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Nederlandse Samenvatting

Hoe internet onze relaties kan beïnvloeden

Karakteristieken van internetgebruik en persoonlijk en relationeel welzijn

Volgens de cijfers speelt internet een grote rol in ons dagelijks leven en mogelijk ook in onze 

relaties. In Nederland is vrijwel iedereen online en we besteden veel tijd aan het internet: 

thuis, op het werk en op andere plaatsen, vaak in combinatie met andere media zoals TV. 

Verschillende onderzoeken laten zien dat internetgebruik zowel een positieve als een 

negatieve invloed kan hebben op onze sociale relaties. De conclusies over internet en sociale 

relaties zijn vaak gebaseerd op onderzoek onder adolescenten. Wat ontbreekt is onderzoek 

over internetgebruik en romantische relaties bij volwassenen. Bij het onderzoeken van 

romantische relaties en internetgebruik is het van belang dat we niet alleen kijken naar hoe 

vaak het internet gebruikt wordt, maar ook naar de manier waarop men het internet gebruikt. 

Bij de effecten op relationele en seksuele tevredenheid en het gebruik van seksueel expliciet 

internet materiaal is het bijvoorbeeld van belang te kijken naar de belangrijkste rede voor 

gebruik; alleen en ten behoeve van masturbatie, of samen en ten behoeve van seks met de 

partner. Ook zijn er steeds meer onderzoeken die laten zien dat compulsief internetgebruik 

een groeiend probleem is en dat het negatieve gevolgen beter voorspelt dan frequentie van 

internetgebruik. Eerder onderzoek laat verder zien dat compulsief internetgebruik negatieve 

relatie-effecten, zoals verminderde passie en intimiteit, en op lange termijn meer uitsluiting 

en het verbergen van informatie voorspelt. Dit proefschrift onderzoekt de mechanismen 

waardoor internetgebruik romantische relaties beïnvloedt, en houdt rekening met 

karakteristieken van internetgebruik bij het onderzoeken van deze relaties. 

In het tweede hoofdstuk wordt gekeken naar de associatie tussen compulsief internetgebruik 

en psychologisch welzijn. Compulsief internetgebruik is in andere onderzoeken vaak 

verbonden aan verminderd welzijn, vooral onder adolescenten. Toch blijven er vragen bestaan 

over de richting van deze effecten. Compulsief internetgebruik kan welzijn beïnvloeden, 

maar welzijn kan ook compulsief internetgebruik beïnvloeden. Theoretisch gezien zijn beide 

richtingen mogelijk. Toch werd de richting van de effecten nog nooit onderzocht onder 

volwassenen. Hoofdstuk twee richt zich op de richting van de relatie tussen compulsief 

internetgebruik en positieve en negatieve indicatoren van welzijn. Hiervoor gebruiken we 

een steekproef van volwassenen die vijf keer in vier jaar werden ondervraagd. De deelnemers 
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waren pasgetrouwde stellen. De resultaten laten zien dat compulsief internetgebruik 

toenames in depressie, eenzaamheid en stress voorspelt, evenals een afname in geluk. Er is 

geen effect gevonden van compulsief internetgebruik op veranderingen in zelfvertrouwen. 

Verder voorspelt geluk ook een afname in compulsief internetgebruik. Deze resultaten 

suggereren dat compulsief internetgebruik psychologisch welzijn verlaagd, maar dat bij 

volwassenen zelfvertrouwen niet beïnvloed wordt. Geluk kan gezien worden als een buffer 

voor het ontwikkelen van compulsief internetgebruik. 

In het derde hoofdstuk kijken we naar compulsief internetgebruik en vertrouwen tussen 

partners. Om een vertrouwenswaardige partner te zijn heb je zelfcontrole nodig. Mensen 

gebruiken gedragsmatige cues van anderen om het niveau van hun zelfcontrole uit af 

te leiden. Het laten zien van tekenen van compulsief internetgebruik zou zulke cues af 

kunnen geven. Hoofdstuk drie onderzoekt of en hoe compulsief internetgebruik percepties 

van zelfcontrole en vertrouwen tussen partners beïnvloedt. In een experimentele studie 

manipuleerden wij compulsief internetgebruik in beschrijvingen van vreemden. We vonden 

dat deelnemers aan het experiment die een beschrijving van compulsief internetgebruik 

lazen de vreemde als lager in zelfcontrole beoordelen en de vreemde minder vertrouwen, 

dan deelnemers die een beschrijving van frequent internetgebruik lazen. In een longitudinale 

dyadische studie onder pasgetrouwden konden we deze resultaten uitbreiden naar de situatie 

van een romantische relatie. Bijkomend liet de tweede studie zien dat lage zelfcontrole 

als karaktereigenschap mensen gevoeliger maakt voor het ontwikkelen van compulsief 

internetgebruik. Dit illustreert dat het afleiden van iemands zelfcontrole uit zijn/haar 

compulsief internetgebruik een goede strategie kan zijn. 

Hoofdstuk vier onderzoekt een ander mechanisme waardoor compulsief internetgebruik 

relaties kan beïnvloeden. Waargenomen exclusie door de partner is een bedreiging voor de 

fundering van een liefdevolle relatie waarin partners elkaar vertrouwen, en het vermindert 

relatiekwaliteit. Mensen zijn gevoelig voor tekenen van exclusie en kunnen subtiele 

cues herkennen. Een gebrek aan responsiviteit en aandacht fungeert als een cue voor 

exclusie. Hoofdstuk vier onderzoekt of en hoe compulsief internetgebruik de percepties 

van responsiviteit en exclusie tussen partners beïnvloedt. Een online survey liet zien dat 

waargenomen responsiviteit van de partner gedeeltelijk de relatie tussen waargenomen 

compulsiviteit van de partner en waargenomen exclusie door de partner medieert. Een 

longitudinale dyadische studie onder pasgetrouwden bevestigde deze resultaten, en laat zien 

dat compulsieve internetgebruikers zich later minder responsief gaan gedragen. 

In hoofdstuk vijf wordt seksueel expliciet internet materiaal gebruik onderzocht. Seksualiteit 

is een belangrijk onderdeel van romantische relaties, en er zijn aanwijzingen dat mensen 

in relaties ook gebruik maken van seksueel expliciet internet materiaal. Het is daarom van 

belang te weten wat de relatie is tussen gebruik van dit soort materialen, en relatiekwaliteit: 

specifiek relatie- en seksuele tevredenheid. Verscheidene studies hebben een negatieve 

relatie tussen het gebruik van seksueel expliciet internet materiaal en relatiekwaliteit laten 
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zien. Terwijl de meeste van deze studies impliceren dat het gebruik van seksueel expliciete 

internet materialen een antecedent is voor de veranderingen in relatiekwaliteit, kan het 

omgekeerde ook waar zijn: lage relatiekwaliteit zou het gebruik van seksueel expliciet internet 

materiaal kunnen verhogen. Hoofdstuk vijf onderzoekt de richting van de relatie tussen 

seksueel expliciet internet materiaal en relatiekwaliteit bij getrouwde stellen. We gebruikten 

longitudinale dyadische data om de korte en lange termijn relatie tussen het gebruik van deze 

materialen, seksuele tevredenheid en relatie tevredenheid te onderzoeken bij volwassenen 

en hun partners. De resultaten lieten zien dat relatietevredenheid en seksueel expliciet 

internet materiaal negatief en in beide richtingen aan elkaar gerelateerd zijn bij de mannelijke 

echtgenoten. Seksuele tevredenheid van de mannelijke echtgenoten voorspelt ook een 

vermindering in het gebruik van seksueel expliciete internetmaterialen door de vrouwelijke 

echtgenotes een jaar later. Gebruik van dergelijke materialen door de vrouwelijke echtgenotes 

heeft geen effect op de seksuele tevredenheid van de mannelijke echtgenoten. De resultaten 

kunnen worden uitgelegd aan de hand van de belangrijkste reden voor het gebruik van 

seksueel expliciet internet materiaal bij mannen en vrouwen (alleen versus samen). 

Het onderzoek in dit proefschrift laat zien dat het kijken naar de richting van effecten door 

middel van longitudinaal onderzoek, een ander beeld kan geven dan cross-sectionele studies 

soms kunnen doen vermoeden. Ook laat het onderzoek zien dat effecten van Internetgebruik 

niet alleen bij de gebruiker zelf blijven, maar dat interpersoonlijke effecten kunnen ontstaan. 

Sinds het begin van de longitudinale dyadische studie onder pasgetrouwden in 2006 is er veel 

veranderd in ons Internetgebruik. Meer mensen kregen snel Internet, door de introductie van 

mobiel Internet en de verspreiding van smartphones werd men altijd en overal bereikbaar, 

en door de snelle toename van het gebruik van sociale media en sociale netwerken zijn 

digitale media in toenemende mate een rol gaan spelen in de omgang met vrienden, familie 

en kennissen. Het onderzoek uit dit proefschrift onderschrijft het belang van onderzoek naar 

de invloed van ons veranderende gebruik van het Internet op persoonlijk welzijn, relationeel 

welzijn, en onze persoonlijke relaties. 


