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AANLEIDING
Pornografie steeds populairder
Pornografie is populairder dan ooit,
voornamelijk op het internet onder
adolescenten. Adolescenten (17-25) bevinden
zich in een seksueel exploratieve fase, en zijn
nieuwsgierig ingesteld. Deze nieuwsgierigheid
kan zich uiten in het ontdekken wat (online)
pornografie hen kan bieden.
Toenemende beschikbaarheid
Daarnaast is het alsmaar eenvoudiger
geworden voor adolescenten om pornografie
tegen te komen: 12% van alle websites wordt
als pornografisch beschouwd, terwijl 63% van
alle adolescenten dagelijks in de online
omgeving is. Deze relatief grote kans op
blootstelling aan pornografie brengt natuurlijk
de vraag met zich mee hoe blootstelling aan
zulk online pornografisch materiaal invloed
kan hebben, zoals ook andere media invloed
kunnen uitoefenen.
Eerder onderzoek
Uit andere onderzoeken zijn veel fysieke
gevolgen van (excessief) pornografiegebruik
gevonden, zoals een verlaagd libido en
seksueel disfunctioneren. Hierbij worden de
psychologische invloeden vaak onderbelicht,
en daarvoor is deze studie opgezet.

VRAAGSTELLING
Wat is precies onderzocht?
Deze studie heeft onderzocht wat de relatie is
tussen online pornografiegebruik en de
invloed op seksuele kennis, seksuele attitudes
en lichaamsbeeld van adolescenten tussen de
17-25 jaar oud. Hierbij is ook gekeken naar
een hoe eerdere seksuele ervaringen deze
relatie kunnen beïnvloeden (zie model).

METHODE
Waarom deze factoren?
Kennis van seks en attitudes ten opzichte van
seks zijn al veelvuldig onderzocht in relatie tot
online pornografie, maar de resultaten blijken
vaak moeilijk te repliceren of zijn zelfs
tegenstrijdig. Lichaamstevredenheid is
daarentegen nog niet vaak in verband
gebracht met online pornografie, maar wordt
wel veelvuldig in verband gebracht met
andere vormen van media en onderzoek naar
lichaamsidealen. Als laatste kunnen eerdere
seksuele ervaringen de relatie tussen online
pornografiegebruik en de psychologische
verzwakken: als er immers
“vergelijkingsmateriaal” beschikbaar is, heeft
online pornografie wellicht niet evenveel
invloed als bij iemand die geen seksuele
ervaringen heeft.
Het ‘Seks onder je 25e’ onderzoek
Deze studie is een onderdeel van het
onderzoek ‘Seks Onder Je 25e’. Binnen dit
onderzoek werd een uitgebreide online
vragenlijst afgenomen onder adolescenten
over diverse seks-gerelateerde onderwerpen,
zoals anti-conceptiegebruik, seksueel
overdraagbare aandoeningen, ervaringen met
seks etc. Doordat deelnemers vragen kregen
die gebaseerd waren op hun antwoorden op
voorgaande vragen, hoefden de deelnemers
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alleen die vragen te beantwoorden die op hen
persoonlijk van toepassing zijn.
Wie zijn de deelnemers?
In totaal hebben 1631 willekeurig
geselecteerde adolescenten deelgenomen aan
het onderzoek. Deze adolescenten waren
allen tussen de 17 en 25 jaar oud, en
woonachting in de regio Limburg-Noord. Allen
ontvingen ze een uitnodiging via de post om
deel te nemen aan het online onderzoek.

RESULTATEN
Bevindingen op basis van factoren
Adolescenten vertonen meer kennis over seks
als zij soms blootgesteld zijn aan online
pornografie ten opzichte van adolescenten die
er nooit aan blootgesteld te zijn. Daarentegen
vertonen adolescenten ook minder kennis van
seks als zij regelmatig blootgesteld zijn aan
seks ten opzichte van degenen die er nooit
aan blootgesteld te zijn.
Ook vertonen adolescenten positievere
attitudes ten opzichte van seks als zij
blootgesteld zijn aan online pornografie dan
als zij er niet aan blootgesteld zijn.
Adolescenten vertonen tevredenheid met het
eigen lichaam als zij nooit, maar ook
regelmatig blootgesteld worden aan online
pornografie. Daarentegen vertonen zij een
negatieve tevredenheid als zij soms er aan
blootgesteld zijn.
Tenslotte blijken eerdere ervaringen met seks
geen invloed te hebben op de relatie tussen
online pornografie en de voorgestelde
factoren.
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5 = maximaal; <2,5 = negatief; >2,5 = positief

CONCLUSIES
Online pornografiegebruik onder
adolescenten lijkt op sommige gebieden
positieve gevolgen te kunnen hebben voor
adolescenten. Zo vertonen adolescenten die
er veelvuldig aan blootgesteld worden
positievere attitudes ten opzichte van seks en
tevredenheid ten opzichte van hun eigen
lichaam. Wat zorgen baart, is dat online
pornografiegebruik ook negatief kan werken
en een lagere kennis van seks tot gevolg
hebben.
De mate waarin adolescenten zich
blootstellen aan online pornografie verschilt
en kan telkens andere effecten oproepen. Dit
maakt het belangrijk voor professionals,
ouders en adolescenten om te begrijpen dat
het aanpakken van de negatieve effecten van
online pornografie maatwerk is. Waar
regelmatige gebruikers meer baat zouden
kunnen hebben bij kennislessen over seks,
hebben sporadische gebruikers meer baat bij
trainingen om hun eigen lichaam meer te
accepteren.

AANBEVELINGEN
•Lever maatwerk bij aanpak negatieve
effecten online pornografiegebruik.
•Betrek naast adolescenten ook ouders bij
voorlichting.
•Benadruk ook positieve invloeden van online
pornografie.
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COLOFON
Dit onderzoek is uitgevoerd door Kevin Heuts,
Masterstudent Health Education and
Promotion van de Faculty of Health, Medicine
and Life Sciences van Maastricht University
gedurende de periode april – juli 2017. De
uitgebreide resultaten van dit onderzoek zijn
terug te lezen in de master thesis “Online
pornography use among adolescents:
investigating the relationship with sexual
knowledge, sexual attitudes, body satisfaction
and previous experiences in the south of The
Netherlands” die opgevraagd kan worden via
onderzoek@vrln.nl

MEER INFO?
Voor meer info, kijk op www.ggdlimburgnoord.nl
of mail naar onderzoek@vrln.nl
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