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Van de 100 tieners in Nederland zijn er 99 online. Is dat een probleem? Nee, schrijven Amsterdamse onderzoekers deze 
week. Voor bijna allemaal is het hartstikke goed voor het zelfvertrouwen.  
 
Eerst de cijfers: 99 procent van de Nederlandse kinderen van 12 tot 17 jaar is online. In de VS is dat 93 procent. Nederland 
is hierin, samen met de Scandinavische landen, koploper in Europa. Van de tieners die online zijn, is in Nederland 83 
procent van de 12- tot 17-jarigen lid van een sociale netwerksite, vrijwel altijd Hyves. Van de Amerikaanse kinderen is 73 
procent lid. Vrijwel alle tieners praten met elkaar via het chatprogramma MSN. 
 
Dan is er de vraag: Hoe erg is dat? Niet heel erg, als je afgaat op het artikel Online Communication Among Adolescents 
van hoogleraar Jeugd en Media Patti Valkenburg en Jochen Peter van de Universiteit van Amsterdam. Het stond deze week 
in Journal of Adolescent Health, een wetenschappelijk tijdschrift voor kinderartsen. Het artikel vat de conclusies samen 
van meerdere grootschalige onderzoeken vanaf 1996 tot nu onder duizenden Nederlandse tieners. 
 
Voor de meeste tieners (93 procent) had de online communicatie een positief effect op hun zelfvertrouwen. En op de 
kwaliteit van al bestaande vriendschappen. Dat effect is verrassend omdat vaak wordt gewaarschuwd voor de gevaren van 
de sociale netwerksites. De relaties die kinderen en tieners via die sites onderhouden zouden oppervlakkig zijn. Ze zouden 
met volkomen vreemden kletsen in chatrooms, soms cyberpesten. Deze uitkomsten contrasteerden zo sterk met de 
heersende opvattingen en de mening van vooral Amerikaanse onderzoekers, dat we vaak geen publiciteit kregen, zegt Patti 
Valkenburg. ,,Slecht nieuws is interessanter dan goed nieuws. " 
 
De positieve resultaten zijn óók logisch. Als mensen controle hebben over de manier waarop ze zichzelf aan anderen 
presenteren, vergroot dat het zelfvertrouwen. Op internet kun je jezelf net iets mooier voordoen dan je bent. Blozen of 
stotteren is onzichtbaar voor anderen, op je profielfoto kan je puistjes wegwerken en nonchalance is te faken. Pubers 
hebben daar het grootste voordeel van. Via de sociale netwerksite kunnen zij het echte leven oefenen, zegt Valkenburg. 
,,Zo leren ze wat ze kunnen doen om positieve reacties en complimenten uit te lokken." Vooral voor jongens van 12 en 13 
jaar bleek de communicatie via internet belangrijk. 
 
Het kán natuurlijk ook negatief uitpakken. Zeven procent krijgt te maken met onaardige reacties, gescheld of pesterijen. 
,,Dat zijn vooral de jonkies", zegt Valkenburg. ,,Meestal doen ze het dan nèt niet goed. Ze zijn tè aardig, tè sexy, tè geestig 
of tè bot. 
 
Bij jonge tieners is het aantal vrienden nog een statussymbool: hoe meer, hoe beter. Het mogen ook best kinderen zijn die 
ze niet goed kennen. Maar dat verandert als ze zo'n 15 of 16 jaar zijn, zegt Valkenburg. Dan gaan de vriendschappen dieper 
en chatten en MSN'en ze eigenlijk alleen nog met bestaande vrienden. Vaak over intieme onderwerpen - verliefdheid, 
seksualiteit - en zaken waarvoor ze zich schamen. Eenderde praat daarover liever via de computer dan in het echt." 
 
De onderzoekers van Patti Valkenburg enquêteerden duizenden tieners via scholen en speciale panels. Daarnaast lieten ze 
een jongen en meisje kennis met elkaar maken in een nagebouwde woonkamer. Die gesprekken vergeleken ze met online 
gesprekken tussen een jongen en meisje die elkaar leerden kennen via het internet in een nep-MSN omgeving. De 
gesprekjes tussen de jongen en het meisje op de bank waren minder persoonlijk dan de gesprekjes via het internet. Op 
internet, vertelt Valkenburg, gingen de gesprekken vaker en eerder over persoonlijke zaken. ,,Of ze verkering hadden, of ze 
homo of hetero waren." 
 
Hoe kan dat? Allereerst is het internet anoniem. Al komt volledige anonimiteit steeds minder voor - meestal is registreren 
voor een sociale netwerksite verplicht - audiovisuele anonimiteit is meestal een feit. De gebruiker bepaalt zelf wat hij laat 
zien of horen. En daardoor durven jongeren meer van zichzelf te tonen en intiemere vragen te stellen. 
En dan is er nog wat de onderzoekers a-synchroniteit noemen: Zelfs als twee vrienden tegelijkertijd achter de computer 
zitten te chatten, kunnen ze de boodschap voor het versturen iets verfraaien. Er iets uit flappen gebeurt vaker als je elkaar 
écht ziet dan via de computer. Valkenburg: ,,In het echte leven valt niets te verbergen. Via de computer moet je altijd nog 
eerst op de knop drukken." Vooral verlegen tieners hebben daar baat bij, zo blijkt. Omdat ze erover nadenken, durven ze 
meer. 
 
De communicatie via internet is persoonlijk. Lichaamstaal speelt geen rol, je moet vragen stellen om te communiceren. 
Zelfs als er webcam aanstaat, wat lang niet altijd het geval is, gaat het vooral om de tekst. De vragen die jongeren aan elkaar 
stellen, zijn vrij intiem: 'Heb je verkering?' En op directe vragen komt een direct antwoord. ,,Zo leren ze elkaar sneller 
kennen dan wanneer ze elkaar op het schoolplein zouden treffen", zegt Valkenburg. ,,Daardoor vinden ze elkaar ook 
eerder leuk." 
 
Maar het relatief anoniem chatten heeft ook een donkere kant. Het kan doorslaan in ongeremd gedrag. Op internet gebeurt 
dat sneller dan op het schoolplein en het valt ook minder snel op. Valkenburg: ,,Vroeger had een gezin één telefoon en die 



stond dan op de gang. Nu weten ouders vaak niet wat hun kind doet op internet, zelfs al zit hij in de huiskamer. De ouders 
moeten wel alert blijven." 
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