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De adolescentie is lang beschouwd als een periode met veelvuldige en 

extreme stemmingswisselingen, waarin jongeren moeten leren om grip te krijgen op 

hun emoties. Ondanks het feit dat de adolescentie een sensitieve periode voor 

emotievariabiliteit is en uit onderzoek blijkt dat een verhoogde emotievariabiliteit 

gerelateerd is aan psychische problemen, is er nog weinig, met name ook 

longitudinaal, onderzoek gedaan naar stemmingswisselingen in de adolescentie. De 

doelen van dit proefschrift betreffen de (1) meting, (2) ontwikkeling, en (3) 

consequenties van stemmingswisselingen in de adolescentie. Het voorliggende 

proefschrift behandelde de volgende onderzoeksvragen: 

1. Meting van emotievariabiliteit: Het doel was om de meting van 

emotievariabiliteit kritisch onder de loep te nemen.  

a. Zijn emotiemetingen door middel van dagelijkse 

dagboekrapportage, de basis voor onze emotievariabiliteit maat, 

invariant tussen jongens en meisjes, over dagen in een week, en 

dagen over jaren? 

b. Gegeven de sterke relatie tussen emotievariabiliteit en emotie-

intensiteit, in hoeverre verschilt emotievariabiliteit als apart 

construct van emotie-intensiteit?  

2. Ontwikkeling van emotievariabiliteit: Het doel was om beter inzicht te 

krijgen in de ontwikkeling van emotievariabiliteit in de adolescentie. 

a. Wat zijn de gemiddelde ontwikkelingsveranderingen in de 

variabiliteit van blijdschap, boosheid, angst en somberheid van 

13 tot 18 jaar, en zijn veranderingen hetzelfde voor jongens en 

meisjes?  

b. Volgen alle adolescenten vergelijkbare ontwikkelingstrajecten of 

zijn er groepen van adolescenten met verschillende 

ontwikkelingstrajecten van emotievariabiliteit te onderscheiden? 

3. Associatie tussen emotievariabiliteit en gedragsaanpassing: Het doel 

was om een beter begrip te krijgen van de betekenis van 
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emotievariabiliteit door de rol van emotievariabiliteit in de ontwikkeling 

van persoonlijke en sociale aanpassing te bestuderen.  

a. Hoe ontwikkelen aanpassingsproblemen zich als een functie van 

verschillende emotievariabiliteittrajecten?  

b. Wat is de richting van effecten tussen emotievariabiliteit en 

aanpassing van adolescenten?  

Deze vragen worden beantwoord aan hand van de gegevens van de RADAR 

studie, een longitudinaal onderzoeksproject in Nederland, waarin 497 adolescenten 

en hun families en vrienden gevolgd worden sinds de adolescenten ongeveer 13 jaar 

zijn. In deze studie noteerden adolescenten dagelijks hun stemming in termen van 

blijdschap, boosheid, angst en somberheid van hun dertiende tot hun achttiende jaar 

gedurende drie weken per jaar (15 weken; 75 dagen in totaal). De metingen vonden 

ieder jaar plaats in juni, september, en december. Vanuit deze dagelijkse metingen 

zijn de fluctuaties in emoties tussen de dagen berekend als maat voor 

emotievariabiliteit. Naast de internetmetingen, zijn ook jaarlijks gegevens verzameld 

over internaliserende en externaliserende problemen evenals over ouder-kind 

conflicten (beoordeeld door adolescenten, moeders, en vaders). 

 

Onderzoeksthema 1: Meting van emotievariabiliteit 

De studies beschreven in Hoofdstuk 2 tot 5 geven informatie die relevant is 

voor het meten van emotievariabiliteit. In Hoofdstuk 2 onderzochten wij of men de 

emoties die met dagboeken verzameld zijn, de basis voor de emotievariabiliteit 

scores, op een betrouwbare manier kan vergelijken tussen jongens en meisjes, dagen 

binnen weken, en dagen over jaren. Dat wil zeggen, kunnen we zeker zijn dat we 

hetzelfde meten als we jongens en meisjes naar hun emoties vragen, of als we ze 

naar hun emoties vragen op een maandag vergeleken met een vrijdag, en als we ze 

naar hun emoties vragen wanneer ze 13 jaar zijn vergeleken met als ze 18 jaar zijn? 

Alleen als we ‘hetzelfde’ meten (d.w.z., als het instrument meetinvariant is), kunnen 

we die scores gebruiken in studies over individuele en ontwikkelingsverschillen. Uit 

de resultaten komt naar voren dat de structuur (configural invariance), de 
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meeteenheid (metric invariance), en het startpunt (scalar invariance) in het 

beoordelen van emoties niet verschilden tussen jongens en meisjes, en kortere en 

langere perioden. Dat betekent dat het belang van de items voor de totale schaal 

vergelijkbaar is over geslacht en tijd en dat er geen systematische bias in de meting 

van dagelijkse emoties voor geslacht en tijd is. Daardoor is het mogelijk om relaties 

tussen dagelijkse emoties en andere variabelen over geslacht en tijd te vergelijken, 

en om verschillen in gemiddelde scores tussen jongens en meisjes en 

ontwikkelingsveranderingen over kortere en langere perioden te bestuderen. 

Bovendien suggereert het dat het adequaat is om dagelijkse emotiescores over de 

dagen binnen een week samen te voegen in emotievariabiliteit en -intensiteit scores.  

We hebben verder bestudeerd of emotievariabiliteit een construct met unieke 

betekenis is onafhankelijk van negatieve emotie-intensiteit over het algemeen. Het 

is van belang om dat vast te stellen omdat emotie-intensiteit en variabiliteit hoog 

gecorreleerd zijn. Resultaten beschreven in Hoofdstuk 3 suggereren dat meisjes 

meer variabiliteit in blijdschap en somberheid rapporteren wanneer gecontroleerd 

wordt voor de gemiddelde emotionele intensiteit. De studies in Hoofdstuk 4 en 5 

lieten zien dat er unieke relaties bestaan tussen emotievariabiliteit en 

psychopathologie en ouder-kind conflict, ook als je met emotionele intensiteit 

rekening houdt. Ten slotte blijkt uit de resultaten voor de ontwikkelingstrajecten van 

emotie-intensiteit in Hoofdstuk 2 en de ontwikkelingstrajecten in Hoofdstuk 3 dat 

beide constructen verschillende ontwikkelingstrajecten laten zien. Dit levert verder 

bewijs dat emotievariabiliteit en emotie-intensiteit verschillende constructen zijn.  

 

Onderzoeksthema 2: Ontwikkelingsveranderingen in emotievariabiliteit 

De studies in Hoofdstuk 3 en 4 zijn centraal voor het onderzoeksthema van de 

ontwikkelingstrajecten in emotievariabiliteit. Hoofdstuk 3 behandelde de 

gemiddelde ontwikkelingsveranderingen van emotievariabiliteit van blijdschap, 

boosheid, angst en somberheid. De resultaten tonen aan dat emoties stabieler 

worden in de loop van de adolescentie. Er waren echter weinig verschillen in de 

ontwikkelingstrajecten tussen de verschillende emoties wat betreft de in het 
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algemeen afnemende ontwikkelingstrajecten, hoeveel angst variabiliteit een iets 

ander patroon liet zien. Terwijl blijdschap, boosheid en somberheid lineair afnamen, 

liet angst variabiliteit een patroon van toename en afname zien. De variabiliteit van 

angst nam in eerste instantie toe, daalde vervolgens, en nam dan weer toe tijdens de 

late adolescentie. Dit kan misschien verklaard worden door de aanstaande overgang 

naar jonge volwassenheid, die weer met nieuwe verantwoordelijkheden wordt 

geassocieerd. Uit de resultaten komt verder naar voren dat de 

ontwikkelingsveranderingen grotendeels gelijk waren voor jongens en meisjes. 

Terwijl de ontwikkelingsveranderingen niet verschilden, lieten meisjes meer 

variabiliteit in blijdschap en somberheid tijdens de hele adolescentie zien. 

In Hoofdstuk 4 hebben we verder onderzocht of de algemene daling in 

emotievariabiliteit voor alle adolescenten geldt. De resultaten suggereren dat niet 

alle adolescenten een daling in emotievariabiliteit ervaren. Terwijl de grootste groep 

een daling in emotievariabiliteit rapporteerde, was er een kleine groep van 12 

procent van de jongeren die een toename van emotievariabiliteit liet zien tijdens de 

adolescentie, vooral in de vroege tot midden adolescentie. 

 

Onderzoeksthema 3: Associatie tussen emotievariabiliteit en persoonlijke en 

sociale aanpassing 

De studies in Hoofdstuk 4 en 5 laten zien dat hoge emotievariabiliteit de 

persoonlijke en sociale aanpassing van adolescenten beïnvloedt. Resultaten uit 

Hoofdstuk 4 tonen aan dat adolescenten die toenemende instabiele emoties over 

de adolescentie ervaren, ook meer depressieve problemen en delinquent gedrag 

ontwikkelen in de vroege tot midden adolescentie vergeleken met adolescenten met 

dalende emotievariabiliteit, een verschil dat stabiel was tot in de late adolescentie. 

Dat suggereert dat adolescenten die er niet in slagen grip te krijgen op hun emoties, 

ook meer psychopathologische problemen ervaren. Een belangrijke bevinding is ook 

dat deze adolescenten minder alcoholgebruik in de late adolescentie rapporteerden 

dan adolescenten die meer stabiele emoties ontwikkelden. Hoewel dit resultaat 

misschien contra-intuïtief lijkt, is het mogelijk dat adolescenten met erg instabiele 
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emoties ook meer moeite hebben om vrienden te maken, omdat 

stemmingswisselingen interpersoonlijke relaties nogal kunnen belemmeren (zie ook 

Hoofdstuk 5). Daardoor is het mogelijk dat ze gewoon minder mogelijkheden 

hebben om alcohol te drinken, omdat alcohol heel vaak in het kader van omgang 

met leeftijdsgenoten wordt geconsumeerd.  

In Hoofdstuk 5 hebben we verder onderzocht of er een specifieke temporele 

relatie tussen emotievariabiliteit en adolescente persoonlijke en sociale aanpassing 

bestond. De resultaten tonen aan dat emotievariabiliteit de sturende factor was in 

de ontwikkeling van internaliserend probleemgedrag en conflicten tussen de ouder 

en de adolescent. Dat wil zeggen dat emotievariabiliteit meer depressieve en angst 

symptomen voorspelde, maar niet omgekeerd. Dit geeft aan dat emotievariabiliteit 

een belangrijke kwetsbaarheidsfactor is voor de ontwikkeling van psychopathologie 

bij adolescenten. Daarnaast vonden we ook dat emotievariabiliteit niet alleen de 

persoonlijke, maar ook de sociale aanpassing van adolescenten beïnvloedt. Meer 

emotievariabiliteit voorspelde meer ouder-kind conflicten, maar ouder-kind 

conflicten voorspelden niet veranderingen in emotionele variabiliteit bij 

adolescenten. 

 

Conclusie 

De studies in dit proefschrift werpen licht op het concept emotievariabiliteit 

tijdens de adolescentie door de meting, ontwikkeling, en associatie met aanpassing 

ervan te onderzoeken. De resultaten tonen aan dat men dagelijkse emoties 

betrouwbaar kan meten en vergelijken tussen jongen en meisjes en over 

verschillende tijdschalen. Bovendien blijkt emotievariabiliteit een uniek construct te 

zijn, dat verschilt van (negatieve) emotie-intensiteit. Uit de resultaten komt verder 

naar voren dat de adolescentie een periode is waarin de stemming van adolescenten 

geleidelijk aan stabieler wordt, wat in het algemeen een positieve boodschap is. 

Echter, een minderheid worstelt met de eisen van de adolescentie en ervaart een 

toename van stemmingswisselingen in die periode en ook meer internaliserende en 

externaliserende problemen. Tot slot, dit proefschrift toont duidelijk aan dat een 
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verhoogde emotievariabiliteit de ontwikkeling van psychopathologische problemen 

en ruzie in de relaties met de ouders drijft. Dat wijst op de belangrijke rol die de 

emotievariabiliteit speelt in de ontwikkeling van adolescenten.




