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ABSTRACT 
 

Jongeren staan voor veel uitdagingen. Schoolse prestaties, lichamelijke 

veranderingen en relaties met leeftijdsgenoten zijn enkele stressoren die het niet altijd 

evident maken om de puberteit te doorstaan. Bovendien is er vanuit de literatuur 

meermaals aangetoond dat er een verband bestaat tussen stress en depressieve 

symptomen. Het diathese-stressmodel brengt dit in kaart en houdt hierbij rekening 

met individuele verschillen en cruciale moderatoren.  

Zo blijkt uit verschillende recente onderzoeken dat zwakke emotieregulatie een 

belangrijke rol kan spelen in het ontwikkelen van depressieve symptomen. Het opzet 

van dit onderzoek is om na te gaan welk modererend effect emotieregulatie kan 

uitoefenen op het verband tussen stress en depressieve symptomen bij jongeren. Er 

werden hiervoor twee stressoren onderzocht, ouderlijke psychopathologie en pesten. 

Hiervoor werden eerst de hoofdeffecten nagegaan van de onafhankelijke variabelen 

en nadien de moderatie-effecten van emotieregulatie. Aan de hand van een cross-

sectioneel design werd onderzocht of emotieregulatiestrategieën het verband tussen 

stress en depressieve symptomen kunnen afzwakken of versterken. Het onderzoek 

vond plaats bij 223 jongeren tussen de 8 en 15 jaar uit Deinze, Vlaanderen. 

Uit de regressie-analyses bleek dat de variabelen pesten en emotieregulatie een 

significant verband vertoonden met depressieve symptomen, ook na controle van de 

controlevariabelen leeftijd en geslacht. Ouderlijke psychopathologie bleek in deze 

studie niet significant samen te hangen met depressieve symptomen bij de jongeren. 

Uit de moderatie-analyses kwam één significant verband naar voor en dat was de 

moderatie van maladaptieve emotieregulatiestrategieën op het verband tussen pesten 

en depressieve symptomen. 

Deze bevindingen tonen aan dat het gebruik van maladaptieve 

emotieregulatiestrategieën een risicofactor vormt voor het ontwikkelen van 

depressieve symptomen indien de jongere gepest wordt. Adaptieve strategieën bleken 

in deze studie geen significante remming te bieden op het verband tussen stress en 

depressieve symptomen. Verder onderzoek zal nodig zijn om te onderzoeken welke 

factoren wel kunnen fungeren als veerkrachtfactor in het ontwikkelen van depressieve 
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symptomen indien jongeren worden blootgesteld aan ouderlijke psychopathologie of 

pesten.  



 

	 7	

INHOUDSTAFEL 
	

1.	 PROBLEEMSTELLING	............................................................................	9	
2.	 LITERATUURSTUDIE	.........................................................................	11	
2.1.	 OMSCHRIJVINGEN	VAN	DEPRESSIE	......................................................................................	11	
Beelden	van	depressie	..............................................................................................................................	11	
Prevalentie	van	depressie	.......................................................................................................................	12	
Adolescentie	als	risicoperiode	..............................................................................................................	14	
De	depressieve	stoornis	en	depressieve	symptomen	in	de	adolescentie.	............................	15	
Geslachtsverschillen	..................................................................................................................................	15	
Voorlopers	en	gevolgen	van	depressieve	symptomen	................................................................	16	

2.2.	 OMSCHRIJVINGEN	VAN	STRESS	..............................................................................................	17	
Definitie	..........................................................................................................................................................	17	
Stress	in	de	adolescentie	.........................................................................................................................	18	
Relatie	tussen	stress	en	depressie	.......................................................................................................	20	

2.3.	 MODERERENDE	ROL	VAN	EMOTIEREGULATIE	..............................................................	21	
Definitie	..........................................................................................................................................................	22	
Emotieregulatiestrategieën	..................................................................................................................	24	
Emotieregulatie	in	de	adolescentie	....................................................................................................	24	
Emotieregulatie	en	depressie	...............................................................................................................	25	
Emotieregulatie	binnen	het	diathese-stress	model	.....................................................................	27	

2.4.	 BESLUIT	.............................................................................................................................................	28	
2.5.	 ONDERZOEKSVRAGEN	EN	HYPOTHESEN	..........................................................................	30	

3.	 METHODE	..............................................................................................	34	
3.1.	 PARTICIPANTEN	............................................................................................................................	34	
3.2.	 PROCEDURE	.....................................................................................................................................	34	
3.3.	 INSTRUMENTEN	............................................................................................................................	35	
3.4.	 STATISTISCHE	ANALYSE	............................................................................................................	38	
Preliminaire	analyses	...............................................................................................................................	38	
Hoofdeffecten	...............................................................................................................................................	39	
Interacties	.....................................................................................................................................................	40	

4.	 RESULTATEN	........................................................................................	41	
4.1.	 CORRELATIES	.................................................................................................................................	41	
4.2.	 PRELIMINAIRE	ANALYSES	........................................................................................................	43	
Controlevariabelen	....................................................................................................................................	43	

4.3.	 REGRESSIEANALYSES	.................................................................................................................	43	
Hoofdeffect	van	ouderlijke	psychopathologie	op	depressieve	symptomen	......................	44	
Hoofdeffect	van	pesten	op	depressieve	symptomen	....................................................................	44	
Hoofdeffect	van	emotieregulatie	op	depressieve	symptomen	................................................	44	

4.4.	 MODERATIEANALYSES	...............................................................................................................	45	
Moderatie	ouderlijke	psychopathologie	en	adaptieve	ER	op	depressieve	symptomen	45	
Moderatie	ouderlijke	psychopathologie	en	maladaptieve	ER	op	depressieve	
symptomen	...................................................................................................................................................	45	
Moderatie	pesten	en	adaptieve	ER	op	depressieve	symptomen	............................................	47	
Moderatie	pesten	en	maladaptieve	ER	op	depressieve	symptomen	....................................	47	

5.	 DISCUSSIE	..............................................................................................	50	



 

	 8	

5.1.	 BESPREKING	VAN	DE	RESULTATEN	.....................................................................................	50	
De	link	tussen	stress	en	depressieve	symptomen	.........................................................................	50	
Modererend	effect	van	emotieregulatie	op	het	verband	tussen	stress	en	depressieve	
symptomen	...................................................................................................................................................	52	
Leeftijd	en	geslachtseffecten	.................................................................................................................	55	

5.2.	 IMPLICATIES	....................................................................................................................................	56	
Theoretische	implicaties	.........................................................................................................................	56	
Klinische	implicaties	.................................................................................................................................	58	

5.3.	 STERKTES	.........................................................................................................................................	59	
5.4.	 BEPERKINGEN	................................................................................................................................	60	
5.5.	 CONCLUSIE	.......................................................................................................................................	61	

6.	 REFERENTIES	.......................................................................................	62	
	



 

	 9	

1. PROBLEEMSTELLING	
 

Depressie brengt heel wat nefaste gevolgen met zich mee. De persoon in kwestie 

kampt niet alleen met neerslachtige gevoelens maar loopt ook risico op verhoogde 

gezondheidsproblemen. Bovendien is er meer kans op sociale en academische 

problemen, is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychische stoornis 

later in het leven en is er meer kans op suicide (Gable & Shean, 2000; Quioga, Janosz, 

Bisset & Morin, 2013; Balasz et al., 2013). 

Daarnaast is de adolescentie een kritische ontwikkelingsperiode die wordt 

gekenmerkt door een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychopathologie, 

waaronder depressie (Cicchetti & Rogosch, 2002). Cijfers tonen ook aan dat er een 

sterke stijging plaatsvindt van depressieve symptomen in de adolescentie (Sims, 

Nottelmann, Koretz & Pearson, 2006). Gezien het belang van de adolescentie als 

risicoperiode, is onderzoek naar depressieve symptomen bij jongeren van groot 

belang, zodat men tijdig kan ingrijpen.  

In deze scriptie gaan we uit van een diathese-stress perspectief op depressie. Dit 

model stelt dat zowel biologische als psychologische factoren voor een kwetsbaarheid 

kunnen zorgen. Indien deze kwetsbaarheid interageert met bepaalde stresserende 

omgevingsfactoren kan dit vervolgens een depressie uitlokken (Clark, Beck & Alford, 

1999 in Braet & Prins, 2008). Deze stressoren kunnen heel uiteenlopend zijn. In deze 

studie bekijken we stress in de vorm van ‘pesten’ en ‘ouderlijke psychopathologie’. 

Toch leiden niet alle stressoren bij iedereen tot het ontwikkelen van 

psychopathologie. Sommige factoren, zoals emotieregulatie, kunnen dit verband 

versterken of verminderen. Uit onderzoek is namelijk reeds gebleken dat 

maladaptieve emotieregulatiestrategieën samenhangen met depressieve symptomen 

bij jongeren (Braet et al., 2014). Het onderzoek naar veerkrachtfactoren zoals 

adaptieve emotieregulatiestrategieën is tot nu toe beperkt. Daarom wilt de huidige 

studie hieraan tegemoet komen door beiden mee te nemen in het onderzoek. Ook was 

er vooralsnog weinig onderzoek verricht naar het modererend effect van 

emotieregulatie op het verband tussen stress en depressie bij jongeren. Vandaar dat 

deze scriptie zich focust op deze doelgroep. Kunnen adaptieve 

emotieregulatiestrategieën bij jongeren voorkomen dat een depressie zich zal 
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ontwikkelen gegeven een bepaalde hoeveelheid stress? Of zorgen maladaptieve 

emotieregulatiestrategieën ervoor dat jongeren makkelijker depressieve symptomen 

ervaren bij bepaalde stressoren? Dat is wat deze scriptie beoogt te onderzoeken 
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2. LITERATUURSTUDIE	
 

Om de hierboven genoemde verbanden te onderzoeken, is het aangewezen om 

eerst de concepten depressie, stress en emotieregulatie apart toe te lichten aan de hand 

van wetenschappelijke literatuur. Hierbij zal telkens de nadruk gelegd worden op 

jongeren, aangezien het onderzoek zich hierop focust.  

Ondanks dat sommige stukken deels overlappen, heb ik ervoor gekozen om deze 

begrippen toch apart te bespreken om zo makkelijker het overzicht te bewaren.  

Vervolgens zullen de verbanden tussen deze begrippen besproken worden en sluit 

deze literatuurstudie af met een besluit en concrete onderzoeksvragen.  

2.1. OMSCHRIJVINGEN VAN DEPRESSIE 
	

Om te beginnen wordt het begrip ‘depressie’ behandeld. Hierbij is het belangrijk 

op te merken dat er een verschil is tussen een depressieve stoornis en het ervaren van 

depressieve symptomen. Beide beelden worden toegelicht.  

Beelden van depressie 
	

De vijfde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5e 

edititie; American Psychiatric Association, 2013), verder afgekort als DSM 5, is een 

vaak gehanteerd en gekend systeem voor classificatie van psychische stoornissen. 

Uiteraard kan men enkel op basis hiervan geen diagnose stellen zonder de 

aanwezigheid van klinische expertise. Toch is het omwille van het internationale 

karakter een handig instrument. Voor wat depressie betreft, onderscheidt de DSM 5   

2 hoofdkenmerken en 7 andere symptomen. De twee kernsymptomen betreffen een 

sombere stemming en het verlies van interesse en plezier. Bij kinderen en 

adolescenten kan ook sprake zijn van een prikkelbare stemming in plaats van een 

sombere stemming.  Daarbij moet minstens één van deze kenmerken aanwezig zijn 

om te kunnen spreken van een stoornis. Daarnaast zijn er nog 7 symptomen waarvan 

er minstens 4 aanwezig moeten zijn gedurende een periode van twee weken en er 

dient een afwijking te zijn van het eerdere functioneren. Tot deze symptomen behoren 

een significante gewichtstoename- of verlies en insomnia of hypersomnia (i.e. 

respectievelijk slapeloosheid en sterk verhoogde slaperigheid), bijna elke dag. Verder 

wordt ook ‘psychomotorische agitatie’ of vertraging beschouwd als een symptoom 
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voor depressie. Ook gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of onterechte 

schuldgevoelens (bijna elke dag) behoren tot de kenmerken. Daarnaast dient er ook 

vermoeidheid of verlies van energie op te treden, en/of een verminderd vermogen tot 

nadenken of concentreren, bijna elke dag. Tot slot behoren ook recidiverende 

gedachten aan de dood tot de symptomen voor een depressieve stoornis. Hiermee 

wordt niet alleen de vrees bedoeld om dood te gaan, maar ook suïcidegedachten 

zonder een echte poging, of een plan om de suïcide uit te voeren. 

Om van een stoornis te kunnen spreken moeten deze symptomen een significant 

lijden of beperkingen veroorzaken in het sociale of schools functioneren of andere 

belangrijke terreinen van de jongere. Ook mag de episode niet toegeschreven worden 

aan de fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening, of kan 

het optreden van de episode niet verklaard worden door een psychotische stoornis.  

Zoals hierboven al is aangehaald, is er een verschil tussen een depressieve stoornis 

en het ervaren van depressieve symptomen. Men kan bij voorbeeld depressieve 

symptomen ervaren zonder dat er sprake is van een majeure depressieve stoornis 

(Bertha & Balázs, 2013). Onder depressieve symptomen verstaan we stemmingen 

zoals waardeloosheid, prikkelbaarheid, lusteloosheid en neerslachtigheid; kortom, 

negatieve gevoelens. Pas wanneer deze gevoelens zich bundelen tot een syndroom dat 

gedurende langere periode aanhoudt en het functioneren van iemand belemmert, 

kunnen we spreken van een depressieve stoornis (Harrington, Rutter & Fombonne, 

1996 in Braet & Prins, 2008).  

Depressieve symptomen staan bijgevolg niet volledig los van een depressieve 

stoornis. Zo heeft longitudinaal onderzoek uitgewezen dat het ervaren van depressieve 

symptomen in de adolescentie, de kans vergroot op het hebben van een majeure 

depressieve episode in de latere volwassenheid (Pine, Cohen, Cohen & Brook, 1999). 

Depressieve symptomen fungeren dan als het ware als voorloper van een depressieve 

stoornis. Daarom is het van belang hier verder onderzoek naar te verrichten.  

	

Prevalentie van depressie 
 

Wereldwijd komt depressie steeds meer voor. Meer bepaald is het aantal gevallen 

sinds 2005 met 18,4% gestegen, en in 2015 stond de teller op 322 miljoen gevallen 

wereldwijd (World Health Organization, 2017). Dit staat ongeveer gelijk aan 4,4% 
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van de totale wereldbevolking. Als we de 322 miljoen gevallen van depressie nader 

bekijken, zien we dat 27% daarvan afkomstig is uit Zuidoost Azië. Op de tweede 

plaats met 21% staan de landen aan de westkust van de Stille Oceaan, zoals China, 

Japan en de Filippijnen. Dan volgen de landen uit het Midden-Oosten, zoals Egypte, 

Syrië, Iran enz. Hun aandeel is 16%. Net daaronder met 15% belandt het continent 

Amerika, dat gevolgd wordt door Europa met een percentage van 12%. In Afrika 

tenslotte ligt het aantal personen met een depressie het laagst met 9% (World Health 

Organization, 2017). 

Ander onderzoek ging na wat de percentages zijn van mensen met een depressie in 

Europa. Hierbij ligt het Europees gemiddelde op 7,1% (EHIS, 2014). Dit is beduidend 

minder dan de 12% uit voorgaand onderzoek. Een mogelijke verklaring is dat het 

Europees onderzoek 3 jaar ouder is. Verder komt uit deze gegevens naar voor dat 

Ierland het hoogst scoort qua depressie met een cijfer van 12,1% (EHIS, 2014). De 

top 5 wordt vervolledigd door Portugal (11,9%), Duitsland (10,6%), Finland (10,5%) 

en Zweden (9,6%). De landen met de kleinste percentages zijn Cyprus (3,6%),  

Bulgarije (3,2%) en Roemenië (1,5%). Nederland doet het met 7,9% iets slechter dan 

het Europees gemiddelde, en België ligt dan weer net onder het gemiddelde met 6,7% 

(EHIS, 2014).   

Dit sluit aan bij eerder onderzoek uit 2008 dat meer gericht was op de prevalentie 

binnen België. Zij vonden door middel van een literatuurstudie een percentage van 5-

7%. (Bruffaerts, Bonnewyn, & Demyttenaere, 2008). Concreet wil dit zeggen dat er 

over een tijdsspanne van één jaar 5 tot 7% van de volwassenen lijdt aan een majeure 

depressie. De lifetimeprevalentie (i.e. het percentage mensen dat gedurende hun leven 

ooit te maken krijgt met depressie) van de volwassen Belgische bevolking ligt op 15% 

(Bruffaerts, Bonnewyn, Demarest, Van Oyen, & Demyttenaere, 2004).  

Als we vervolgens de doelgroep van de huidige studie bekijken, zien we dat 

depressie zich al op zeer jonge leeftijd kan ontwikkelen, maar dat dit gelukkig slechts 

zelden gebeurt. Onder de leeftijd van vijf jaar wordt de prevalentie op 0,9% geschat 

maar naarmate kinderen ouder worden neemt dit cijfer toe (Poznanski & Mokros, 

1994). Een Amerikaans onderzoek bij jongeren tussen 10 en 16 jaar rapporteert dat 

maar liefst 18% van de adolescenten depressieve symptomen ervaart. Het is wel 

belangrijk op te merken dat het om een niet-klinische populatie gaat en we bijgevolg 

ook niet spreken van een depressieve stoornis, maar van depressieve symptomen 
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(Saluja, Lachan & Scheidt, 2004). Toch is dit belangrijk om op te volgen aangezien 

depressieve symptomen in de adolescentie depressieve episodes in de latere 

volwassenheid kunnen voorspellen (Pine et al., 1999). Het aantal adolescenten met 

een depressieve stoornis wordt geschat op 8,3% (Saluja et al., 2004). 

Adolescentie als risicoperiode 

	
Adolescentie is zonder twijfel een emotioneel turbulente periode waarin jongeren 

voor heel wat uitdagingen staan, wat maakt dat de adolescentie een risicoperiode is 

voor het ontwikkelen van psychopathologie, waaronder ook depressie (Ploegmakers-

Burg & Stortelder, 2008). Zoals ook blijkt uit de vorige paragraaf, stijgt het 

voorkomen van depressieve symptomen sterk in de adolescentie. Dit omwille van 

verschillende redenen.  

Ten eerste ondergaat de adolescent fysieke en hormonale veranderingen. En 

aangezien de hormoonproductie onderhevig is aan grote schommelingen, ontstaan er 

stemmingswisselingen (Kaltiala-Heino, Kosunen & Rimpelä, 2003; Thapar, 

Collishaw, Pine & Thapar, 2012). Hand in hand met deze veranderingen, komt ook de 

behoefte aan seksualiteit en intimiteit. Er wordt verwacht  van jongeren dat ze in deze 

periode leren om langdurige verbintenissen aangaan, zowel vriendschappelijk als 

romantisch (Miller & Benson, 1999). Als derde punt, en dit staat misschien wel 

centraal in de puberteit, is dit een periode van identiteitsvorming (Steinberg & Morris, 

2001). In de prepuberteit wordt eerst een sociale identiteit gevormd; de jongere vormt 

zich een beeld hoe anderen hen zien. Het is dan ook belangrijk dat men een positieve 

sociale identiteit ontwikkelt. Vervolgens komt de vorming van een psychologische 

identiteit, waarbij de adolescent als het ware afdaalt in zichzelf om diens 

beweegredenen, spiritualiteit, seksualiteit enz te onderzoeken. Over het algemeen 

wordt aangenomen dat dit proces eerder succesvol verloopt indien de sociale identiteit 

met succes gevormd is. Gedurende dit proces komt men ook steeds verder te staan 

van de ouders. Jongeren gaan steeds zelfstandiger functioneren (Steinberg & Morris, 

2001). Tot slot speelt sociale media steeds een grotere rol in de leefwereld van 

adolescenten. Toch is er voorlopig nog geen associatie gevonden tussen het gebruik 

van sociale netwerksites en depressie. Verder onderzoek hierrond is echter 

aanbevolen (Jelenchick, Eickhoff & Moreno, 2013). 
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De depressieve stoornis en depressieve symptomen in de adolescentie. 

	
Uit	 onderzoek	 is	 gebleken	 dat	 depressie	 in	 de	 kindertijd	 schaars	 is.	 Het	

percentage	 kinderen	 dat	 voor	 de	 puberteit	 geconfronteerd	 wordt	 met	 een	

depressieve	stoornis	wordt	geschat	op	1	–	2%	(Maughan,	Collishaw	&	Stringaris,	

2013).	 Een	mogelijke	 indicator	 voor	 depressie	 in	 deze	 periode	 is	 een	 slechter	

functioneren	 op	 school	 (Timbremont	 &	 Braet,	 2005).	 Vanaf	 12-jarige	 leeftijd	

ongeveer	wordt	een	stijging	waargenomen	wat	depressieve	symptomen	betreft,	

en	vooral	bij	meisjes	 (Shore,	Toumbourou,	Lewis	&	Kremer,	2018;	Maughan	et	

al.,	 2013).	 Bij	 adolescenten	 kunnen	 deze	 depressieve symptomen zich uiten in 

antisociaal gedrag, middelenmisbruik en een verhoogde prikkelbaarheid (Timbremont 

& Braet, 2005; DSM 5). Onder andere de hormoonschommelingen zoals beschreven 

in de vorige paragraaf kunnen bijdragen tot een verhoogde prikkelbaarheid (Kaltiala-

Heino, Kosunen & Rimpelä, 2003).  Daarnaast is het geweten dat adolescenten door 

een periode van individuatie gaan. Ze streven naar meer autonomie, maar botsen 

hierbij soms op ouders of andere instituten die de adolescent nog als een kind zien en 

het moeilijk vinden om de adolescent meer verantwoordelijkheden toe te kennen. 

Hierbij ontstaat een spanningsveld van separatie en individuatie tussen het kind en 

diens ouders en/of omgeving (Cicchetti & Rogosch, 2002). Prikkelbaarheid en 

emotionele labiliteit kunnen dus gezien worden als onderdeel van een ‘normale 

ontwikkeling’. Hierdoor wordt de grens met psychopathologie vager en worden 

depressieve symptomen niet altijd opgemerkt (Cicchetti & Rogosch, 2002). 

Bovendien blijkt depressie bij jongeren vaak samen te gaan met andere psychiatrische 

stoornissen. Bij 40% tot 90% van de jongeren met een depressieve stoornis zou dit 

gepaard gaan met zowel internaliserende problemen zoals angststoornissen, als met 

externaliserende stoornissen zoals gedragsstoornissen. Ook wordt comorbiditeit 

vastgesteld met onder andere eetstoornissen, leerstoornissen en somatische 

stoornissen (Timbremont & Braet, 2005). 

Geslachtsverschillen 

	
Onderzoek toont aan dat meisjes vaker depressieve stemmingen rapporteren dan 

jongens (Petersen et al., 1993). Dit verschil start op 13-jarige leeftijd ongeveer en 

houdt aan gedurende de volwassenheid (Nolen-Hoeksema, 2001). Na de adolescentie 
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ligt het percentage van een depressieve stoornis gemiddeld 2% hoger bij vrouwen dan 

bij het mannelijk geslacht (WHO, 2017).  

De verklaring van dit geslachtsverschil kan onder andere gezocht worden in het 

feit dat meisjes meer geneigd zijn om zich te focussen op de eigen gedachten en 

gevoelens. Een laag zelfbeeld en bezorgdheden over zichzelf worden op die manier 

uitvergroot en kunnen leiden tot rumineren. Jongens zullen hun frustraties eerder 

uiten naar de buitenwereld toe, wat tot meer externaliserende problemen zoals 

agressie leidt (Cocchetti & Rogosch, 2002). Bovendien zorgt de toename van de 

hormonen testosteron en oestrogeen bij meisjes ook voor een verhoogde 

kwetsbaarheid voor depressieve symptomen, zelfs na controle voor de bijhorende 

lichaamsveranderingen (Angold, Costello, Erkanli & Worthman, 1999). 

Voorlopers en gevolgen van depressieve symptomen 

	
Een longitudinale studie heeft aangetoond dat negatieve levensgebeurtenissen op 

jonge leeftijd hogere scores op depressie kunnen voorspellen, zelfs na controle voor 

eerdere depressieve symptomen. Zo kunnen familie-gerelateerde evenementen zoals 

een scheiding leiden tot depressieve symptomen aangezien ze vaak gepaard gaan met 

een veranderde omgeving van het kind en de opvoedingsvaardigheden van de ouders 

(Nolen-Hoeksema, Girgus & Seligman, 1992). Ook een pessimistische verklaringsstijl 

blijkt een significante voorspeller te zijn voor latere depressieve symptomen (Nolen-

Hoeksema et al., 1992). Daarnaast is er ook een zwak verband gevonden tussen het 

vertonen van hulpeloze reacties op frustrerende situaties en depressieve symptomen. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er geen causaal verband gevonden is tussen 

sociale vaardigheden en depressieve symptomen (Nolen-Hoeksema et al., 1992).  

Daarnaast speelt de ouderlijke psychopathologie ook een rol. Zo heeft onderzoek 

aangetoond dat een familiegeschiedenis van depressie één van de grootste 

risicofactoren is voor depressie in de adolescentie en psychopathologie in het 

algemeen (Thapar et al., 2012; Weissman et al., 2006). Zo zouden kinderen van 

depressieve ouders tot drie keer vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van 

angststoornissen, depressie en middelenmisbruik dan kinderen uit de algemene 

populatie. Deze kwetsbaarheid blijft stand houden doorheen de adolescentie en 

volwassenheid (Weissman et al., 2006). 
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Als we vervolgens kijken naar de gevolgen van depressieve symptomen hoeft het 

niet te verbazen dat deze veelal nefast zijn. Zo gaat depressie in de adolescentie 

geassocieerd met veelvuldig roken, meer gebruik van kalmeringspillen bij volwassen 

vrouwen, meer deviant gedrag en meer ongelukken bij jongvolwassenen (Kandel & 

Davies, 1986). Bovendien is een sluimerende depressie in de adolescentie 

geassocieerd met groter suïcidegevaar (Weissman, Wolk & Goldstein, 1999; Balazs et 

al., 2013). Op lange termijn zou depressie tijdens de adolescentie leiden tot een 

verminderd vermogen om langdurige intieme relaties aan te gaan (Kandel & Davies, 

1986). Ook heeft longitudinaal onderzoek aangetoond dat depressieve symptomen in 

de adolescentie depressieve episodes in de volwassenheid voorspellen, ook na 

controle voor leeftijd, geslacht en sociale klasse (Pine et al., 1999).  

 

2.2. OMSCHRIJVINGEN VAN STRESS 

 

Definitie 

	
Stress kent verschillende vormen en gradaties. Bovendien is dit ook 

persoonsgebonden, waar het ene individu in paniek raakt bij de gedachte aan het 

geven van een presentatie, zal een andere persoon door deze situatie geen of weinig 

stress ondervinden. 

In het kader van deze studie is het interessant om stil te staan bij de verschillende 

soorten stress. In het algemeen wordt stress als iets negatief beschouwd. Toch heeft 

het oorspronkelijke doel een adaptieve waarde. Zo is het bedoeld om in een 

gevaarlijke situatie een fysiologische reactie te ontlokken die je lichaam in ‘vecht- of 

vluchtmodus’ brengt (Dickens, Delehanty & Romero, 2010). Biologisch gezien maakt 

het lichaam dan de stresshormonen cortisol, noradrenaline en adrenaline aan. Zij 

zorgen er onder andere voor dat je mentale en lichamelijke alertheid verhoogt, dat er 

meer bloed stroomt naar de hersenen en dat je meer zuurstof inademt (Lundberg, 

2005). Deze mechanismen zorgen er vervolgens voor dat je overlevingskansen 

vergroten (Dhabhar, 2014).  

In het beschreven voorbeeld waarbij men dient te vechten tegen of te vluchten van 

een gevaarlijke situatie heeft stress een positief effect. We spreken dan ook van acute 
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stress, wat onderzoeker Dhabhar (2014) omschrijft als stress die gedurende een 

periode van enkele minuten tot uren aanhoudt.  

Hiertegenover staat chronische stress, dat beschreven wordt als stress die 

persisteert voor enkele uren per dag, en dit weken-of maandenlang (Dhabhar, 2014). 

In dit scenario kan stress schadelijk zijn. Zo kan chronische stress beschermende 

immuunresponsen onderdrukken en pathologische immuunresponsen versterken 

(Dhabhar, 2014; Dickens et al., 2010).  

Stress in de adolescentie 

	
Gedurende de adolescentie ondergaan jongeren veel veranderingen. Zie hierrond 

ook de paragraaf waarom de adolescentie een risicoperiode is  voor het ontwikkelen 

van een depressieve stoornis of symptomen. 

Maar naast de algemene veranderingen die horen bij de adolescentie zoals de fysieke 

en cognitieve veranderingen, zijn er ook een aantal specifieke stressoren waar 

adolescenten mee geconfronteerd kunnen worden. Zo ervaren adolescenten meer 

stress bij ouderlijke psychopathologie, of worden ze geconfronteerd met stress in de 

vorm van peer-stress. Ook gepest worden en het meemaken van bepaalde 

gebeurtenissen zoals verhuizen, kunnen als stresserend worden ervaren. In deze 

scriptie worden 2 stressoren verder onderzocht: ouderlijke psychopathologie en 

pesten. 

 

Ouderlijke psychopathologie als stressbron 

Dat kinderen van depressieve ouders meer risico lopen op het ontwikkelen van een 

psychologische stoornis is al deels besproken bij de paragraaf ‘voorlopers en 

gevolgen van depressieve symptomen’. Verder onderzoek toont ook aan dat het niet 

beperkt blijft tot het psychologisch domein, maar dat het ook een risico geeft voor 

moeilijkheden op sociaal, cognitief en medisch vlak van de jongere (Gunlicks & 

Weissman, 2008). Dit zou kunnen komen doordat ouders met psychologische 

problemen doorgaans meer gebruik maken van een bestraffende opvoedingsstijl in 

plaats van een belonende. Uit onderzoek blijkt dat dit geassocieerd is met meer 

psychiatrische stoornissen bij het kind of de jongere (Vostanis et al., 2006). Daarnaast 

beschrijft Weber (2010) ook enkele bronnen van chronische stressoren. Hiertoe 

behoort onder andere het niet kunnen beantwoorden aan de eigen verwachtingen. Bij 
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voorbeeld wanneer een ouder niet de gewenste hoeveelheid tijd kan doorbrengen met 

zijn of haar kind, kan dit gezien worden als een chronische stressor (Weber, 2010). Ze 

geeft ook een overzicht van enkele stressoren die families intern kunnen ervaren. Zich 

niet gesteund voelen, een rollenconflict of een mentale stoornis zijn enkele 

voorbeelden die worden opgelijst (Weber, 2010). Hieruit kunnen we enigszins 

opmaken dat wanneer een ouder psychologische problemen ervaart, dit omwille van 

verschillende redenen een stressor kan zijn voor de jongere. Verdere literatuur 

waarom ouderlijke psychopathologie beschouwd kan worden als een stressor voor 

adolescenten, blijkt moeilijk te vinden. Een alternatieve hypothese kan bijgevolg zijn 

dat het wel een risicofactor is voor het ontwikkelen voor depressieve symptomen, 

zoals reeds meermaals is aangetoond (e.g. Thapar et al., 2012; Weissman et al., 2006), 

maar dat het niet noodzakelijk beschouwd wordt als een stressor. Het belang van 

relaties met peers neemt immers sterk toe tijdens de adolescentie, dus mogelijks 

vinden jongeren steun bij vrienden waardoor een ouder met psychologische 

problemen als minder stresserend wordt ervaren. 

 

Pesten als stressor 

Het gevoel van ‘erbij te horen’ is van groot belang voor het welzijn van de jongere. 

Zo heeft onderzoek bij kinderen bij voorbeeld aangetoond dat de relaties die ze 

opbouwen met peers en vrienden geassocieerd zijn met andere aspecten van hun 

ontwikkeling, zoals bij voorbeeld schoolse prestaties (Gifford-Smith & Brownell, 

2003). Men kan vervolgens verwachten dat pesten leidt tot heel wat nefaste gevolgen 

voor het slachtoffer.  

Zo komt uit onderzoek naar voor dat afwijzing door peers geassocieerd is met een 

negatief zelfbeeld, sociale terugtrekking, depressieve symptomen en meer kans op 

angstige gevoelens. Bovendien kan het gevoelens van competentie aantasten (Boulton 

& Smith, 1994 in Braet, Van Vlierberghe, Vandevivere, Theuwis & Bosmans, 2013; 

Murachver, 2011). Daarnaast hebben de slachtoffers van pesterijen ook meer kans op 

fysieke kwalen zoals hoofd- en buikpijn, slaapproblemen en bedplassen (Murachver, 

2011).  

Er zijn ook enkele geslachtsverschillen op te merken wat het pesten op zich betreft. 

Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek dat jongens meer betrokken zijn bij fysieke en 

verbale vormen van pesten, en meisjes meer bij relationeel pesten (i.e. uitsluiten, 
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roddelen,...). Jongens zouden ook meer online pesten terwijl meisjes vaker het 

slachtoffer zijn van cyberpesten (Wang, Ianotti & Nansel, 2009).  

Relatie tussen stress en depressie  

	
Dat er een verband bestaat tussen stress en depressie valt intuïtief te begrijpen. 

Toch is het ook belangrijk om dit vanuit een wetenschappelijke invalshoek te 

benaderen. Zo heeft onderzoeker Hammen (2005) een meta-analyse uitgevoerd over 

dit verband en kwam zij tot de vaststelling dat de meeste depressieve episodes 

voorafgegaan worden door stresserende levensgebeurtenissen. Toch ontwikkelen de 

meeste mensen geen depressie, zelfs niet nadat ze zijn blootgesteld aan een negatieve 

gebeurtenis.  

De aard van de stressor blijkt ook een rol te spelen. Zo zijn evenementen 

gerelateerd aan ‘interpersoonlijk verlies’, zoals een overlijden of scheiding, vaker 

gerelateerd aan depressie dan aan andere vormen van psychopathologie (Hammen, 

2005).  

Bovendien speelt ook de persoonlijkheid van een individu een rol in het 

ontwikkelen van een depressie. Wanneer er sprake is van congruentie tussen iemands 

persoonlijke opvattingen of schema’s en de stresserende gebeurtenis, is er meer kans 

op het ontwikkelen van een depressie. Zo zal iemand die hoog scoort op sociotropie 

(i.e. hoog niveau van afhankelijkheid en telkens goed willen doen voor anderen) een 

interpersoonlijk verlies als zeer aangrijpend ervaren en soms zelfs als een persoonlijke 

tekortkoming. Op die manier wordt een depressie makkelijker getriggerd (Hammen, 

2005).  

Een model dat factoren zoals persoonlijkheid en aard van de stressoren mooi in 

kaart brengt is het diathese-stressmodel van Clark, Beck en Alford (1999 in Prins & 

Braet, 2008). Dit is een transactioneel ontwikkelingsmodel waar de moderatie tussen 

kwetsbaarheidsfactoren en omgeving centraal staat.  

Clark en collega’s gaan daarbij uit van centrale kwetsbaarheidsfactoren (diathese) 

die geactiveerd kunnen worden door omgevings-of stressfactoren (in Prins & Braet, 

2008). Ze gaan ervan uit dat iedereen een gegeven kwetsbaarheid voor depressie heeft 

in meer of mindere mate. 
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Figuur 1: diathese-stressmodel (Hankin & Abela, 2005, p.39). 

 
Figuur 1 toont aan dat personen met een hoog niveau van kwetsbaarheid een lagere 

dosis stress nodig hebben om een stoornis, zoals depressie, te ontwikkelen. Terwijl 

meer veerkrachtige individuen bij eenzelfde stressniveau minder kans hebben om een 

stoornis te activeren. Anderzijds kan een hoog stressniveau er ook voor zorgen dat 

personen met minieme kwetsbaarheid toch een stoornis ontwikkelen. Dit model toont 

aan dat het ontwikkelen van depressieve symptomen niet los staat van de persoonlijke 

kenmerken van een individu. Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen kind en 

omgeving  en modererende factoren (Prins & Braet, 2008).  

Wanneer een individu vervolgens stress ervaart, leidt dit veelal tot bepaalde 

emoties zoals boosheid of verdriet. Hoe men hiermee omgaat kan fungeren als een 

kwetsbaarheidsfactor, maar het kan ook een veerkrachtfunctie uitoefenen in het geval 

van adaptieve emotieregulatie (Braet et al., 2014). Daarom is dit een belangrijk thema 

om verder te bestuderen. 

2.3.  MODERERENDE ROL VAN EMOTIEREGULATIE 
 

Om te beginnen is het belangrijk op te merken dat er geen ‘goede’ of ‘slechte’ 

emoties zijn. Het is niet de emotie zelf die een nefaste invloed heeft op het welzijn 

van een individu, maar wel de wijze waarop men ermee omgaat, en hoe men ze 

beleeft. Concreet wilt dit zeggen dat negatieve emoties pas schadelijk kunnen zijn 

voor het psychisch welbevinden wanneer ze te lang, te intens of te frequent worden 

ervaren (Braet, Cracco, Theuwis, Grob & Smolenski, 2013).  

Hierdoor is het van belang dat emoties voldoende en succesvol gereguleerd 

worden. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat problemen in emotieregulatie 
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(verder soms afgekort als ER) een belangrijke rol spelen voor het begrijpen van zowel 

internaliserende als externaliserende psychopathologie (Braet et al., 2014; Berking & 

Wupperman, 2012). 

Definitie 
	

Een beschrijving die vaak wordt gehanteerd in de literatuur wordt geformuleerd 

door Gross, dewelke in deze scriptie ook centraal staat. Hij omschrijft emotieregulatie 

als “de processen waarbij individuen een invloed uitoefenen op de emoties die ze 

hebben, wanneer ze ze hebben en de mate waarin ze deze ervaren en uiten.” (Gross, 

1998b). Koole (2009) vult nog aan dat men voor een adequate emotieregulatie ook 

rekening dient te houden met de leefomgeving en cultuur waarin iemand verkeert. 

Verder merkt Gross op dat zowel positieve als negatieve emoties sterker kunnen 

worden, verminderen en gelijk blijven (Parrott, 1993 in Gross, 1998b). Op deze 

manier kan men een gewenste emotionele toestand bekomen. Dit gebeurt in gradaties, 

en is dus geen categoriale verschuiving (Koole, 2009). 

Daarnaast kiest Gross (1998b) ervoor om enkel het reguleren van de eigen emoties 

op te nemen in zijn definitie. Onderzoeker Thompson (1994) daarentegen beschrijft 

emotieregulatie als een set “extrinsieke en intrinsieke processen die verantwoordelijk 

zijn voor het monitoren, evalueren en wijzigen van emotionele reacties”. Met 

‘extrinsieke’ processen wordt het reguleren van andermans emoties bedoeld, zoals het 

troosten van een jongere. Gross ziet dit echter als twee verschillende concepten met 

andere motieven, doelen en processen (Gross, 2013). Ten slotte oppert Gross om 

bewuste en onbewuste emotieregulatie niet van elkaar te scheiden. Net als Shiffrin en 

Schneider (1977) plaatst hij deze begrippen op een continuüm, gaande van bewuste, 

gecontroleerde regulatie aan de ene kant, naar onbewuste, automatische 

emotieregulatie aan het andere uiteinde (Gross, 2013).  

Emotieregulatie is ook nauw verbonden aan andere begrippen zoals affectregulatie, 

stemmingsregulatie, coping en psychologische verdediging (Koole, 2009; Gross, 

1998b). In deze scriptie gebruiken we de afbakening zoals Gross (1998b) het 

omschrijft. Hij doet dit aan de hand van volgende figuur. 
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Figuur 2. Een hiërarchische conceptualisatie van affectregulatie (Gross, 1998b, p. 276). 

 

Om te beginnen valt op dat Gross affectregulatie ziet als de overkoepelende term 

van coping, emotieregulatie, stemmingsregulatie en psychologische verdediging. 

Gross (1998b) erkent dat er overlap is tussen de begrippen, maar licht ook de 

verschillen toe. Zo volgt het onderscheid tussen coping en emotieregulatie. Coping 

wordt in ander onderzoek beschreven als “de cognitieve en gedragsmatige pogingen 

die het individu onderneemt om om te gaan met eisen die als belastend worden 

ervaren” (Folkman, Lazarus, Gruen & DeLongis, 1986). Dit illustreert het grootste 

verschil, namelijk dat bij coping ook gedragsmatige, en dus niet-emotionele acties 

kunnen gehanteerd worden om de situatie te optimaliseren (Folkman et al., 1986). Een 

ander verschil is dat coping meer gericht is op het verminderen van negatieve emoties 

terwijl emotieregulatie ook het bevorderen of in stand houden van positieve emoties 

in rekening brengt (Gross, 2013).  

Stemmingsregulatie onderscheidt zich van emotieregulatie doordat stemmingen 

langer aanhouden en minder intens zijn, alsook doordat ze minder gedragsmatige 

responsen uitlokken (Rottenberg & Gross, 2007; Gross, 1998b).  

Tot slot refereert psychologische verdediging doorgaans naar “relatief stabiele 

karakteristieken van een individu die onbewust angstgevoelens of andere negatieve 

affecten zullen reduceren” (Rottenberg & Gross, 2007). En zoals eerder is aangegeven 

kan emotieregulatie zowel bewust als onbewust optreden (Gross, 1998b).  

Affectregulatie	

Coping	

Emotieregulatie	 		Stemmingsregulatie	

Psychologische	
verdediging	
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Emotieregulatiestrategieën 

	
Nu er een duidelijker beeld heerst rond het begrip emotieregulatie is het ook 

belangrijk de bijhorende strategieën verder te onderzoeken. Deze kunnen adaptief 

zijn, wanneer de gebruikte strategie functioneel is in die specifieke situatie, of 

maladaptief, wanneer de strategie klachten en symptomen van psychopathologie 

veroorzaakt op lange termijn (Braet et al., 2013). Dit onderscheid is echter niet altijd 

eenvoudig te maken. Zo wordt onderdrukking van emoties doorgaans als maladaptief 

gezien, maar kan dit toch adaptief zijn in een context van misbruik waar openlijke 

expressie van emoties bestraft wordt (Southam-Gerow & Kendall, 2002). Toch zijn er 

een aantal strategieën die meer in verband staan met psychopathologie dan andere 

(Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 2010). Hierdoor komen we tot een 

onderverdeling van 15 ER-strategieën (Braet, Cracco, Theuwis, Grob & Smolenski, 

2013).  Hiervan worden er 7 omschreven als adaptief, 5 als maladaptief en 3 als noch 

adaptief, noch maladaptief (Cracco, Van Durme & Braet, 2015).  

De adaptieve strategieën zijn probleemoplossend handelen (vb. een bron van 

ergernis proberen veranderen), afleiding zoeken (vb. iets leuks doen in de plaats), 

vergeten (vb. denken dat het wel zal overgaan), aanvaarding (vb. aanvaarden dat 

bepaalde dingen je kwaad maken), positieve stemming oproepen (vb. denken aan iets 

dat je gelukkig maakt), cognitieve probleemoplossing (vb. nadenken wat je kan doen 

aan het probleem) en herevaluatie (vb. bedenken dat er ergere of belangrijkere dingen 

zijn in het leven) (Cracco et al., 2015).  

Voorbeelden van maladaptieve strategieën zijn opgeven (vb. niets meer willen 

doen), terugtrekking (vb. niet meer uit het huis komen), rumineren (vb. piekeren over 

het feit dat je een bepaalde gedachte niet kunt loslaten), zelfdevaluatie (vb. jezelf de 

schuld geven) en agressie (vb. door in gevechten verzeild te raken).  

Emotieregulatie in de adolescentie 
	
Emotieregulatie	 is	 een	 belangrijke	 vaardigheid	 die	 men	 in	 de	 adolescentie	

dient	 te	 leren	(McRae	et	al.,	2012).	 In	de	eerste	 twee	 levensjaren	zijn	kinderen	

namelijk	 nog	 sterk	 afhankelijk	 van	 hun	 ouders	 of	 andere	 zorgfiguren	 om	 hun	

emoties	te	reguleren.	Wanneer	een	baby	negatieve	gevoelens	ervaart,	vaak	in	de	

vorm	van	frustratie,	zal	de	ouder	normaliter	verzorgen,	troosten	of	de	bron	van	

ergernis	 wegnemen.	 Dit	 is	 een	 vorm	 van	 externe	 emotieregulatie;	 de	 emoties	
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worden	van	buitenaf	gereguleerd.	Naarmate	kinderen	ouder	worden	kunnen	ze	

zich	 beter	 verbaal	 uitdrukken,	 wat	 het	 reguleren	 van	 emoties	 faciliteert.	 Toch	

zullen	 ze	 nog	 vaak	 beroep	 doen	 op	 volwassenen	 om	 hun	 stemming	 te	 helpen	

reguleren	 (Zeman,	 Cassano,	 Perry-Parrish	 &	 Stegall,	 2006).	 Eens	 men	 de	

puberjaren	 heeft	 bereikt	 bezitten	 adolescenten	 meer	 capaciteiten	 om	 hun	

emoties	 zelf	 te	 reguleren,	 mede	 dankzij	 neurofysiologische	 veranderingen	

(Zeman	et	al.,	2006).	Zo	evolueert	emotieregulatie	naar	een	meer	intern	proces.	

Jongeren	 worden	 zich	 ook	 meer	 bewust	 van	 de	 evaluatie	 en	 reacties	 door	

anderen	en	zullen	hun	gedrag	hierop	afstemmen.	Zo	zullen	ze	meer	geneigd	zijn	

om	hun	emoties	te	uiten	wanneer	ze	een	begripvolle	reactie	verwachten.	Naast	

de	directe	omgeving	in	de	vorm	van	ouders	en	peers,	spelen	ook	andere	aspecten	

een	rol	in	het	reguleren	van	emoties,	zoals	de	cultuur	waarin	de	jongere	opgroeit	

(Zeman	et	al.,	2006).		

Naast	 het	 gegeven	 dat	 emotieregulatie	 doorheen	 de	 jaren	 meer	 een	 intern	

proces	 wordt,	 verandert	 ook	 de	 aard	 van	 de	 ER-strategieën.	 De	

neurofysiologische	 veranderingen	 zorgen	 er	 onder	 andere	 voor	 dat	 jongeren	

meer	 sociaal	 cognitieve	 vaardigheden	 ontwikkelen,	 zoals	 perspectiefname,	

zelfreflectie	en	empathie	(McRae	et	al.,	2012).	Hierdoor	zien	we	een	verschuiving	

van	 gedragsmatige	 strategieën	 naar	 meer	 cognitieve	 strategieën,	 zoals	

herwaardering,	 zowel	 bij	 jongens	 als	meisjes	 (McRae	 et	 al.,	 2012).	 Een	 andere	

studie	onderzocht	ER-strategieën	bij	zowel	 jonge	adolescenten	(12	tot	15	jaar),	

oudere	adolescenten	(16	tot	18	 jaar),	volwassenen	(18	tot	65	 jaar)	en	ouderen	

(65+).	 Hieruit	 kwamen	 gelijkaardige	 bevindingen	 naar	 voor:	 het	 gebruik	 van	

cognitieve	 ER-strategieën	 zoals	 ruminatie	 en	 perspectiefname	 neemt	 toe	

naarmate	men	ouder	wordt	(Garnefski	&	Kraaij,	2006).	

Emotieregulatie en depressie 

	
Emotieregulatie werd reeds herhaaldelijke malen in verband gebracht met 

psychopathologie (Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 2010; Berking & 

Wupperman, 2012; Braet et al., 2014). Zo werd evidentie gevonden voor de rol van 

emotieregulatie in het ontstaan en voortbestaan van de depressieve stoornis, angst- en 

eetstoornissen, gedragsproblemen en alcoholmisbruik (Aldao et al., 2010). Opvallend 

is wel dat deze link nog maar weinig onderzocht is bij adolescenten.  
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Onderzoekers Fehlinger, Stumpenhorst, Stenzel en Rief (2013) hebben vijf 

subschalen van emotieregulatie (realisatie van doelgericht gedrag, emotie-

identificatie, toegang tot regulatiestrategieën, acceptatie van emoties en expressie van 

emoties) gelinkt aan depressieve symptomen. Ze stelden vast dat men deze 

symptomen minder ervaart naarmate men meer gebruik maakt van deze strategieën. 

Meer nog, vergeleken met andere vaardigheden, bleek emotieregulatie een cruciale 

factor te zijn in het beïnvloeden van de ernst van de klachten.  

Uit onderzoek dat de strategieën van de FEEL-KJ hanteerde, blijkt dat de variantie 

in depressieve symptomen verklaard kan worden door specifieke strategieën. Zo zijn 

de maladaptieve ER-strategieën zelfdevaluatie, opgeven en rumineren gelinkt aan 

depressieve symptomen, ook na controle voor leeftijd en geslacht (Braet et al., 2014). 

Ook is er bij voorbeeld een correlatie gevonden tussen ruminatie en depressie. Dit 

verband wordt verklaard door tekorten in cognitieve inhibitie (Joormann, 2010). 

Personen met een depressie zijn minder goed in staat om negatief materiaal te weren 

uit het werkgeheugen. Ook kunnen ze minder gemakkelijk stemmingsincongruente, 

dus positieve, gedachten en gevoelens oproepen (Joormann, 2010). Dit laatstgenoemd 

onderzoek vond echter plaats bij volwassenen en is (nog) niet gerepliceerd bij 

adolescenten. Deze bevindingen sluiten aan bij een andere studie die stelt dat 

ruminatie niet zozeer een verhoging van depressieve symptomen voorspelt, maar wel 

een vermindering van positieve stemmingen (Ciarrochi & Scott, 2006 in Aldao et al., 

2010). Er was ook al aangetoond dat meisjes meer depressieve symptomen 

rapporteren dan jongens en dit zou aanhouden tijdens de volwassenheid (Nolen-

Hoeksema, 2001: Petersen et al., 1993). Dit verschil zou te maken hebben met de 

verschillende manier van omgaan met negatief affect. Daar waar jongens afleiding 

gaan zoeken, zullen meisjes eerder geneigd zijn te rumineren en zodoende hun 

depressieve gevoelens te versterken (Nolen-Hoeksema, 1987). Dit verschil ontstaat op 

14-15 jarige leeftijd en blijkt ook stand te houden gedurende de volwassenheid 

(World Health Organization, 2017). Bovendien werd er ook een significant verband 

gevonden tussen vermijding en depressie (Aldao et al., 2010). 

Naast de correlaties van ruminatie en vermijding op depressie, werden ook nog 

andere verbanden teruggevonden. Zo vonden Schäfer en collega’s (2016) een 

significant positief verband tussen onderdrukking en depressieve symptomen. Ook in 

het onderzoek van Braet en collega’s (2014) vond men een significant positief effect 
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terug van de maladaptieve strategie zelfdevaluatie op affectieve stoornissen volgens 

de DSM IV. 

Daarnaast hebben Braet en collega’s (2014) ook onderzoek gedaan naar het 

verband tussen adaptieve ER-strategieën en depressieve symptomen bij jongeren. 

Hieruit kwam naar voor dat de adaptieve strategieën probleemoplossing, afleiding, 

humor, aanvaarding, vergeten en herevaluatie significant negatief gecorreleerd zijn 

met depressieve symptomen. Ander onderzoek sluit hierbij aan en vond ook dat 

afleiding in het bijzonder een effectieve strategie bleek te zijn bij depressie daar het 

stemmingscongruente (negatieve) gedachten vervangt door neutrale. Personen met 

een depressie zouden echter minder geneigd zijn om deze strategie toe te passen 

omdat ze het moeilijk vinden om andere gedachten op te roepen (Joormann, 2010). 

Ook recent onderzoek vond een negatief verband van de adaptieve strategieën 

cognitieve herwaardering, probleemoplossing en acceptatie (Schäfer, Naumann, 

Holmes, Tuschen-Caffier & Samson, 2016). Toch vond een ander onderzoek enkel 

voor probleemoplossing een middelgrote tot grote effectgrootte in het verband tussen 

emotieregulatie en depressieve symptomen (Aldao et al., 2010). 

Wanneer we tenslotte de impact vergelijken van maladaptieve ER-strategieën en 

adaptieve ER-strategieën op depressieve symptomen, lijkt het erop dat de 

aanwezigheid van maladaptieve strategieën schadelijker is dan de afwezigheid van 

bepaalde adaptieve strategieën (Aldao et al., 2010).  

Deze onderzoeken vonden echter veelal plaats bij volwassenen waardoor de 

bevindingen niet altijd generaliseerbaar zijn voor adolescenten. Verder onderzoek 

rond de schadelijke effecten van maladaptieve emotieregulatie en positieve effecten 

van adaptieve emotieregulatie bij jongeren is dan ook aangewezen.  

Emotieregulatie binnen het diathese-stress model 

	
Vooralsnog lijkt er weinig onderzoek verricht naar de rol van emotieregulatie 

binnen het diathese-stress model. Wel is er aangetoond dat kinderen met een 

depressogene attributiestijl, maladaptieve zelfregulatie-opvattingen of een hoge score 

op pessimisme een verhoogd risico vertoonden voor depressieve symptomen wanneer 

ze blootgesteld worden aan stressoren (Grant et al., 2006). Daarnaast heeft ander 

onderzoek het modererend effect van één specifieke strategie onderzocht, namelijk 

cognitieve herwaardering. Analoog met het diathese-stress model maakten de 
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onderzoekers een onderscheid tussen lage en hoge niveaus van stress. Uit de 

resultaten kwam naar voor dat bij een laag niveau van stress, de mate van cognitieve 

herwaardering niet geassocieerd was met depressieve symptomen. Bij een hoge mate 

van stress vond men echter evidentie dat participanten die goed zijn in het toepassen 

van cognitieve herwaardering minder depressieve symptomen vertoonden dan 

degenen met minder vaardigheden in deze strategie (Troy, Wilhelm, Shallcross & 

Mauss, 2010). Deze studie werd wel uitgevoerd met enkel vrouwelijke volwassen 

participanten, en bekijkt dus niet het effect bij jongeren of mannen. Bovendien neemt 

de toepassing van cognitieve strategieën pas toe vanaf de adolescentie en zijn deze 

resultaten mogelijks niet relevant voor (jonge) adolescenten (Garnefski & Kraaij, 

2006; McRae et al., 2012). 

 

2.4. BESLUIT  
 

Vanuit de literatuur wordt duidelijk dat depressie steeds vaker voorkomt (WHO, 

2017). Dit gegeven vertoont zich niet alleen bij volwassenen, maar ook bijna 1 op 5 

jongeren zou depressieve symptomen ervaren (Saluja et al., 2004). Gezien de 

gevolgen op lange termijn is dit best verontrustend. Zo zijn depressieve symptomen in 

de adolescentie gelinkt aan destructief gedrag bij jongvolwassenen, groter 

suïcidegevaar en beperkter vermogen om intieme relaties aan te gaan (Kandel & 

Davies, 1986; Weissman et al., 1999; Balazs et al., 2013). Bovendien verhoogt het de 

kans op een depressieve stoornis in de latere volwassenheid (Pine et al., 1999). Het is 

dus aangewezen te onderzoeken welke mechanismen hier aan de basis liggen en of 

men kan voorkomen dat deze symptomen tot een depressie leiden.  

Het diathese-stress model stelt dat een depressieve stoornis zich voordoet mits men 

een bepaalde hoeveelheid stress ervaart (Clark et al., 1999). Dit wordt gekoppeld aan 

een gevoeligheid (diathese) die individu-specifiek is. Zo kan iemand met een lage 

gevoeligheid voor depressie toch een depressie ontwikkelen indien hij of zij wordt 

blootgesteld aan een hoge dosis stress. Omgekeerd kan een laag stressniveau ook een 

depressie faciliteren bij personen die heel gevoelig zijn voor depressieve symptomen 

(Clark et al., 1999).  

Dit brengt ons bij het belang van stress. Wat oorspronkelijk een adaptief 

overlevingsmechanisme is bij bloostelling aan gevaar, kan maladaptief worden indien 
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men ook voor langere periodes stress ervaart (Dhabhar, 2014). Vervolgens is de 

adolescentie een periode waarbij jongeren voor vele nieuwe uitdagingen staan. Dit 

kan verhoogde niveaus van stress uitlokken waardoor men kwetsbaarder wordt voor 

psychopathologie en dus ook voor depressieve symptomen (Ploegmakers-Burg & 

Stortelder, 2008). In deze scriptie worden twee stressoren onderzocht waar vooral 

jongeren mee worstelen, namelijk ouderlijke psychopathologie en pesten. Indien 

jongeren vervolgens blootgesteld worden aan stress, leidt dit tot vele emoties. Deze 

zijn op zich niet goed of slecht, maar de manier waarop ermee wordt omgegaan, is 

belangrijk.  

Vandaar dat deze studie zich verder focust op de wijze waarop jongeren met hun 

emoties omgaan: emotieregulatie. De laatste jaren is onderzoek hieromtrent sterk 

toegenomen omwille van diens belangrijke rol in het begrijpen van internaliserende 

én externaliserende psychopathologie (Gross, 1998b; Braet et al., 2014; Berking & 

Wupperman, 2012). Zo werd gekeken of de verschillende ER-strategieën, dus zowel 

de adaptieve als de maladaptieve, in verband staan met depressie. Dit blijkt het geval 

te zijn, en met name maladaptieve ER-strategieën zijn significant positief gecorreleerd 

met depressieve symptomen (Aldao et al., 2010).  

Maar ondanks dat dit onderzoeksveld steeds meer aandacht krijgt, is het onderzoek 

hierover bij jongeren nog onderbelicht. Mede door neurologische verschillen 

gebruiken jongeren vaak andere strategieën dan volwassenen (McRae	et	al.,	2012). In 

dit opzicht poogt deze scriptie een aanvulling te zijn op de bestaande literatuur door te 

onderzoeken hoe de gehanteerde methoden van jongeren in verband staan met 

depressie. Daarbij aansluitend wordt ook gekeken of emotieregulatie een 

modererende rol uitoefent, en dus een positief of negatief effect heeft in het verband 

tussen stress en depressie. Dit is tevens een uitgangspunt waarmee deze studie zich 

onderscheidt van vele andere onderzoeken. De relatie tussen stress en depressie is 

reeds uitvoerig besproken in de literatuur en ook het belang van emotieregulatie lijkt 

intussen gekend. Maar of en hoe emotieregulatie een modererend effect heeft op het 

verband tussen stress en depressie bij jongeren lijkt vooralsnog weinig onderzocht.  
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2.5.    ONDERZOEKSVRAGEN EN HYPOTHESEN 

	

Huidig	 onderzoek	 tracht	 de	 relatie	 tussen	 stress,	 ER	 en	 depressieve	

symptomen	 in	 kaart	 te	 brengen	 bij	 jongeren	 aan	 de	 hand	 van	 een	 cross-

sectioneel	opzet.	Op	basis	van	de	hierboven	vernoemde	literatuur	kunnen	enkele	

onderzoeksvragen	en	hypothesen	opgemaakt	worden.	

 
1. Is er een verband tussen stress en depressieve symptomen bij jongeren? 

 

 

 

 
Figuur 2. Verband tussen stress en depressieve symptomen 

 

Onderzoek heeft reeds meermaals aangetoond dat er een associatie bestaat tussen 

stress en depressieve symptomen (Hammen, 2005; Prins & Braet, 2008). Hierbij 

spelen een aantal factoren een rol zoals de aard van de stressor en de diathese van een 

individu (Hammen, 2005). Een model dat dit in kaart brengt is het hierboven 

vernoemde diathese-stressmodel (Clark et al., 1999). 

In deze scriptie worden twee stressoren onderzocht die belangrijk zijn gebleken in 

het leven van een jongere: pesten en ouderlijke psychopathologie. Wat pesten betreft, 

zien we dat onderzoek reeds een positief verband vond tussen afwijzing door peers en 

depressieve symptomen (Braet, Vlierberghe, Vandevivere, Theuwis & Bosmans, 

2013). Dit komt doordat de kwaliteit van relaties met leeftijdsgenoten een steeds 

belangrijkere rol speelt tijdens de adolescentie en zo ook, indien er zich problemen 

voordoen in de relatie met leeftijdsgenootjes, dit negatieve gevoelens met zich kan 

meebrengen  (Braet et al., 2013). 

Een andere stressor waar sommige adolescenten mee geconfronteerd worden is 

ouderlijke psychopathologie. Wanneer ouders mentale stoornissen ervaren, kan dit 

een effect hebben op het welzijn van het kind en kan men op die manier spreken van 

een stressor (Vostanis et al., 2006; Weber, 2010). Toch werd dit verband verder nog 

weinig teruggevonden in de bestaande literatuur.  

Stress	 Depressieve		
symptomen	
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Aan de hand van deze resultaten uit eerder onderzoek verwachten we dan ook dat 

in huidig onderzoek een positief verband terug zal worden gevonden tussen pesten en 

depressieve symptomen. Of ouderlijke psychopathologie naast een risicofactor voor 

depressieve symptomen, ook beschouwd kan worden als een stressor voor jongeren, 

zal deze studie verder onderzoeken.  

 

2. Is er een verband tussen emotieregulatie en depressieve symptomen bij 

jongeren? 

 

 

 
 

Figuur 3. Verband tussen emotieregulatie en depressieve symptomen 

 

Vervolgens wordt het rechtstreeks effect van emotieregulatie op depressieve 

symptomen onderzocht (figuur 3). Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen 

adaptieve en maladaptieve ER-strategieën. Eerst bekijken we het effect van adaptieve 

emotieregulatie op depressieve symptomen. Vanuit de literatuur verwachten we 

negatieve correlaties terug te vinden. Voormalig onderzoek heeft immers uitgewezen 

dat de strategieën probleemoplossing, afleiding, humor, aanvaarding, vergeten en 

herevaluatie significant negatief gecorreleerd zijn met depressieve symptomen (Braet 

et al., 2014). Tegelijk vond ander onderzoek slechts voor één adaptieve strategie, 

probleemoplossing, een middelgrote tot grote effectgrootte (Aldao et al., 2010). 

Mogelijks vinden we in huidig onderzoek dus ook geen grote effectgroottes terug van 

adaptieve ER-strategieën. 

Daarnaast wordt het rechtstreeks verband onderzocht van maladaptieve ER op 

depressieve symptomen. Aldao en collega’s (2010) hebben reeds gevonden dat 

ruminatie en vermijding middelgrote tot grote effectgroottes hebben op depressieve 

symptomen. Bovendien vond ander onderzoek dat specifiek bij jongeren werd 

gehouden een significant positief effect van de maladaptieve strategie ‘zelfdevaluatie’ 

op affectieve stoornissen, gemeten volgens de DSM IV (Braet et al., 2014). Hieruit 

kunnen we verwachten ook positieve verbanden terug te vinden in de huidige studie.  

 

Emotieregulatie	 Depressieve		
symptomen	
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3. Wordt het verband tussen stress en depressieve symptomen gemodereerd 

door de ER vaardigheden van de jongere? 

Zoals hiervoor reeds werd aangegeven, heeft onderzoek reeds het belang van 

maladaptieve en adaptieve ER vaardigheden aangetoond voor het begrijpen van 

individuele verschillen in het ervaren van depressieve symptomen bij kinderen, 

jongeren en volwassenen (Aldao et al., 2010).  

Vervolgens wordt het moderatie-effect van emotieregulatie onderzocht op het verband 

tussen stress en depressieve symptomen. Analoog met de vorige onderzoeksvraag 

wordt eerst de moderatie van adaptieve ER onderzocht (figuur 4).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figuur 4: Heeft adaptieve emotieregulatie een modererend effect op het verband tussen stress en 

depressieve symptomen? 

 

Vervolgens worden de moderaties bekeken van elke stressor afzonderlijk met 

adaptieve emotieregulatie op de depressieve symptomen.  

 

Gelijkaardig met de vorige onderzoeksvraag, wordt nu nagegaan of er een 

modererend effect is van maladaptieve ER op het verband tussen stress en depressieve 

symptomen (figuur 5). 
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Figuur 5: Heeft maladaptieve emotieregulatie een modererend effect op het verband tussen stress en 

depressieve symptomen? 

 

Aan de hand hiervan kunnen we vermoedelijk een moderatie-effect terugvinden 

van één of meerdere maladaptieve ER-strategieën.   

Analoog met de moderatie van adaptieve ER wordt de moderatie bepaald van 

maladaptieve ER-strategieën met de twee stressoren opgenomen in dit onderzoek. 

Vermoedelijk vinden we evidentie voor een moderatie-effect van maladaptieve ER 

aangezien voorgaand onderzoek een verhoogd risico op depressieve symptomen 

terugvond wanneer kinderen met maladaptieve zelfregulatie-opvattingen te maken 

krijgen met stressoren (Grant et al., 2006). 
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3. METHODE	
	

3.1.  PARTICIPANTEN 
	
De steekproef wordt gevormd door een niet-klinische groep jongeren. Het betreft 

jongeren die deelnamen aan een grootschalig onderzoek, ‘Generatie 2020’ genaamd, 

in Deinze (Oost-Vlaanderen) bij 8 tot 15-jarigen.  

Het betreft een onderzoek met 223 deelnemende jongeren en hetzelfde aantal ouders. 

De ratio jongens-meisjes was bijna gelijk verdeeld, met 47% jongens en 53% meisjes. 

De gemiddelde leeftijd was ongeveer 11 jaar en 11 maanden. Iets meer dan één derde 

van de ondervraagde jongeren zat in de lagere school (35,5%), de overige leerlingen 

zaten vooral in het ASO (34,5%), TSO (19,5%) of BSO (5,9%). Tot slot werd 

aangegeven dat de grote meerderheid opgroeit in hun kerngezin, dus met beide ouders 

samen (78,6%). De gezinsvormen co-ouderschap, mama met nieuwe partner en 

alleenstaande mama behaalden telkens 5,5%. Een minderheid woonde in bij papa met 

zijn nieuwe partner (4,1%) , of bij papa alleen (0,9%). Volgens de Hollingsheadindex 

bevond de meerderheid zich in de middenklasse (55,1%), gevolgd door de hoge 

middenklasse (39,6%) en een minderheid bevond zich in de lage middenklasse 

(5,3%). 

3.2. PROCEDURE 

	
Verschillende	 scholen	 in	 Deinze	 werden	 reeds	 een	 jaar	 voordien	

gecontacteerd	door	de	Universiteit	Gent	met	de	vraag	om	deel	te	nemen	aan	het	

onderzoek	‘Generatie	2020’.	Op	basis	van	deze	deelnemers	werd	een	deel	ervan	

verzocht	om	opnieuw	deel	te	nemen	aan	de	huidige	studie.	Indien	de	jongere	en	

de	 ouders	 hiermee	 instemden	 en	 een	 informed	 consent	 ondertekenden,	 kwam	

een	universiteitsstudent	tweemaal	op	huisbezoek	om	vragenlijsten	af	 te	nemen	

en	een	gesprek	te	hebben	met	de	jongere.	De	anonimiteit	van	de	leerlingen	werd	

verzekerd	 aangezien	 er	 telkens	 gebruik	werd	gemaakt	 van	 codes	 in	plaats	 van	

namen.	Als	dank	voor	hun	medewerking	kregen	de	jongeren	een	bioscoopticket	

aangeboden.		
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3.3. INSTRUMENTEN 
	
Jongerenrapportage 
 
Vragenlijst met betrekking tot depressieve symptomen. 

Children’s Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1992; Timbremont & 
Braet, 2002).    

De CDI is een bewerking van de Beck Depression Inventory (Beck et al., 1996) en 

werd ontwikkeld om de leeftijdsspecifieke uitingen van depressie bij kinderen en 

jongeren in kaart te brengen. De CDI kan gebruikt worden als screeningsinstrument 

om een verhoogd risico op depressie op te sporen, maar ook om de ernst van 

depressieve symptomen na te gaan. De CDI is opgesteld voor kinderen en jongeren 

tussen 7 en 18 jaar. In deze scriptie wordt de Nederlandstalige versie (Timbremont, & 

Braet, 2002) gebruikt om de depressieve symptomen van de jongeren te meten. De 

CDI bevat 27 items met telkens drie uitspraken. De jongere moet dan de uitspraak 

kiezen die het meest aansluit bij hoe hij of zij zich de afgelopen twee weken heeft 

gevoeld, of bij diens gedachtegang. Zo dient de jongere bij voorbeeld aan te geven of 

hij/zij “een hekel heeft aan zichzelf” (score 2) , “zichzelf niet zo aardig vindt” (score 

1) of “zichzelf aardig vindt” (score 0). Deze scores worden vervolgens opgeteld en zo 

bekomt men een ruwe totaalscore. Deze kan variëren van 0 (minimum) tot 54 

(maximum). Een hoge score impliceert de aanwezigheid van depressieve symptomen. 

Er wordt gebruik gemaakt van twee normgroepen: een niet-klinische en een klinische 

normgroep. Deze normgroepen worden ook opgemaakt volgens leeftijd en geslacht. 

De algemene betrouwbaarheid en begripsvaliditeit van de CDI worden beide 

voldoende geacht. De betrouwbaarheid van deze test in huidige studie wordt 

voldoende geacht met in deze steekproef een interne consistentie van Cronbach’s α = 

.87.  

Vragenlijsten	met	betrekking	tot	stress.	

Klasgenoten Relatie Vragenlijst (KRV; Olweus, 1989; Van Vlierberghe & 
Braet, 2005). 

De Klasgenoten Relatie Vragenlijst (KRV) is oorspronkelijk geïnspireerd op de 

Bully/Victim Questionnaire van Olweus (1989). Het is een vragenlijst waarbij de 

jongere zelf dient aan te geven of hij of zij gepest wordt. In 1991 hebben 
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onderzoekers Liebrand, Van Ijzendoorn en Van Lieshout het instrument vertaald naar 

het Nederlands en nog eens 4 jaar later werd deze vragenlijst aangepast en verkort 

(Van Vlierberghe & Braet, 2005). Deze laatste versie werd in het huidig onderzoek 

gebruikt. De eerste vijf items hebben vooral betrekking op het ‘indirect pesten’ ofwel 

‘sociale isolatie’. Dit houdt bijvoorbeeld in of de jongere zich alleen voelt op school. 

Hierop kan de jongere een antwoord kiezen uit 5 alternatieven, gaande van ‘nee, 

nooit’ tot ‘vaak’ met respectievelijk scores van 1 tot 5. De laatste 8 vragen gaan over 

blootstelling aan directe vormen van pestgedrag door bijvoorbeeld te vragen of de 

jongere vaak op het internet gepest wordt. Opnieuw kan de jongere kiezen tussen 

‘nooit’ (score 1), ‘soms’ (score 2), ‘regelmatig’ (score 3), ‘tamelijk vaak’ (score 4) of 

‘vaak’ (score 5). Deze scores worden vervolgens opgeteld en zo bekomt men een 

totaalscore tussen 13 en 65. De oorspronkelijke versie van Olweus (1989) behaalde 

een goede interne consistentie (>.80), alsook een goede construct- en 

discriminantvaliditeit (Solberg & Olweus, 2003). In dit onderzoek werd een 

Cronbach’s α van .64 gevonden voor de subschaal ‘indirect pesten’ wat als 

twijfelachtig wordt aanzien. De subschaal over direct pesten behaalt een Cronbach’s α 

van .82, wat goed wordt geacht. 

Vragenlijst	met	betrekking	tot	emotieregulatie.	

Feel-KJ (Feel-KJ; Grob & Smolenski, 2005).  

De Feel-KJ is een zelfrapportage vragenlijst die peilt naar de gehanteerde emotie-

regulatiestrategieën van kinderen en jongeren met betrekking tot drie emoties, met 

name woede, angst en verdriet. De originele versie werd ontwikkeld door Duitsers 

Grob en Smolenski  In huidig onderzoek werd de Nederlandstalige versie afgenomen 

die ontwikkeld werd door Braet, Cracco en Theuwis (2013) om de emotie-

regulatiestrategieën van de jongere in kaart te brengen. Het leeftijdsbereik van deze 

vragenlijst is 8 tot 18 jaar. Er zijn representatieve normen beschikbaar voor de 

Nederlandse en Vlaamse populatie, gespecifieerd naargelang leeftijd en geslacht. Het 

instrument bevat 90 items waarbij men telkens antwoordt op een vijf-punten 

Likertschaal, gaande van 1 (= bijna nooit) tot 5 (= bijna altijd). Per emotie (woede, 

angst en verdriet) worden dezelfde 30 items bevraagd. De 15 

emotieregulatiestrategieën die de FEEL-KJ hanteert, zijn verdeeld over 3 subschalen: 

adaptieve, maladatieve en externe regulatiestrategieën. Dit is tevens bevestigd in 
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factoranalytisch onderzoek. Elke strategie wordt bevraagd aan de hand van twee 

items, en dit voor elke emotie. De subschalen adaptieve en maladaptieve 

emotieregulatie hebben betrekking op interne processen, en kunnen onder de noemer 

‘interne regulatie’ geplaatst worden. Denk hierbij aan het richten van aandacht en het 

(her)waarderen van emotionele gebeurtenissen. Tot de adaptieve categorie behoren 

volgende 7 strategieën: probleemgericht handelen, afleiding zoeken, positieve 

stemming oproepen, accepteren, vergeten, cognitieve probleemoplossing en 

herevaluatie (Braet et al., 2013). Een voorbeelditem bij deze categorie gaat als volgt 

‘wanneer ik boos/bang/verdrietig ben, denk ik aan dingen die me gelukkig maken’. 

Volgende 5 strategieën worden door Braet en collega’s als maladaptief omschreven: 

opgeven, agressie, terugtrekken, zelfdevaluatie en rumineren. Dit wordt bij voorbeeld 

bevraagd op volgende manier: ‘wanneer ik boos/bang/verdrietig ben, maak ik ruzie 

met andere mensen’. De 3 externe regulatiestrategieën tenslotte tonen aan dat 

emotieregulatie ook effect heeft op de sociale omgeving, en dat emotieregulatie niet 

losstaat van moderatie met de omgeving. Hiertoe behoren de strategieën sociale steun 

zoeken, expressie van emoties en emotionele controle (i.e. het wegstoppen van je 

emoties voor anderen) (Braet et al., 2013). Een voorbeelditem bij deze subschaal gaat 

als volgt: ‘wanneer ik boos/bang/verdrietig ben vertel ik aan iemand hoe het met me 

gaat’. In deze steekproef worden enkel de subschalen adaptieve en maladaptieve 

emotieregulatie geobserveerd. De algemene betrouwbaarheid van de test wordt 

voldoende tot zeer goed geschat. Enkele schalen behalen echter een 

betrouwbaarheidscoëfficiënt kleiner dan .70 en worden dus als minder betrouwbaar 

aanzien. De constructvaliditeit wordt voldoende beschouwd. In de huidige studie 

werd een Cronbach’s α van .89 teruggevonden voor de adaptieve subschaal, en een 

Cronbach’s α van .74 voor de maladaptieve subschaal, wat respectievelijk als goed en 

voldoende wordt aanzien. 

Ouderraportage	
	
Vragenlijsten	met	betrekking	tot	ouderlijke	psychopathologie.	
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Symptom Checklist (SCL-90; Derogatis, 1975; Arrindell & Etterna, 

1986). 

De Symptom Checklist (SCL-90) in de versie van Arrindell en Etterna is een 

vertaalde en bewerkte versie van de eerdere uitvoering door Derogatis (1975). Het is 

een multidimensionele klachtenlijst, gebaseerd op zelfbeoordeling door de 

proefpersoon. De lijst peilt naar recent ervaren klachten, zowel op lichamelijk als 

psychisch niveau, en kan gebruikt worden als screeningsinstrument maar tevens ook 

bij de evaluatie van behandelingsresultaten. De doelgroep bestaat uit normale 

volwassenen en ambulante psychiatrische patiënten en het leeftijdsbereik is 18 tot 65 

jaar. In deze studie werd dan ook verzocht aan de grootste zorgfiguur van de jongere 

om de lijst in te vullen voor zichzelf om zo een zicht te krijgen op diens klachten. De 

vragenlijst bevat 90 items en 8 dimensies: agorafobie, angst, depressie, somatische 

klachten, insufficiëntie van denken en handelen, wantrouwen en interpersoonlijke 

insensitiviteit, hostiliteit en slaapproblemen. Men wordt verzocht om aan te geven op 

een 5 punten Likert schaal, gaande van ‘helemaal niet’ (score 1) tot ‘heel erg’ (score 

5), hoe men zich de afgelopen week voelde. Zo zal bij voorbeeld de dimensie 

agorafobie bevragen of je je angstig voelt in open ruimtes of op straat. Op deze 

manier wordt een totaalscore berekend gaande van 90 tot 450. Deze duidt het totale 

niveau van psychisch/lichamelijk disfunctioneren aan. De algemene betrouwbaarheid 

van de schalen is hoog. De meeste alphawaarden liggen tussen de .80 en 1, wat 

gequoteerd wordt als goed tot uitmuntend. Ook de validiteit wordt als goed 

beoordeeld. In de huidige studie behaalde de test een hoge interne consistentie met 

een Cronbach’s α van .97, wat beschouwd wordt als uitmuntend. 

3.4. STATISTISCHE ANALYSE 

Om de statistische analyses van deze studie uit te voeren werd gebruik gemaakt 

van het programma Statistical Package for the Social Sciences , ofwel SPSS, versie 

25. Er werd telkens een tweezijdig significantieniveau van α = 0.05 gehanteerd.  

Preliminaire analyses 

Vooraleerst werden er preliminaire analyses uitgevoerd en werd er gekeken naar 

de gemiddelden, standaarddeviaties, correlaties en het bereik (minimum, maximum)  

van de verschillende variabelen in de huidige steekproef. Daarnaast was het ook 
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belangrijk om te controleren voor andere variabelen die een invloed kunnen hebben 

op het verband tussen de onafhankelijke  variabelen en de afhankelijke variabele. 

Hiervoor werden de variabelen leeftijd en geslacht opgenomen als controlevariabelen, 

respectievelijk als continue en nominale variabele. Voor leeftijd werd gecontroleerd 

aan de hand van een ANOVA. Voor de nominale variabele geslacht werd gebruik 

gemaakt van een t-test voor onafhankelijke steekproeven om na te gaan of er een 

significant verschil is tussen de varianties van beide geslachten. Door middel van de 

Levene’s test werd rekening gehouden met de homogeniteit van de varianties.  

Hoofdeffecten 

Vooraleer de hoofdeffecten onderzocht werden, was het nodig om de opgenomen 

variabelen te standaardiseren. Dit is noodzakelijk aangezien we moderatietermen 

onderzoeken. Deze hebben de neiging om voor meer multicollineariteit te zorgen, 

waardoor statistisch significante verbanden onopgemerkt blijven en de data bijgevolg 

verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Door de variabelen te standaardiseren kan de 

multicollineariteit verminderd worden (Frost, 2016).  

Hierna werden de onderzoeksvragen getoetst aan de hand van meervoudige 

lineaire regressie analyses. In een eerste stap werden de hoofdeffecten van de 

onafhankelijke variabelen (OV) op de afhankelijke variabele (AV) nagegaan. De 

onafhankelijke variabele stress werd gemeten door middel van twee vragenlijsten: de 

SCL om ouderlijke psychopathologie na te gaan en de KRV om de stressor pesten te 

meten. Adaptieve en maladaptieve ER werden gemeten aan de hand van de FEEL-KJ. 

De afhankelijke variabele depressieve symptomen werd gemeten aan de hand van de 

CDI. Leeftijd en geslacht werden, zoals reeds eerder vermeld, hierbij telkens 

opgenomen als controlevariabelen. Op deze manier werden drie hoofdeffecten 

nagegaan: (1) het effect van de OV ouderlijke psychopathologie, gemeten aan de hand 

van de SCL op de AV depressieve symptomen zoals gemeten aan de hand van de 

CDI, (2) het effect van de OV pesten, gemeten aan de hand van de KRV op de AV 

depressieve symptomen en (3) tenslotte het hoofdeffect van emotieregulatie, gemeten 

aan de hand van de FEEL-KJ op de AV depressieve symptomen.  
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Interacties 

Als laatste stap werden moderatietermen aangemaakt met de gestandaardiseerde 

scores. De moderatietermen werden vervolgens in de derde blok van de regressie-

analyse toegevoegd: samen met de controlevariabelen (blok 1) en hoofdeffecten (blok 

2). Op deze manier kon worden nagegaan of er sprake is van een modererend effect 

van respectievelijk adaptieve ER en maladaptieve ER. In totaal werden vier 

additionele modellen getoetst. Meer bepaald werden adaptieve en maladaptieve 

emotieregulatie telkens gepaard met ouderlijke psychopathologie en pesten waardoor 

in totaal vier moderatietermen verkregen werden. Samen met de controlevariabelen en 

hoofdeffecten werden deze in een lineair regressiemodel gestopt en werd er gekeken 

of er sprake is van een modererend effect van emotieregulatie.  
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Figuur 6. OP x adaptieve ER op depressieve symptomen Figuur 7. OP x maladaptieve ER op depressieve symptomen 
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4. RESULTATEN	
 

4.1. CORRELATIES 
	

De onderlinge samenhang en descriptieven van alle vragenlijsten worden 

weergegeven in tabel 1. Hieruit valt op te maken dat de depressieve symptomen zoals 

aangegeven door de jongere, significant samenhangen met zowel emotieregulatie als 

met pesten. Zoals verwacht kan worden is er een negatief verband tussen adaptieve 

emotieregulatiestrategieën en depressieve symptomen. Daartegenover is  een hoge 

score op maladaptieve strategieën positief gecorreleerd met een hoge depressiescore. 

Daarnaast is ook de totaalscore op de KRV significant positief gecorreleerd met de 

CDI. Opnieuw ligt dit in lijn met de verwachtingen dat jongeren die aangeven gepest 

te worden, ook hoger scoren op depressieve symptomen. Een kleiner verband, doch 

nog steeds significant, wordt gevonden voor pesten en emotieregulatie. Een hoge 

score op het gebruik van adaptieve emotieregulatiestrategieën hangt negatief samen 

met het rapporteren van pestgedrag. Daar tegenover wordt gevonden dat jongeren die 

maladaptieve strategieën hanteren, ook significant meer rapporteren gepest te worden.  


