagd 

zelfvertrouwen zou veroorzaakt worden door het surfen op Facebook. Ander onderzoek lijkt 

een verband in tegengestelde richting te veronderstellen (Ellison et al., 2007; Indian & Grieve, 

2014; Steinfield et al., 2008). Facebookgebruikers met een laag zelfvertrouwen of sociale 

angst halen meer voordeel uit de netwerkapplicatie, om nieuwe contacten te leggen en sociaal 

kapitaal op te bouwen. Mogelijks gebruikt deze groep Facebook daarom intensiever en voelt 

deze soort gebruikers zich sterker betrokken bij het sociale medium.  

Onze experimentele studie leverde enkele nieuwe inzichten in de richting van dit verband. De 

resultaten van het experiment bevestigen dat de experimentele condities een significante 

verandering teweeg brengen in subjectief welzijn en zelfvertrouwen. Het gevonden effect was 

echter niet verschillend voor de diverse experimentele condities. We vonden dus geen 

significante impact van surfgedrag op subjectief welzijn en zelfvertrouwen. Participanten die 

op hun eigen profiel surften, scoorden niet verschillend van de participanten die op de 

profielen van anderen surften. Hiermee werden H1 en H2 verworpen. Uit deze resultaten 

kunnen we voorzichtig suggereren dat er wel degelijk een effect bestaat van Facebookgebruik 

op subjectief welzijn en zelfvertrouwen, maar dat de exacte werking van dit effect nog verder 

onderzocht moet worden. Natuurlijk mogen we dit effect niet overschatten en kan een 

verandering in subjectief welzijn en zelfvertrouwen deels te wijten zijn aan het Hawthorne-

effect (het feit dat onderzochte mensen zich speciaal voelen, net omdat ze onderzocht worden) 

(Cook, 1962).   

Verder kunnen we ook uitsluiten dat narcisme een interactieterm is in dit verband. Het 

subjectief welzijn en zelfvertrouwen van narcisten die op hun eigen profiel vertoeven, groeit 

niet sterker dan dat van een andere groep. De veronderstelling dat vooral narcisten voordeel 

putten uit de zelf-promotionele mechanismen op SNSs is voorbarig. Omwille van een 

onbetrouwbare schaal voor momentaan narcisme konden we het effect van Facebookgebruik 

op narcisme niet analyseren. Wel doen de cijfers uit onze correlatiematrix (Tabel 4) 

vermoeden dat er geen verband bestaat tussen deze twee variabelen. We vonden namelijk 

geen enkel verband tussen narcisme enerzijds en Facebookintensiteit, tijd op Facebook en 

Facebookvrienden anderzijds.  

 

Toekomstig onderzoek en beperkingen 

We kunnen concluderen dat deze studie geen dood spoor is. Er bestaat een causaal verband, 

waarvan we de precieze werking nog niet kennen. Toekomstig onderzoek moet zich 
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toespitsen op de langetermijneffecten van Facebookgebruik op het algemeen welzijn van 

jongeren. Ons experiment speelde zich af over een erg korte tijdspanne en kon zo enkel 

uitsluitsel geven over korte termijneffecten. Er is nood aan longitudinaal onderzoek naar de 

effecten van een dagelijkse blootstelling aan een virtuele wereld, die volledig verschilt van de 

realiteit. We moeten verder achterhalen hoe deze praktijk de blik van jongeren op de realiteit 

en op zichzelf langzamerhand (ver)vormt. Daarnaast dient verder onderzoek zich toe te 

spitsen op jongeren uit bredere bevolkingslagen. Onze steekproef beperkte zich tot jongeren 

bovenaan de sociale ladder uit het ASO uit het vijfde en zesde middelbaar. We verliezen 

hiermee heel wat andere groepen uit het oog. Het zou kunnen dat jongere Facebookgebruikers 

kwetsbaarder zijn voor de effecten van het medium en dat hun zelfvertrouwen en welzijn nog 

sterker fluctueert. Ook kwamen jongeren uit het TSO of BSO niet aan bod. Verder onderzoek 

moet uitwijzen of Facebook op hen een ander effect heeft.  

Zoals gezegd werkten we voor dit onderzoek met een kleine en weinig diverse steekproef. 

Hierdoor kunnen we de onderzoeksresultaten niet veralgemenen naar de volledige populatie 

van jongeren. Andere beperkingen zijn de relatief korte tijd dat de onderzoeksubjecten op 

Facebook vertoefden en de artificiële aard van de experimentele condities. Participanten 

surften wellicht op een andere manier dan wanneer ze thuis alleen achter hun computerscherm 

zitten. Het opzetten van een veldexperiment kan hiervoor een oplossing zijn in de toekomst. 

Verder was onze schaal voor momentaan narcisme niet betrouwbaar. Daarom waren we niet 

in staat de invloed van Facebook op narcisme te onderzoeken. Toekomstige studies moeten 

een betrouwbare schaal voor momentaan narcisme ontwikkelen en verder analyseren of 

Facebookgebruik narcisme schept.  

 

6   Conclusie 

De huidige studie presenteert drie centrale bevindingen. Als eerste gebruikten de jongeren uit 

de onderzoeksgroep Facebook erg intensief en hadden ze veel Facebookvrienden. Ten 

tweede, was er een negatief verband tussen Facebookintensiteit en zelfvertrouwen. Als laatste, 

vonden we geen significant effect van surfgedrag op subjectief welzijn of zelfvertrouwen. We 

probeerden te achterhalen of het zelfbeeld van jongeren beïnvloed wordt door de 

verschillende inhoud die ze op Facebook te zien kunnen krijgen. We verwachtten dat jongeren 

zichzelf positiever zouden evalueren na de confrontatie met een meer voordelige versie van 

zichzelf op Facebook, en zichzelf negatiever zouden evalueren na een confrontatie met de 

perfectere afspiegelingen van Facebookvrienden. Deze veronderstellingen bleken niet te 
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kloppen. Verder onderzoek is nodig om een causaal verband tussen Facebookgebruik en 

welzijn bloot te leggen. 
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