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ABSTRACT 

 In deze studie gaan we na welke rol zichtbaarheidsmanagement, het 

afwegingsproces dat holebi’s maken om zichzelf al dan niet als holebi kenbaar te 

maken, speelt in de dagelijkse omgang met minderheidsstressoren. We stellen ons de 

vraag of de ervaringen van discriminatie (externe stressor), mentale stress en 

geïnternaliseerde homonegativiteit (de interne stressoren) samenhangen met de keuze 

om open/gesloten te zijn over de eigen seksuele voorkeur voor personen van hetzelfde 

geslacht. Aan de hand van een cross-sectionele vragenlijststudie op het internet bij een 

steekproef (N= 627) van holebi-jongeren gaan we na of er een verband is tussen 

zichtbaarheidsmanagement en de interne stressoren. We bekijken de 

geslachtsverschillen wat betreft het ervaren van externe stressoren, interne stressoren en 

de samenhang van zichtbaarheidsmanagement met de interne stressoren. Zoals verwacht 

kunnen we, met behulp van stapsgewijze hiërarchisch regressie-analyses, vaststellen dat 

zichtbaarheidsmanagement significant samenhangt met geïnternaliseerde 

homonegativiteit en mentale stress. We vinden dat meisjes opener zijn over hun 

geaardheid in vergelijking met jongens. Jongens ervaren meer geïnternaliseerde 

homonegativiteit, terwijl de meisjes meer mentale stress ondervinden. Er is een directe 

samenhang tussen zichtbaarheidsmanagement en geïnternaliseerde homonegativiteit. 

Tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress vinden we bij beide geslachten een 

indirect (vermoedelijk mediator-) effect. Met enige voorzichtigheid kunnen we besluiten 

dat zichtbaarheidsmanagement als copingstrategie in staat blijkt te zijn de effecten van 

minderheidsstressoren tegen te gaan.  
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SCHETS VAN HET HUIDIGE ONDERZOEK 

Een korte inleiding 

 

“Uit de kast komen”. “Een coming-out doen”. Het zijn beiden uitspraken die 

verwijzen naar de actie die holebi’s ondernemen om de wereld te vertellen dat ze homo, 

lesbisch of biseksueel zijn. Vaak heerst er in het hoofd van “de mensen” de idee dat 

deze “coming out” een eenmalige gebeurtenis is. Een eenmalig, voor velen 

beangstigend, moment waarop hét gezegd wordt. Niets is echter minder waar. Zichzelf 

kenbaar maken als holebi is een proces die holebi’s telkens opnieuw doorlopen in 

nieuwe contexten en situaties. Tijdens dit proces maken holebi’s de afweging of het 

opportuun is om zichzelf in die bepaalde context al dan niet als holebi kenbaar te 

maken. In het vakjargon noemt men deze afweging “zichtbaarheidsmanagement” 

(Chung, 2001). Zichtbaarheidsmanagement fungeert als een soort copingstrategie. Zich 

voor de omgeving al dan niet zichtbaar maken als holebi gaat immers gepaard met een 

aantal stressvolle factoren. Holebi’s die liever niet te koop lopen met hun geaardheid 

kunnen zich zorgen maken om “betrapt” te worden. Zij zijn doorgaans angstiger en 

hebben meer last van depressieve gevoelens. Holebi’s die, aan de andere kant, graag aan 

iedereen vertellen dat ze holebi zijn, lopen meer het risico op discriminatie en de 

gevolgen van vooroordelen (Diplacido, 1998).  

In deze masterproef zijn we geïnteresseerd in de verschillende stressoren 

waarmee holebi’s te maken kunnen krijgen wanneer ze ervoor kiezen wel of niet uit te 

komen voor hun seksuele voorkeur. We zijn geïnteresseerd in hoe deze stressoren 

samenhangen en hoe ze elkaar beïnvloeden. Centraal binnen deze masterproef stellen 

we ons de vraag hoe zichtbaarheidsmanagement en zowel de interne als externe 

stressoren samenhangen. Het opzet van deze thesis is een vergelijking tussen jongens en 

meisjes aan de hand van kwantitatieve analyses. Waar voorgaand onderzoek zich 

voornamelijk richt op een volwassenpopulatie, opteren we ervoor ons onderzoek toe te 

spitsen op holebi-jongeren tussen de 13 en 25 jaar.  
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Zichtbaarheidsmanagement: een vorm van coping 

 

Algemene stressoren 

 

Jongeren ondervinden tijdens het opgroeien van kind naar volwassene een aantal 

stressoren. Ongeveer 1 op 4 jongeren maakt minstens één traumatische ervaring mee 

tijdens de adolescentie (zoals de dood van een naaste of getuige zijn van een 

schokkende gebeurtenis). De stressoren waarmee jongeren te maken krijgen, kunnen 

verschillende vormen aannemen. Naast traumatische ervaringen krijgen jongeren te 

maken met chronische stressoren (bijvoorbeeld het opgroeien in armoede), normatieve 

stressoren (afwijken van andere leeftijdsgenoten) en dagelijkse probleempjes (Skinner 

& Zimmer-Gembeckz, 2007). De meeste stressoren zijn gelinkt aan school en relaties. 

Gepest worden, problemen met leerkrachten en leerproblemen komen geregeld voor 

gedurende een schoolloopbaan van een adolescent. Jongeren rapporteren daarnaast dat 

ze vooral interpersoonlijke problemen (problemen met ouders, broers en zussen en 

leeftijdsgenoten) ervaren (Donaldson, Prinstein, Danovsky, & Spirito, 2000; 

Williamson, D. E., Birmaher, B., Ryan, N. D., Shiffrin, T. P., Lusky, J. A., Protopapa, 

J., et al., 2003). Jongeren (gemiddeld vanaf 10 jaar) maken immers steeds meer 

uitdagende en mogelijks bedreigende sociale ervaringen mee (Skinner & Zimmer-

Gembeckz, 2007).   

Hoe mensen omgaan met hun moeilijkheden en stressoren, verschijnt in de 

vakliteratuur onder de noemer ‘coping’. We gaan eerst in op wat we in deze studie 

verstaan onder coping, welke vormen er bestaan en welke geslachtsverschillen te 

onderscheiden zijn. Vervolgens richten we ons op zichtbaarheidsmanagement (zijn of 

haar seksuele voorkeur in een verscheidenheid van sociale situaties al dan niet bekend 

maken (Chung, 2001)) als holebispecifieke copingstrategie én centraal concept binnen 

deze masterproef. 
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Coping: omgaan met stressoren 

 

Algemeen Coping verwijst naar een transactioneel proces waardoor mensen 

kunnen omgaan met actuele problemen in hun dagelijkse leven (Aldwin, 1994; Skinner 

& Zimmer-Gembeck, 2007; Zimmer-Gembeck & Skinner, 2008). Een scala aan 

emotieregulatiestrategieën, denkprocessen en gedragingen vinden plaats bij de 

zoektocht naar een geschrikte copingstrategie. De fysiologische respons van een 

individu op stress, de betekenisverlening aan het gebeuren, de aandacht en het 

doel/uitkomst dat iemand voor ogen heeft, bepaalt welke copingstrategie iemand 

aanwendt. Daarnaast hangt de manier waarop iemand zal omgaan met een 

stressor/stresserende situatie af van de sociale context en de interpersoonlijke relaties 

die iemand heeft. De mogelijkheid om deze bovenstaande systemen op elkaar af te 

stemmen in een bedreigende situatie, een uitdaging of een verliessituatie bepaalt in 

hoeverre de copingstrategie (mal)adaptief is (Lazarus & Folkman, 1984; Skinner & 

Zimmer-Gembeck, 2007). Het aanwenden van copingstrategieën is met andere woorden 

een complex proces dat jonge mensen zich moeten eigen maken om tegemoet te komen 

aan nieuwe uitdagende en bedreigende situaties. Op een doelbewuste manier 

inspanningen leveren om aspecten in de omgeving of persoonlijke aspecten te reguleren 

om op die manier het ervaren van stress te doen afnemen, vergt oefening (Newman, 

P.A., Bogo, M., & Daley, A., 2008). De adolescentie is dus de periode waarin jongeren, 

al doende, kunnen aftoetsen welke strategieën voor hen (mal)adaptief zijn wanneer ze in 

bepaalde stressvolle situaties terechtkomen.  

Verschillende vormen van coping In wat volgt gaan we dieper in op de 

verschillende vormen van coping die tijdens de adolescentie vaak voorkomen. 

Aangezien de gemiddelde leeftijd van coming-out ook in de adolescentie (tussen 16 en 

19 jaar) ligt (Vincke & Stevens, 1999) is het van belang om de copingstrategieën te 

bestuderen die jongeren in die periode aanwenden. Holebi-jongeren moeten immers 

manieren vinden om met de stress om te gaan die ze ervaren als gevolg van het behoren 

tot een seksuele minderheid. We bekijken vervolgens welke verschillen er zijn tussen 

jongens en meisjes in het aanwenden van copingstrategieën. Dit is belangrijk om de 

mogelijke verschillen in het hanteren van zichtbaarheidsmanagement door jongens en 

meisjes beter te kunnen begrijpen. 
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Ondanks de individuele verschillen bij jongeren in het aanwenden van de 

verschillende copingstrategieën, zien we dat er bepaalde patronen voorkomen bij 

adolescenten. Zo komen gedragingen gericht op het veranderen van de stressvolle 

situatie (instrumentele coping) vaak voor in de vroege puberteit bij zowel meisjes als 

jongens, maar stellen de onderzoekers vast dat deze gedragsstijl vermindert doorheen de 

adolescentie. Naarmate jongeren ouder worden doen ze steeds meer beroep op 

gedragingen die gericht zijn op het hanteren van emoties (emotiegerichte coping) en het 

verminderen van spanning (Frydenberg & Lewis, 2003). Meer specifiek, uit onderzoek 

van Skinner en Zimmer-Gembeck (2007) blijkt dat vier copingfamilies prominent 

aanwezig zijn bij jongeren. (1) Het aanpakken van een probleem is een instrumentele 

copingstrategie die jongeren vaak aanwenden in stressvolle situaties. Samen met deze 

instrumentele strategie komen emotiegerichte copingstrategieën zoals (2) afleiding 

zoeken (vlucht- en vermijdingsgedrag) en (3) piekeren het vaakst voor. Ook het zoeken 

van (4) sociale steun is voor jongeren in de adolescentie heel belangrijk.  

Geslachtsverschillen Tussen meisjes en jongens vinden we een aantal 

verschillen in de manier waarop ze deze vier copingstrategieën hanteren. Verschillende 

studies (Causey and Dubow, 1992; Dise-Lewis, 1988; Donaldson D., Prinstein, M., 

Danovsky, M., and Spirito, A, 2000; Frydenberg and Lewis, 1993; Seiffge-Krenke, 

1993) toonden aan dat meisjes over minder adaptieve copingstrategieën beschikken in 

vergelijking met jongens. Ze gaan eerder emotiegerichte copingstijlen hanteren zoals 

piekeren en het vermijden van problemen. Meisjes gaan, meer dan jongens, immers 

problemen uit de weg. In plaats van het probleem aan te pakken, gaan ze piekeren over 

wat is misgelopen. Jongens, daarentegen, zoeken eerder afleiding wanneer ze in een 

stressvolle situatie terechtkomen om net meer gefocused het actuele probleem te kunnen 

aanpakken. Jongens hanteren meer adaptieve probleemgerichte, instrumentele 

copingstrategieën.  

Samenvattend kunnen we stellen dat jongeren een breed scala aan 

copingstrategieën leren hanteren om met (nieuwe) stressoren om te gaan. Hierbij zijn er 

veel individuele (waaronder sekse-) verschillen in de keuze voor bepaalde copingstijlen. 

Jongeren hanteren copingstrategieën om het ervaren van stress te doen afnemen. Soms 

volstaan de ‘gewone’ copingstrategieën echter niet om bepaalde actuele stressoren te 

verminderen. Minderheidsgroepen, zoals holebi’s, hanteren specifieke strategieën om 
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met de bijkomende specifieke stress om te gaan die samenhangt met hun 

minderheidsstatus. In wat volgt gaan we dieper in op de holebispecifieke 

copingstrategie zichtbaarheidsmanagement. 

 

Open of Gesloten? Zichtbaarheidsmanagement: omgaan met holebispecifieke 

stressoren 

 

Chung (2001) deed onderzoek naar de verschillende soorten discriminatie die 

holebi’s kunnen ervaren en naar de manier waarop holebi’s omgaan met discriminatie 

binnen de werkomgeving. Hij beschreef een copingstrategie die holebi’s aanwenden om 

zichzelf (on)zichbaar te maken ten opzichte van anderen. In tegenstelling tot andere 

minderheidsgroepen, zoals religieuze of etnische minderheidsgroepen, hebben holebi’s 

meer de keuze om zichzelf onzichtbaar te maken. Het al dan niet open zijn over zijn of 

haar seksuele voorkeur is een manier om om te gaan met (potentiële) discriminatie. Dit 

reguleren van openheid bij holebi’s noemen we zichtbaarheidsmanagement. Het 

onderzoek van Chung (2001) toonde aan dat we vijf strategieën kunnen onderscheiden 

als zichtbaarheidsmanagement. De volgende strategieën tonen hoe iemand eerder 

gesloten of eerder open is over zijn geaardheid.  

• Doen alsof: men gaat een heterorelatie aan om zijn of haar seksuele voorkeur te 

verbergen.      

• Doorgaan voor: men geeft informatie zodat anderen vermoeden dat hij/zij 

heteroseksueel is.    

• Afdekken: men is neutraal over zijn/haar seksuele voorkeur. Men laat informatie 

weg die erop kunnen wijzen dat men holebi is. 

• Zich impliciet outen: men is eerlijk over zijn/haar seksuele voorkeur, zonder dat 

men zichzelf expliciet als holebi benoemd. 

• Zich expliciet outen: men identificeert zich openlijk als holebi. 

Deze strategieën vormen een continuüm van minder naar meer openheid. De 

evolutie naar meer openheid hangt samen met de seksuele identiteitsontwikkeling. Het 

continuum impliceert echter geen lineariteit. Zo zullen ook holebi’s die reeds een sterke 
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seksuele identiteit hebben opgebouwd, in bepaalde situaties zich niet expliciet als holebi 

kenbaar maken wanneer de risico’s op discriminatie te hoog zijn om zich als holebi te 

profileren (Diplacido, 1998).  De sociale en culturele context bepalen in sterke mate of 

holebi’s een eerder gesloten dan open strategie aannemen (Chung, 2001). 

Naast Chung (2001) deed ook Diplacido (1998) onderzoek naar 

zichtbaarheidsmanagement. Deze onderzoeker beschrijft zichtbaarheidsmanagement als 

het constant zoeken naar een evenwicht tussen externe en interne stressoren door het al 

dan niet open te zijn over de seksuele voorkeur. Dit permanente proces herhaalt zich in 

elke situatie. Holebi’s ervaren enerzijds meer externe stressoren wanneer ze meer open 

zijn over hun seksuele voorkeur. Wanneer ze meer zichtbaar zijn, hebben ze immers 

meer kans op discriminatie. Anderzijds ervaren holebi’s meer interne stressoren 

wanneer ze meer gesloten zijn over hun seksualiteit. Holebi’s die zich onzichtbaar 

opstellen ervaren meer angstgevoelens en hebben meer het gevoel een dubbelleven te 

leiden. Beide strategieën (open of gesloten zijn over de seksuele voorkeur) hebben ook 

positieve aspecten. Holebi’s die meer gesloten zijn zullen in homonegatieve 

omgevingen meer beschermd zijn tegen discriminatie. Daarnaast zullen holebi’s die 

meer open zijn, meer het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn (Diplacido, 1998). 

In dezelfde lijn als Diplacido (1998) lagen de resultaten van het Vlaams 

kwalitatief onderzoek (Dewaele A. & Van Houtte M, 2010) naar 

zichtbaarheidsmanagement bij jongeren uit het secundair onderwijs. In dit onderzoek 

getuigen 24 (12 meisjes, 12 jongens) holebi-jongeren, tussen 16 en 18 jaar, over de 

stressoren die zij ervaren en de manieren waarop zij met deze stress omgaan. Uit de 

verklaringen van deze jongeren kwamen duidelijk verbanden naar voor tussen 

zichtbaarheidsmanagement en het omgaan met interne en externe stressoren. Om 

externe stressoren te vermijden gingen deze jongeren zich eerder gesloten opstellen 

(onder externe stressoren verstaan de jongeren discriminatie en vooroordelen). Dit 

terwijl de jongeren net meer open gingen zijn om minder last te hebben van interne 

stressoren. Jongeren maken zichzelf met andere woorden meer zichtbaar om met 

angsten en depressies (interne stressoren) om te gaan en steun te zoeken bij de andere 

holebi’s. Maar aan de andere kant riskeren ze op die manier (door open te zijn) meer   

met discriminatie te maken te hebben.  
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We zijn geïnteresseerd in de mogelijke geslachtsverschillen in het aanwenden 

van zichtbaarheidsmanagement. Uit recent Vlaams kwantitatief onderzoek (Versmissen 

D., Dewaele A., Meier P., Van Houtte M., 2011) kwam naar voor dat vrouwen 

gemiddeld gezien wel hoger scoren op de vragenlijst in vergelijking met mannen. 

Vrouwen zouden dus opener zijn t.a.v. hun omgeving over hun seksuele voorkeur. 

Statistisch gezien was dit verband echter niet significant. In deze studie zoeken we uit of 

we gelijkaardige resultaten vinden bij een jongerenpopulatie. 

In wat volgt gaan we dieper in op deze externe en interne stressoren waar 

holebi’s mee in contact komen. We zoeken vervolgens in de literatuur naar 

(contra)indicatie voor verbanden tussen zowel interne en externe stressoren als 

zichtbaarheidsmanagement. 

 

Minderheidsstressoren: externe en interne stressoren 

 

Holebi’s ervaren dus, net als andere minderheidsgroepen (bv. etnische of 

religieuze minderheden) stressoren waar andere mensen niet mee geconfronteerd 

worden (Miller & Kaiser, 2001). Jongeren met een specifieke etnische achtergrond 

worstelen met hun etnische identiteit en proberen deze identiteit een plaats te geven 

binnen hun persoonlijke en sociale identiteit. Holebi-jongeren kunnen net als deze 

jongeren worstelen met hun nieuwe “holebi”-identiteit. Ze worstelen met hun seksuele 

identiteit en hoe deze identiteit kan passen binnen hun persoonlijk en sociaal leven 

(Berry, 1997). Dit zoeken en worstelen, binnen de sociale context waarin de holebi’s 

functioneren, kan aanleiding geven tot minderheidsstress.  

Allereerst geven we een definitie van minderheidsstress. Vervolgens focussen 

we op de externe en interne stressoren waarmee holebi’s geconfronteerd kunnen 

worden, om tenslotte de verbanden te bekijken tussen deze stressoren.  
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Minderheidsstress 

 

Holebi’s delen een sociale identiteit die de maatschappij vaak als minderwaardig 

beschouwt. Holebi’s behoren tot een minderheidsgroep die aan stigma’s, verschillende 

vormen van discriminatie en hieraan gerelateerde stressoren onderhevig kunnen zijn. 

Meyer (2003) deed onderzoek naar deze minderheidsstressoren en introduceerde het 

begrip “minderheidsstress”.  

Meyer omschrijft minderheidsstress als bijkomende stress die individuen kunnen 

ondervinden omdat ze tot een minderheidsgroep behoren. Mensen voelen 

minderheidsstress wanneer zij een conflict ervaren tussen de waarden van hun 

gestigmatiseerde minderheidsgroep en de waarden van de dominante sociale omgeving 

waartoe ze behoren. Een aantal minderheidsspecifieke stressoren zijn kenmerkend voor 

minderheidsstress:  

a. externe, objectieve stressvolle situaties en gebeurtenissen: effectieve 

discriminatie op het werk of in sociale situaties.      

b. de verwachting dat deze situaties zich zullen voordoen   

c. de internalisatie van negatieve attitudes t.a.v. de minderheidsgroep 

Bekijken we de drie dimensies van de definitie van minderheidsstress (Meyer, 2003) 

dan vinden we het onderscheid in externe en interne stressoren terug waar Diplacido 

(1998) naar verwees. De eerste dimensie “externe, objectieve stressvolle situaties en 

gebeurtenissen” verwijst naar situaties waarin de persoon van buitenaf stressoren 

ervaart. Deze stressoren zullen we in wat volgt benoemen als externe stressoren. De 

laatste dimensie “de internalisatie van negatieve attitudes t.a.v. de minderheidsgroep” 

verwijst eerder naar interne processen. 
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Externe stressoren 

 

 

In deze studie wensen we een beeld te krijgen van de verschillende vormen van 

discriminatie die de holebi-jongeren in het algemeen ervaren. Bijkomend willen we 

holebispecifieke discriminatievormen onderzoeken. We willen, meer bepaald, bevragen 

of en in welke mate holebi-jongeren gesanctioneerd worden omwille van een te 

mannelijk (voor de vrouw) of een te vrouwelijk (voor de man) voorkomen. We bekijken 

wat hierover in de literatuur is verschenen. 

Holebispecifieke discriminatie? We onderscheiden verschillende vormen van 

discriminatie waar holebi’s mee kunnen geconfronteerd worden. Allereerst maken 

Vincke en Stevens (1999) en Chung (2001) een onderscheid in formele (niet dezelfde 

rechten hebben in vergelijking met hetero’s) en informele discriminatie (manifeste of 

latente situaties waarin holebi’s worden afgewezen door de hetero-omgeving). 

Daarnaast worden directe discriminatie (bv. uitsluiting omwille van seksuele voorkeur) 

en indirecte discriminatie (holebinegatieve sfeer) tevens als twee soorten discriminatie 

gezien (Borghs & Hintjens, 2000; Chung, 2001). Williams en collega’s maken een 

onderscheid tussen chronische en acute bronnen van ervaren discriminatie. Dit 

onderscheid maken is belangrijk, aangezien beide vormen op een verschillende manier 

de mentale gezondheid kunnen voorspellen (Williams, Yu & Jackson, 1997). Tenslotte 

maakt Chung (2001) het onderscheid tussen potentiële en ervaren discriminatie.  

Deze opsomming geeft ons een beeld van de grote verscheidenheid in vormen 

van discriminatie. Deze differentiatie, gaande van subtiele tot extreme vormen van 

discriminatie, zorgt ervoor dat discriminatie moeilijk volledig uit de wereld te helpen is 

(Vincke, J. Dewaele, A., Vanden Berghe, W. & Cox, N., 2008). Flagrante vormen van 

homohaat komen minder voor en worden vervangen door meer subtiele vormen van 

discriminatie (van Wijk, E., van de Meerendonk, B., Bakker, F., & Vanwesenbeeck, I., 

2005). Traditionele vormen van homonegativiteit maken plaats voor de subtiele 

moderne vormen van homonegativiteit (van Wijk et al., 2005). Homonegativiteit (als 

synoniem voor homohaat) is de opvatting dat homoseksualiteit minderwaardig is of een 

bedreiging vormt voor de heteroseksuele meerderheid (van Wijk et al., 2005).  
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Discriminatie omwille van gendernonconformiteit Een typische vorm van 

discriminatie is het “gesanctioneerd worden omwille van te afwijkende vrouwelijke 

gedragingen” bij mannen en “gesanctioneerd worden omwille van te afwijkende 

mannelijke gedragingen” bij vrouwen. Men spreekt van gendernonconformiteit wanneer 

iemands gender niet overeenkomt met zijn/haar geslacht (Skidmore, 2006). Geslacht en 

gender zijn twee verschillende concepten en kunnen bijgevolg onafhankelijk van elkaar 

voorkomen. Geslacht verwijst naar het feit of we biologisch een man of een vrouw zijn. 

Het concept gender gebruikt men wanneer het gaat over gedragingen en gevoelens, “ik 

voel me vrouwelijk”, “hij/zij gedraagt zich mannelijk” (Ruble, D. N., Martin, C. L., & 

Berenbaum, S. A.,2006). Skidmore (2006) beschreef dat holebi’s, in vergelijking met 

hetero’s, meer gendernonconform gedrag stellen. Bij dergelijke gendernonconforme 

gedragingen beantwoorden holebi’s minder aan het heersende genderstereotiep en 

vormt men aldus een aanleiding voor spot en stigmatisatie (Zucker, 1994).  

In situaties waar holebi’s worden gesanctioneerd omwille van 

gendernonconforme gedragingen, of met een andere vorm van holebidiscriminatie te 

maken krijgen, kunnen we verwachten dat holebi’s zichzelf minder zichtbaar zullen 

maken. Anticiperen op potentiële discriminatie door zichzelf onzichtbaar te maken (i.e. 

een gesloten zichtbaarheidsstrategie aanwenden) kan voor holebi’s een zeer adaptieve 

copingstrategie om de externe stressoren te doen afnemen. 

 

Onderlinge verbanden Recent onderzoek (Versmissen D., et al., 2011) 

toonde het verband aan tussen gendernoconformisme en discriminatie bij holebi’s in 

Vlaanderen. Bij de mannelijke holebisteekproef gingen Vermissen en collega’s (2011) 

de relatie tussen discriminatie en gendernonconformiteit na. Bij homoseksuele en 

biseksuele mannen blijkt dat vrouwelijke gedragingen geassocieerd zijn met het ervaren 

van discriminatie. Naast het verband tussen een te vrouwelijk voorkomen en 

discriminatie konden Versmissen en collega’s (2011) ook het verband aantonen tussen 

een “mannelijke” genderidentiteit en discriminatie. Hoe mannelijker de 

genderidentiteitsbeleving van een man, hoe kleiner de kans om gediscrimineerd te 

worden. Mannelijke homomannen hadden dus minder last van discriminatie. 

Het ervaren van discriminatie bij lesbiennes en biseksuele vrouwen bleek tevens 

geassocieerd te zijn met een hogere score op een mannelijk voorkomen. Lesbische en 
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biseksuele vrouwen die minder vrouwelijke gedragingen stellen, gaven aan vaker 

discriminatie te ondervinden (Versmissen, et.al. 2011). 

Samenvattend kunnen we stellen dat er duidelijk verbanden te vinden zijn tussen 

de gendernonconformiteit bij holebi’s en discriminatie. Deze bevindingen werden 

gevonden bij holebi’s in het algemeen. We stellen ons in deze studie de vraag of we 

deze verbanden terugvinden bij holebi-jongeren en of er verschillen zijn tussen jongens 

en meisjes. 

 

Interne stressoren 

 

Naast externe stressoren  krijgen holebi’s ook te maken met interne stressoren. 

Holebi’s hebben blijken meer last te hebben van interne stressoren wanneer ze een 

eerder gesloten zichtbaarheidsstrategie hanteren. In de literatuur vinden we veel 

evidentie voor het feit dat holebi’s meer te kampen hebben met psychologische 

problemen en een lager mentaal welbevinden hebben in vergelijking met hetero’s. 

Binnen de groep holebi’s zijn er echter veel onderlinge verschillen. Allereerst bekijken 

we mentale stress bij holebi’s. Daarna hebben we aandacht voor een tweede 

(holebispecifieke) interne stressor: geïnternaliseerde homonegativiteit. Tenslotte gaan 

we na of er in de literatuur verbanden te vinden zijn tussen deze twee interne stressoren. 

Mentale stress Vlaams onderzoek leert ons dat holebi-jongeren een 

verhoogde kwetsbaarheid hebben met betrekking tot hun mentaal welbevinden. De 

onderzoekers bestudeerden suïcidepogingen en depressieve gevoelens bij jongeren die 

zich als hetero en als holebi identificeerden en vonden een grotere incidentie bij holebi-

jongeren (van Heeringen & Vincke, 2000; Vincke, J., Dewaele, A., Van den Berghe, 

W., & Cox, N., 2006). Ook recent buitenlands onderzoek toont aan dat holebi’s meer 

psychiatrische problemen ondervinden dan hetero’s (Cochran, Sullivan, & Mays, 2003; 

Meyer, 2003; Sandfort, de Graaf, Bijl, & Schnabel, 2001). Lesbiennes, homo’s en 

biseksuelen vertonen meer angst- en stemmingsproblemen, hebben meer 

drugsproblemen en doen meer zelfmoordpogingen in vergelijking met heteroseksuelen 

(Cochran et al., 2000, 2003; Gilman 2001; Sandfort 2001; Remafedi 1999). Bekijken 
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we de geslachtsverschillen binnen de groep holebi’s, dan vinden we een verschil in het 

nadeel van de vrouwen. Vrouwen scoorden hoger op de depressievragenlijst in 

vergelijking met mannen (Vanden Berghe W. V., Dewaele, A., Cox, N. and Vincke, J., 

2010).  

Geïnternaliseerde homonegativiteit Een tweede interne stressor is 

geïnternaliseerde homonegativiteit. Zoals de term al doet vermoeden houdt 

geïnternaliseerde homonegativiteit in dat holebi’s de negatieve attitudes over 

homoseksualiteit, die in de maatschappij heersen, zich eigen maken (Mayfield, 2001). 

Het waarnemen/ondervinden van homonegativiteit en negatieve attitudes t.a.v. holebi’s 

in de samenleving leidt ertoe dat holebi’s deze negatieve gevoelens en attitudes in hun 

zelfbeeld opnemen (Mayfield, 2001). Geïnternaliseerde homonegativiteit zorgt geregeld 

voor een intrapsychisch conflict tussen enerzijds het ervaren van affectie en verlangens 

naar een persoon van hetzelfde geslacht en anderzijds de nood voelen om 

heteroseksueel te zijn (Herek, 2004). Dit intrapsychisch conflict kan leiden tot mentale 

stress (Herek, 2004). Wat betreft de geslachtsverschillen in het ervaren van 

geïnternaliseerde homonegativiteit zijn de uitkomsten verdeeld. Enerzijds vinden we 

bevestiging voor geslachtsverschillen. Uit Vlaams onderzoek (Dewaele, A., Vranken, J., 

Vinck, J., 2008), waar 1940 mannen met 977 vrouwen werden vergelijken, blijkt dat 

mannen meer geïnternaliseerde homonegativiteit ervaren. Anderzijds zien we dat in 

recent onderzoek (Versmissen, et.al., 2011) geen geslachtsverschillen kon detecteren. 

Zij maakte de vergelijking bij 2397 holebi’s waarvan een derde vrouwen waren. In deze 

masterproef zijn we geïnteresseerd of er bij holebi-jongeren al dan niet 

geslachtsverschillen te vinden zijn wat betreft het ervaren van geïnternaliseerde 

homonegativiteit. 

Bekijken we het verband van geïnternaliseerde homonegativiteit met 

zichtbaarheidsmanagement, dan leer recent onderzoek (Dewaele A. & Van Houtte M., 

2010 ; DiPlacido J., 1998 ; Chung B.Y., 2001) ons dat, bij zowel mannen als vrouwen, 

het aanwenden van een open zichtbaarheidsstrategie, in holebivriendelijke omgevingen, 

voor holebi’s leidt tot een verlanging van interne stressoren. Eerder gesloten zijn over 

de eigen geaardheid hangt daarintegen samen met meer mentale stress en 

geïnternaliseerde homonegativiteit. In wat volgt gaan we dieper in op dit verband. 
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Onderlinge verbanden Geïnternaliseerde homonegativiteit beïnvloedt het 

mentaal welbevinden op een negatieve manier (Meyer, 1994; 1998). Ook recent 

Amerikaans onderzoek kwam tot deze bevinding. Rosser en collega’s (2008) deden een 

onderzoek naar het verband tussen homoseksualiteit, geïnternaliseerde homonegativiteit 

en het mentaal welbevinden bij 422 homoseksuele mannen. Uit deze studie kwam naar 

voor dat geïnternaliseerde homonegativiteit, en niet de mate van homoseksualiteit, een 

reële predictor is voor (1) depressieve gevoelens bij homoseksuele mannen. Hoe sterker 

iemand geïnternaliseerde homonegatieve attitudes heeft, des te groter de kans dat deze 

persoon een depressie ontwikkelt. Geïnternaliseerde homonegativiteit bleek tevens sterk 

negatief gecorreleerd te zijn met de (2) subjectieve beoordeling van de seksuele 

gezondheid en seksuele identiteit. Hoe meer geïnternaliseerde homonegativiteit de 

participant ervaarde, des te groter de kans dat hij zijn seksualiteit/seksuele identiteit 

haatte, verworp of zag als een vloek. Ten slotte ging men het verband na tussen 

geïnternaliseerde homonegativiteit en (3) sociale integratie in de holebigemeenschap 

(lezen van homomagazines, bezoeken van holebibars, het kennen van holebi’s met aids, 

zich als holebi bekendmaken...). De onderzoekers vonden dat hoe meer een participant 

homonegatieve attitudes geïnternaliseerd had, hoe groter de kans was dat deze persoon 

zich meer geïsoleerd had van leeftijdsgenoten (Rosser B.R.S., Bockting W.O., Ross  

M.W., Miner M.H., & Coleman E, 2008).  

Ook Vanden Berghe (2010) legde, in een Vlaamse studie, het verband tussen 

geïnternaliseerde homonegativiteit en het mentaal welbevinden van holebi’s. Ze vonden 

dat hoe hoger men scoorde op geïnternaliseerde homonegativiteit, des te hoger de score 

was op het ervaren van depressieve gevoelens (mentale stress). Vooral vrouwen en 

jongeren onder de 21 scoorden hoger op het ervaren van depressieve gevoelens dan 

mannen en ouderen  (Vanden Berghe et al., 2010). 

Geïnternaliseerde homonegativiteit heeft dus een sterke invloed op het mentaal 

welbevinden van holebi’s. De negatieve attitudes ten aanzien van de eigen geaardheid 

kunnen meer bepaald zorgen voor meer mentale stress. Wat betreft de 

geslachtsverschillen besluiten we dat vrouwen voornamelijk kwetsbaarder zijn voor 

mentale stress. Mannen blijken eerder kwetsbaar te zijn voor geïnternaliseerde 

homonegativiteit, al bekomen niet alle studies resultaten in dezelfde lijn.  
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In deze studie onderzoeken we verder hoe geïnternaliseerde homonegativiteit 

zich verhoudt ten opzichte van het mentaal welbevinden bij holebi-jongeren. Bijkomstig 

bekijken we of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes in de hoeveelheid ervaren 

interne stressoren en of er verschillen zijn in de samenhang tussen beide stressoren. Wat 

de rol van zichtbaarheidsmanagement is binnen deze verbanden staat centraal binnen 

deze masterproef. 

 

Externe en interne stressoren: een blik op de verbanden 

 

In deze masterproef stellen we ons de vraag of en in welke mate discriminatie 

(algemeen en holebispecifiek) een impact heeft op geïnternaliseerde homonegativiteit 

en de hoeveelheid mentale stress die iemand ervaart en omgekeerd. Aan de hand van 

bestaand onderzoek trachten we hier een overzicht te geven van (1) de impact van 

discriminatie in het algemeen op de interne stressoren en (2) de impact van 

discriminatie omwille van gendernonconformiteit op de interne stressoren. 

Discriminatie & Mentale stress Een Amerikaanse studie bij 73 holebi’s 

(mannen en vrouwen) toonde het verband aan tussen discriminatie en mentale stress 

(Mays V.M., Cochrans D., 2001). Drie kwart van de holebi’s gaven aan al eens 

discriminatie te hebben ondervonden. Hun seksuele voorkeur werd geregeld gezien als 

de aanleiding voor deze discriminatie. De onderzoekers onderzochten het verband 

tussen discriminatie en mentale stress en vonden dat discriminatie een verband had met 

een hogere prevalentie van  psychologische problemen (dus meer mentale stress).  

Discriminatie & Geïnternaliseerde homonegativiteit Recent Vlaams 

onderzoek (Versmissen D., Dewaele A., Meier P., Van Houtte M., 2011) bekeek bij 

2793 holebi’s het verband tussen discriminatie en geïnternaliseerde homonegativiteit de 

voorbije zes maanden. Er was echter geen significant verband tussen algemene 

discriminatie en geïnternaliseerde homonegativiteit. 

Gendernonconformisme & Mentale stress Versmissen en collega’s vonden 

wel een verband tussen gendernonconformisme en mentale stress. Mannen en vrouwen 

die gesanctioneerd worden omdat ze zich niet conform hun geslacht kleden en gedragen 

hebben vaker te kampen met mentale stress in vergelijking met holebi’s die zich wel 

gender conform gedragen (Versmissen D., et.al., 2011). 
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Concluderend kunnen we stellen dat er in de literatuur verbanden gevonden 

worden binnen en tussen de verschillende soorten (minderheidsspecifieke) stressoren. 

Deze verbanden geven ons een beeld van de mogelijke impact van externe stressoren op 

het ervaren van mentale stress bij holebi’s. Deze verbanden kunnen een mogelijke 

verklaring bieden aan de hogere incidentie van psychologische/psychiatrische 

problemen bij holebi’s, in vergelijking met hetero’s. Holebi’s worden immers meer 

geconfronteerd met discriminatie in vergelijking met hetero’s. Tot op heden werd er 

weinig onderzoek gevoerd naar de impact van externe stressoren op geïnternaliseerde 

homonegativiteit. Deze masterproef poogt een aanzet te geven tot het vinden van een 

antwoord met betrekking tot deze interne stressor binnen een steekproef van holebi-

jongeren. 

 

Het verband tussen zichtbaarheidsmanagement en 

minderheidsstressoren 

 

De centrale vraag binnen deze masterproef is nu hoe de holebispecifieke 

copingstrategie “zichtbaarheidsmanagement” zich verhoudt ten opzichte van de 

minderheidsstressoren. Welke impact heeft deze speciale vorm van coping op de 

stressoren en welke impact hebben de stressoren op het al dan niet aannemen van een 

open houding over de eigen seksuele geaardheid? We bekijken hiervoor het verband 

tussen de geformuleerde stressoren en zichtbaarheidsmanagement.  

 

Zichtbaarheidsmanagement & Externe stressoren 

 

 Uit de beschrijving van zichtbaarheidsmanagement (Chung, 2001; Diplacido, 

1998; Dewaele A. & Van Houtte M., 2010) kunnen we verwachten dat discriminatie 

een bepalende invloed zal hebben op de mate waarin iemand zich al dan niet kenbaar 

maakt als holebi. Daarbij kunnen we ook aannemen dat mensen die open zijn over hun 

geaardheid meer geconfronteerd kunnen worden met discriminatie dan mensen die 

eerder gesloten zijn over hun homoseksuele gevoelens. 
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Discriminatie  Uit kwantitatief onderzoek naar dit verband (Versmissen et al., 

2011) vond men echter geen échte statistische significante verbanden (p = .06). Noch 

voor homo en biseksuele mannen, noch voor lesbische en biseksuele vrouwen vond men 

een statistisch significant verband tussen discriminatie en de mate waarin ze naar de 

omgeving toe duidelijk maken dat ze holebi zijn. Dit recente resultaat strookt dus niet 

met de verwachtingen.  

 

Zichtbaarheidsmanagement & Interne stressoren 

 

Mentale stress Versmissen en collega’s (2011) toonden aan dat er een 

relatie is tussen het hanteren van een gesloten zichtbaarheidsstrategie en een lager 

mentaal welbevinden (symptomen van depressie en het ervaren van suïcidegedachten). 

Zij vonden in hun studie dat holebi’s die in verschillende sociale situaties minder open 

zijn over hun seksuele identiteit meer psychologische problemen/mentale stress ervaren 

en bijgevolg een lager mentaal welbevinden hebben (Versmissen, et.al., 2011). 

Geïnternaliseerde homonegativiteit In de literatuur werd tot nog toe 

nooit het verband onderzocht tussen zichtbaarheidsmanagement en geïnternaliseerde 

homonegativiteit. In deze studie proberen we een eerste aanzet te geven om de 

verbanden tussen zichtbaarheidsmanagement en deze interne stressor bloot te leggen. 

Op basis van de definitie van geïnternaliseerde homonegativiteit (Mayfield, 2001) 

kunnen we verwachten dat er een negatief verband is tussen beide factoren. Iemand die 

negatief staat ten opzichte van zijn eigen geaardheid zal vermoedelijk niet erg open zijn 

over zijn seksuele voorkeur. Dit zijn echter louter veronderstellingen.  

 

Samenvattend kunnen we dus besluiten dat de literatuur ons leert dat 

zichtbaarheidsmanagement geassocieerd is met de interne stressor “mentale stress”. 

Tegen de verwachtingen in vinden we geen statistische evidentie voor het verband 

tussen zichtbaarheidsmanagement en discriminatie.  
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Zichtbaarheidsmanagement & Sociale ondersteuning 

 

Naast het open zijn over de eigen geaardheid om mentale stress te vermijden kan 

zichtbaarheidsmanagement voor holebi’s ook belangrijk zijn om sociale steun te 

zoeken. We bekijken wat de mogelijk invloed is van sociale ondersteuning op 

zichtbaarheidsmanagment en waarom we sociale ondersteuning implementeren in deze 

studie. 

Sociale ondersteuning Het zoeken van sociale ondersteuning omvat 

gedragingen als het zoeken van informatie, emotionele steun en concrete instrumentele 

hulp. Adolescenten zijn meer geneigd om te rade te gaan bij vrienden voor emotionele 

steun en hulp bij dagdagelijkse problemen. Ze zijn steeds minder geneigd hulp te vragen 

aan volwassenen (Zimmer-Gembeck & Locke, 2007).  

Het verband Zichzelf als holebi kenbaar maken (open zichtbaarheidstrategie) 

helpt om effectieve contacten te leggen met andere holebi’s. Zo maakt een bepaalde 

kledingstijl het voor holebi-jongeren gemakkelijker om elkaar te herkennen (Dewaele 

A. & Van Houtte M., 2010). Omgekeerd speelt sociale ondersteuning een rol met 

betrekking tot hoe holebi-jongeren aan zichtbaarheidsmanagement doen. Jongeren die 

zich ondersteunt voelen door hun omgeving gaan zich gemakkelijker outen (Dewaele A. 

& Van Houtte M., 2010).  

Controlevariabele Ondersteuning vinden in de omgeving helpt om met 

minderheidsstressoren om te gaan (Kertzner et al., 2009). Meer ondersteuning ervaren 

van familie, vrienden en de holebigemeenschap kan de effecten van interne en externe 

stessoren counteren en psychologische problemen tegengaan (Meyer, 2003). We 

controleren in ons onderzoek voor de mate van sociale ondersteuning die de 

respondenten aangeven te ervaren. Dit is belangrijk omdat het verschil tussen 

respondenten in het ervaren van sociale ondersteuning een vertekening kan geven van 

de onderzochte verbanden. 
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Huidig onderzoek: Twee hypothesen 

 

Doorheen deze literatuurstudie kwamen een paar hypothesen reeds naar boven. 

In deze conclusie zetten we alles nog eens op een rijtje en formuleren we de hypothesen 

die we finaal zullen onderzoeken binnen deze masterproef.  

 

Een overzicht 

Uit de literatuur vonden we een aantal verbanden tussen interne, externe 

stressoren en zichtbaarheidsmanagement:  

Ten eerste zagen we dat holebi’s die aangaven veel discriminatie te ervaren, ook 

meer mentale stress (lager mentaal welbevinden) ervaarden. Daarbij vonden we ook dat 

holebi’s die veel geïnternaliseerde homonegatieve attitudes hadden een lager mentaal 

welbevinden hebben. Hoge scores op zowel discriminatie als geïnternaliseerde 

homonegativiteit bleken dus een negatieve impact te hebben op het mentaal 

welbevinden van holebi’s. Onderling waren beide stressoren (discriminatie en 

geïnternaliseerde homonegativiteit) echter niet gecorreleerd. 

Ten tweede leerde de literatuur ons dat holebi’s die gendernonconform gedrag 

stellen meer blootgesteld zijn aan discriminatie. Het gesanctioneerd worden omwille 

van een te mannelijk (voor de vrouwen)/te vrouwelijk (voor de mannen) voorkomen had 

een significant verband met mentale stress. Holebi’s die gediscrimineerd worden omdat 

ze zich niet gedragen conform hun gender hebben dus een grotere kans op  een lager 

mentaal welbevinden.  

We zien dus dat de beide externe stressoren (algemene discriminatie en 

discriminatie omwille van gendernonconforme gedragingen) een impact hebben op het 

mentaal welbevinden van holebi’s. Ook de interne stressor geïnternaliseerde 

homonegativiteit had een invloed op het mentaal welbevinden van holebi’s. Kijken we 

naar de geslachtsverschillen dan zien we dat meisjes kwetsbaarder zijn voor een lager 

mentaal welbevinden, in vergelijking met jongens. 

Ten slotte stellen we vast dat ons centraal concept “zichtbaarheidsmanagement” 

ook een verband heeft met mentale stress. We zagen dat er een verband was tussen de 

mate waarin iemand gesloten is over zijn/haar seksuele voorkeur en het mentaal 

welbevinden. Mensen die gesloten waren hadden meer te kampen met een lager mentaal 
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welbevinden in vergelijking met mensen met een meer open zichtbaarheidsstrategie. We 

vinden echter geen geslachtsverschilllen. Meisjes scoren wel gemiddeld hoger dan 

jongens, maar dit verband was niet significant. 

 

Twee hypotheses 

 Na dit overzicht komen we uiteindelijk bij de twee hypothesen die we in deze 

masterproef zullen onderzoeken: 

 Hypothese 1 : Zichtbaarheidsmanagement gaat samen met het ervaren van 

interne stressoren. Een meer gesloten zichtbaarheidsmanagementsstrategie gaat samen 

met hogere scores op geïnternaliseerde homonegativiteit en hogere scores op het 

ervaren van algemene mentale stress bij holebi-jongeren. 

 Hypothese 2:  Er zijn verschillen in het ervaren van interne stressoren tussen 

jongens en meisjes. Daarbij aansluitend draagt zichtbaarheidmanagement op een 

verschillende manier bij tot het ervaren van interne stressoren bij deze jongens en 

meisjes.  

Om deze hypotheses te onderzoeken zullen we in deze masterproef gebruik maken van 

gestandaardiseerde vragenlijsten om de verschillende besproken concepten te bevragen. 

Vervolgens hanteren we het computerprogramma SPSS om de verkregen data statistisch 

te onderzoeken. 
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METHODOLOGIE 
 

Participanten 
 

 

De holebipopulatie is een verborgen populatie. De keuze die holebi’s hebben om 

hun seksuele voorkeur al dan niet kenbaar te maken, heeft tot gevolg dat een deel van de 

holebi-populatie verborgen blijft. Een perfect representatieve steekproef verkrijgen is in 

dit opzicht onmogelijk omwille van de onzichtbaarheid van de holebi-populatie en het 

ontbreken van een “holebiregister” in Vlaanderen (Vincke & Stevens, 1999). 

 

Hoe de holebipopulatie bereiken? 
 

Binnen deze studie hanteren we een methode zoals reeds in eerder kwantitatief 

onderzoek bij de holebipopulatie werd gebruikt (Vincke, Dewaele, Van den Berghe & 

Cox, 2006). We bespreken allereerst welke rekruteringskanalen en rekruteringsmiddelen 

we inzetten om een zo representatief mogelijke steekproef te bekomen (Vincke et al, 

2006). We maken gebruik van zowel rekruteringskanalen als –middelen om de 

holebipopulatie te informeren over de vragenlijst en hen aan te zetten de website te 

bezoeken en de vragenlijst in te vullen. 

Rekruteringskanaal  Rekruteringskanalen zijn fysieke of virtuele 

locaties via dewelke potentiële respondenten op de hoogte kunnen gebracht worden van 

de vragenlijst. We zullen een vragenlijst afnemen a.d.h.v. een vragenlijst op het (1) 

Internet. Het internet, als rekruteringskanaal, is interessant omdat bepaalde segmenten 

van de holebi-populatie erg actief zijn op het Internet (Wakeford, 2002). Ondanks de 

beperkingen die het internet met zich meebrengt (we bekomen een selectieve niet-

representatieve steekproef ten gevolge van zelfselectie) blijkt het internet een 

waardevolle methode te zijn om populaties te bereiken die anders moeilijk te bereiken 

zijn via de standaard methoden. Het gebruik van banners en pop-ups op holebi-

specifieke websites blijken doeltreffend te zijn om reclame te maken voor een 

vragenlijst (Vincke, 2006). De anonimiteit die samengaat met een internetvragenlijst 

zorgt ervoor dat jongeren die nog niet geout zijn ook in het onderzoek kunnen 
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betrokken worden. Ten slotte stelden Vincke en Stevens (1999) vast dat wanneer enkel 

en alleen papieren enquêtes worden gebruikt om holebi’s te rekruteren, dit vaak 

resulteert in een erg selecte steekproef van holebi’s die zich in het holebi-

verenigingsleven of in het commerciële holebi-milieu bewegen (Vincke & Stevens, 

1999). Naast het internet zijn er nog tal van andere rekruteringskanalen: (2) specifieke 

locaties zoals holebiclubs, -fuiven en –events kunnen benut worden om reclame te 

maken voor de vragenlijst. (3) Pers en media kunnen advertenties plaatsen. Zowel 

reguliere als holebispecifieke media zijn van belang om aan te schrijven (Vincke et 

al.,2006). (4) Ook de vragenlijst promoten bij (zowel reguliere als holebi-specifieke) 

organisaties en verenigingen kunnen holebi’s bewust maken van het huidige onderzoek 

en hen motiveren mee te werken. (5) Tenslotte kunnen onderzoekers gebruik maken van 

de sociale netwerken van de deelnemende respondenten. Via de “sneeuwbalmethode” 

(kennissen, vrienden en familie worden via via bereikt) kunnen onderzoekers sommige 

onzichtbare holebi’s eventueel ook bereiken  (Vincke et al., 2006). 

Rekruteringsmiddelen Rekruteringsmiddelen zijn fysieke of virtuele 

middelen die men verspreidt, tevens met het oog op het attent maken van respondenten 

op de vragenlijst. Verschillende rekruteringsmiddelen zetten onderzoekers in via 

bovenstaande rekruteringskanalen met het doel om zoveel mogelijk respondenten aan te 

trekken om de vragenlijst in te vullen (Vincke, 2006). Volgende middelen kunnen we 

inzetten: (1) Affiches drukken en verdelen over zowel holebispecifieke 

(holebiverenigingen en binnen het commerciële holebimilieu) als reguliere 

vrijetijdssectoren. (2) Banners en pop-ups zijn rekruteringsmiddelen die populair zijn op 

het Internet om reclame te maken. Een banner is een virtueel voorwerp dat is 

ingebouwd in een webpagina. Wanneer iemand op deze boodschap klikt, dan komt deze 

automatisch terecht op de site met de vragenlijst. Een pop-up is een nieuw klein venster 

dat verschijnt wanneer een bezoeker een item aanklikt of een bepaalde pagina oplaat of 

verlaat. Ook hier leidt de pop-up naar de website waar de vragenlijst te vinden is. Ook 

promotiemateriaal met de link van de website kunnen mensen bewust warm maken om 

aan het onderzoek deel te nemen.  

Hoe bereikte men de website? De respondenten kwamen op de website 

terecht vooral via de banners (41,5%) en de reguliere en holebispecifieke pers (33,8%). 

Mond aan mond reclame (via vrienden, kennissen en familie) zorgde ervoor dat 12% 



22 
 

van de respondenten de site bezochten. De overige 11,5% bereikten we via het holebi-

verenigingsleven, affiches, chat en internetfora, holebi-bijeenkomsten, mailings en via 

zijn/haar werk- of schoolomgeving. Deze gegevens zijn gebaseerd op de volledige 

steekproef (N = 2397).  

 

Sociodemografie 
 

 De sociodemografische gegevens worden hier weergegeven. De volledige 

steekproef bestaat uit 2397 holebi’s (van 13 tot 92 jaar), wij selecteren uit deze 

steekproef enkel de jongeren. In wat volgt zullen we deze geselecteerde steekproef 

bespreken. 

Leeftijd  Enkel de respondenten met een leeftijd tussen 13 en 25 jaar zullen 

in ons onderzoek worden geïmplementeerd. Onze steekproef bestaat uit 627 jongeren 

met een leeftijd  tussen 13 jaar en 25 jaar. De gemiddelde leeftijd is 21,28 jaar (SD = 

2,48). De leeftijdscategorie 20-22 jaar is met 40% van de totale steekproef de best 

gerepresenteerde leeftijd in onze steekproef. 

Leeftijd 
 

N % 

13-16 jaar 25 4 
17-19 jaar 127 20,2 
20-22 jaar 252 40,2 
23-25 jaar 223 35,6 

Totaal 627 100 
 

Geslacht  Onze steekproef bestaat uit 270 vrouwen (43,3 %) en 354 mannen 

(56,7 %), 3 jongeren benoemden zichzelf als “anders”. Deze drie jongeren werden niet 

opgenomen in de analyses.  

Zelfbenoeming De steekproef bestaat uit 416 respondenten die zichzelf als 

homo of lesbisch benoemen. Deze categorie omvat 2/3 van de totale steekproef. 61 

respondenten benoemen zichzelf als biseksueel. Kijken we naar de verdeling bij de 

mannen en de vrouwen apart, dan zien we dat de verdeling bij de vrouwen meer 

gespreid is over de verschillende categorieën heen. Daar waar bij de mannen 3/4 van de 

respondenten aangeven homo te zijn, zien we bij de vrouwen dat slecht 55% zichzelf 

uitsluitend als lesbisch omschrijft. 
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Zelfbenoeming 
 

Vrouwen % Mannen % N % 

Homo/lesbisch  150 55,6 264 74,6 416 66,3 
Meer 

homo/lesbisch dan 
hetero 

56 20,7 53 15 109 17,4 

Biseksueel 36 13,3 24 6,8 61 9,7 
Meer hetero dan 
homo/lesbisch 

28 
 

10,4 13 3,7 41 6,5 

 

Opleiding Driekwart van de respondenten zijn studenten. Aangezien de 

meeste respondenten (89%) ouder zijn dan 18 kunnen we vermoeden dat het merendeel 

van de respondenten hoger (niet-) universitair onderwijs volgt. Er is in onze steekproef 

dus een over- representatie van studenten. 

 

Opleiding 
 

Vrouwen % Mannen % N % 

Student  209 77,4 265 74,9 477 76,1 

Lager secundair 4 1,5 6 1,7 10 1,6 

Hoger secundair 21 7,8 29 8,2 50 8,0 

Hoger niet-
universitair 

17 
 

6,3 24 6,8 41 6,5 

Universitair 15 5,6 26 7,3 41 6,5 
 

 

Meetinstrumenten 
 

Om de vooropgestelde hypothesen te kunnen onderzoeken bevragen we 

verschillende concepten. Allereerst vragen we de respondenten naar hun demografische 

gegevens zoals ‘leeftijd’, ‘geslacht’ en ‘opleiding’. Vervolgens bevragen we de seksuele 

identiteit van de jongeren om een onderscheid te kunnen maken tussen individuen die 

zichzelf als holebi en anderen die zichtzelf als hetero beschrijven. Daarna volgen een 

aantal gestandaardiseerde vragenlijsten die ons informatie geven over de externe 

stressoren: waargenomen discriminatie en genderdiscriminatie, 

zichtbaarheidsmanagement, de interne stressoren: geïnternaliseerde homonegativiteit en 

mentale stress en tenslotte sociale ondersteuning.  
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Seksuele identiteit: Zelfbenoeming 
 

Om te bevragen welke benaming de respondenten gebruiken om hun seksuele 

voorkeur te benoemen gebruiken we de Kinsey continuümschaal (Kinsey, A.C. 

Pomeroy Wardell B. & Martin Clyde E., 1948;1957). De respondenten worden 

gevraagd uit vijf mogelijkheden te kiezen (“Heteroseksueel”, “Meer hetero dan 

homoseksueel/lesbisch”, “Biseksueel”, “Meer homoseksueel/lesbisch dan hetero”, 

“Homoseksueel/lesbisch”). Het voordeel van het gebruik van deze continuümschaal is 

dat deze schaal een strikt onderscheid tussen heteroseksueel en homoseksueel vermijdt. 

Holebi’s hebben de mogelijkheid nuance aan te brengen in het benoemen van hun 

geaardheid. 

 

Externe stressoren: Discriminatie en Genderisme 
 

Waargenomen discriminatie Om de waargenomen discriminatie te meten 

gebruiken we de 10-item discriminatieschaal van Williams en collega’s (Williams  

D.R., Yu Y., Jackson J.S. & Anderson N.B., 1997). De respondenten werden gevraagd 

hoe vaak ze de laatste zes maanden onrechtvaardig behandeld werden op basis van een 

persoonlijk kenmerk.  

De respondenten antwoorden op een 7-punten Likert schaal (nooit, een 

uitzonderlijke keer, ongeveer één keer per maand, meerdere keren per maand, ongeveer 

één keer per week, meerdere keren per week, dagelijks). Hoge scores op de 

discriminatieschaal geven aan dat de respondent veel discriminatie ondervindt. Voor 

elke respondent berekenen we de somscore, deze score kan variëren tussen de 

minimumscore 0 en een maximumscore van 42 (gemiddelde = 6,18, SD = 6,94). De 

interne consistentie van deze schaal is .87.  
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Waargenomen gender discriminatie In welke mate holebi’s discriminatie 

ervaren omwille van gendernonconform gedrag gaan we na aan de hand van twee 

vragen (Schoonacker, 2009). We stellen de respondenten (zowel de mannen als de 

vrouwen) volgende twee vragen:   

1. Kreeg je ooit (of nog steeds) te maken met negatieve reacties omdat je te 

jongensachtig/mannelijk was (of bent)?      

2. Kreeg je ooit (of nog steeds) te maken met negatieve reacties omdat je te 

meisjesachtig/vrouwelijk was (of bent)? 

De respondenten antwoorden hoe vaak ze te maken kregen met discriminatie 

omwille van gendernonconformiteit op een 5-punten Likertschaal (nooit, zelden, soms, 

vaak, zeer vaak). Een hoge score op de vragen betekent dat de respondent vaak gender 

discriminatie ervaart.  Voor elke respondent bekijken we de score op beide vragen apart. 

De scores van de eerste vraag kunnen variëren tussen de minimumscore van 0 en de 

maximumscore van 4 (gemiddelde = .56, SD = .85). De scores van de tweede vraag  

kunnen variëren tussen de minimumscore van 0 en de maximumscore van 3 

(gemiddelde = .70, SD = .90). 

 

Interne stressoren: Geïnternaliseerde homonegativiteit en Mentale stress 
 

Geïnternaliseerde homonegativiteit Om de geïnternaliseerde 

homonegativiteit te meten gebruiken we de ingekorte versie van de Internalized Homo 

Negativity Inventory (IHNI schaal) (Mayfield, 2001). Deze schaal bevat 9 items die 

peilen naar de eigen attitutes ten aanzien van homoseksualiteit. De respondenten werden 

gevraagd in welke mate ze akkoord gaan met de 9 items. Zij antwoorden op een 5-

punten Likertschaal (helemaal oneens, eerder oneens, noch eens noch oneens, eerder 

eens, helemaal eens). Hoge scores op de de IHNI indiceert grotere geïnternaliseerde 

homonegativiteit. Voor elke respondent berekenen we de somscore, deze score kan 

variëren tussen de minimumscore 4 en een maximumscore van 27 (gemiddelde = 12,05, 

SD =  4,27). De interne consistentie van de schaal is .77. Een Square Root 

Transformation werd toegepast op de afhankelijke variabele “geïnternaliseerde 

homonegativiteit” vooraleer we de analyses uitvoerden om vertekeningen ten gevolge 

van de verdeling te vermijden (voor de transformatie: skewness = .56, kurtosis = .32). 
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Mentale stress Om de algemene mentale stress te meten gebruiken we de 

5-item mental health scale (MHI-5). Deze MHI-5 is samengesteld uit de 5 items die de 

somscores op de 38-item Mental Health Inventory het beste konden voorspellen. Deze 

schaal bevat een of meerdere items die peilen naar de 4 dimensie van mentale 

gezondheid (angst, depressie, verlies van gedrags –of emotionele controle en 

psychologisch welzijn), geselecteerd op basis van factoranalytische studies van de 

volledige MHI (Ware & Sherbourne, 1992). De respondenten werden gevraagd hoe 

vaak ze in de voorbije 4 weken zich nerveus, kalm, slecht, depressief en blij hadden 

gevoeld. Zij antwoordden op een 6-punten Likertschaal (nooit, zelden, soms, vaak, 

meestal, voortdurend). Hoge scores op de MHI-5 betekent meer mentale stress. Voor 

elke respondent berekenen we de somscore, deze score kan variëren tussen de 

minimumscore 0 en een maximumscore van 23 (gemiddelde = 9,23 , SD =  4,34). De 

interne consistentie van deze schaal is .87. Een Square Root Transformation werd 

toegepast op de afhankelijke variabele “mentale” vooraleer we de analyses uitvoerden 

om vertekeningen ten gevolge van de verdeling te vermijden (voor de transformatie: 

skewness = .53, kurtosis = -.06). 

 

Zichtbaarheidsmanagement 
 

Om zichtbaarheidsmanagement te meten gebruiken we de recent ontwikkelde 

Visibility Management Scale van Lasser (2010), deze schaal peilt naar de openheid van 

de respondenten over hun homoseksuele geaardheid. De schaal die wij gebruiken is een 

verkorte versie, onze schaal bestaat uit 14 items, van deze Visibility Management Scale. 

De respondenten werd gevraagd of ze al dan niet akkoord gingen met de aangeboden 

stelling. Zij antwoorden op een 6-punten Likertschaal (helemaal niet akkoord, niet 

akkoord, eerder niet akkoord, eerder wel akkoord, akkoord, helemaal wel akkoord). 

Hoge scores op de schaal verwijst naar een meer open houding van de respondenten 

over hun seksuele voorkeur. Voor elke respondent berekenen we de somscore, deze 

score kan variëren tussen de minimumscore 1 en een maximumscore van 69 

(gemiddelde = 37,90 , SD =  11,93). De interne consistentie van deze schaal is .87.  
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Sociale ondersteuning 
 

Om de perceptie van de sociale ondersteuning die holebi’s ervaren te bevragen 

gebruiken we een vragenlijst die werd ontwikkeld door Agneessens, Waege, & Lievens 

(2006). Deze vragenlijst bevat items die de ervaren sociale ondersteuning bevraagt op 

drie dimensies: instrumentele hulp, kameraadschap en emotionele ondersteuning. De 

respondenten werden gevraagd of ze al dan niet akkoord gingen met vijf stellingen (bv. 

Wanneer ik me alleen voel, zijn er meerdere personen waarbij ik terecht kan, Wanneer 

ik ziek ben zijn er mensen om me te helpen). Zij antwoorden op een 7-punten 

Likertschaal van volledig oneens naar volledig eens. Hoge scores op deze schaal 

betekent dat de respondent het gevoel heeft een goede ondersteuning te krijgen van 

vrienden, kennissen en familie. Voor elke respondent berekenen we de somscore, deze 

score kan variëren tussen de minimumscore 0 en een maximumscore van 30 

(gemiddelde = 21,19 , SD =  6,89). De interne consistentie van deze schaal is .84.  

 

Statistische analyses 
 

Voor alle statistische analyses die we uitvoeren in deze masterproef maken we 

gebruik van het computerprogramma SPSS. Vier afzonderlijke stapsgewijze 

hiërarchische regressie-analyses worden uitgevoerd om de directe verbanden na te gaan 

van de demografische variabelen, opleiding, de ervaring van algemene discriminatie en 

de ervaring van discriminatie omwille van gendernonconforme gedragingen, 

zichtbaarheidsmanagement, en sociale ondersteuning met de interne stressoren. De 

afhankelijke variabelen waren geïnternaliseerde homonegativiteit (i.e. de 

holebispecifieke interne stressor) en mentale stress (i.e. een niet-holebispecifieke interne 

stressor).  

We voeren de afzonderlijke regressie-analyses uit voor mannen en vrouwen. Dit 

is noodzakelijk omdat we veronderstellen dat het “gesanctioneerd worden omwille van 

gendernonconform gedrag” (anders voor mannen en vrouwen) gerelateerd kan zijn aan 

zichtbaarheidsmanagement en zo indirect kan samenhangen met het ervaren van interne 

stressoren. Daarbij veronderstellen we dat de geslachtsverschillen in het ervaren van 

discriminatie en het aanwenden van zichtbaarheidsstrategieën mogelijks een verklaring 
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kunnen zijn voor de verschillen m.b.t. de mentale gezondheid tussen enerzijds lesbische 

en biseksuele vrouwen en anderzijds homoseksuele en biseksuele mannen.  

Een eerste model in onze stapsgewijze hiërarchische regressie analyse bevat 

enkel de demografische variabelen (i.e. de controle variabelen): leeftijd, zelfbenoeming 

en opleiding. We gebruiken dummy-variabelen voor de variabele “zelfbenoeming”, 

“homo/lesbisch” gebruiken we als referentiecategorie. Eén dummie verwijst naar “meer 

homo/lesbisch dan hetero”, één naar “biseksueel”, en de laatste naar “meer hetero dan 

homo/lesbische”. We gebruiken dummy-variabelen voor de variabele “opleiding”, met 

“universitaire opleiding” als referentiecategorie. Eén dummy verwijst naar “hoger niet-

universitaire opleiding”, één dummie verwijst naar “hoger secundair”, één vewijst naar 

“lager secundair” en de laatste dummie verwijst naar “student”. In ons tweede model 

voegen we de variabelen toe die de externe stressoren meten (i.e. ervaringen van 

algemene discriminatie en ervaringen van het gesanctioneerd worden omwille van 

gendernonconformiteit). Zichtbaarheidsmanagement zou een mediërende factor kunnen 

zijn in de relatie tussen externe en interne stressoren. Om deze reden voegen we 

zichtbaarheidsmanagement toe in het derde model. Aangezien sociale ondersteuning de 

relatie tussen zichtbaarheidsmanagement en de interne stressoren kan mediëren, voegen 

we sociale steun toe in het vierde model of vijfde model van onze stapsgewijze 

hiërarchische regressie-analyse, wanneer we respectievelijk geïnternaliseerde 

homonegativiteit of mentale stress als uitkomstvariabele selecteren. Wanneer we 

tenslotte mentale stress als uitkomstvariabele gebruiken, voegen we geïnternaliseerde 

homonegativiteit toe in het vijfde model. Geïnternaliseerde homonegativiteit kan 

immers de relatie tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress mediëren. 

Door gebruik te maken van een stapsgewijs model, zijn we in staat om te 

analyseren of zichtbaarheidsmanagement gerelateerd is aan het ervaren van interne 

stressoren (i.e. om onze eerste hypothese te toetsen), of zichtbaarheidsmanagement de 

relatie tussen externe en interne stressoren medieert, en tot slot, of geïnternaliseerde 

homonegativiteit en sociale ondersteuning de relatie tussen zichtbaarheidsmanagement 

en de interne stressoren medieert. Onze tweede hypothese toetsen we door aparte 

analyses uit te voeren voor mannen en vrouwen, we doen dit om de verschillen en 

gelijkenissen in de relatie tussen zichtbaarheidsmanagement en de ervaring van externe 

en interne stressoren tussen mannen en vrouwen te kunnen onthullen. 
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RESULTATEN 
 

Beschrijvende Statistiek 
 

Beschrijvende statistieken en verschilscores 
 

De frequenties, de gemiddelde waarden en de range van zowel de afhankelijke 

als de onafhankelijke variabelen hebben we gebundeld in Tabel 1. In deze tabel 

rapporteren we tevens de totaalscores en de scores voor de mannen en de vrouwen 

apart.  

Aan de hand van t- en χ2-testen berekenden we vervolgens de verschilscores 

van de gemiddelde scores tussen de mannen en de vrouwen. We zien dat er verschillen 

zijn tussen jongens en meisjes voor externe stressoren (gesanctioneerd worden omwille 

van gendernonconforme gedragingen), zichtbaarheidsmanagement en de interne 

stressoren geïnternaliseerde homonegativiteit en mentale stress.  

Externe stressoren Wat betreft de externe stressoren zien we een verschil tussen 

jongens en meisjes in de mate waarin ze discriminatie ervaren omwille van een te 

mannelijk/vrouwelijk voorkomen. Meisjes ervaren significant meer discriminatie omdat 

ze zich te mannelijk gedragen. Jongens daarentegen rapporteren meer discriminatie te 

ondervinden omwille van een te vrouwelijk voorkomen.  

Zichtbaarheidsmanagement Ook de mate waarin de jongeren open zijn over hun 

seksuele voorkeur (zichtbaarheidsmanagement) is verschillend tussen jongens en 

meisjes. Meisjes blijken een significant hogere score te hebben op 

zichtbaarheidsmanagement en dus meer open te zijn over hun seksuele voorkeur, in 

vergelijking met de jongens.  

Interne stressoren Kijken we ten slotte naar de afhankelijke variabele 

geïnternaliseerde homonegativiteit, dan zien we dat jongens een significant hogere score 

hebben. Jongens rapporteren dus meer geïnternaliseerde homonegativiteit in 

vergelijking met meisjes. Ook voor de variabele ‘mentale stress’ vinden we een 

significant geslachtsverschil, meisje rapporteren meer mentale stress dan jongens. 
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Tabel 1 

Descriptieve statistieken voor de Afhankelijke en Onafhankelijke Variabelen: 
Frequenties (%), Gemiddelden (Gem.), Standaard Deviaties (SD), Range en de 
resultaten van de T- en Χ2-testen die een vergelijking maken tussen Mannen en 
Vrouwen. 

 

Bemerk: * p < .05.  ** p < .01. *** p < 001. 

 

 

 Totaal   Mannen  Vrouwen   
VARIABELEN GEM./% SD RANGE GEM./% SD GEM./% SD Verschil 

scores 
 

Leeftijd 21,28 
(N =627) 

2,48 12 21,34 
(N=354) 

2,49 21,21 
(N=270) 

2,49 .50  t=.669 

Zelfbenoeming 100% 
(N=627) 

  100% 
(N=354) 

 100% 
(N=270 ) 

 Χ
2= 

28,572***  

Homo/lesbisch 66,3% 
(N=416) 

  74,6% 
(N=264) 

 55,6% 
(N=150) 

  

Meer homo/lesbisch  17,4% 
(N=109) 

  15% 
(N=53) 

 20,7% 
(N=56) 

  

Biseksueel  9,7% 
(N=61) 

  6,8% 
(N=24) 

 13,3% 
(N=36) 

  

Meer hetero 6,5% 
(N=41) 

  3,7% 
(N=13) 

 10,4% 
(N=28) 

  

Opleiding 100% 
(N=619) 

  100% 
(N=354) 

 100% 
(N=266) 

 Χ
2=      

1,007 
Student 76,1% 

(N=477) 
  74,9% 

(N=265) 
 77,4% 

(N=209) 
  

Lager secundair 1,6% 
(N=10) 

  1,7% 
(N=6) 

 1,5% 
(N=4) 

  

Hoger secundair 8,0% 
(N=50) 

  8,2% 
(N=29) 

 7,8% 
(N=21) 

  

Hoger niet-universitair 6,5% 
(N=41) 

  6,8% 
(N=24) 

 6,3% 
(N=17) 

  

Universitair 6,5% 
(N=41) 

  7,3% 
(N=26) 

 5,6% 
(N=15) 

  

Discriminatie  6,18 
(N=532) 

6,94 42 6,27 
(N=294) 

7,11 6,07 
(N=235) 

6,74 .715 
t=.318 

Te mannelijk 0,56 
(N=512) 

0,85 4 0,19 
(N=288)  

0,451 1,04 
(N=222) 

0,993 .000*** 
t=-12,882 

Te vrouwelijk  0,70 
(N=512) 

0,90 3 1,03 
(N=288) 

0,944 0,25 
(N=222) 

0,594 .000*** 
t=10,812 

Zichtbaarheidsman. 37,90 
(N=513) 

11,93 68 36,91 
(N=288) 

12,47 39,07 
(N=223) 

11,10 .043* 
t=-2,030 

Sociale ondersteuning 21,19 
(N=523) 

6,88 30 21,33 
(N=292) 

6,88 21,20 
(N=228) 

6,88 .953 
t=0,058 

Geïnternali- 
seerde homoneg. 

11,60 
(N=566) 

6,02 34 12,15 
(N=317) 

6,29 10,98 
(N=246) 

5,57 .043* 
t=2,028 

Mentale stress 9,23 
(N=604) 

4,23 23 8,76 
(N=338) 

4,26 9,81 
(N=263) 

4,40 .003** 
t=-2,974 
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Verklarende Statistiek: 4 Analyses 
 

  Om de directe effecten van de demografische gegevens, opleiding, de externe 

stressoren (algemene discriminatie en discriminatie omwille van gender 

nonconformiteit), zichtbaarheidsmanagement en sociale ondersteuning op de interne 

stressoren (geïnternaliseerde homonegativiteit en mentale stress) te onderzoeken voeren 

we een stapsgewijze hiërarchische regressie-analyse uit (Aiken & West, 1986). Omdat 

we willen nagaan of de mediërende rol van zichtbaarheidsmanagement anders is bij 

jongens en meisjes, voerden we de analyses voor zowel de afhankelijke variabele 

‘geïnternaliseerde homonegativiteit’ als ‘mentale stress’ voor jongens en meisjes 

afzonderlijk uit. In totaal voerden we dus vier analyses uit. In wat volgt hebben we 

allereerst aandacht voor de interne stressor geïnternaliseerde homonegativiteit bij de 

beide geslachten. Daarna focussen we op mentale stress, uiteraard ook bij zowel de 

jongens als de meisjes. 

 

Geïnternaliseerde homonegativiteit 
 

 Jongens/Mannen Zoals we hadden vooropgesteld in onze eerste hypothese, 

zien we een sterk significant verband tussen zichtbaarheidsmanagement en 

geïnternaliseerde homonegativiteit (β = -.66, p < .001), wanneer we controleren voor de 

demografische variabelen en seksuele oriëntatie (model 4) bij mannen (zie tabel 2). 

Voor homoseksuele en biseksuele mannen, is een open zichtbaarheidsstrategie 

gerelateerd aan minder geïnternaliseerde homonegativiteit.  De relatie tussen 

zelfbenoeming (“meer homo dan hetero” en “meer hetero dan homo”) en 

geïnternaliseerde homonegativiteit verdwijnt wanneer we zichtbaarheidsmanagement en 

sociale ondersteuning toevoegen aan het model (model 4, resp. β = .03 , p > .05 , β = -

.02 , p > .05). Bij mannen is de relatie tussen zelfbenoeming en geïnternaliseerde 

homonegativiteit dus gemedieërd door zichtbaarheidsmanagement en sociale 

ondersteuning. De perceptie van discriminatie omwille van gendernonconforme 

gedragingen (model 2) is initieel niet gerelateerd aan geïnternaliseerde 

homonegativiteit. Voegen we zichtbaarheidsmanagement toe aan de analyse (model 3), 
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vinden we een relatief zwak, doch significant verband tussen de ervaring gesanctioneerd 

te worden omwille van een te vrouwelijk voorkomen en geïnternaliseerde 

homonegativiteit (β = .10 , p < .05). Zichtbaarheidsmanagement onderdrukt dus de 

relatie tussen gendernonconforme discriminatie en geïnternaliseerde homonegativiteit. 

Tabel 2 toont ons dat wanneer we alle variabelen in de regressie-analyse hebben 

gevoegd, deze variabelen in staat zijn 50 % van de variantie te verklaren van de totale 

variantie van geïnternaliseerde homonegativiteit. 

Tabel 2 

De impact van Externe stressoren, Zichtbaarheidsmanagement en sociale 
ondersteuning op de Interne stressor Geïnternaliseerde homonegativiteit bij Mannen: 
Gestandaardiseerde Beta’s en Verklaarde Variantie 

 

Bemerk: * p < .05.  ** p < .01. *** p < .001. 

  

 

 

 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
     

Leeftijd -.01 .02 .03 .03 
Meer homo/lesbisch (D1)    .22***      .22*** .03 .03 

Biseksueel (D2) .11* .11 -.04 -.03 
Meer hetero (D3)    .18**    .18** -.03 -.02 

Hoger niet-universitair (D1) -.14 -.14 -.11 -.11* 
Hoger secundair (D2) -.14 -.14 -.08 -.08 
Lager secundair (D3) -.07 -.08 -.01 -.02 

Student (D4) 
 

-.03 -.03 -.04 -.04 

Discriminatie  .04 -.02 -.03 
Te mannelijk  -.04 .01 .01 

Te vrouwelijk 
 

 .08  .10*  .10* 

Zichtbaarheidsmanagement 
 

       -.68***      -.66*** 

Sociale ondersteuning 
 

   -.05 

R2 .12*** .13*** .50*** .50*** 
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Meisjes/Vrouwen Dezelfde analyse deden we bij de vrouwen. Ook bij hen 

zien we onze eerste hypothese bevestigd. Model 4 toont ons een sterk significant 

verband tussen zichtbaarheidsmanagement en geïnternaliseerde homonegativiteit (β = -

.72, p < .001), wanneer we controleren voor de demografische variabelen en seksuele 

oriëntatie bij vrouwen (zie tabel 3). Voor lesbisch en biseksuele vrouwen, is een open 

zichtbaarheidsstrategie gerelateerd aan minder geïnternaliseerde homonegativiteit. De 

relatie tussen zelfbenoeming (“meer lesbisch dan hetero”) en geïnternaliseerde 

homonegativiteit verdwijnt wanneer we zichtbaarheidsmanagement en sociale 

ondersteuning toevoegen aan het model (model 4, β = .04 , p > .05). Bij vrouwen is de 

relatie tussen dit type zelfbenoeming en geïnternaliseerde homonegativiteit dus 

gemedieërd door zichtbaarheidsmanagement en sociale ondersteuning. Een andere 

zelfbenoemingscategorie “meer hetero dan lesbisch” (model 2) is initieel niet 

gerelateerd aan geïnternaliseerde homonegativiteit. Voegen we 

zichtbaarheidsmanagement toe aan de analyse (model 3), vinden we significant 

verbanden tussen dit type zelfbenoeming en geïnternaliseerde homonegativiteit (β = -.17 

, p < .01). Zichtbaarheidsmanagement onderdrukt dus de relatie tussen de 

zelfbenoeming “meer hetero dan lesbisch” en geïnternaliseerde homonegativiteit. 

Zichtbaarheidsmanagement onderdrukt tevens de relatie tussen opleidingsniveau (hoger 

niet-universitair en hoger secundair) en geïnternaliseerde homonegativiteit. Daar waar 

beide opleidingsniveau initieel geen verband hadden met geïnternaliseerde 

homonegativiteit, vinden we significante verbanden (model 3, resp. , β = -.13 , p < .05 

en β = -.18 , p < .01) na toevoeging van zichtbaarheidsmanagement, tussen beide 

opleidingniveau’s en geïnternaliseerde homonegativiteit. Tabel 3 toont ons dat wanneer 

we alle variabelen in de regressie-analyse hebben gevoegd, deze variabelen in staat zijn 

53 % van de variantie te verklaren van de totale variantie van geïnternaliseerde 

homonegativiteit. 
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Tabel 3 

De impact van Externe stressoren, Zichtbaarheidsmanagement en sociale 
ondersteuning op de Interne stressor Geïnternaliseerde homonegativiteit bij Vrouwen: 
Gestandaardiseerde Beta’s en Verklaarde Variantie 

 

Bemerk: * p < .05.  ** p < .01. *** p < .001. 

 

Mentale stress 
 

 Jongens/Mannen Zoals verwacht, zien we een sterk significant verband 

tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress (β = -.24, p < .001), wanneer we 

controleren voor de demografische variabelen en seksuele oriëntatie (model 3) bij 

mannen (zie tabel 4). Voor homoseksuele en biseksuele mannen, is een open 

zichtbaarheidsstrategie gerelateerd aan minder mentale stress. De relatie tussen 

zichtbaarheidsmanagement en mentale stress valt weg wanneer we geïnternaliseerde 

homonegativiteit toevoegen aan het model (model 4, β = -.11 , p > .05). Bij mannen is 

de relatie tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress dus gemedieërd door 

geïnternaliseerde homonegativiteit. De perceptie van algemene discriminatie (model 2, 

β = .25 , p < .001) en discriminatie omwille van gendernonconforme gedragingen 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
     

Leeftijd .14 .17* .09 .09 
Meer homo/lesbisch (D1) .27*** .15*** .04 .04 

Biseksueel (D2) .09 .10 -.10 -.09 
Meer hetero (D3) .12 .14 -.17** -.16** 

Hoger niet-universitair (D1) -.01 -.02 -.13* -.14* 
Hoger secundair (D2) -.12 -.14 -.18** -.19** 
Lager secundair (D3) -.11 -.12 -.19 -.09 

Student (D4) 
 

-.02 -.03 -.16 -.16 

Discriminatie  .08 .09 .08 
Te mannelijk  .08 .002 .002 

Te vrouwelijk 
 

 -.01 .07 .07 

Zichtbaarheidsmanagement 
 

  -.74*** -.72*** 

Sociale ondersteuning 
 

   -.07 

R2 .12*** .13** .53*** .53*** 
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(model 2, β = .16 , p < .05)  hebben doorheen de hele analyse een significant verband 

met mentale stress. Voor homoseksuele en biseksuele mannen, zijn hoge scores op 

beide vormen van discriminatie gerelateerd aan hoge scores van mentale stress. Tabel 4 

toont ons dat wanneer we alle variabelen in de regressie-analyse hebben gevoegd, deze 

variabelen in staat zijn 24 % te verklaren van de totale variantie van mentale stress bij 

mannen. 

Tabel 4 

De impact van Externe stressoren, Zichtbaarheidsmanagement, Sociale Ondersteuning 
en Geïnternaliseerde Homonegativiteit op de Interne stressor Mentale Stress bij 
Mannen: Gestandardiseerde Beta’s en Verklaarde Variantie 

 

Bemerk: * p < .05.  ** p < .01. *** p < .001. 

 

  

 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
      

Leeftijd -.09 .02 .03 .02 .04 
Meer homo/lesbisch (D1)  .01   .002 -.06 -.07 -.07 

Biseksueel (D2) .07 .07 .01 .02 .04 
Meer hetero (D3)  -.05  -.05 .12 -.11 -.08 

Hoger niet-universitair (D1) .03 .04 .05 .08 .06 
Hoger secundair (D2) .05 .04 .06 .07 .07 
Lager secundair (D3) .08 .06 .08 .08 .03 

Student (D4) 
 

.05 .05 .05 .06 .03 

Discriminatie        .25***       .23***      .23***     .19** 
Te mannelijk  .00 .02         .01 .02 

Te vrouwelijk 
 

   .16*     .17** .15*  .14* 

Zichtbaarheidsmanagement 
 

         -.24*** -.11 -.02 

Geïnternaliseerde homoneg. 
 

   .19* .17* 

Sociale ondersteuning 
 

        -.26*** 

R2 .02 .12*** .17*** .19*** .24*** 
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Meisjes/Vrouwen    Ook bij de vrouwen zien we, zoals we hadden vooropgesteld, een 

sterk significant verband tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress (β = -.22, 

p < .001), wanneer we controleren voor de demografische variabelen en seksuele 

oriëntatie (model 3) bij de vrouwen (zie tabel 5). Voor lesbische en biseksuele vrouwen, 

is een open zichtbaarheidsstrategie gerelateerd aan minder mentale stress. De relatie 

tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress valt weg wanneer we sociale 

ondersteuning toevoegen aan het model (model 5, β = -.18 , p > .05). Bij vrouwen is de 

relatie tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress dus gemedieërd door sociale 

ondersteuning. De perceptie van algemene discriminatie (model 2, β = .25 , p < .001) 

heeft doorheen de hele analyse een significant verband met mentale stress. Voor 

lesbisch en biseksuele vrouwen, is een hoge score op het ervaren van discriminatie 

gerelateerd aan meer mentale stress. Anders dan bij de mannen, vinden we geen 

verband tussen discriminatie omwille van gendernonconforme gedragingen en mentale 

stress. Tabel 5 toont ons dat wanneer we alle variabelen in de regressie-analyse hebben 

gevoegd, deze variabelen in staat zijn 22 % te verklaren van de totale variantie van 

mentale stress bij vrouwen.  
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Tabel 5 

De impact van Externe stressoren, Zichtbaarheidsmanagement, Sociale Ondersteuning 
en Geïnternaliseerde Homonegativiteit op de Interne stressor Mentale Stress bij 
Vrouwen: Gestandardiseerde Beta’s en Verklaarde Variantie 

 

Bemerk: * p < .05.  ** p < .01. *** p < .001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
      

Leeftijd -.05 .02 -.01 -.01 -.001 
Meer homo/lesbisch (D1)    .20**   .16* .10 .10 .12 

Biseksueel (D2) .09           .07 .02 .02 .06 
Meer hetero (D3)   .001  .01 -.08 -.08 -.04 

Hoger niet-universitair (D1) -.02 -.05 -.09 -.09 -.10 
Hoger secundair (D2) .03 -.01 -.03 -.03 -.08 
Lager secundair (D3) -.05 -.08 -.07 -.07 -.09 

Student (D4) 
 

.02 -.02 -.06 -.06 -.06 

Discriminatie      .23**     .23***     .23***     .19** 
Te mannelijk  .08 .06 .06 06 

Te vrouwelijk 
 

 .01 .04 .04 .06 

Zichtbaarheidsmanagement 
 

       -.22**      -.22*   -.18 

Geïnternaliseerde homoneg. 
 

   .00   -.04 

Sociale ondersteuning 
 

        -.30*** 

R2 .05 .11* .14*** .14***      .22*** 
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DISCUSSIE 
  

Binnen dit onderzoek gaven we een overzicht van de recentste bevindingen 

omtrent zichtbaarheidsmanagement en minderheidsstressoren bij holebi’s. 

Verschillende kwantitatieve en kwalitatieve studies toonden aan dat 

minderheidsstressoren en zichtbaarheidsmanagement elk op hun eigen manier een 

invloed hebben op het mentaal welbevinden van holebi’s. Een mentaal welbevinden die 

gemiddeld gezien, in vergelijking met heteroseksuele leeftijdsgenoten, een stuk 

kwetsbaarder is (van Heeringen & Vincke, 2000; Vincke et al.,2006).  

Uit dien hoofde is de studie van deze stressoren en de manier waarop holebi’s 

omgaan met de stressoren bijgevolg klinisch relevant. Een eerste bevinding is het feit 

dat de stressoren algemene discriminatie, de ervaring gesanctioneerd te worden omwille 

van gendernonconformisme en geïnternaliseerde homonegativiteit alle drie een 

negatieve invloed op het mentaal welbevinden van holebi’s, zowel bij mannen als 

vrouwen. Te maken krijgen met vooroordelen, stigma’s en deze attitudes internaliseren 

is nefast voor een sterk mentaal welbevinden. Anderzijds heeft het aanwenden van een 

open zichtbaarheidsstrategie een positieve invloed op mentaal welbevinden. Zich vrij 

uiten over de eigen seksuele geaardheid hangt samen met sociale ondersteuning en is in 

staat de effecten van minderheidsstress te counteren. 

In deze studie hebben we een aantal vernieuwende keuzes gemaakt. Zo richten 

we de aandacht op jongeren in plaats van op volwassenen. De studies die tot op heden 

werden gepubliceerd maakten immers voornamelijk gebruik van een 

volwassenpopulatie. Binnen deze jongerensteekproef bestuderen we de samenhang 

tussen zichtbaarheidsmanagement en de interne stressoren mentale stress en 

geïnternaliseerde homonegativiteit. We maken binnen deze studie de vergelijking tussen 

(homoseksuele en biseksuele) mannen en (lesbische en biseksuele) vrouwen wat betreft 

het ervaren van de interne stressoren en hoe zichtbaarheidsmanagement een rol speelt in 

die ervaring. 

In deze discussie zullen allereerst de resultaten van het huidige onderzoek 

worden besproken. We maken hierbij de terugkoppeling naar de besproken literatuur. 

Vervolgens staan we stil bij de beperkingen van dit onderzoek en formuleren we op 

basis van deze beperkingen een aantal suggesties voor toekomstig onderzoek. 
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Onderzoeksresultaten 
 

Samenhang zichtbaarheidsmanagement met de interne stressoren. 
 

 “Zichtbaarheidsmanagement gaat samen met het ervaren van interne stressoren. 

Een meer gesloten zichtbaarheidsmanagementstrategie gaat samen met hogere scores op 

geïnternaliseerde homonegativiteit en hogere scores op het ervaren van algemene 

mentale stress bij holebi-jongeren.”  We zien dat onze hypothesen werden bevestigd, we 

vinden dus dat zichtbaarheidsmanagement negatief samenhangt met zowel 

geïnternaliseerde homonegativiteit als met mentale stress. Op beide verbanden gaan we 

dieper in. 

Geïnternaliseerde homonegativiteit We vinden dus een sterk negatief 

verband tussen zichtbaarheidsmanagement en geïnternaliseerde homonegativiteit. 

Jongeren die open zijn over hun seksuele voorkeur blijken weinig last te ondervinden 

van geïnternaliseerde homonegativiteit.  

Aangezien uitgebreid onderzoek naar dit verband vrijwel ontbreekt hebben we 

geen referentiekader om deze resultaten mee te vergelijken. We vinden wel bevestiging 

voor onze vooropgestelde hypothese dat jongeren die eerder gesloten zijn over hun 

seksuele voorkeur meer kans hebben om last te ondervinden van geïnternaliseerde 

homonegatieve attitudes. Aangezien we gebruik maken van cross-sectionele data 

moeten we in acht nemen dat het verband dat we vinden niet causaal is, maar in beide 

richtingen kan worden geïnterpreteerd. Het kan dus even plausibel zijn dat jongeren die 

negatief staan ten opzichte van hun eigen geaardheid (door het internaliseren van 

homonegatieve attitudes uit de omgeving) niet erg open zullen zijn over hun seksuele 

voorkeur. 

Zichtbaarheidsmanagement, geïnternaliseerde homonegativiteit en de sociale 

omgeving zijn met elkaar verbonden (Dewaele et al., 2006) Naargelang de aard 

(homonegatief of homopositief) van de ervaren omgeving beslissen holebi’s om 

open/gesloten te zijn. Jongeren internaliseren de waarden en normen die in een 

samenleving heersen. Omgevingen waar er dus meer homonegatieve attitudes zijn, 

kunnen dus mogelijks bijdragen tot meer geïnternaliseerde homonegativiteit en een 

meer gesloten zichtbaarheidsstrategie die holebi’s aanwenden. Dit blijkt bijvoorbeeld 
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het geval te zijn binnen allochtone gemeenschappen. Holebi-jongeren met een niet-

Belgische achtergrond, jongeren met een dubbele minderheidsstatus, ervaren meer 

vooroordelen (die ze mogelijks meer internaliseren) en zouden minder open zijn dan 

hun Belgische leeftijdsgenoten (Poelman, M. & Meier, P., 2011). Er zijn echter nog veel 

onduidelijkheden. Verder onderzoek hieromtrent is aangewezen. 

 

Mentale stress Naast het negatieve verband met geïnternaliseerde 

homonegativiteit, zien we dat zichtbaarheidsmanagement zich ook negatief verhoudt 

t.o.v. mentale stress. Jongeren die eerder gesloten zijn over hun geaardheid, ervaren 

meer mentale stress. Open kunnen zijn over de seksuele voorkeur voor iemand van 

hetzelfde geslacht gaat anderzijds gepaard met minder stress, wat zorgt voor een betere 

mentale gezondheid. Dit resultaat bevestigt eerder onderzoek naar het verband tussen 

mentale stress en zichtbaarheidsmanagement.  

Jongeren die dus niet willen/kunnen uitkomen voor hun geaardheid, voelen zich 

doorgaans minder goed in hun vel. Ze kunnen zich, om welke reden dan ook, niet uiten 

zoals ze echt zijn. Het leiden van een dubbelleven is voor holebi’s zeer verwarrend, en 

zoals aangegeven gaat het gevoel zich te moeten verstoppen gepaard met angsten en 

depressieve gevoelens.  

Het omgekeerde kan even plausibel zijn, holebi’s met een minder sterk mentaal 

welbevinden zullen minder geneigd zijn om zich open op te stellen over hun geaardheid. 

Meer mentale stress zorgt er mogelijks voor dat ze minder sterk in hun schoenen staan 

om in bepaalde situaties uit te komen voor hun geaardheid. In een heteronormatieve 

samenleving (Salo, 2004) is het immers niet evident om “tegen de stroom in te gaan” en 

zich als holebi te profileren (van Wijk et al., 2005). 
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Geslachtsverschillen 
 

Hypothese 2 formuleert allereerst de verwachting dat er verschillen zijn in het 

ervaren van interne stressoren tussen jongens en meisjes. Ten tweede hebben we de 

verwachting dat er geslachtsverschillen zijn in de manier waarop  

zichtbaarheidsmanagement  bijdraagt tot het ervaren van deze interne stressoren. Hoe 

deze verschillen zich concreet manifesteren en of ze in lijn liggen met de 

verwachtingen, bespreken we in de volgende secties. 

 

 Verschillen in interne stressoren en zichtbaarheidsmanagement We 

hebben de verwachting dat jongens en meisjes verschillend zullen rapporteren over het 

ervaren van interne stressoren.  

 (1) Geïnternaliseerde homonegativiteit Aan de hand van de verschilscores 

konden we vaststellen dat in onze studie de jongens hoger scoorden dan de meisjes op 

geïnternaliseerde homonegativiteit. Mannen zullen in vergelijking met de vrouwen meer 

de homonegatieve attitudes die er heersen in de samenleving in hun zelfbeeld 

integreren. Ons onderzoek sluit aan bij de resultaten van de studie bij holebi-jongeren in 

Vlaanderen van Vanden Berghe (2010). 

 (2) Mentale stress In de lijn van de verwachtingen die we hadden 

vooropgesteld op basis van de literatuur (Vanden Berghe, 2010) vinden we in onze 

steekproef ook verschillen tussen meisjes en jongens wat betreft de mate waarin ze 

mentale stress ervaren. Meisjes ondervinden significant meer mentale stress in 

vergelijking met de mannen. Meisjes zullen dus gemiddeld gezien een lager mentaal 

welbevinden ervaren i.v.m. de jongens. Onze resultaten bevestigen eerder onderzoek. 

(3) Zichtbaarheidsmanagement De mate waarin jongeren open zijn over 

hun seksuele voorkeur verschilt tussen meisjes en jongens. De jonge vrouwen uit onze 

studie gaan in vergelijking met hun mannelijke leeftijdsgenoten, naar hun omgeving toe, 

opener zijn over het feit dat ze een voorkeur hebben voor personen van hetzelfde 

geslacht. Onze bevindingen tonen het tegendeel aan van wat in voorgaand kwalitatief 

onderzoek (Dewaele et al., 2010) werd gevonden. Uit hun onderzoek kwam naar voor 

dat vooral de jongens meer open waren over hun homoseksualiteit.  
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Verband zichtbaarheidsmanagement met de interne stressoren Nu we 

voor zowel zichtbaarheidsmanagement als de beide interne stressoren 

geslachtsverschillen konden onderscheiden, stellen we ons de vraag of 

zichtbaarheidsmanagement een andere invloed heeft voor mannen en vrouwen op (1) 

geïnternaliseerde homonegativiteit en (2) mentale stress.  

(1) Geïnternaliseerde homonegativiteit Zowel bij de mannen als de vrouwen 

stelden we vast dat zichtbaarheidsmanagement sterk samenhangt met geïnternaliseerde 

homonegativiteit, ook wanneer we de demografische gegevens en sociale ondersteuning 

toevoegen aan de analyse. Concreet betekent dit dat zichtbaarheidsmanagement een 

direct verband heeft met geïnternaliseerde homonegativiteit en dit bij zowel de mannen 

als de vrouwen. Tussen de mannen en de vrouwen is er overigens geen verschil vast te 

stellen wat betreft dit verband. 

Geslachtsverschillen vinden we wel wanneer we kijken naar de suppressie-

effecten die zichtbaarheidsmanagament uitoefent op de samenhang tussen externe 

stressoren en geïnternaliseerde homonegativiteit bij mannen en vrouwen. 

(a) Mannen We zien dat zichtbaarheidsmanagement een suppressie-

effect heeft op de relatie tussen de perceptie van discriminatie omwille van gender 

nonconforme gedragingen en geïnternaliseerde homonegativiteit. Enkel wanneer 

zichtbaarheidsmanagement geïmplementeerd is in de analyse, zien we dat de externe 

stressor “discriminatie omwille van gendernonconformisme” een verband heeft met de 

uitkomstvariabele geïnternaliseerde homonegativiteit. Dit verband is positief. Mannen 

die veel gesanctioneerd worden omwille van een te vrouwelijk voorkomen, ervaren 

meer geïnternaliseerde homonegativiteit. 

(b) Vrouwen We zien bij de vrouwen geen impact, noch direct noch 

indirect, van de externe stressor “discriminatie omwille van gendernonconformisme” op 

geïnternaliseerde homonegativiteit. Bij vrouwen, anders dan bij de mannen, hangt deze 

vorm van discriminatie dus niet samen met geïnternaliseerde homonegativiteit.  

Een verklaring voor dit geslachtsverschil kan zijn dat mannen omwille van het 

ervaren van meer geïnternaliseerde homonegativiteit in vergelijking met de vrouwen, 

ook meer opmerkingen over hun gendernonconforme gedragingen zullen ervaren als 

discriminatie.  
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(2) Mentale stress Anders dan bij de interne stressor geïnternaliseerde 

homonegativiteit zijn er grotere geslachtsverschillen wat betreft de impact van 

zichtbaarheidsmanagement op de interne stressor mentale stress. We zien bij zowel de 

mannen als de vrouwen dat het verband tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale 

stress mogelijks gemedieerd wordt. De variabele die zorgt voor deze mediatie is bij  

mannen en vrouwen verschillend.  

 

(a) Mannen Bij de mannen zien we dat wanneer we de interne stressor 

geïnternaliseerde homonegativiteit aan de analyse toevoegen, het directe verband tussen 

zichtbaarheidsmanagement en mentale stress wegvalt. Er is dus nog wel een verband, 

maar deze is indirect. Zichtbaarheidsmanagement hangt samen met geïnternaliseerde 

homonegativiteit, waarop geïnternaliseerde homonegativiteit op zijn beurt gelinkt is aan 

mentale stress. Een gesloten zichtbaarheidsstrategie kan ervoor zorgen dat mannen meer 

geïnternaliseerde homonegativiteit zullen ervaren. Deze hoge mate van 

geïnternaliseerde homonegativiteit zal er op zijn beurt voor zorgen dat mannen meer last 

hebben van mentale stress. Deze mogelijks mediërende rol van geïnternaliseerde 

homonegativiteit wordt visueel voorgesteld aan de hand van figuur 1. Bemerk dat dit 

verband ook in de andere richting kan voorkomen. Mannen die meer te kampen hebben 

met mentale stress, zullen mogelijks meer homonegatieve attitudes internaliseren. Meer 

geïnternaliseerde homonegativiteit hangt dan op zijn beurt samen met een eerder 

gesloten houding naar de omgeving over de man zijn seksuele voorkeur. 

Wat betreft de externe stressoren, zien we een duidelijke verband tussen het 

ervaren van “algemene discriminatie” en mentale stress, en een verband tussen het 

ervaren van “discriminatie omwille van te vrouwelijke gedragingen” en mentale stress. 

Onze resultaten bevestigen eerder onderzoek omtrent de samenhang van discriminatie 

met mentale stress (Mays V.M., Cochrans D., 2001). Ook het ervaren van discriminatie 

omwille van gendernonconforme gedragingen is gelinkt aan een slechter mentaal 

welbevinden (dus meer mentale stress). Deze vorm van holebispecifieke 

minderheidsstress is opnieuw (cfr. geïnternaliseerde homonegativiteit) enkel bij de 

mannen gelinkt aan mentale stress. Een mogelijke verklaringen voor dit 

geslachtsverschil kan zijn dat mannen meer geconfronteerd worden met dit soort 

discriminatie dan vrouwen. Het is immers plausibel te denken dat in onze huidige 
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“machocultuur”, het minder aanvaard wordt dat mannen “verwijfd” zijn dan dat 

vrouwen “hun mannetje kunnen staan”. Dit bleek ook uit eerder gevoerd onderzoek naar 

de heersende traditionele rolpatronen in het gedachtegoed van Vlaamse jongeren 

(Dewaele, 2006). Deze rolpatronen bepalen voor een groot deel wat als afwijkend wordt 

beschouwd. De grenzen van het toelaatbare gedrag dat mannen en vrouwen stellen, 

blijken voor mannen enger te zijn dan voor de vrouwen. Meer concreet betekent dit dat 

wanneer mannen zich verwijfd gedragen dit sneller afgewezen wordt, dan wanneer 

vrouwen typisch mannelijk gedrag stellen. Dit zorgt ervoor dat homoseksuele en 

biseksuele mannen meer te maken kunnen krijgen met sancties omwille gender 

nonconforme gedragingen (Dewaele A., Cox N., Dhaenens F. & Vincke J. , 2009). 

 

 

 

  

 

                                           

 

 

 

 

Figuur 1: Het veronderstelde mediatoreffect van geïnternaliseerde 

homonegativiteit op het verband tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale 

stress bij de mannen. 

 

 

(b) Vrouwen Het verband tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale 

stress wordt bij de vrouwen gemedieerd door sociale ondersteuning. Deze 

veronderstelde mediatie visualiseren we opnieuw aan de hand van een schema (figuur 

2). Door toevoeging van deze controlevariabele valt het directe verband tussen 

zichtbaarheidsmanagement en mentale stress weg. Zichtbaarheidsmanagement heeft een 

directe verband met sociale steun. En sociale steun is vervolgens negatief gelinkt aan 
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mentale stress. Niet het aannemen een open houding over de eigen geaardheid zorgt 

voor minder mentale stress. Een open houding zorgt voor een betere sociale 

ondersteuning, waarop dit gevoel ondersteuning te krijgen op zijn beurt zal zorgen voor 

minder mentale stress. Anderzijds kan veel mentale stress ervoor zorgen dat vrouwen 

weinig energie over hebben om hun sociale contacten te onderhouden (en zo minder 

sociale ondersteuning kunnen ervaren). Het ontbreken van sociale ondersteuning kan op 

zijn beurt samengaan met een minder open houding over hun seksuele voorkeur.  

In tegenstelling tot bij de mannen heeft de interne stressor geïnternaliseerde 

homonegativiteit bij de vrouwen geen verband met mentale stress. Ook de externe 

stressor “discriminatie omwille van gendernonconformisme” hangt niet samen met de 

mate waarin vrouwen mentale stress ervaren. Enkel “het ervaren van algemene 

discriminatie” heeft een direct verband met mentale stress. Het ervaren van 

discriminatie zorgt ervoor dat lesbische en biseksuele meisjes meer mentale stress 

ondervinden. Deze resultaten bevestigen voorgaand onderzoek (Mays V.M., Cochrans 

D., 2001). 

  

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Figuur 2: Het veronderstelde mediatoreffect van sociale ondersteuning op het 

verband tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress bij de vrouwen. 
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Besluit resultaten 
 

Samenvattend kunnen we besluiten dat onze vooropgestelde hypotheses 

bevestigd worden door de resultaten in dit onderzoek. Zichtbaarheidsmanagement hangt 

negatief samen met zowel geïnternaliseerde homonegativiteit als met mentale stress. 

Holebi-jongeren die naar hun omgeving toe eerder gesloten zijn over hun seksuele 

voorkeur ervaren meer geïnternaliseerde homonegativiteit en meer mentale stress.  

In het aanwenden van zichtbaarheidsmanagement en het ervaren van interne 

stressoren vinden we verschillen tussen jongens en meisjes. Meisjes zijn opener naar de 

omgeving toe over hun voorkeur voor partners van hetzelfde geslacht, in vergelijking 

met de jongens. Wat betreft de interne stressoren ervaren jongens meer 

geïnternaliseerde homonegativiteit en geven meisjes aan meer mentale stress te ervaren.  

Wat betreft de mate waarin zichtbaarheidsmanagement samengaat met het 

ervaren van interne stressoren vinden we gelijkenissen en verschillen bij mannen en 

vrouwen. Een gelijkenis is het feit dat bij zowel bij de mannen als de vrouwen 

zichtbaarheidsmanagement samenhangt met de interne stressoren. 

Zichtbaarheidsmanagement heeft bij beiden een directe verband met geïnternaliseerde 

homonegativiteit. Het verband tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress is 

echter slechts indirect. Zowel bij de mannen als de vrouwen vinden we dat 

zichtbaarheidsmanagement mogelijks gemedieerd wordt door verschillende factoren. 

Het verschil tussen mannen en vrouwen is de aard van de mediator. Bij mannen vinden 

we dat geïnternaliseerde homonegativiteit er mogelijks voor zorgt dat het verband 

gemedieerd wordt. Bij vrouwen is sociale ondersteuning mogelijks een mediator voor 

het verband tussen zichtbaarheidsmanagement en mentale stress. 
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Beperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek 
 

Ofschoon de resultaten uit deze huidige studie de vooropgestelde verbanden 

goed aantonen, dienen we waakzaam te zijn voor het trekken van voorbarige conclusies, 

met het oog op de beperkingen van deze studie. In wat volgt geven we een overzicht 

van de tekortkomingen die wij opmerken binnen dit onderzoek. Daar er logischerwijs 

altijd verbetering mogelijk is op methodologisch en inhoudelijk vlak staan we hier bij 

stil en trachten we suggesties te formuleren voor toekomstig onderzoek.  

 

Cross-sectioneel onderzoek  
 

Aangezien wij in ons onderzoek gebruik maakten van data die we bekwamen via 

een cross-sectionele bevraging, kunnen we geen conclusies trekken over eventuele 

causale verbanden. We maken gebruik van regressie-coëfficiënten, dus alle verbanden 

die we onderzochten in deze studie kunnen we in beide richtingen interpreteren. Het 

onvermogen om de richting van de verbanden af te leiden zorgt ervoor dat we er niet in 

slagen het verband tussen zichtbaarheidsmanagement en de interne stressoren volledig 

te verstaan. We zien verbanden, maar we weten niet hoe de variabelen elkaar 

beïnvloeden. 

Het streefdoel in volgend onderzoek zou een longitudinale opzet kunnen zijn om 

zo de beïnvloedingsrelaties en causale verbanden te kunnen uitdiepen.  

 

Steekproef  
  

 Wat betreft de steekproeftrekking moeten we ook hier een aantal 

tekortkomingen opmerken. Een aselecte steekproef trekken uit de “verborgen” 

holebipopulatie is onmogelijk. Uiterlijk kunnen we holebi’s immers niet onderscheiden 

van hetero’s en er bestaat geen lijst met alle holebi’s in Vlaanderen. Daarbij stellen we 

de vraag wat bepaalt dat iemand als holebi benoemd kan worden. Het onderscheid 

tussen holebi en hetero is zeer arbitrair en berust op de subjectieve keuze van de 

respondent en de interpretatie van de onderzoeker. Zo kan iemand met louter 
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homoseksuele fantasieën zich als holebi benoemen, terwijl iemand met effectieve 

homoseksuele contacten zichzelf als hetero kan benoemen. Aangezien we werken met 

een selecte (convenience) steekproef en geen toevalssteekproef worden we 

geconfronteerd met onvermijdelijke selectie-effecten. De impact van deze selectie-

effecten op de bekomen resultaten kunnen we niet voorspellen (Vincke, J. & Van 

Heeringen, K. 2002). We verduidelijken twee soorten selectie-effecten waar we in ons 

onderzoek sowieso mee te maken kregen. 

 

Zelfselectie In elke studie is er sprake van zelfselectie. Respondenten kiezen 

immers zelf of ze de stap zetten om de vragenlijst in te vullen of niet. Vooral binnen de 

holebi-populatie kunnen we vermoeden dat het effect van zelfselectie ongetwijfeld een 

grote rol speelt. Het lijkt evident dat holebi-jongeren die open zijn over hun seksuele 

voorkeur zich meer op hun gemak zullen voelen om deel te nemen aan het onderzoek, 

waardoor zij meer gerepresenteerd zijn in de steekproef. In vergelijking met holebi’s die 

nog niet “geout” zijn, zullen deze “open” holebi-jongeren, door meer ervaringen, 

mogelijks anders aankijken tegen discriminatie, hun seksualiteit, 

zichtbaarheidsmanagement en hun omgeving. 

Door gebruik te maken van een anonieme online vragenlijst hebben we 

geprobeerd ook de holebi-jongeren te bereiken die zich nog niet geout hebben. Naast de 

campagne binnen het holebicircuit, werd er ook naar gestreefd zoveel mogelijk binnen 

de gehele samenleving reclame te maken voor het onderzoek. Naar toekomstig 

onderzoek toe lijkt het aangewezen om te streven naar een zo uitgebreid mogelijke 

campagne zowel binnen als buiten de holebiscene.   

Hoogopgeleiden Vaak bereikt onderzoek vooral respondenten met een 

hoger opleidingsniveau (cfr. o.a. Dewaele A., et al., 2006). Ook binnen onze steekproef 

vinden we een onevenwichtigheid wat betreft het opleidingsniveau van de 

respondenten. Laag opgeleiden zijn ondergerepresenteerd in onze studie. Vooral 

studenten uit het hoger (niet-) universitair onderwijs namen deel aan ons onderzoek. 

Een verklaring hiervoor is dat hoger opgeleiden mogelijks meer interesse hebben in 

onderzoek en meer bereid zijn om tijd te maken om de vragenlijst in te vullen. 

Aangezien de meeste respondenten via een banner op de onderzoeksite terecht kwamen, 

kunnen we vermoeden dat hoger opgeleiden op andere website surfen dan lager 
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opgeleiden. Dit zijn echter louter veronderstellingen. Vaststaand is het feit dat we te 

maken hebben met een selecte steekproef en dat dit zijn repercussies heeft op de 

samenstelling van onze steekproef. De bekomen resultaten moeten bijgevolg met 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

Het essentiële belang van een goede steekproefselectie om een zo goed mogelijk 

beeld te krijgen van de verbanden van zichtbaarheidsmanagement met de interne 

stressoren bij dé holebi-jongeren, kan niet genoeg benadrukt worden. Om 

vertekeningen, te wijten aan selectiebias, te vermijden, is het in toekomstig onderzoek 

van groot belang om te streven naar een zo heterogeen mogelijke samenstelling van de 

steekproef. 

 

Zelfrapportage 
  

In ons onderzoek werd enkel gebruik gemaakt van zelfrapportageschalen. Deze 

onderzoeksmethode heeft zo zijn beperkingen, net als elke andere onderzoeksmethode 

in empirisch onderzoek. Wanneer we gebruik maken van zelfrapportageschalen moeten 

we rekening houden met problemen zoals sociale wenselijkheid, antwoordtendensen, 

subjectiviteit, en de onmogelijkheid tot manipulatie van de variabelen (Podsakoff, 

MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003; Podsakoff & Organ, 1986). Respondenten hebben 

de mogelijkheid om zich voor te doen als iemand die ze niet zijn.  

Gelet op het doel van ons onderzoek (geen manipulaties) en het soort variabelen 

dat we betrekken in ons onderzoek (attitudes en ervaringen), leek zelfrapportage de 

beste methodiek, ondanks de beperkingen die deze methode met zich meebrengt. Ook 

de voordelen van zelfrapportage maakten dat we voor dit soort onderzoek opteerden. 

Data verzamelen aan de hand van zelfrapportage is immers relatief goedkoop en snel. 

Ook de anonimiteit die samengaat met zelfrapportage zorgde voor de keuze voor deze 

methodiek. Holebi’s die zich nog niet kenbaar hebben gemaakt, zijn mogelijks meer 

bereid om deel te nemen aan het onderzoek.  

Desalniettemin is het niet ondenkbaar dat er effecten zijn van sociaal wenselijke 

antwoordtendensen. Mogelijks is er, indien er een effect is binnen ons onderzoek, een 

onderschatting van de mate waarin de holebi-jongeren te maken krijgen met 

discriminatie (algemeen en omwille van gendernonconformiteit). Het kan immers zo 



50 
 

zijn dat de jongeren zich schamen over het feit dat ze gediscrimineerd worden, 

waardoor ze minder zullen aangeven dat ze gediscrimineerd worden. We moeten er 

echter steeds bij stilstaan dat bij dergelijke metingen het steeds gaat over subjectieve 

beoordelingen van de respondenten. De variabelen die we onderzoeken zijn geen 

objectief meetbare constructies.  

Wat betreft zichtbaarheidsmanagement kunnen we ook vermoeden dat er 

vertekeningen zijn bij gebruik van zelfrapportageschalen. De jongeren beoordelen 

zichzelf immers anders dan de omgeving. Het effect van subjectiviteit kan mogelijks ten 

dele voorkomen worden wanneer we ook vragenlijsten m.b.t. de openheid van de 

jongere laten invullen door de directe omgevingen (holebi-vrienden, hetero-vrienden, 

familie, school), en deze vergelijken met de resultaten van de jongere zelf. Het nadeel 

hiervan is dat we zo mogelijks veel minder holebi’s bereiken die nog geen coming-out 

hebben gedaan, of dat ze niet bereidt zijn hun omgeving te betrekken bij het onderzoek, 

met een zeer selecte steekproef tot gevolg (nl. alleen holebi’s die “uit de kast zijn”). 

 

Inhoudelijke beperkingen 
 

 Socio-Economische Status (SES) Wat betreft de sociodemografische 

gegevens die we als achtergrondvariabelen gebruiken in deze studie, bemerken we dat 

we de socio-economische status niet hebben bevraagd. Dit tekort kan mogelijks leiden 

tot vertekeningen van de resultaten. Mogelijks hebben jongeren die leven in een gezin 

met een lage SES, meer kans op mentale stress (Mirowsky & Ross, 1989). De mentale 

stress die we dan bekomen kan dan eventueel samenhangen met de lage SES, i.p.v met 

de hoge geïnternaliseerde homonegativiteit (bij de mannen) of het ervaren van weinig 

sociale ondersteuning (bij de vrouwen). Meyer (1995) vond echter dat er sprake is van 

een onafhankelijk effect van zowel SES als de minderheidstressor “geïnternaliseerde 

homonegativiteit” op mentale. Meer concreet betekent dit dat uit het onderzoek van 

Meyer (1995) bleek dat zowel geïnternaliseerde homonegativiteit als SES een effectieve 

invloed hebben om mentale stress. Meer onderzoek is nodig om het verband tussen SES 

en mentale stress te begrijpen bij holebi-jongeren, of bj holebi’s in het algemeen. 
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  Etnische achtergrond Een tweede achtergrondvariabele die we niet 

hebben geïmplementeerd in onze studie is de etnische achtergrond van de holebi-

jongeren. Ook deze beperking kan zorgen voor een vertekening van de resultaten. 

Holebi’s met een niet-Belgische achtergrond hechten ook belang aan het feit dat ze 

zichzelf kunnen zijn, maar hun “coming-out” wordt steeds sterk afgewogen tegen het 

risico om geïsoleerd te worden binnen de familie of de etnische gemeenschap. Ze 

hebben meer te maken met externe stressoren en zullen minder de mogelijkheid hebben 

om zich als holebi te uiten (Poelman M. & Meier P., 2011). Uit onderzoek blijkt dat 

Marokkaanse adolescenten vinden dat holebiseksuele relatie verboden zouden moeten 

zijn (Hendrickx, Lodewijckx et al. 2002). Deze attitudes ten aanzien van een 

homoseksuele identiteit en de vrees buiten hun gemeenschap te vallen kunnen 

aanleiding geven tot het aanwenden van een eerder gesloten zichtbaarheidsstrategie.  

Door de etniciteit van de respondenten niet te bevragen lopen we het risico dat onze 

steekproef bestaat uit middenklasse “blanke” adolescenten. Wanneer dit het geval is, 

gaan we voorbij aan de multiculturele samenstelling van onze samenleving en trekken 

we mogelijks foutieve conclusies wat betreft zichtbaarheidsmanagement en de 

samenhang van deze holebispecieke copingstrategie met de andere variabelen. Het is, 

zoals reeds aangehaald, van groot belang om in toekomstig onderzoek te streven naar 

een zo representatief mogelijke steekproef. Het is echter een feit dat holebi-jongeren 

met een niet-Belgische achtergrond zeer moeilijk te bereiken zijn (Versmissen D., 

Dewaele A., Meier P., Van Houtte M., 2011). 

 

Conclusie 
 

Voor jonge holebi’s is het niet altijd evident om het “coming-outproces” te 

doorlopen. De weg waaraan ze beginnen is vaak hobbelig en onvoorspelbaar. Onze 

studie bevestigde onze hypothese dat zichtbaarheidsmanagement samenhangt met beide 

interne stressoren. Zowel bij de mannen als de vrouwen zien we dat een gesloten 

strategie een nefast verband heeft met het mentaal welbevinden van de jongeren. Zowel 

geïnternaliseerde homonegativiteit als de hoeveelheid mentale stress hangen samen met 

zichtbaarheidsmanagement. Hoe minder open de jongeren zijn, hoe meer ze te lijden 

hebben onder beide stressoren.  
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Opgroeien in onze cultuur waar traditionele rolpatronen bepalen wat een 

“norm”-aal voorkomen is, is vooral voor homo- en biseksuele mannen niet evident. We 

zien dat vooral mannen meer te maken krijgen met geïnternaliseerde homonegativiteit, 

dit omdat ze mogelijks meer geconfronteerd worden met sancties omwille van 

gendernonconformiteit. Enkel bij de mannen zien we immers dat discriminatie omwille 

van gendernonconformiteit samenhangt mentale stress en geïnternaliseerde 

homonegativiteit. Deze laatste interne stressor speelt ook belangrijke rol binnen het 

verband tussen mentale stress en zichtbaarheidsmanagement. Geïnternaliseerde 

homonegativiteit medieert dit verband.  

We vinden dat vrouwen opener zijn over hun seksuele voorkeur in vergelijking 

met mannen. We zien ook dat hoe opener vrouwen zijn, hoe minder last ze hebben van 

geïnternaliseerde homonegativiteit. Anders dan bij mannen heeft discriminatie weinig 

invloed op de interne stressoren bij vrouwen. Enkel algemene discriminatie hangt 

samen met meer mentale stress. Naast het directe verband van 

zichtbaarheidsmanagement met geïnternaliseerde homonegativiteit, hangt deze 

holebispecifieke copingstrategie indirect samen met mentale stress. Bij vrouwen 

medieert sociale ondersteuning dit verband. Sociale ondersteuning ervaren hangt bij 

vrouwen samen met een meer open houding over hun seksuele voorkeur en minder 

mentale stress. Sociale ondersteuning, net als een open zichtbaarheidsstrategie, blijken 

dus voor vrouwen belangrijk protectieve factoren te zijn.  

Ofschoon er beperkingen zijn aan ons onderzoek, kunnen we stellen dat onze 

studie voorgaand onderzoek bevestigt en een aanvulling is voor het onderzoek naar 

zichtbaarheidsmanagement en minderheidsstress. Onze resultaten kunnen als 

aangrijpingspunt fungeren voor verder theoretisch en praktisch onderzoek. Gezien de 

maatschappelijke relevantie van deze bevindingen, lijkt het opportuun om de gegevens 

bekomen uit deze en voorgaande studies te integreren, zodat beleidsadviezen kunnen 

worden opgesteld en praktische interventies kunnen worden ontwikkeld. 
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