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COVID-19 PREAMBULE

Op 17 maart werd door de federale regering besloten om een lockdown in te voeren in kader van
de bestrijding van het COVID-19 virus. Gezien het feit dat deze plaatsvond gedurende het tweede
semester van het academiejaar 2019-2020, waren we genoodzaakt een aantal aanpassingen toe te
dienen aan deze scriptie. De oorspronkelijke bedoeling was om huidig onderzoek uit te voeren bij
adolescenten uit de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs. Het idee was om in
samenwerking met mijn medestudente, Elena Hock, zich te verspreiden over verschillende
scholen in Vlaanderen om aldaar vragenlijsten af te nemen die peilen naar de variabelen die in
deze scriptie aan bod komen. De zoektocht naar de verschillende scholen was reeds van start
gegaan en ik had inmiddels al contact met enkele scholen. Toen de eerste lockdown van start ging,
moesten we de uitvoering van het onderzoek on hold zetten, aangezien de scholen geen toegang
konden verlenen aan externen. Toen duidelijk werd dat de lockdown nog een tijdje zou duren,
werd in samenspraak met mijn medestudente Elena Hock, onder begeleiding van dr. Marie-Lotte
Van Beveren, besloten om het onderzoek aan te passen. De leeftijd werd opgetrokken naar 18 jaar
tot 26 jaar. De vragenlijsten konden nu zonder informed consent van een ouder of voogd ingevuld
worden, en werden verspreid via Facebook en Twitter. We besloten daarbij ook om gebruik te
maken van deze ongeziene situatie door de eerste lockdown te betrekken in ons onderzoek. Eén
van de vragenlijsten in deze scriptie peilt naar de impact van de opgelegde maatregelen van de
overheid op het gebruik van Instagram en welbevinden van deze doelgroep. Buiten deze gemaakte
aanpassingen, heeft de lockdown geen verdere impact gehad op deze scriptie, alsook niet op mijn
persoonlijk proces voor het opstellen hiervan.
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DANKWOORD

Met veel enthousiasme dien ik na 5 jaar mijn kers op de taart in: mijn masterproef. Enthousiast,
maar ook wel met een traantje. Want ik neem afscheid van 5 fantastische jaren. Ik blik terug op
een leerrijke periode uit mijn leven waar ik zalige herinneringen aan heb overgehouden en
geweldige mensen heb leren kennen die ik allemaal voor altijd in mijn hart zal dragen.
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te bedanken om mij bij te staan in dit proces. Zonder haar tijd, geduld, waardevolle feedback en
bemoedigende woorden zou deze masterproef niet tot stand zijn kunnen komen. Bedankt om mij
de vrijheid te geven om er ook mijn eigen draai aan te geven. En bedankt voor jouw enthousiasme
in dit onderwerp, wat zo onwaarschijnlijk aanstekelijk was. Vervolgens wil ik ook graag professor
dr. Caroline Braet bedanken voor de finale feedback op deze masterproef en haar steunende
woorden. Haar finale feedback gaf mij de kans om mijn masterproef te optimaliseren en er de
beste versie van te maken. Ik wil ook Elena Hock bedanken voor de goede samenwerking in de
opstelling van de vragenlijsten van deze thesis en voor het beantwoorden van mijn vraagjes en
bezorgdheden gedurende het schrijven van deze masterproef. Ik bedank ook graag Mila
Souvandjiev voor het nalezen van deze scriptie en haar steun.

Ik bedank ook elke participant die de tijd nam om mijn vragenlijsten in te vullen en deze ook
massaal te delen. Zonder jullie had deze masterproef niet bestaan. Hopelijk kan ik de participanten
die ik zou tegenkomen binnenkort terug een dikke knuffel geven, maar voor nu zal een virtuele
knuffel moeten volstaan en een dikke, dikke merci!

Last, but certainly not least wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken. Mama en papa, bedankt
voor al het harde werk dat jullie hebben geleverd om mij de kans te kunnen geven om te studeren.
Woorden schieten tekort om mijn dankbaarheid uit te drukken naar jullie. Melissa, bedankt voor
alle steun. Bedankt om samen met mij de leed en troost te doorstaan van het leven, maar bovenal
bedankt voor alle plezier en liefde die we samen delen. Mijn liefste vriendjes, ik bedank jullie
voor alle mooie tijden en herinneringen. Voor alle moment dat we kromlagen van het lachen,
waarvan er nog vele momenten mogen komen.

Uit de grond van mijn hart: bedankt allemaal. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen naar
het volgende hoofdstuk in mijn leven.
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ABSTRACT

Achtergrond: Instagram gebruik kan niet meer worden weggedacht binnen onze hedendaagse
samenleving. Het gebruik ervan kan heel wat voordelen met zich meebrengen voor ons sociaal en
emotioneel welbevinden. Deze lijkt echter, vooral voor emerging adults (i.e. de periode tussen de
leeftijd van 18 en 29 jaar), ook een keerzijde te hebben. Een belangrijke factor die hiervoor
verantwoordelijk zou kunnen zijn volgens de literatuur is sociale vergelijking. Fear of Missing
Out (i.e. FoMO) wordt in de literatuur omschreven als een specifieke vorm van sociale opwaartse
vergelijking. Tot op heden blijft echter grotendeels onduidelijk of en hoe deze vorm van sociale
vergelijking een rol speelt in het begrijpen van de gevolgen van Instagram gebruik bij emerging
adults. Huidige studie tracht daarom het verband tussen Instagram gebruik (i.e. de angst gepaard
met Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden) en psychische klachten (i.e.
depressieve klachten en stressklachten) bij emerging adults verder in kaart te brengen, alsook de
rol van FoMO in dit verband gedurende de eerste lockdown naar aanleiding van het COVID-19
virus.
Methode. Huidig onderzoek werd uitgevoerd bij 414 emerging adults, waarvan 83,6%
vrouwelijke participanten, tussen de 18 en 26 jaar oud (M = 20,86, SD = 1,708) en betreft een
cross-sectioneel design. De studie werd uitgevoerd aan de hand van verscheidene
zelfrapportagevragenlijsten die het algemeen gebruik van Instagram, de angst gepaard met
Instagram gebruik, depressieve klachten en stressklachten, FoMO, en het effect van de lockdown
op het psychisch welbevinden en Instagram gebruik in kaart brachten
Resultaat. Huidige scriptie vond een significant positief verband tussen angst gepaard met
Instagram gebruik en psychische klachten (i.e. depressieve klachten en stressklachten). Een
verassende bevinding was het significant negatief verband tussen het aantal volgers en
depressieve klachten. Er werd tenslotte een mediërend effect van FoMO in het verband tussen
angst gepaard met Instagram gebruik en psychische klachten (i.e. depressieve klachten en
stressklachten) gevonden.
Conclusie. Uit de resultaten is gebleken dat FoMO weldegelijk een partiële mediërende rol speelt
in de samenhang tussen angst gepaard met Instagram gebruik en psychische klachten bij emerging
adults. We vonden echter ook, in lijn met de literatuur, dat Instagram gebruik samenhangt met
zowel een daling, alsook een stijging in psychische klachten. Huidig onderzoek biedt een aanzet
voor toekomstig onderzoek naar het in kaart brengen van individuele verschillen in het gebruik
van Instagram op het psychisch welbevinden van emerging adults.
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PROBLEEMSTELLING

Sociale media zijn in deze tijden niet meer weg te denken. Volgens de meest recente
statistieken op dit moment (Statista, 2021) zou maar liefst 3,6 miljard van de wereldwijde
bevolking actief zijn op sociale media. In België zou dit meer dan zeven miljoen van de bevolking
bedragen (Tankovska, 2021). Vooral voor jongeren lijkt er geen einde te komen aan de wereld
van sociale media. Statistieken uit maart 2021 (Khoros, Digital care, communities, & social media
software, 2021) tonen dat wereldwijd 86% van de jongeren tussen de leeftijd van 18 en 29 jaar
actief zijn op Facebook, het meest populaire sociaal medium op dit moment (Statista, 2021).
In deze scriptie wordt één van de meest bekende en meest gebruikte platformen,
Instagram, onder de loep genomen. Verscheidene onderzoeken tonen aan dat Instagram positieve
gevolgen kan hebben op het psychische welbevinden (Antheunis, Schouten, & Krahmer, 2014;
Liu & Brown, 2014; Mackson, Brochu & Schneider 2019; Pittman & Reich, 2016), maar ook
negatieve gevolgen met zich mee kan brengen (Frison en Eggermont, 2017; Lowe-Calverley en
collega’s,2019; Lup, Trub, & Rosenthal, 2015). Deze verschillen in bevindingen duiden het
belang aan van onderzoek naar de factoren die kunnen bijdragen aan de verschillende effecten
van Instagram gebruik op het psychische welbevinden.
In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar welke rol Fear of Missing Out (i.e. FoMO)
inneemt in het verband tussen Instagram gebruik en psychische klachten. Instagram gebruik
wordt in huidig onderzoek opgesplitst in drie paramaters, zijnde de angst gepaard met Instagram
gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden. Psychische klachten wordt in huidig
onderzoek opgesplitst in depressieve klachten en stressklachten. De meerwaarde van onze studie
is velerlei. Er zijn maar weinig onderzoeken te vinden die deze drie variabelen, zijnde Instagram
gebruik, psychische klachten en FoMO, tegelijkertijd in rekening brengen. De meeste
onderzoeken spitsen zich ook voornamelijk toe op sociale media in zijn geheel. FoMO wordt
daarin vaak onderzocht vanuit een mediërende rol, maar gezien de mediakanalen zodanig
verschillend zijn, zullen ook de bevindingen over FoMO moeilijk interpreteerbaar zijn (Burnell,
George, Vollet, Ehrenreich & Underwood, 2019; Huguenel, 2017; Oberst, Wegmann, Stodt,
Brand. & Chamarro, 2017; Przybylski, Murayama, DeHaan & Gladwell, 2013; Reer, Tang &
Quandt, 2019). De meerwaarde van dit onderzoek is dat huidig onderzoek zich zeer concreet
toespitst op Instagram als sociaal medium, om de effecten hiervan op het psychisch welbevinden
beter te begrijpen. Hierbij wordt de mediërende rol van FoMO op het verband tussen Instagram
gebruik en psychische klachten onderzocht. Op deze manier wordt gepoogd om in deze scriptie
de individuele verschillen in de negatieve gevolgen van Instagram gebruik op het psychisch
welbevinden verder in kaart te brengen.
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Gelijkaardig aan Facebook (Statista, 2021), stelt men ook bij Instagram vast dat dit sociaal
medium vooral onder jongeren zeer populair blijkt te zijn. 59% van de actieve Instagram
gebruikers, bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen 19 en 28 jaar (Ketterij, 2019). Dit maakt
van hen de grootste groep die wereldwijd actief is op Instagram (Ketterij, 2019). In België wordt
een gelijkaardige trend geobserveerd. Meer dan 3,6 miljoen van de Belgische bevolking is actief
op Instagram, waarvan de grootste groep actieve gebruikers zich tussen de leeftijd van 19 en 24
jaar bevindt (Tankovska, 2021). Jongeren tussen de leeftijd van 18 en 29 jaar worden emerging
adults genoemd (Arnett, 2000). De emerging adulthood wordt gekenmerkt als een periode waar
psychische problemen zoals depressie en suïcide sterk aanwezig zijn (Rohde, Lewinsohn, Klein,
Seeley & Gau, J, 2012; Salmela-Aro, Aunola & Nurmi, 2008). Deze instabiele periode (Arnett,
Žukauskienė & Sugimura, 2014) in combinatie met de sterke aanwezigheid van Instagram
gebruik en de individuele verschillen in de gevolgen hiervan op het psychisch welbevinden,
duiden het belang aan van onderzoek naar de samenhang tussen Instagram gebruik, psychische
klachten en FoMO binnen deze leeftijdsgroep. Een bijkomende meerwaarde van deze scriptie is
dan ook de focus op deze concrete leeftijdscategorie. Dit maakt dat huidig onderzoek belangrijke
inzichten kan verschaffen ter optimalisering van zowel preventie als ook interventiecampagnes
gericht op jongeren die zich in deze levensfase bevinden en het moeilijk hebben.
Dit onderzoek wordt bovendien in unieke tijden uitgevoerd, namelijk tijdens de eerste
lockdown (i.e. maart-mei 2020) ten gevolge van het COVID-19 virus. Dit geeft ons de
mogelijkheid om bovenstaande zaken te onderzoeken in een tijd van sociale isolatie, waar velen
zich richten tot sociale media om contacten te onderhouden met anderen. Bovendien wordt in
deze scriptie ook nagegaan wat het effect van de lockdown is op het mentaal welbevinden van
deze emerging adults en tevens ook op hun Instagram gebruik.
In het eerste hoofdstuk zal allereerst aan de hand van bestaande literatuur stilgestaan
worden bij psychische klachten bij emerging adults, om zo het belang van onderzoek naar het
psychisch welbevinden binnen deze leeftijdscategorie aan te tonen. Doorheen deze scriptie zal de
term emerging adults gehanteerd worden om te verwijzen naar de doelgroep van huidig
onderzoek, zijnde jongeren tussen de leeftijd van 18 en 26 jaar oud. Ten tweede wordt het platform
Instagram wat grondiger toegelicht om vervolgens zowel de positieve, alsook de negatieve
gevolgen van het gebruik van dit netwerk uitgebreid te bespreken. Vervolgens zal dieper ingegaan
worden op de gemengde resultaten binnen de literatuur met betrekking tot de gevolgen van
Instagram gebruik. Ten derde zal het relatief nieuwe concept FoMO besproken worden, alsook
diens link met sociale media en psychische klachten. Ten vierde zal kort het verloop van de eerste
lockdown naar aanleiding van het COVID-19 virus besproken worden, alsook de bestaande
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onderzoeken naar het effect hiervan op het psychisch welbevinden en sociale media gebruik bij
jongeren. Tot slot worden de onderzoeksvragen en hypotheses van huidige studie besproken.
In het tweede hoofdstuk wordt de methode besproken die gehanteerd wordt voor het
uitvoeren van dit onderzoek. Om te beginnen zal een beschrijving gegeven worden van de
participanten van het onderzoek. Vervolgens worden de gehanteerde instrumenten besproken
waarop beroep wordt gedaan om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen. Nadien
wordt de procedure besproken van het hele onderzoek en ten slotte zullen de data-analytische
technieken besproken worden die gebruikt zullen worden om de resultaten te bespreken.
In het derde hoofdstuk worden de resultaten besproken van de uitwerking van dit
onderzoek. Allereerst zal in de preliminaire analyse een weergave gegeven worden van de
participanten die deelnamen aan dit onderzoek aan de hand van beschrijvende statistieken.
Vervolgens wordt een correlatieanalyse uitgevoerd van de variabelen van de centrale
onderzoeksvragen van huidig studie. Hierna wordt nagegaan of de controlevariabelen een impact
hebben op de afhankelijke variabelen en ten slotte zal in de hoofdanalyse gepoogd worden om de
onderzoeksvragen te beantwoorden aan de hand van een mediatieanalyse.
Het vierde en laatste hoofdstuk omvat de discussie waarin de resultaten uitvoerig
besproken zullen worden. Vervolgens worden zowel de sterktes, alsook de tekortkomingen van
de huidige studie besproken. Nadien wordt er stilgestaan bij de implicaties van huidige studie
voor verder onderzoek en het afsluiten van deze scriptie wordt gedaan met een algemene
conclusie van huidig onderzoek.
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HOOFDSTUK 1: LITERATUURSTUDIE

Psychische klachten bij emerging adults
De periode tussen de leeftijd van 18 en 29 jaar wordt de emerging adulthood genoemd
(Arnett, 2000). Deze levensfase kenmerkt zich volgens Arnett, Žukauskienė & Sugimura (2014)
als de lange overgang van de adolescentie naar de volwassenheid. Deze periode onderscheidt zich
van de adolescentie, omdat men vanaf 18 jaar meerderjarig is en omdat de puberteit reeds is
afgelopen. Doch onderscheidt het zich ook nog van de volwassenheid omdat er tijdens de
volwassenheid enige mate van stabiliteit bereikt wordt in het leven. De emerging adulthood wordt
gekenmerkt als een zeer instabiele periode waar jongeren vele veranderingen kennen op
verscheidene domeinen, zoals op vlak van carrière en relaties, vooraleer men beslist om zich
langdurig te binden binnen deze domeinen (Arnett en collega’s, 2014).
Wereldwijd zal 25% van de mensen ooit één of meerdere vormen van psychopathologie
ontwikkelen (Marianne, Kastrup & Armando Báez Ramos, 2007). Driekwart van deze problemen
zouden tot stand komen tijdens de adolescentie (KU Leuven, 2018). Een Amerikaanse studie
(Twenge, Cooper, Joiner, Duffy, Binau, 2019) toonde aan dat depressieve symptomen in de
periode van 2005 tot 2017 met 52% waren gestegen binnen de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar
en met maar liefst 63% binnen de leeftijdsgroep van 18 jaar tot 25 jaar. Meer dan 40% van de
jongeren tussen 18 en 29 jaar krijgt binnen een periode van één jaar te kampen met een mentale
stoornis (i.e. stemmingsstoornis, angststoornis en/of middelenmisbruik) (Kessler en collega’s,
2005). Emerging adults ervaren veel plots opkomende veranderingen in hun leven, wat veel stress
met zich kan meebrengen (Bell & Lee, 2008). Niet elke emerging adult zal problemen ervaren
met deze veranderingen in hun leven, maar toch kunnen algemene, normale levensveranderingen
de nodige stress opleveren (Lane, Leibert & Goka-Dubose, 2017). Stress wordt beschouwd als
één van de meest impactvolle psychologische toestanden op zowel de fysieke alsook op de
mentale gezondheid (Howland, Armeli, Feinn & Tennen, 2016). Dit kan op zijn beurt een
negatieve impact hebben op het algemeen welzijn van een individu (Lane, 2015). Volgens het
onderzoek van Peer, Hillman en Van Hoet (2015) zouden de negatieve effecten van stress het
volgende omvatten: het vaker ervaren van irritaties, moeite om woede te beheersen, een
depressieve stemming, angst/nervositeit, hopeloosheid, concentratieproblemen en sociale isolatie.
Depressie is wereldwijd één van de meest voorkomende psychiatrische problematieken
bij adolescenten en jongvolwassen (Whiteford, Ferrari, Degenhardt, Feigin & Vos, 2015). De
Wereldgezondheidsorganisatie (2019) (e.i. WHO) beschrijft depressie als “een aanhoudend
verdriet en een gebrek aan interesse of plezier in zaken waar men vroeger wel plezier aan
beleefde.” Volgens de American Psychiatric Association (z.d) (i.e. APA) kan depressie de
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volgende bijkomende symptomen omvatten: verandering in eetgedrag, verlies aan energie,
toename aan vermoeidheid, slaapproblemen, schuldgevoelens, gevoelens van waardeloosheid,
een toename van beweging en/of spraak of een vertraging hierin, concentratieproblemen, en
gedachtes aan de dood of suïcide. Depressieve klachten komen meestal tot stand tijdens de
overgang van de adolescentie naar de volwassenheid (Ihle, Groen, Walter, Esser & Petermann,
2012). Uit een systematische review van 24 studies rond depressie bij jongeren uit het hoger
onderwijs (Ibrahim, Kelly, Adams & Glazebrook, 2013) bleek dat maar liefst één op drie
studenten een depressie doormaakte. Deze review concludeerde daarbij op basis van de
verscheidene studies, dat er voldoende evidentie voorhanden is om aan te tonen dat studenten uit
het hoger onderwijs een hoger risico zouden vertonen op het ontwikkelen van een depressie in
vergelijking met de algemene populatie.
De emerging adulthood en bijhorende instabiliteit wordt gezien als een relatief nieuw
fenomeen in vergelijking met vroeger (Arnett en collega’s, 2014). Volgens Twenge en collega’s
(2019) zou de snelle toename in psychische klachten bij jonge mensen te wijten zijn aan de
technologische vooruitgangen en toename in sociale media gebruik die sinds midden-2000 aan
de gang zijn. Deze relatief recente vernieuwingen, maken dat hedendaagse behandelmethodes
hier nog niet voldoende op afgestemd zijn (Arnett en collega’s, 2014). Het blijft dus van uitermate
belang om voldoende onderzoek te doen naar de effecten van deze nieuwe vooruitgangen op het
mentaal welzijn van jongvolwassen én naar de bijkomende factoren die hier een rol in spelen.
Instagram
Instagram wordt beschouwd als één van de snelst groeiende sociale netwerken van de
voorbije jaren (Renson, 2018). Wereldwijd observeerde men in januari 2021 meer dan één miljard
actieve gebruikers op Instagram (Chen, 2021), waarvan 51,4% vrouwelijke gebruikers zijn
(Statista, 2021). Dit maakt van Instagram de vijfde meest populaire vorm van sociale media
(Statista, 2021), na Facebook, YouTube, WhatsApp en Facebook Messenger. Frommer (2010)
beschrijft Instagram als een sociale netwerkdienst waarbij men aan de hand van het delen van
foto’s en video’s andere gebruikers van het platform een blik op diens leven kan gunnen. Er kan
gekozen worden om deze beelden enkel met familie en vrienden te delen door het profiel op privé
te zetten, of met de hele Instagram-gemeenschap door het profiel openbaar te zetten. Dit sociale
medium kan zowel teruggevonden worden in de vorm van een app op een smartphone, als ook in
de vorm van een website. Instagram maakt deel uit van het bedrijf ‘Facebook’ en kan gebruikt
worden door jongeren vanaf 13 jaar (Facebook, z.d). De oorspronkelijke focus ligt op het delen
van foto’s op het profiel van de gebruiker, die voorafgaand bewerkt kunnen worden met één van
de vele filters die Instagram ter beschikking stelt. Dit bericht kan vervolgens worden afgesloten
met hashtags (#) gevolgd door bepaalde kernwoorden zoals bijvoorbeeld ‘#healthylifestyle’ om
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zo meer mensen aan te trekken die hier een gedeelde interesse in zouden hebben. Tegenwoordig
is er ook de mogelijkheid om video’s en foto’s te delen via de ‘verhaalfunctie’. Op deze manier
kan men het leven van anderen op de voet meevolgen. Deze ‘verhalen’ blijven 24u beschikbaar
en verdwijnen nadien voor het publiek. Frommer (2010) somt twee doelen op van Instagram. Om
te beginnen wil men de gebruiker zelf foto’s en video’s laten delen met familie, vrienden en/of de
samenleving. Daarnaast kan diezelfde gebruiker foto’s van andere mensen liken en/of een reactie
op plaatsen. Dit maakt van Instagram niet alleen een zeer visueel, maar ook een interactief en
bekrachtigend platvorm.
Er werden reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd die peilen naar de motieven die
schuilgaan achter het gebruik van verschillende sociale mediakanalen (Marcus 2015; Sheldon &
Bryant, 2016; Sheldon, 2008). Sheldon (2008) stelt in zijn onderzoek vast dat het behouden van
sociale contacten de meeste voorkomende motivatie is voor het gebruik van sociale media.
Verschillende onderzoeken (Marcus 2015; Sheldon & Bryant 2016) tonen aan dat Instagram
gebruikers minder nadruk leggen op contact met anderen en meer op het vormen van de
persoonlijke identiteit en zelfpromotie. In het onderzoek van Sheldon & Bryant (2016) werden 4
mogelijke motieven onderscheiden voor het gebruik van Instagram: kennis over andere mensen
opdoen, het documenteren van zaken, creativiteit, en zich ‘cool’ voelen. Desondanks tonen andere
onderzoeken aan dat ook sociaal contact als motivationele component kan dienen voor het gebruik
van Instagram (Alhabash & Ma, 2017; Ting en collega’s, 2015). Wanneer de gebruiker hashtags
hanteert bij het delen van foto’s en video’s, kan die op deze manier mensen met een gelijkaardige
interesse aantrekken. Zo ontstaan verschillende gemeenschappen op Instagram (Marcus 2015),
zoals bijvoorbeeld de body positive movement community (Cwynar-Horta, 2016). Deze beweging
wordt in de volgende paragraaf verder besproken.
Positieve gevolgen van Instagram. Wanneer het stellen van een bepaald gedrag iets
positiefs oplevert, zal dit maken dat het gedrag zal blijven gesteld worden (Skinner, 1930). De
toenemende populariteit van sociale mediakanalen (Dean, 2021), toont dat Instagram, en sociale
media in zijn geheel, positieve zaken oplevert bij zijn gebruikers. Een Indische paper (Siddiqui
& Singh, 2016), concludeert dat sociale media positieve effecten kan hebben op verschillende
domeinen zoals onderwijs, het bedrijfsleven, de maatschappij en op jonge mensen hun welzijn.
In de volgende alinea’s worden verschillende positieve gevolgen van het gebruik van Instagram
uitgebreider toegelicht.
Om te beginnen spelen sociale mediakanalen zoals onder meer Instagram, niet enkel een
rol in de interactie- en entertainmentwereld, maar hebben zij ook hun nut bewezen in de
bedrijfswereld (Alkhowaiter, 2016; Wally & Koshy, 2014). Het visueel aspect, waarmee
Instagram zich onderscheid van andere sociale media platvormen, is volgens Neher (2013) een
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element die effectief zou zijn voor het opbouwen van een bewustzijn rond bepaalde producten,
een interesse in deze producten, en voor het delen en verspreiden van de beelden zodat meer
mensen blootgesteld worden aan het product. Volgens Newberry (2021) bezoeken 200 miljoen
Instagram gebruikers dagelijks het Instagramprofiel van een bedrijf en 50% van de gebruikers
deed reeds een aankoop via Instagram na reclame te hebben gezien van een bepaald product.
Vervolgens is er de body positive movement die sinds 2012 een sterke toename kent op
Instagram (Cwynar-Horta, 2016). Deze onlinebeweging tracht de dominante verwachtingen rond
het vrouwelijk ideaalbeeld bij te schaven door elke mogelijke lichaamsbouw, huidskleur,
kenmerk, … te includeren en daarbij lichaamsacceptie en lichaamsappreciatie te promoten
(Cwynar-Horta, 2016). Een onderzoek uitgevoerd bij 195 vrouwen tussen de leeftijd van 18 en
30 jaar oud (Cohen, Fardouly, Newton-John & Slater, 2019) toont dat een korte blootstelling aan
positieve Instagram berichten over het lichaam, positief geassocieerd was met de stemming,
lichaamstevredenheid en lichaamswaardering van vrouwen. Een belangrijke toevoeging hieraan
is dat het voornamelijk foto’s van vrouwen met een gemiddeld lichaamstype zijn die het gemoed
positief beïnvloeden, en minder de positieve teksten gepaard met de foto’s (Tiggemann,
Anderberg & Brown, 2020). Het delen van positieve lichaamsbeelden op sociale media, werd in
een onderzoek van Neumark-Sztainer (2009) reeds geïdentificeerd als een protectieve factor in
kader van preventie van obesitas en eetstoornissen bij adolescenten.
Op Instagram lijkt de focus eerder te liggen op het vormen van de persoonlijke identiteit
en zelfpromotie (Marcus 2015; Sheldon & Bryant 2016) aan de hand van het delen van
persoonlijke foto’s en berichten, en het opbouwen van een gemeenschap van mensen met dezelfde
interesses (Marcus 2015). Dit maakt van Instagram een platvorm waar men makkelijk in contact
kan treden met andere mensen, wat de mogelijkheid creëert om het leven van succesvolle mensen,
die men al dan niet persoonlijk kent, op de voet te volgen. Dit maakt dat men als individu in een
positie komt te staan, waarbij men zich met oneindig veel anderen kan vergelijken, (i.e. sociale
vergelijking). Wood (1996) beschrijft sociale vergelijking als een proces waarbij gereflecteerd
wordt over informatie over één of meerdere personen ten aanzien van zichzelf. Volgens de sociale
vergelijkingstheorie van Festinger (1954) zou het eigen zijn aan de mens om diens eigen ideeën,
vaardigheden, kenmerken en attitudes te vergelijken met die van anderen. Op deze manier tracht
men een meer accuraat beeld te verkrijgen over zichzelf. Ten slotte zal men deze evalueren als
positieve of negatieve gedachtes en ideeën ten aanzien van de buitenwereld. Men zou kunnen
samenvatten dat de mens aan sociale vergelijking doet om de eigen identiteit op te bouwen en na
te gaan of men hiermee al dan niet tevreden is, afgestemd op de omgeving. Volgens deze theorie
zijn er twee manieren waarop mensen zichzelf kunnen vergelijken met anderen: via neerwaartse
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vergelijkingen en opwaartse vergelijkingen. Deze concepten worden in de volgende alinea’s
besproken.
Zichzelf neerwaarts vergelijken stelt dat wanneer mensen ervaren dat hun zelfbeeld
bedreigd wordt, zij sneller geneigd zullen zijn om zich te vergelijken met mensen die het slechter
doen dan hen (Will, 1981). Dit proces kan gezien worden als een poging om het eigen welzijn te
verbeteren. Volgens de neerwaartse vergelijkingstheorie van Will (1981) is de kans dat men
zichzelf neerwaarts zal vergelijken met anderen, groter naargelang iemands daling in het
subjectief welbevinden na een ongelukkige gebeurtenis. Gibbons & Gerrard (1989) deden
onderzoek naar het effect van zowel neerwaartse, als ook opwaartse vergelijking op het gemoed
van 700 bachelor studenten. In deze studie werden de studenten opgesplitst in 3 condities. In elk
van deze conditie kregen de participanten een casus te horen van een medestudent die zich eerder
moeilijk, eerder makkelijk of relatief gemiddeld, kon aanpassen aan een klein probleem. De
conditie waarin de medestudent zich eerder moeilijk kon aanpassen, en waarbij de studenten zich
neerwaarts gingen vergelijken, leek het meest een positief effect te hebben op het gemoed van de
participanten. Dit effect leek echter in mindere mate aanwezig te zijn bij deelnemers die voordien
reeds een hoger zelfbeeld rapporteerden. Verschillende studies tonen dat zichzelf neerwaarts
vergelijken met anderen een gevoel van trots kan geven (Park & Baek, 2018) en ons affect en
zelf-evaluatie op een positieve manier kan beïnvloeden (Wills, 1981). In dit opzicht is de studie
van het gebruik van sociale media een interessante invalshoek. Zo toont een studie bij 245
studenten, dat hoe meer zij aan neerwaartse sociale vergelijking gingen doen op Instagram, hoe
minder depressieve klachten gerapporteerd werden (Hwang, 2019).
Opwaartse vergelijking wordt gedaan tegenover anderen die het lichtjes beter doen ten
aanzien van zichzelf. De motivatie om aan opwaarts vergelijking te doen, is vaak gelinkt aan het
behalen van doelen in kader van het verbeteren van zichzelf (Lockwood & Kunda, 1997). Zichzelf
opwaarts vergelijken, met anderen die als succesvol gepercipieerd worden, kan motiverend,
optimistisch en inspirerend werken (Lockwood & Kunda, 1997; Park & Baek, 2018). Een
onderzoek van Lockwood & Kunda (1997) toonde dat studenten hun self-enhancement1 (i.e.
zelfverbetering) versterkt werd door het observeren van een afstuderende student die uitblonk in
dezelfde studie als hen, wanneer de participanten intelligentie beschouwden als iets veranderlijk
waarin ze konden verbeteren. Of succesvolle mensen een impact hadden op de participanten leek
voornamelijk af te hangen van hoe relevant deze mensen gepercipieerd werden en hoe haalbaar
hun succes gezien werd door de studenten. Gezien de positieve gevolgen van zichzelf opwaarts
vergelijken met anderen, is de studie naar opwaartse vergelijking via het gebruik van sociale

1

Enhancement: the process of improving the quality, amount, or strength of something (Cambridge
Dictionary, 2021)
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media een interessante invalshoek. Instagram is een virtuele omgeving met vele mogelijkheden
om inspiratie uit te putten om zichzelf te verbeteren (Meier & Schäfer, 2018). De mogelijkheid
om inspiratie op te doen door middel van Instagram, zou volgens Ouwerkerk en Johnson (2016)
een veelvoorkomend motief zijn om bepaalde pagina’s of mensen te volgen. Dit verlangen om
inspiratie op te doen op Instagram zou volgens de studie van Meier & Schäfer (2018) duidelijk
samenhangen met sociale, opwaartse vergelijking. Verschillende studies stellen vast dat
opwaartse vergelijking op Instagram een positieve impact kan hebben op algemeen psychisch
welzijn (Meier, Gilbert, Börner & Possler 2020; Rieger & Klimmt, 2018; Rieger & Klimmt, 2019)
en op ons affect (Meier & Schäfer, 2018).
De mogelijkheid om sociale interacties aan te gaan op Instagram wordt in de literatuur
gezien als één van de mogelijke motivationele componenten voor het gebruik van Instagram
(Alhabash & Ma, 2017; Ting en collega’s, 2015). De processen in onze hersenenen die zich
voordoen wanneer men een succesvolle interactie ervaart, spelen zich in hetzelfde gebied af zoals
bij iemand met een drugsverslaving (Krach, Paulus, Bodden & Kircher, 2010). Men zou hieruit
kunnen vaststellen dat het effect van een geslaagde sociale interactie een sterke impact kan hebben
op een persoon. Deze interactie op Instagram wordt bepaald door het uitdelen en ontvangen van
comments en likes. Het ontvangen van likes na het delen van beelden of video’s, is een effectieve
manier om een gevoel van beloning en erkenning te ervaren (Andreassen, Pallesen, & Griffiths,
2017). Daarnaast kunnen sociale media in zijn geheel ons het gevoel geven deel uit te maken van
een groep en van een betekenisvolle interactie (Allen en collega’s, 2014), waar wij ons als sociaal
dier toe gedreven voelen om te ervaren (Baumeister & Leary, 1995). Verschillende studies vonden
dat Instagram geassocieerd was met een daling in depressieve en angstklachten (Antheunis,
Schouten, & Krahmer, 2014; Liu & Brown, 2014; Mackson, Brochu & Schneider 2019), een
daling in het gevoel van eenzaamheid (Mackson, Brochu & Schneider 2019; Pittman & Reich,
2016) en een positieve toename van het zelfbeeld (Mackson, Brochu & Schneider 2019).
Ten slotte concludeerden Mackson, Brochu & Schneider (2019) in hun onderzoek naar
de effecten van Instagram gebruik, dat de deelnemers uit hun onderzoek omtrent Instagram
minder angsklachten, depressieve klachten, en eenzaamheid rapporteerden, en een toename in
hun zelfbeeld in vergelijking met mensen zonder Instagram.
Negatieve gevolgen van Instagram en het verband met psychische klachten. Er blijkt
echter een keerzijde te zijn aan de medaille. Meer en meer studies tonen aan dat sociale media
ook negatieve effecten hebben op zijn gebruikers. In dit gedeelte van de scriptie zullen een aantal
studies naar voren gebracht worden die wijzen op de negatieve effecten van sociale media
gebruik, en meer concreet Instagram gebruik, op het mentaal welzijn.
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“Comparison is the thief of joy”
Theodore Roosevelt
Zoals reeds besproken, heeft Instagram een belonend effect op zijn gebruikers
(Andreassen en collega’s, 2017; Krach en collega’s 2010) gezien de processen in onze hersenen
gepaard met dat beloningsgevoel, zich in dezelfde gebieden voordoen als die processen die te
vinden zijn bij personen met middelenverslaving (Krach en collega’s, 2010). Gezien deze
vaststellingen is het niet zo vreemd dat een sociale media-verslaving steeds vaker voorkomt en
wordt beschouwd als een snelgroeiend fenomeen en probleem in onze samenleving (Ponnusamy,
Iranmanesh, Foroughi, & Hyun, 2020; Vannucci, Flannery, Ohannessian, 2017). Het obsessief en
dwangmatig gebruik maken van sociale media wordt door Andreassen & Pallesen (2014)
gedefinieerd als “een overdreven bezorgdheid over sociale media, gedreven door een
oncontroleerbare motivatie om ingelogd te blijven op sociale media of deze te gebruiken, en
zoveel tijd en moeite eraan besteden dat het andere belangrijke levensgebieden schaadt”. De
studie van Andreassen en collega’s (2017) toont dat vooral jongere mensen meer vatbaar zijn voor
het ontwikkelen van een sociale media verslaving. De sociale behoeften en de nood aan erkenning
bij jongeren, lijkt voornamelijk aan de basis te liggen van een Instagram verslaving (Ponnusamy
en collega’s, 2020). Verschillende studies tonen daarbij een negatief verband aan tussen
verslavend gebruik van sociale media en het zelfbeeld (Andreassen en collega’s, 2017; Hong,
Huang, Lin, & Chiu, 2014; Wang, Jackson, Zhang & Su, 2012).
Het dwangmatig gebruik maken van sociale media zou een mogelijke oorzaak kunnen
zijn van sociale media vermoeidheid (Dhir, Yossatorn, Kaur, & Chen, 2018). Dhir en collega’s
(2018) combineren meerdere studies om sociale media vermoeidheid te definiëren als “een
situatie waarin gebruikers van sociale media mentaal uitgeput raken na het ervaren van
verschillende technologische, informatieve en communicatieve overbelastingen via hun deelname
en interacties op de verschillende online sociale mediaplatforms”. Volgens dezelfde studie zou
sociale media vermoeidheid resulteren in een verhoogde angst en depressie bij jongeren tussen de
leeftijd van 12 en 18 jaar (Dhir en collega’s 2018).
Mensen tonen op Instagram graag de beste kant van zichzelf om zo de persoonlijke
identiteit en zelfpromotie te bevorderen (Marcus 2015; Sheldon & Bryant 2016). Dit resulteert in
een overspoeling van aantrekkelijke, succesvolle, slanke, … mensen. Een systematische review
van Holland & Tiggemann (2016), toont dat er in de literatuur evidentie te vinden is voor een
positieve associatie tussen sociale media gebruik enerzijds, en bezorgdheden rond het
lichaamsbeeld en eetstoornissen bij adolescenten en jongvolwassenen anderzijds. Volgens
Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn (1999) zijn het voornamelijk vrouwen die
onrealistische, uiterlijke idealen van de media internaliseren om zichzelf hiermee vervolgens te
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gaan vergelijken. Dit resulteert in een ontevredenheid over hun eigen lichaam (Thompson en
collega’s, 1999). Een onderzoek uitgevoerd in Australië (Brown & Tiggemann, 2016) stelt vast
dat de blootstelling aan aantrekkelijke, bekende mensen en beelden van leeftijdsgenoten, een
negatief effect heeft op de stemming en lichaamstevredenheid van vrouwelijke bachelor
studenten. Dergelijke ontevredenheid kan leiden tot het ontwikkelen van een depressie,
angstklachten, een laag zelfbeeld en eetstoornissen (Dittmar, 2009; Grabe, Ward & Hyde, 2008;
Groesz, Levine, & Murnen 2001). Op deze manier kan Instagram een potentieel gevaar vormen
voor individuen die zich geneigd voelen om zich op regelmatige basis fysiek te vergelijken met
andere mensen (Hendrickse, Arpan, Clayton & Ridgway, 2017)
Er zijn ook reeds verschillende (systematische) studies die een verband aantonen tussen
sociale media en psychische klachten (Best, Manktelow, & Taylor, 2014; Hoare, Milton, Foster
& Allender, 2016; Marino, Gini, Vieno, & Spada, 2018), zoals angstklachten (Keles, McCrae &
Grealish, 2019; Keyte en collega’s, 2020; Vannucci en collega’s, 2017), depressieve klachten
(Keles en collega’s, 2019; Keyte en collega’s, 2020; Lowe-Calverley, Grieve & Padgett, 2019;
McCrae, Gettings, & Purssell, 2017) en stressklachten (Keyte en collega’s, 2020; LoweCalverley, Grieve & Padgett, 2019). In het onderzoek van Vannucci en collega’s (2017) bij
jongvolwassenen tussen de leeftijd van 18 en 22 jaar werd aan de hand van een
zelfrapportagevragenlijst de tijd die gespendeerd werd op sociale media in kaart gebracht.
Vervolgens werd het verband tussen hun gebruik en de aanwezige angstklachten in kaart gebracht.
Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat er niet enkel een associatie te vinden was tussen sociale
media gebruik en angstklachten, maar meer sociale media gebruik zou ook de kans vergroten op
het ontwikkelen van een angststoornis. Keles en collega’s (2019) stelden een systematische
review op van dertien studies rond de invloed van sociale media op depressie, angst en een tekort
aan psychologische basisnoden bij adolescenten. In deze review werden de elf studies
samengebundeld in vier domeinen van het gebruik van sociale media: bestede tijd, activiteiten,
investering en verslaving. In elk van deze vier domeinen vond men een significante correlatie met
depressie, angst en een tekort aan psychologische basisnoden.
Men stelt ook vast dat minder tijd spenderen op sociale media een positieve en directe
invloed heeft op het psychisch welbevinden (Hunt, Marx, Lipson & Young, 2018). In de studie
van Hunt en collega’s (2018) werden 143 bachelor studenten opgedeeld in twee condities. In de
ene conditie werd gevraagd om drie weken lang hun tijd op sociale media met tien minuten te
reduceren. In de andere conditie mochten de studenten sociale media hanteren zoals zij gewoon
waren om te doen. Men vond bij de studenten in de eerste conditie een significante vermindering
van eenzaamheid en depressie in vergelijking met de controlegroep.
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De literatuur rond negatieve effecten van sociale media lijken zich vooral te focussen op
het gebruik van Facebook (Sherlock& Wagstaff, 2019). Lup, Trub, & Rosenthal (2015) deden als
eerste onderzoek naar de link tussen Instagram gebruik en het mentaal welzijn. Deze studie
bedraagt een steekproef van 117 jongeren tussen 18 en 29 jaar, waarbij een positieve correlatie
gevonden werd tussen de frequentie van hun Instagram gebruik en depressieve symptomen. Een
belangrijke kanttekening die men voor ogen moet hebben bij deze studie, is dat het verband
slechts marginaal significant was. Dit betekent dat er zich wel een trend leek voor te doen, maar
ons niet voorziet van een sterke evidentie. Frison en Eggermont (2017) voerden een longitudinale
studie uit naar het verband tussen Instagram gebruik en depressieve klachten bij Vlaamse
adolescenten tussen 12 en 19 jaar. Deze studie concludeerde dat jongeren die meer passief actief
waren op Instagram (e.g. scrollen door Instagram) een verhoogde kans hadden op het ontwikkelen
van depressieve klachten. Bovendien zou niet enkel de manier waarop men Instagram gebruikt
geassocieerd zijn met psychische klachten, maar ook het aantal volgers en aantal volgenden zou
positief geassocieerd zijn met depressieve klachten (Sherlock& Wagstaff, 2019). Een ander
onderzoek uitgevoerd door Lowe-Calverley, Grieve & Padgett (2019), is het eerste onderzoek
waarbij de gevolgen van een emotionele investering2 in Instagram-gebruik werd nagegaan. Uit
deze studie, met een steekproef van 167 Instagram gebruikers tussen de leeftijd van 18 en 57 jaar,
is gebleken dat een emotionele investering in Instagram een predictor is voor depressieve klachten
en stress, maar niet voor angstklachten. Dit in tegenstelling tot onderzoeken die wel een verband
vinden tussen Instagram-gebruik en angstklachten (Mackson, Brochu, Schneider, 2019; Ramzan,
Arshad, Adeeb & Asif, 2019).
Gemengde resultaten in de literatuur. Er kan geconcludeerd worden dat er in de
literatuur gemengde resultaten te vinden zijn over de gevolgen van sociale media, en meer
concreet Instagram gebruik. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de relatie
tussen sociale media en het mentaal welzijn van jongeren complex is en verklaard kan worden
door het effect van verschillende factoren (Frison & Eggermont, 2017).
Frison & Eggermont (2017) halen aan dat de manier waarop mensen sociale media
hanteren mogelijks een rol speelt in het verband tussen sociale media gebruik en het psychisch
welzijn. Burke, Kraut & Marlow (2011) maken een onderscheid tussen drie verschillende
manieren om gebruik te maken van sociale media: passieve consumptie (e.g. scrollen door sociale
media), het uitzenden van informatie (e.g. zelf foto’s en berichten plaatsen) of directieve
communicatie (e.g. het ‘liken’ van de content van anderen). Het zelf delen van inhoud en gerichte
communicatie op sociale media zouden zorgen voor een toename in ervaren sociale steun (Li,

2

Een gevoel van verbondenheid met een onderwerp of object dat emoties oproept (Lowe-Calverley en

collega’s, 2019)
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Chen& Popiel, 2015) en een toename aan sociale hulpmiddelen (Aubrey & Rill, 2013), wat kan
resulteren in een daling in depressieve klachten en angstklachten (Mackson, Brochu, Schneider,
2019). Passief gebruik van sociale media wordt eerder gelinkt aan psychische klachten (Verduyn
en collega’s, 2017). Deze hanteringswijze maakt dat sociale media enkel een platvorm wordt voor
blootstelling aan mensen hun beste kant (Frison & Eggermont, 2017). Deze voortdurende
blootstelling verhoogt mogelijks de kans op sociale vergelijking (Fardouly & Vartanian, 2015),
wat volgens het onderzoek van Mackson, Brochu, Schneider (2019) gelinkt wordt aan een stijging
in depressieve klachten bij jongeren.
Men kan zich dan ook de vraag stellen of het dan echt wel sociale media of de frequentie
van het gebruik ervan de grote boosdoener is, of eerder de interindividueel verschillen in
interpretatie, acties en verwerkingsprocessen bij de confrontatie met sociale media. Hierbij rijst
steeds meer het belang van coverte psychologische processen. Een nieuw opduikende vraag is de
rol van angstprocessen bij het verwerken van informatie via Instagram. Gezien de hypothese dat
de manier waarop men Instagram gebruikt bepalend is voor de effecten op het psychisch
welbevinden (Frison & Eggermont, 2017), stelden Mackson, Brochu en Schneider (2019) in hun
onderzoek de hypothese naar voor dat niet enkel het gebruik van Instagram, maar ook de angst
gepaard met Instagram gebruik positief geassocieerd zou zijn met angstklachten en depressieve
klachten. Tegen hun verwachtingen in vond men enkel een positief verband tussen angst gepaard
met Instagram gebruik en angstklachten, en vond men een negatief verband tussen angst gepaard
met Instagram gebruik en depressieve klachten. Deze onverwachte bevinding opent echter wel de
deur naar verder onderzoek om meer te weten te komen over welke specifieke angst gepaard gaat
met het gebruik van Instagram en diens effect op het psychisch welbevinden.
Binnen de literatuur blijkt sociale vergelijking de rode draad te zijn als belangrijke
beïnvloedende factor op het verband tussen sociale media gebruik (Feinstein en collega’s, 2013;
Labrague, 2014; Vogel, Rose, Roberts, Eckles, 2014), in het bijzonder Instagram gebruik (de
Vries, Möller, Wieringa, Eigenraam & Hamelink, 2017; Lup, Trub & Rosenthal 2015; Sherlock
& Wagstaff, 2019), en het psychisch welbevinden. In het onderzoek van Lup en collega’s (2015)
uitgevoerd bij 117 jongeren tussen 18 en 29 jaar vond men bijkomend dat het aantal onbekende
mensen die men volgde op Instagram een modererend effect zou hebben op het verband tussen
de frequentie van Instagram-gebruik en sociale vergelijking. De uitkomst van deze studie
impliceert dat een positieve associatie tussen de frequentie van Instagram gebruik en depressieve
klachten, gemedieerd wordt door sociale vergelijking. De associatie tussen de frequentie van
Instagram gebruik en sociale vergelijking, en het indirect verband tussen de frequentie van
Instagram gebruik en depressieve klachten, worden beiden versterkt door de hoeveelheid
onbekende mensen men volgt op Instagram.
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Figuur 1. Het verband tussen Instagram gebruik en depressieve klachten gemedieerd door sociale
vergelijking en het modererend effect van het volgen van onbekenden op het verband tussen
Instagram gebruik en sociale vergelijking, en op het indirect verband tussen Instagram gebruik en
depressieve klachten (Lup en collega’s, 2015)

In een ander onderzoek naar de rol van sociale vergelijking uitgevoerd door de Vries en
collega’s (2017) kregen participanten tussen de leeftijd van 18 en 30 jaar drie soorten Instagram
berichten van mensen gepresenteerd (i.e. positief, negatief of neutraal). Uit dit onderzoek is
gebleken dat mensen die aan sociale vergelijking gaan doen, een lagere mate van positief affect
rapporteren na het zien van een positief beeld, in tegenstelling tot mensen die in veel mindere
mate aan sociale vergelijking deden. Zij rapporteerden een hogere mate van positief affect na het
bekijken van positief geladen beelden. De Vries en collega’s (2017) concludeerden hieruit dat de
interindividuele verschillen in het effect van Instagram op het affect van mensen, sterk afhankelijk
is van de manier waarop de berichten gepercipieerd en geïnterpreteerd worden.
Zichzelf opwaarts vergelijken ten aanzien van anderen, impliceert dat men ervan uitgaat
dat de andere beter is, iets beter doet of het beter heeft. Er kan bijgevolg van uitgegaan worden
dat dit tot angst kan leiden (Mackson, Brochu & Schneider, 2019), gelabeld als ‘Fear of Missing
Out’ of ‘FoMO’ wat een gevolg of zelfs een vorm kan zijn van sociale opwaartse vergelijking
(Burnell, George, Vollet, Ehrenreich & Underwood, 2019). In de volgende paragraaf zal dit
begrip en de relevantie ervan voor het verband tussen sociale media gebruik en psychische
klachten, uitgebreider besproken worden.
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FoMO
“FoMO is a shared experience, and we’re all suffering from it. And it’s kind of an
embarrassing thing to suffer from, right? No one wants to admit that they suffer from FoMO.
And yet to live particularly in this society, at this time, this country, it’s almost impossible not to
suffer from FoMO unless you’re wearing blinders.” (JWT, 2012)
De term FoMO werd in 1996 voor het eerst geïntroduceerd door de marketing strateeg
dokter Dan Herman, die in 2000 voor het eerst een paper uitbracht over dit fenomeen (Herman,
2000). FoMO wordt in de literatuur gedefinieerd als een doordringend, onprettig en angstig gevoel
(Fuster, Chamarro & Oberst, 2017) dat anderen misschien een lonende ervaring meemaken
waarvan men afwezig is (Przybylski en collega’s, 2013). Dit gevoel gaat gepaard met het
verlangen om continue in verbinding te blijven met anderen (Dogan, 2019). Het gevoel ervaren
dat anderen het beter doen, impliceert dat men zich sociaal vergelijkt met deze anderen en van
daaruit deze conclusie vaststelt. Uit een onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk (JWT, 2012), is gebleken dat 70% van de (jong)volwassen tussen de leeftijd
van 18 en 34 jaar, FoMO enigszins of helemaal bij zichzelf herkennen. Dit maakt van hen de
groep die dit het meest ervaart. Vervolgens zijn tieners tussen de leeftijd van 13 en 17 jaar de
tweede grootste groep, waarvan 65% aangeeft dat FoMO enigszins of helemaal betrekking op hen
heeft. Desondanks is uit recent onderzoek gebleken dat FoMO negatief geassocieerd zou zijn met
leeftijd (Rozgonjuk, Sindermann, Elhai & Montag, 2021). Dit betekent dat volgens de studie van
Rozgonjuk en collega’s (2021) FoMO minder vaak zou voorkomen naarmate de leeftijd stijgt,
wat tegenstrijdig is aan het onderzoek van JWT (2012). Men kan hieruit vaststellen dat er nog
niet veel informatie ter beschikking is over FoMO als concept. Er zijn echter reeds verschillende
pogingen ondernomen in de literatuur om een theorie op te stellen als verklaring van wat FoMO
precies is en hoe het tot stand komt (Dogan 2019). In de volgende alinea’s worden de
verschillende ideeën rond wat FoMO is en hoe het zou ontstaan besproken.
Volgens de zelf-determinatie theorie (Miller, Deci & Ryan, 1988) zijn er drie
psychologische basisbehoeften waaraan voldaan moet worden voor de psychologische
gezondheid te bevorderen: autonomie (i.e. zelfauteurschap of persoonlijk initiatief),
verbondenheid (i.e. nabijheid met anderen) en competentie (i.e. het vermogen om effectief te
kunnen handelen). Przybylski, Murayama, DeHaan& Gladwell (2013) veronderstellen dat FoMO
mogelijks het gevolg is van een tekort aan deze psychologische basisbehoeften., wat tot negatieve
gevoelens zoals frustratie en angst kan leiden. Een onderzoek naar het verband tussen FoMO en
de psychologische basisbehoeften, toonde aan dat wanneer voldaan werd aan de psychologische
noden van studenten uit het hoger onderwijs, er een daling te observeren was in hun gevoel van
FoMO (Xie, Wang, Wang, Zhao & Lei, 2018).
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Sommige onderzoekers beschrijven FoMO als een intra-persoonlijk kenmerk, wat maakt
dat er een voortdurende wens is om verbonden te blijven met wat anderen doen (Franchina,
Vanden Abeele, van Rooij, Lo Coco & De Marez, 2018; Przybylski en collega’s, 2013).
Onderzoeken tonen aan dat mensen die meer FoMO ervaren, hoger scoren op angst als
eigenschap, neuroticisme, prikkelbaarheid, ontoereikendheid en een laag zelfbeeld (Abel, Buff,
& Burr, 2016; Oberst en collega’s, 2017; Vanden Abeele & van Rooij, 2016). Wegmann, Oberst,
Stodt, & Brand (2017) aanzien FoMO echter meer als een multidimensioneel construct waarbij
twee vormen onderscheiden kunnen worden: ‘Trait-FoMO’ en ‘State-FoMO’. Trait-FoMO wordt
gedefinieerd als een stabiel, individueel karakteristiek die als predispositie kan gezien worden
voor het ontwikkelen van state-FoMO. State-FoMO wordt gezien als een fenomeen afhankelijk
van de context, zijnde de sociale media die in sterke mate aanwezig is in de hedendaagse
maatschappij. Het wordt beschreven als een specifieke cognitie, die zou fungeren als bemiddelaar
tussen de kernkenmerken van een persoon en Internet-communication disorder (i.e., ICD). ICD,
zoals gedefinieerd door Wegmann & Brand (2016), is “het gebrek aan controle die men kan
ervaren over het gebruik van online communicatietoepassingen, wat leidt tot diverse negatieve
gevolgen in het offline leven.” De link tusen FoMO en sociale media wordt in het volgende deel
verder toegelicht.
FoMO en sociale media. Het menselijk verlangen naar sociale verbondenheid, naar het
willen weten wat anderen aan het doen zijn en naar het deel willen uit te maken van een belonende
ervaringen, is een basisbehoefte die reeds in de kindertijd aanwezig is (i.e. verbondenheid, de zelf
determinatietheorie, Miller en collega’s, 1988) (Fuster en collega’s 2017). Wanneer men FoMO
ervaart, heerst het gevoel dat men deze verbondenheid aan het missen is. Dat gevoel wordt
volgens Wegmann en collega’s, (2017) hoogstwaarschijnlijk versterkt door de aanwezigheid van
sociale media, waar een continue blootstelling is aan de activiteiten van peers. Het aansluitend
verlangen naar het willen weten wat anderen ervaren in het leven, maakt het aanlokkelijk om deel
uit te maken van verschillende sociale mediakanalen om hier voortdurend van op de hoogte te
blijven (Przybylski en collega’s, 2013; Fuster en collega’s 2017). Gezien de veronderstelling dat
FoMO een gevolg is van een tekort aan de psychologische basisbehoeften (Przybylski en
collega’s, 2013), wordt er bijgevolg veronderstelt dat FoMO omwille van deze reden resulteert in
het meer opzoeken van contact met anderen via sociale media, om op deze manier te trachten een
verbondenheid te verkrijgen. Zo blijkt uit studies, dat adolescenten die meer FoMO ervaren, een
grotere variatie aan sociale mediakanalen gebruiken (Vanden Abeele en Van Rooij, 2016) en ook
intenser actief zijn op sociale media (Beyens, Frison & Eggermont, 2016; Roberts & David,
2019). Dit kan echter resulteren in problematische gebruik van sociale media (Rozgonjuk,
Sindermann, Elhai & Montag, 2020). Het ondezoek van Rozgonjuk en collega’s (2020) vond een
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positief verband tussen FoMO en problematisch gebruik van Instagram. Deze constante bezigheid
met sociale media kan dermate aanwezig zijn, dat jongeren ook in ongepaste of zelfs in
gevaarlijke situaties actief zijn op sociale media zoals tijdens het rijden met de auto (Przybylski
en collega’s, 2013), tijdens het volgen van lessen (Alt, 2015) of tijdens interacties in het echte
leven met anderen (Chotpitayasunondh, Douglas, 2016). Verschillende studies hebben daarbij
reeds aangetoond dat FoMO een belangrijke voorspeller is voor het ontwikkelen van een sociale
media en smartphone verslaving (Blackwell, Leaman, Tramposch, Osborne, & Liss, 2017;
Chotpitayasunondh & Douglas, 2016). Sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter, …
maken het gemakkelijker dan ooit om zich voortdurend bewust te zijn van ervaringen die men
niet meemaakt en zich hiermee te vergelijken (Wortham, 2013). Hoe meer toegang men heeft tot
de informatie over het leven van anderen, hoe meer opties er zijn om zich te vergelijken, en hoe
groter de kans dat er een gevoel ontstaat dat men een minder goed leven leidt in vergelijking met
de rest van de wereld (Chou & Edge, 2012). Het omgekeerde wordt ook vastgesteld in onderzoek.
Een onderzoek bij bachelor studenten toont dat wanneer studenten zich meer bewust worden van
hun sociale media gebruik aan de hand van zelf-monitoring, een daling kan geobserveerd worden
in hun angstklachten en FoMO (Hunt en collega’s, 2018).
Op basis van bovenstaande bevindingen zou men kunnen concluderen dat het verband
tussen FoMO en sociale media gebruik, hoogstwaarschijnlijk bidirectioneel van aard is (Buglass,
Binder, Betts & Underwood, 2017). Een tekort aan onze psychologische noden, kan zorgen voor
een toename aan het gevoel van FoMO wat op zijn beurt resulteert in een toename in gebruik van
sociale media (Przybylski en collega’s, 2013). Hoe meer toegang men heeft tot informatie uit
anderen hun leven, hoe meer mogelijkheid er is om zich te vergelijken, en hoe groter het gevoel
van FoMO wordt (Chou & Edge, 2012). Deze cyclus kan maken dat mensen in een spiraal
terechtkomen, waarin het gewenst effect, namelijk een voldoening aan onze psychologische
noden, niet bereikt kan worden. Hoe de causale relatie in elkaar zit is nog niet geheel duidelijk.
Meer longitudinale studies zullen noodzakelijk zijn om hieromtrent meer duidelijkheid te
scheppen.
Het aangaan van een connectie met leeftijdsgenoten en het behoren tot een groep, is van
uitermate belang als adolescent (Desjarlais & Willoughby, 2010). Dit maakt van sociale media en
erg aantrekkelijk medium voor adolescenten om te voldoen aan deze noden (Oberst en collega’s,
2017). Deze mogelijkheid kan echter ook de kans vergroten op het ervaren van angst en
depressieve klachten, indien niet voldoen wordt aan deze behoeften (Oberst en collega’s, 2017).
In de volgende paragraaf zal dieper worden ingegaan op de link tussen FoMO en psychische
klachten.
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FoMO en psychisch klachten. Volgens de definitie van FoMO, zou er sprake zijn van
een specifieke vorm van angst (Przybylski en collega’s, 2013) en zou FoMO zelfs geclassificeerd
kunnen worden als een subtype van sociale angst (Chandley, Luebbe, Messman-Moore & Ward,
2014). De vaststelling dat angst hoog correleert met depressie (Cummings, Caporino & Kendall,
2014; Lamers en collega’s, 2011), toont het belang naar voldoende onderzoek omtrent de link
tussen FoMO en psychische klachten. In de volgende alinea worden verschillende studies
besproken waar het verband tussen FoMO en psychische klachten onderzocht werden.
Het verband tussen sociale media en psychische klachten bij jongeren zou volgens
Przybylski en collega’s (2013) gemedieerd worden door de aanwezigheid van FoMO. Onderzoek
toont dat FoMO een directe link zou hebben met een daling in het algemeen psychologisch
welbevinden bij jongeren (Buglass, Binder, Betts & Underwood, 2017; Przybylski en collega’s,
2013). Verschillende studies rapporteren het verband tussen FoMO en een negatief affect zoals
angstklachten (Blackwell en collega’s, 2017; Dhir en collega’s, 2018; Oberst en collega’s, 2017;
Scalzo & Martinez, 2017), alsook depressieve klachten (Baker, Krieger & LeRoy, 2016; Dhir en
collega’s, 2018, Oberst en collega’s, 2017). Een onderzoek van Dhir en collega’s (2018) toonden
een verband tussen FoMO en depressieve en angstklachten bij jongeren tussen 12 en 18 jaar. Dit
verband werd echter gemedieerd door compulsief sociale media gebruik en sociale media
vermoeidheid (cfr. Paragraaf ‘negatieve gevolgen van Instagram en het verband met psychische
klachten’ uit huidige scriptie). Een onderzoek bij emerging adults (cfr. Paragraaf ‘Psychische
klachten bij emerging adults in huidige scriptie) naar de link tussen FoMO en het psychologisch
welbevinden toont dat een hogere mate aan FoMO direct gelinkt is aan meer depressieve klachten,
een daling in levenstevredenheid, een hogere mate van frustraties en een lager gevoel van
verbondenheid (Howard, Duncan, Reed-Fitzke, Ferraro & Lucier-Greer, 2018).
Aangezien studies aantonen dat depressieve klachten kunnen zorgen voor een toename in
sociale media gebruik, wat kan resulteren in een verhoogd gevoel van FoMO, is het niet duidelijk
hoe het causaal verband eruitziet (Bright, Kleiser, & Grau, 2015; Ophir, 2017). Ook hier zijn
longitudinale studies aangewezen om deze relatie verder in kaart te brengen.
De eerste lockdown naar aanleiding van het COVID-19 virus
In december 2019 werd in Wuhan, China voor het eerst de symptomen van het, toen nog
onbekende, COVID-19 virus opgemerkt en beschreven (Lu, Stratton & Tang, 2020). Later werd
dit door de Wereldgezondheidsorganisatie benoemd als het COVID-19-virus (World Health
Organization, 2020). De meest voorkomende symptomen zijn koorst, een droge hoest en
vermoeidheid (World Health Organization, 2020). Andere symptomen die mogelijks wijzen op
een besmetting met het COVID-19 virus zijn spierpijn, keelpijn, verlies van geur en smaak,
diarree, conjunctivitis (i.e. ontsmetting van het oogbindvlies), hoofdpijn, huiduitslag en
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verkleuring van de vingers of tenen (World Health Organization, 2020). Op 11 maart 2020 sprak
de WHO van een officiële pandemie3 (World Health Organization, 2020), nadat er meer dan
118.000 besmettingen waren, verspreid over 114 landen. Op dat moment waren reeds 4291
mensen hun leven verloren ten gevolge van het virus. De uitbraak van deze pandemie heeft
gemaakt dat vele landen wereldwijd drastische maatregelen hebben ondernomen om de
verspreiding zo goed mogelijk tegen te gaan.
Op woensdag 18 maart 2020 ging België vanaf 12 uur ’s middags officieel in lockdownlight (Kelepouris, 2020). Enkel voor noodgevallen of wanneer men naar de supermarkt, apotheek
of bank moest gaan, mocht men het huis verlaten. Afspreken met vrienden of familie buiten het
eigen huishouden was niet meer toegestaan. Telewerken werd de norm en ook scholen sloten hun
deuren. Op maandag 4 mei startte men in België een geleidelijk afbouw van de maatregelen (Orde
van architecten-Vlaamse raad, z.d.).
Covid-19 lockdown en psychische klachten. De opgelegde COVID-19 lockdown, en de
gepaarde sociale isolatie, is een onbekend en onaangenaam fenomeen dat als gevolg heeft dat er
een scheiding komt met vrienden en familie en een stop zet aan dagelijkse, vertrouwde routines
(Usher, Bhullar & Jackson, 2020). Sociale isolatie wordt vaker gelinkt aan gezondheidsklachten
zoals obesitas en type II diabetes (Nonogaki, Nozue & Oka, 2007) en vertoont negatieve effecten
op het centraal en sympatisch zenuwstelsel (Kalin & Carnes, 1984). Bovendien is het een
belangrijke risicofactor voor morbiditeit en mortaliteit (House, Landis & Umberson, 1988).
Daarnaast heeft sociale isolatie ook een grote impact op de mentale gezondheid (Usher en
collega’s 2020). In China werd gedurende de eerste lockdown een breed scala van psychologische
problemen gerapporteerd zoals paniekstoornissen, angst en depressie (Qiu en collega’s, 2020).
De prevalentiecijfers voor stressgerelateerde symptomen was 73,4%, 50,7% voor depressieve
klachten, 44,7% voor gegeneraliseerde angst en 36,1% voor insomnia (Qiu en collega’s, 2020).
Gedurende de hele COVID-19 episode wordt een grote studie opgezet van de Universiteit
van Antwerpen in samenwerking met de KU Leuven, de UHasselt en Université Libre de
Bruxelles (ULB) (Universiteit Antwerpen, KU Leuven, UHasselt, & Université Libre de
Bruxelles, z.d-a). Deze vragenlijst tracht het gedrag van de Belgische populatie tijdens de
lockdown in kaart te brengen, samen met de gevolgen van de lockdown op hun mentale
gezondheid. Om dit laatste na te gaan worden 12 vragen gesteld rond de mentale gezondheid
(Universiteit Antwerpen, KU Leuven, UHasselt, & Université Libre de Bruxelles, z.d.-b). Op
basis van deze vragen wordt de GHQ-12 score berekend (0 = geen klachten, 12 = Ernstige
psychische

klachten).
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Pandemie: “besmettelijke ziekte die zich over een groot deel van de aarde, m.n. een continent, of alle
continenten verbreidt” (Van Dale, z.d.)
3
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Gezondsheidsenquête uit 2018 (Gisle, Drieskens, Demarest, Van der Heyden, 2018). In deze
enquête scoorde de Belg gemiddeld 1,7 op 12. De eerste lockdown in België ging van start in
maart 2020 en de eerste versoepelingen gingen begin mei 2020 van start. Gedurende deze periode
schommelde de gemiddelde score tussen 3,8 en 4,2 op 12 (Universiteit Antwerpen, KU Leuven,
UHasselt, & Université Libre de Bruxelles, z.d.-b), wat een aanzienlijke stijging is in de
psychische klachten. Lorant, Smith, Van den Broeck & Nicaise (2021) voerden een gelijkaardige
studie uit in België van 20 maart 2020 tot 9 april 2020. Ook hier werden de cijfers vergeleken met
de bevindingen uit de gezondheidsenquête (Gisle en collega’s, 2018) en vond men dat de personen
die psychologische stress ervaarden in hun studie (52,8%) veel hoger lag dan in de
gezondheidsenquête (18,3%). Deze bevindingen tonen ons dat de lockdown negatieve gevolgen
met zich meebrengt op het psychisch welbevinden.
COVID-19 lockdown en sociale media. Desondanks dat de COVID-19 pandemie nog
steeds aan de gang is gedurende de opstelling van deze scriptie, hebben een aantal landen toch
reeds onderzoeken uitgevoerd naar het effect van de lockdown op sociale media gebruik. Een
Spaans onderzoek bij jonge vrouwen (Vall-Roqué, Andrés & Saldaña, 2021) toont aan dat tijdens
de lockdown een toename te observeren is in het gebruik van sociale media. Deze trend zou
wereldwijd te observeren zijn (MediaBriefAdmin, 2020). Hetzelfde Spaanse onderzoek
concludeerden bovendien dat de toename aan Instagram gebruik, mogelijks leidt naar het meer
volgen van pagina’s over het uiterlijk van andere vrouwen, wat op zijn beurt zorgt voor een
toename aan het verlangen om dunner te zijn en een toename aan het risico om een eetstoornis te
ontwikkelen (Vall-Roqué, Andrés & Saldaña, 2021).
De toename aan het gebruik van Instagram heeft tijdens de lockdown ook al positieve
gevolgen gehad. Volgens het onderzoek van Balaban & Spoaller (2020) zou meer Instagram
gebruik kunnen zorgen voor een daling in het gevoel van eenzaamheid. Dit omdat in tijden van
sociale isolatie het posten van beelden en video’s, het gevoel kan creëren dat men ergens een deel
van uitmaakt. Meer onderzoek hierrond lijkt aangewezen om de impact van Instagram gebruik op
het mentaal welbevinden in tijden van lockdown beter te begrijpen.

Eindconclusie literatuurstudie
We kunnen concluderen dat emerging adults een kwetsbare groep is betreffende het ontwikkelen
van mentale problemen en dat onderzoek naar hun leefwereld en stressoren nodig is. Één van deze
mogelijke stressoren is de sterke aanwezigheid van sociale media. Instagram is een zeer populair
sociaal medium onder emerging adults die zowel positieve als ook negatieve gevolgen vertoont
op het psychische welbevinden van emerging adults. Gezien deze gemengde bevindingen in de
literatuur rond het verband tussen Instagram gebruik en het psychisch welbevinden, is het van
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uitermate belang om de beïnvloedende factoren in kaart te brengen om deze individuele
verschillen in het effect van Instagram beter te begrijpen. Één van de factoren die meermaals
onderzocht werd voor het begrijpen van de gevolgen van sociale media, is de rol van de sociale
vergelijking. Verscheidene onderzoeken tonen dat sociale vergelijking een mediërende rol
aanneemt in het verband tussen Instagram gebruik en het psychische welbevinden (Lup, Trub &
Rosenthal 2015; Sherlock& Wagstaff, 2019). Dit kan onder meer gepaard gaan met het ervaren
van angst bij het gebruik van Instagram (Mackson, Brochu, Schneider, 2019; Ramzan, Arshad,
Adeeb & Asif, 2019). Er wordt verondersteld dat een bijzondere vorm van angst, namelijk Fear
of Missing out (i.e. FoMO) een gevolg of zelfs een vorm is van sociale opwaartse vergelijking
(Burnell en collega’s, 2019). Dit wordt het centrale onderzoeksobject hier. Het rapport van de
Royal Society for Public Health (RSPH) en de Young Health Movement (Cramer & Inkster, 2017)
rangschikt Instagram, in een onderzoek bij jongeren tussen 14 en 24 jaar, als het slechtste sociaal
medium in termen van het ervaren van FoMO en het mentaal welbevinden. Er lijken echter,
althans naar mijn weten, geen onderzoeken te zijn die de rol van FoMO nagaan in het verband
tussen Instagram gebruik en psychische klachten bij emerging adults. De onderzoeken die de rol
van FoMO nagaan, spitsen zich eerder toe op sociale media in zijn geheel.

Huidige studie: onderzoeksvragen en hypotheses
De opzet van huidige studie tracht de rol van FoMO na te gaan in het verband tussen
Instagram gebruik en psychische klachten in tijden van isolatie naar aanleiding van de eerste
COVID-19 lockdown Aan de hand van een cross-sectioneel design bij een niet-klinische
populatie van emerging adults tussen de leeftijd van 18 en 26 jaar, wordt gepoogd om volgende
onderzoeksvragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Vooraleer we van start gaan met het nagaan van de rol van FoMO, zal allereerst
onderzocht worden of er een verband te vinden is tussen Instagram gebruik en depressieve
klachten (figuur 2, pad a) enerzijds, en Instagram gebruik en stressklachten (figuur 3, pad a)
anderzijds bij emerging adults. Dit gezien de vaststelling dat de meeste onderzoeken naar dit
verband zich eerder toespitsen op Facebook of sociale media in zijn geheel. Bovendien zijn er
verschillende bevindingen omtrent deze verbanden te vinden in de literatuur (cfr. Paragraaf
Gemengde resultaten in de literatuur uit huidig onderzoek). Huidig onderzoek zal de focus leggen
op de emerging adults, gezien het hoge gebruik van Instagram (Ketterij, 2019; Tankovska, 2021)
en de verhoogde risico op het ontwikkelen van psychische klachten (Rohde, Lewinsohn, Klein,
Seeley & Gau, J, 2012; Salmela-Aro, Aunola & Nurmi, 2008). Instagram gebruik wordt in dit
onderzoek opgesplitst in drie paramaters waarvan als gemeten parameter: de angst gepaard met
Instagram gebruik en als laatste 2 objectieve parameters: het aantal volgers en het aantal
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volgenden. Het onderzoek van Mackson en collega’s (2019) is het eerste onderzoek die een
verband vond tussen angst gepaard met Instagram gebruik en depressieve klachten. Dit verband
was echter negatief, wat een onverwachte bevinding was binnen het onderzoek. Ondanks deze
uitkomst van Mackson en collega’s (2019), wordt op basis van de bevindingen dat angst hoog
correleert met depressie (Cummings, Caporino & Kendall, 2014; Lamers en collega’s, 2011)
verondersteld dat in deze studie een positieve samenhang zal gevonden worden tussen de angst
gepaard met Instagram gebruik enerzijds, en depressieve klachten en stressklachten bij emerging
adults anderzijds. Onderzoek uitgevoerd door Sherlock & Wagstaff (2019) toonde aan dat een
hoog aantal volgers en aantal volgenden positief geassocieerd was met depressieve klachten. Op
basis hiervan veronderstellen we in huidige studie een gelijkaardige trend te observeren.

Fear Of Missing Out

c

b

De angst gepaard met
Instagram gebruik
Het aantal volgers
Het aantal volgenden

a, a’
Depressieve klachten

Figuur 2. De mediërende rol van FoMO op het verband tussen Instagram gebruik en depressieve
klachten
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Fear Of Missing Out

c

b

De angst gepaard met
Instagram gebruik
Het aantal volgers
Het aantal volgenden

a, a’
Stressklachten

Figuur 3. De mediërende rol van FoMO op het verband tussen Instagram gebruik en
stressklachten

Ten tweede wordt onderzocht of er een verband te vinden is tussen Instagram gebruik (i.e.
de angst gepaard met Instagram gebruik, het aantal volger en het aantal volgenden) en FoMO bij
emerging adults (figuur 2 en 3, pad b). Verschillende studies vonden een positief verband tussen
het gebruik van sociale media en FoMO (Beyens, Frison & Eggermont, 2016; Roberts & David,
2019; Vanden Abeele en Van Rooij, 2016). Een meer recente studie onderzocht het verband
tussen FoMO en problematisch gebruik van Instagram (Rozgonjuk en collega’s, 2020) en vond
een positief verband tussen deze twee variabelen. Er werden, althans naar mijn weten, nog geen
studies uitgevoerd naar het verband tussen het aantal volgers en FoMO, tussen het aantal
volgenden en FoMO, en tussen angst gepaard met Instagram gebruik en FoMO. Er zijn echter
verschillende studies die een verband vonden tussen angstklachten en FoMO (Blackwell en
collega’s, 2017; Dhir en collega’s, 2018; Oberst en collega’s, 2017; Scalzo & Martinez, 2017).
We veronderstellen op basis van deze bevindingen dat in huidig onderzoek, alsook een positief
verband zal gevonden worden tussen het gebruik van Instagram en FoMO.
Ten derde wordt onderzocht of FoMO geassocieerd is met depressieve klachten enerzijds
(figuur 2, pad c), en met stressklachten (figuur 3, pad c) anderzijds bij emerging adults.
Voorgaand onderzoek toont aan dat FoMO een directe link zou vertonen met een daling in het
psychologisch welbevinden bij jongeren (Buglass, Binder, Betts & Underwood, 2017; Przybylski
en collega’s, 2013). Concreet zou FoMO ook gelinkt zijn aan een hogere mate aan depressieve
klachten (Baker en collega’s, 2016; Dhir en collega’s, 2018; Howard en collega’s, 2018;
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Milyavskaya, Saffran, Hope & Koestner, 2018; Oberst en collega’s, 2017) en stress (Milyavskaya
en collega’s, 2018). Gezien deze bevindingen uit eerder onderzoek, wordt verondersteld dat in
huidige scriptie een gelijkaardige trend gevonden zal worden, en dat een positief verband zal
gevonden worden tussen FoMO en psychische klachten. Dit betekent dat we ervan uitgaan, dat
een hoge mate van FoMO gelinkt zal zijn aan een hogere mate aan depressieve klachten en
stressklachten bij emerging adults.
Ten vierde zal de mediërende rol van FoMO in het verband tussen Instagram gebruik (i.e.
de angst gepaard met Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden) en
depressieve klachten (figuur 4, pad a’) en in het verband tussen Instagram gebruik (i.e. de angst
gepaard met Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden) en stressklachten
(figuur 5, pad a’) onderzocht worden. Onderzoek uitgevoerd door Przybylski en collega’s (2013),
stelt dat FoMO een mediërende rol speelt in het negatief verband tussen het psychische
welbevinden en het gebruik van sociale media (i.e. Facebook, Twitter, LinkedIn). Op basis van
deze bevindingen, wordt verondersteld dat een gelijkaardige uitkomst zal gevonden worden in
het verband tussen Instagram gebruik (i.e. de angst gepaard met Instagram gebruik, het aantal
volgers en het aantal volgenden) en psychische klachten (i.e. depressieve klachten en
stressklachten). Met andere woorden, gaan we er op basis van voorgaand onderzoek bij andere
sociale media van uit dat het verband tussen Instagram gebruik en psychische klachten bij
emerging adults deels of volledig verklaard zal worden door de aanwezigheid van FoMO.
Ten slotte willen we nagaan hoe emerging adults (Arnett, 2000) de eerste COVID-19
lockdown van maart 2020 tot en met mei 2020 ervaarden. Op basis van eerdere onderzoeken
hiernaar (MediaBriefAdmin, 2020; Vall-Roqué, Andrés & Saldaña, 2021) die concludeerden dat
er een stijging in activiteit was op Instagram, wordt verondersteld dat in dit onderzoek een
gelijkaardige trend geobserveerd zal worden en dat de lockdown zal zorgen voor een toename in
het gebruik van Instagram. Bovendien zou de lockdown volgens voorgaand onderzoek naar het
psychisch welbevinden in tijden van COVID-19 (Qiu en collega’s, 2020; Universiteit Antwerpen,
KU Leuven, UHasselt, & Université Libre de Bruxelles, z.d.-b; Lorant, en collega’s, 2021), een
negatieve impact hebben op het psychisch welbevinden van mensen. Op basis hiervan
veronderstellen we een toename aan psychische klachten bij emerging adults.
HOOFDSTUK 2: METHODE
Participanten
De steekproef van dit onderzoek bedraagt 414 respondenten uit de algemene populatie,
tussen de 18 en 26 jaar oud (M=20,86 SD=1,708), waarvan 83,6 % vrouwen zijn, 15,9% mannen
en 0,5 % participanten die zich niet identificeerde met het vrouwelijk of mannelijk geslacht. Op
het moment van deelname is 88,6% van de participanten nog student. 74,6% van de deelnemers

31

HAPPY INSTAGRAM FEED, HAPPY LIFE?

hun hoogst behaalde diploma is van het niveau hoger onderwijs (i.e. professionele bachelor,
academische bachelor of academische master). Verder gaf 60% van de steekproef aan vrijgezel
te zijn. Drie van de 414 respondenten hebben kinderen en de meerderheid van de participanten
(37,7%) leeft met 4 mensen, inclusief zichzelf, in huis.
Procedure
Dit onderzoek getiteld ‘Happy Instagram Feed, Happy life? De rol van fear of missing
out in het verband tussen Instagram gebruik en psychische klachten bij emerging adults in
COVID-19 tijden’ werd goedgekeurd door de ethische commissie van de faculteit Psychologie
en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit van Gent. Het nummer van de ethische
goedkeuring is: 2020/47.
Het onderzoek betreft een cross-sectionele vragenlijstenstudie die werd opgezet door
Nadia D’Haese (auteur van deze scriptie) en Elena Hock onder de begeleiding van Dr. MarieLotte Van Beveren. De vragenlijsten (cfr. Paragraaf Meetinstrumenten) werden ingevoerd en
verspreid via een online en beveiligd platform, ontwikkeld aan de Vakgroep Ontwikkelings,
Persoonlijkheids en Sociale Psychologie (PP07) aan de Universiteit Gent en kon van april 2020
tot mei 2020 ingevuld worden. De oproep tot deelname met de link naar de digitale vragenlijsten
werden vijfmaal verspreid via Facebook en éénmalig op Twitter (cfr. Bijlagen, Bijlage A) door
Elena Hock en mijzelf. Vervolgens werd de oproep tot deelname verder verspreid door vrienden
en kennissen over sociale media. Alle jongeren tussen de leeftijd van 18 en 26 jaar kwamen in
aanmerking voor het invullen van deze vragenlijst. Voor men van start kon gaan met het invullen
van de vragenlijst, dienden de participanten eerst hun akkoord aan te duiden via een digitale
informed consent (cfr. Bijlagen, Bijlage B). Vervolgens kon van start worden gegaan met het
invullen van de vragenlijst. Deelname aan het onderzoek was volledig anoniem en vrijblijvend.
Men kon ten alle tijden beslissen om het invullen van de vragenlijst te beëindigen. Op het einde
van de vragenlijst werden de gegevens van de onderzoekers achtergelaten, met de mogelijkheid
om contact op te nemen bij verdere vragen. Indien verdere interesse van de participanten om de
resultaten van het onderzoek te ontvangen, was er ook de mogelijkheid om hun gegevens achter
te laten.

Meetinstrumenten
In deze paragraaf worden de onderzoeksinstrumenten die gehanteerd werden in huidig
onderzoek besproken. Aan de start van de vragenlijst werden een aantal algemene vragen gesteld
met als doel algemene informatie in te winnen over de deelnemers. Zo werden gender, leeftijd,
het hoogst behaalde diploma, het huidige beroep, de burgerlijke staat en de woonsituatie (i.e. met
hoeveel mensen met samenwoont inclusief zichzelf) bevraagd.
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Vervolgens werden verschillende vragenlijsten afgenomen die peilden naar Instagram
gebruik, indicatoren van psychische klachten, FoMO en de ervaring van de lockdown naar
aanleiding van het COVID-19 virus in een vaste volgorde: Instagram Anxiety Scale (Mackson,
Brochu, Schneider, 2019), Perceived Stress Scale (PSS-10) (Cohen, Kamarck, & Mermelstein,
1983), Child and Adolescent Perfectionism Scale (Flett, Hewitt, Boucher, Davidson & Munro,
2000), Fear of Missing Out Scale (Przybyiski en collega’s, 2013), 10 item Centre for
Epidemiologic Studies Depression Scale Short Form (CES-D-R 10) (Kohout, Berkman, Evans &
Cornoni-Huntley, 1993), en een vragenlijst rond de impact van de lockdown op het psychisch
welbevinden en Instagram gebruik gebaseerd op de grote corona studie van de Universiteit van
Antwerpen (Universiteit Antwerpen, KU Leuven, UHasselt, & Université Libre de Bruxelles,
z.d.-b). Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen horende bij de huidige scriptie, werden
de resultaten van de Child and Adolescent Perfectionism Scale (Flett en collega’s, 2000)
achterwege gelaten. Deze vragenlijst diende voor het onderzoek uitgevoerd door Elena Hock.
Instagram gebruik. Om de angst gepaard met het gebruik van Instagram in kaart te
brengen werd gebruik gemaakt van de Instagram Anxiety Scale (Mackson, Brochu, Schneider,
2019). De schaal is gebaseerd op de Facebook–Social Interaction Anxiety scale van McCord en
collega’s (2014) met een goede interne consistentie (α= 0.86). Vooraleer men van start kon gaan
met het invullen van de vragenlijst, werd gevraagd aan de deelnemers of ze beschikten over een
Instagram account. Zo niet, werden ze meteen doorverwezen naar de Child and Adolescent
Perfectionism Scale (Flett en collega’s, 2000). Zo wel, konden de participanten aan de slag gaan
met het beantwoorden van de zelf-rapportage vragenlijst. De Instagram Anxiety Scale meet de
angst die gepaard gaat met het gebruik van Instagram. Mackson en collega’s (2019) ontwikkelden
de vragenlijst bij een steekproef tussen de leeftijd van 18 en 48 jaar. De vragenlijst bestaat uit 10
items, waarvan elke item beoordeeld wordt aan de hand van een 5-punten Likertschaal gaande
van ‘1 = nooit’ tot ‘5 = zeer vaak’. Voorbeelditem van de Instagram Anxiety scale zijn: ‘Ik ga
constant na hoeveel feedback ik krijgen na het posten van een foto’, ‘ik spendeer veel tijd aan het
bewerken van mijn foto’s’, ‘ik denk veel na over de welke foto’s ik ga posten’. De totaalscore
wordt berekend door de score van elk item op te tellen en varieert tussen 0 en 50. Hoe hoger de
totaalscore, hoe hoger de ervaren angst die gepaard gaat met het gebruik van Instagram. In het
onderzoek van Mackson, Brochu, Schneider (2019) vertoonde deze vragenlijst een betrouwbare
interne validiteit met een Cronbach’s Alpha van 0.88. In huidige studie werd een Cronbach’s
Alpha gevonden van .82.
Om meer te weten te komen rond het Instagram gebruik van de participanten, werden
extra items toegevoegd aan de vragenlijst door Elena Hock en mijzelf (cfr. Bijlagen, Bijlage E).
Er werd bevraagd hoeveel volgers de participanten hadden en hoeveel mensen door hen gevolgd
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werden. Vervolgens werd ook nagegaan of de wens aanwezig was om meer volgers te verkrijgen
op de platvorm met als antwoordopties ‘ja’ of ‘nee’. Deze opties zullen in onze dataset
omgewisseld worden, waardoor een score van ‘1’ zal staan voor ‘nee’ en een score van ‘2’ zal
staan voor ‘ja’. Op deze manier zal een positief verband in de analyses met deze variabele,
betekenen dat er vaker een wens is om meer volgers te verkrijgen en omgekeerd. Tot slot werd
ook de gemiddelde tijd die de participanten spendeerden op Instagram bevraagd. De wens naar
meer volgers zal worden opgenomen in de correlatieanalyse, maar niet in de verdere
regressieanalyse. Alsook de gemiddelde tijd die de participanten spendeerden op Instagram zal
achterwege gelaten worden in de verdere analyses.
Psychische klachten. De psychische klachten werden aan hand van twee vragenlijsten
in kaart gebracht.
De Perceived Stress Scale (PSS-10) (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) wordt
gebruikt om de mate waarin individuen hun leven de afgelopen maand als stressvol hebben
beschouwd in kaart te brengen. De vragen, die door de deelnemers zelf ingevuld worden, pijlen
naar de gevoelens en gedachtes van de afgelopen maand. Voorbeelditems zijn vragen zoals ‘in de
laatste maand, hoe vaak voelde je je nerveus en gestrest?’, ‘in de laatste maand, hoe vaak kon je
jouw irritaties in je leven beheersen’, ‘in de laatste maand, hoe vaak had je het gevoel controle te
hebben over zaken?’. De vragenlijst telt 10 items en de participanten konden via een vijf-punten
Likertschaal, gaande van ‘0 = nooit’ tot ‘4 = heel vaak’, aangeven hoe vaak bepaalde gevoelens
of gedachtes ervaren werden. De totaalscore van deze vragenlijst wordt berekend door de score
van elk item op te tellen en varieert tussen 0 en 40. Hoe hoger de totaalscore, hoe meer stress
ervaren werd door de participant. In een Zweedse studie bij een volwassenen populatie tussen 18
en 79 jaar vertoonde de PSS-10 een goede interne consistentie, een goede construct validiteit, en
een goed convergente validiteit (Nordin & Nordin, 2013). In de huidige scriptie werd een
Cronbach’s Alpha gevonden van .76.
De 10 ITEM Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale Short Form (CES-D-R
10) (Kohout, Berkman, Evans & Cornoni-Huntley, 1993) is de verkorte versie van The Center for
Epidemiologic

Studies

Depression

Scale

(CES-D)

(Radloff,

1977).

Deze

zelfbeoordelingsvragenlijst, wordt gebruikt als screeningsinstrument om een idee te krijgen over
de aanwezigheid van depressieve klachten. Deze vragenlijst meet echter geen chronische
depressie, maar tracht in kaart te brengen in welke mate depressieve klachten zich de afgelopen
maand voordeden als gevolg van een bepaalde gebeurtenis (Meetinstrumenten in de zorg, 2019).
Deze verkorte versie bestaat uit 10 items die beantwoord kunnen worden aan de hand van een 4punten Likert schaal gaande van ‘1 = zelden of nooit (minder dan 1 dag)’ tot ‘4 = heel de tijd (57 dagen)’. Voorbeelditems van deze vragenlijst zijn: ‘ik voelde mij depressief’, ‘ik voelde mij

34

HAPPY INSTAGRAM FEED, HAPPY LIFE?

angstig’, ‘het lukte met niet om op gang te komen’. De score wordt berekend door de punten per
item met elkaar op te tellen. Hoe hoger men scoort op deze vragenlijst, hoe meer depressieve
klachten aanwezig zijn. Een studie bij patiënten vanaf 18 jaar met multiple sclerose vond dat de
CES-D-R 10 voldoende interne betrouwbaarheid en convergente validiteit vertoonde (Amtmann
en collega’s, 2014). In huidige studie werd een Cronbach’s Alpha gevonden van .89.
FoMO. Om de individuele verschillen in de ervaring van Fear of Missing Out in kaart te
brengen, werd voor huidig onderzoek de Fear of Missing Out Scale gehanteerd. Deze schaal met
10 items werd ontwikkeld door Przybyiski en collega’s (2013). Voorbeelditems van deze
vragenlijst zijn ’ik word bezorgd als ik erachter kom dat mijn vrienden plezier hebben zonder
mij’, ‘ik heb het gevoel dat anderen meer bevredigende ervaringen meemaken dan ik’, ‘ik krijg
een vervelend gevoel als ik niet weet wat mijn vrienden aan het doen zijn’. Participanten
beantwoorden de items aan de hand van een 5-punten Likert-schaal gaande van ‘1 = helemaal niet
waar’ tot ‘5 = helemaal waar’. De eindscore varieert tussen 10 en 50 en wordt berekend door de
antwoorden van de participanten op te tellen. Hoe hoger de score, hoe hoger de ervaren FoMO.
Een Italiaanse studie bij emerging adults vond een goede interne consistentie en convergente
validiteit voor deze vragenlijst (Casale & Fioravanti, 2020). In deze studie werd een Cronbach’s
Alpha gevonden van 0.82.
Vragen over COVID-19. Om de impact van COVID-19 op het Instagram gebruik en
psychisch welbevinden van jongeren in kaart te brengen, baseerden we ons op het, eerst
wekelijkse en vervolgens tweewekelijkse, onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Dit
grootschalig onderzoek tracht de impact van de lockdown maatregelen op de Belgische populatie
in kaart te brengen (Universiteit Antwerpen, en collega’s, z.d-b). Deze vragenlijst diende als basis
en werd vervolgens aangevuld door Elena Hock en mijzelf. De vragenlijst werd opgesplitst in
twee onderdelen. Allereerst werden algemene vragen opgesteld (cfr. Bijlagen, tabel C) waar
gepeild werd naar de persoonlijke ervaring van de participanten met het COVID-19-virus.
Voorbeelditems zijn: ‘Bent u besmet (geweest) met het COVID-19 virus?’, ‘Bent u een
risicopatiënt?’, ‘Is er iemand uit uw nabije omgeving gestorven omwille van het Coronavirus?’.
Vervolgens werden ook vragen gesteld om hun gedrag in deze tijden in kaart te brengen.
Voorbeelditems zijn: ‘op schaal van 1 tot 9, hoe goed hou je je aan de volgende maatregelen:
telewerken, handen wassen, …’. Hoe hoger men hierop scoorde, hoe beter men zich aan de
maatregelen hield. Deel twee van de vragenlijst peilde naar het Instagram gebruik en het
psychisch welbevinden van de participanten tijdens de lockdown (cfr. Bijlagen, tabel D). Om te
beginnen werd bevraagd of de participanten door de lockdown het gevoel hadden meer tijd te
spenderen op Instagram met als antwoordopties ‘ja’, ‘nee’, of ‘niet van toepassing’ (i.e. n.v.t.)
indien de participant in kwestie niet beschikte over een Instagram account. Deze twee opties
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zullen in de analyse van de dataset omgewisseld worden, waardoor een score van ‘1’ zal staan
voor ‘nee’ en een score van ‘2’ zal staan voor ‘ja’. Op deze manier zal een positief verband in de
analyses met deze variabele betekenen dat er meer tijd gespendeerd wordt op Instagram tijdens
de eerste lockdown. Vervolgens werden een aantal vragen gesteld over mogelijk negatieve
gevoelens die gepaard gaan met het gebruik van Instagram, als ook algemene negatieve gevoelens
naar aanleiding van de lockdown. Voorbeelditems zijn ‘Ik ervaar negatieve gevoelens (stress,
verdriet, jaloezie, …) als ik op Instagram zie dat mensen zich goed kunnen bezighouden tijdens
de lockdown’, ‘anderen hebben vaker contact met vrienden en familie (door te bellen, facetimen,
…) dan mij tijdens de lockdown’, ‘ik zou graag meer contact hebben met mijn vrienden en familie
(door te bellen, skypen, facetimen,…)’, ‘ik ervaar meer druk door het telewerken n.a.v de
lockdown’, ‘ik maak me tijdens de lockdown meer zorgen dat ik dit jaar niet ga kunnen slagen.’.
Deze items bevatten vijf antwoordopties gaande van ‘oneens’ naar ‘eens’. Voor de deelnemers
die geen student waren of nog niet aan het werk waren was er telkens de mogelijkheid om ‘n.v.t.’
aan de te duiden. Hoe hoger men hierop scoorde, hoe meer negatieve emoties de participanten
ervaarden.

Statistische analyse
Voor de analyse van de verzamelde data en voor het toetsen van de vooropgestelde
hypotheses wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Statistical Package for the Social
Sciences (i.e. SPSS) versie 27, waarbij p-waarden van <0,05 duiden op een statistische
significantie. Gezien de steekproef meer dan 30 participanten bedraagt (414), kan men op basis
van de centrale limietstelling stellen dat de variabelen normaal verdeeld zullen zijn.
Om te beginnen zal in de preliminaire analyse een beschrijvende analyse uitgevoerd
worden waarbij de steekproef met betrekking tot verschillende variabelen besproken zal worden.
Vervolgens worden de gemiddelden, standaarddeviaties, minima en maxima onderzocht van de
centrale onderzoeksvariabelen, zijnde het aantal volgers, het aantal volgenden, de angst gepaard
met Instagram gebruik, psychische klachten (i.e. depressieve klachten en stressklachten) en
FoMO. Tevens zullen de onderlinge correlaties van deze variabelen berekend worden aan de hand
van de Pearson Correlation Test. Hierbij zal ook gepoogd worden om de validiteit na te gaan van
de Instagram Anxiety Scale (Mackson en collega’s, 2019) aan de hand van een correlatieanalyse
met onze dataset. Ten slotte zal worden bekeken of de controlevariabelen geslacht en leeftijd een
invloed vertonen op de afhankelijke variabelen (i.e. stress en depressieve klachten). Indien deze
variabelen wel degelijk een effect lijken te hebben op de afhankelijke variabelen, zullen deze
geïncludeerd worden in verdere analyses.
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Tot slot komen we bij de hoofdanalyse waarbij we aan de hand van de Baron & Kenny
(1986) methode zullen trachten de onderzoeksvragen zo adequaat mogelijk te beantwoorden.
Daarbij trachten we te onerzoeken of het verband tussen Instagram gebruik en psychische
klachten al dan niet deels of volledig verklaard kan worden door FoMO. Deze methode bestaat
uit vier stappen waarbij verschillende regressieanalyses uitgevoerd worden. Als eerste zullen de
hoofdeffecten van de verschillende variabelen getoetst worden. De laatste, en meest cruciale stap,
omvat de eigenlijke toetsing van de potentiële mediator, in dit geval FoMO.
HOOFDSTUK 3: RESULTATEN
Preliminaire analyses
Beschrijvende statistiek. Het aantal deelnemers in dit onderzoek bedraagt 424
respondenten uit de algemene populatie tussen 18 en 26 jaar. Twee participanten waren jonger
dan 18 jaar en acht participanten waren ouder dan 26. Gezien het leeftijdscriterium voor deelname
aan dit onderzoek (i.e. tussen de leeftijd van 18 en 26 jaar), werden de gegevens van deze
deelnemers uitgesloten voor huidig onderzoek. Uiteindelijk werden de gegevens van 414
deelnemers gebruikt om het onderzoek uit te voeren, waarvan 379 (94%) deelnemers aangaven te
beschikken over een Instagram account. Het gemiddeld aantal volgers van de participanten
bedroeg 574 en het gemiddeld aantal pagina’s die gevolgd werden door de participanten bedroeg
542.
Gezien de unieke situatie werden ook een aantal vragen gesteld met betrekking tot het
COVID-19 virus. De meerderheid van de participanten (87%) gaf aan het COVID-19 virus nog
niet opgelopen te hebben, waarvan 12% ooit symptomen heeft gehad en 1% ooit positief heeft
getest op het COVID-19 virus. Een kleine groep (11,4%) gaf aan een risicopatiënt te zijn. De
grote meerderheid (57,5%) had een naaste in het leven die een risicopatiënt was en 7% gaf aan
een dierbare te zijn verloren ten gevolge van het COVID-19 virus.
Tabel 1 geeft een overzicht van hoe goed de participanten zich hielden aan de
vooropgestelde maatregelen ten gevolge van het COVID-19 virus op een 9-punt likertschaal
gaande van ‘1=helemaal niet’ tot ‘9=helemaal wel’. Gemiddeld gezien gaf 79,75% van de
emerging adults zichzelf een score tussen 6 en 9. Het item waar het hoogste percentage zichzelf
een score gaf tussen de 6 en 9 (93,2%), is het item met betrekking tot essentiële verplaatsingen.
Het item waar het hoogste percentage zichzelf een score gaf van 9 (61.1%), wat betekent dat de
participanten zich helemaal wel aan die maatregel hielden, was het item met betrekking tot de
beperking van sociale contacten.
Vervolgens konden de participanten aangeven of zij het gevoel ervaarden al dan niet meer
tijd te spenderen op Instagram sinds het begin van de eerste lockdown. Iets minder dan de helft
van de participanten (46,4%) gaf aan meer tijd te spenderen op Instagram sinds de eerste
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lockdown naar aanleiding van het COVID-19 virus. Om na te gaan of de verandering in het
gebruik van Instagram een mogelijks effect heeft gehad op de psychische klachten van de
emerging adults, wordt er gebruik gemaakt van de Indepentent samples t-test om het verschil
tussen de gemiddelde scores op depressieve klachten en stressklachten na te gaan tussen mensen
die meer tijd spendeerden op Instagram, en de mensen die niet meer tijd spendeerden op
Instagram. De gemiddelde score voor depressieve klachten ligt hoger bij de participanten die meer
tijd spendeerden op Instagram (M=13.72 SD=5.63), dan bij de participanten die niet minder tijd
spendeerden op Instagram (M=12.25 SD=6.22). Wanneer we kijken naar de gemiddelde scores
voor stressklachten, zien we ook hier dat de participanten die meer tijd spendeerden op Instagram
hoger scoren (M=25.87 SD=5.34) dan de participanten die minder tijd spendeerden op Instagram
(M=24.89 SD=6.54). De Levene’s test for equality of variances is enkel significant voor
stressklachten F(1.268)=5.254, p= 0.023, maar niet voor depressieve klachten met
F(1.274)=2.007, p= 0.158. Voor stressklachten zullen we de resultaten van de t-test baseren op
de ‘equal variances not assumed’. Voor depressieve klachten zullen we ons baseren op de ‘equal
variances assumed’. Uit de analyse blijkt er enkel een significant verschil te zijn in de gemiddelde
resultaten van depressieve klachten met een p-waarde van .041. We kunnen concluderen dat meer
tijd spenderen op Instagram gebruik naar aanleiding van de COVID-19 lockdown, enkel een
effect heeft op de scores van depressieve klachten van de emerging adults.
Ten slotte werd bevraagd welke emotionele impact de lockdown had op de emerging
adults hun Instagram gebruik en hun psychische welbevinden. De verschillende items werden
gescoord op een 5 punten likert schaal gaande van ‘1=oneens’ tot ‘5=eens’. De hoogste
percentages hebben voornamelijk betrekking op zorgen rond de effecten van de lockdown op het
schoolgebeuren van de emerging adults. 68,4% van de studenten gaf aan stress te hebben dat ze
de examens niet tot een goed eind zouden kunnen brengen en 67% gaf aan dat ze zich zorgen
maakten dat ze niet zouden slagen. De uitgebreide resultaten hiervan, kunnen teruggevonden
worden in tabel 2. Tot slot gaf 2,1% van de participanten aan technisch werkloos te zijn omwille
van COVID-19. Dit percentage valt onder ‘n.v.t’ in tabel 2 voor item 7 en 8.
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Tabel 1
Gedrag van de emerging adults tijdens de lockdown uitgedrukt in percentages
Variabelen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n.v.t.

1. TW (%)

2.7

0.00

.7

.7

1.0

2.0

3.7

5,7

36.7

71.7

2. NV (%)

1.0

0.3

1.0

1.0

3.4

9.4

22.9

22.2

38.7

0.00

3. HW (%)

1.3

1.3

2.7

4.0

5.1

15.5

18.9

20.5

30.6

0.00

4. SC (%)

0.00

1.4

1.4

2.7

2.4

6.4

9.8

14.9

61.1

0.00

Note: TW = telewerken, NV = noodzakelijke verplaatsing, HW = handen wassen, SC = sociale contacten
Met een 9 punten likertschaal gaande van 1 (=helemaal niet) tot 9 (=helemaal wel)
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Tabel 2
Impact van de lockdown op het psychisch welbevinden uitgedrukt in percentages
Variabelen

1

2

3

4

5

n.v.t

1. NGBA (%)

34.3

9.7

12.8

24.9

13.1

5.2

2. NGSA (%)

36.7

11.8

10.7

21.1

14.5

5.2

3. AWM (%)

23.2

10.0

16.3

25.6

24.9

0.00

4. WMW (%)

21.5

12.8

18.0

28.7

19.0

0.00

5. AMDC (%)

22.9

14.6

17.7

25.0

19.8

0.00

6. WMDC (%)

13.9

13.9

23.3

33.0

16.00

0.00

7. EDT (%)

2.8

0.7

0.7

3.8

4.2

88.2

8. WNGUT (%)

2.8

1.0

1.4

3.5

3.1

88.2

9. SE (%)

9.0

4.5

3.8

14.6

53.8

14.2

10. ZS (%)

11.8

4.9

6.3

16.3

50.7

10.1

Note: NGA = negatieve gevoelens bezighouden anderen, NGSA = negatieve gevoelens sporten anderen, AWM = anderen wandelen meer, WMW = wens
meer wandelen, AMDC = anderen meer digitaal contact, WMDC = wens meer digitaal contact, DT = ervaren druk door telewerken, WNGU = werk niet
goed uitvoeren door telewerken, SE = stress examens, ZS = zorgen rond slagen
Met een 5 punten likertschaal gaande van 1 (=oneens) tot 9 (=eens)
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Correlatieanalyse. Onderstaand tabel (tabel 3) geeft de bivariate correlaties weer tussen de
verschillende variabelen relevant voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen samen met
hun gemiddelden, standaarddeviaties, minima en maxima.
Zoals verwacht, werd een significant positief verband gevonden tussen de angst gepaard met
Instagram gebruik en psychische klachten (i.e. depressieve klachten en stressklachten). Er werd
enkel nog een significant positief verband gevonden tussen het aantal volgenden en
stressklachten. Echter, werd er tegen de verwachtingen in geen significant verband gevonden
tussen het aantal volgers en psychische klachten (i.e. depressieve klachten en stressklachten), en
tussen het aantal volgenden en depressieve klachten.
Zoals verwacht werd ook een significant positief verband gevonden tussen FoMO, en
psychische klachten (i.e. depressieve klachten en stressklachten). Ten slotte werd ook een
significant positief verband gevonden tussen Instagram gebruik (i.e. angst gepaard met Instagram
gebruik, aantal volgers en aantal volgenden) en FoMO. Deze analyse toont ons ook andere
correlaties, buiten de centrale onderzoeksvragen uit deze studie. Zo is er een significant positief
verband tussen meer tijd op Instagram tijdens de lockdown en depressieve klachten. Daarnaast
zijn ook de wens naar meer volgers, het aantal volgers en aantal volgenden significant positief
gecorreleerd met angst gepaard met het gebruik van Instagram. Deze bevindingen pleiten voor
een goede validiteit van de Instagram Anxiety Scale (Mackson en collega’s, 2019) zoals
gehanteerd in deze vragenlijst. Ten slotte vond men ook een significant positief verband tussen
de wens naar meer volgers enerzijds en de angst gepaard met Instagram gebruik, psychische
klachten (i.e. depressieve klachten en stressklachten), FoMO en het aantal volgers anderzijds.
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Tabel 3
Pearson correlatie, gemiddelden, standaarddeviaties, minimum en maximum
Variabelen

1

2

3

4

5

6

7

1. IAS

M (SD)

Min

Max

27.21

10.00

50.00

25

2765

3

7440

0.00

27.00

11.00

40.00

10.00

48.00

1

2

1

2

(7.43)
2. VLGR

.35**

574
(389.68)

3. VLGD

.31**

.78**

542
(468,78)

4. DSSF

.44**

.38**

.44**

12.55
(6.04)

5. PSS

.38**

.17**

.14*

.25**

25.06
(5.87)

6. FOMO

.29**

.06

-.00

.15*

.16*

30.72
(6.8)

7. WMV

.17**

.13*

.09

.24**

.01

.41**

1,54
(0.50)

8. MTI

.05

.08

.12*

.11

-.02

-.02

.03

1.51
(0.5)

Note: IAS = Instagram Anxiety Scale, VLGR = aantal volgers, VLGD = aantal volgenden, DSSF = Depression Scale Short Form, PSS = Perceived Stress
Scale, FoMO = Fear of Missing Out, WMV = wens naar meer volgers, MTI = meer tijd op Instagram sinds de lockdown
** P < .01, *P< .05
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Controlevariabelen. In dit onderdeel wordt er nagekeken of de controlevariabelen
geslacht en leeftijd significant gerelateerd zijn met de uitkomstvariabelen depressieve klachten
(gemeten met de CES-D-R 10) en stressklachten (gemeten met de PSS-10) aan de hand van een
ANCOVA. Uit de analyses blijkt het model met als afhankelijke variabele depressieve klachten
niet significant te zijn F(2.295)=2.783, p= 0.063. Zoveel de regressiecoëfficiënt van leeftijd
(t(295)=-.968, p=.334), alsook die van geslacht (t(295)=1.925, p=.055) zijn niet significant. Het
model met als afhankelijke variabele stressklachten is wel significant F(2.317)=7.764, p=<.001,
met een niet significante regressiecoëfficiënt van leeftijd (t(317)=-.631, p=.528), maar met een
significante regressiecoëfficiënt van geslacht (t(317)=3.656, p=<.001).
Aansluitend wordt een Independent Samples t-test uitgevoerd om de gemiddelde scores
van stressklachten tussen jongens en meisjes te vergelijken. Meisjes behalen een gemiddeld
hogere score op stressklachten (M=25.65 SD=5.66) dan jongens (M=22.02 SD=6.19). Volgens
de Levene’s test for equality of variances is het verschil tussen beide groepen niet significant met
F(1.318)=.923, p= 0.337. Bijgevolg kunnen we de nulhypothese aanvaarden die stelt dat de
varianties verondersteld worden gelijk te zijn. De resultaat van de t-test wordt gebaseerd op de
‘equal variances assumed’. De p-waarde is significant voor stressklachten met een p-waarde van
<.001. Dit betekent dat we kunnen concluderen dat de varianties tussen jongens en meisjes, bij
stressklachten niet gelijk is. Gezien deze bevinding zal geslacht opgenomen worden als
controlevariabele in de verdere regressieanalyses met stressklachten als afhankelijke variabele.
Hoofdanalyses
Mediatieanalyse. De eerste stap in de mediatieanalyse is het nagaan of de onafhankelijke
variabele, in dit geval Instagram gebruik, significant samenhangt met de afhankelijke variabele,
in dit geval depressieve klachten en stressklachten. Om te beginnen wordt het model met als
onafhankelijke variabele angst gepaard met Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal
volgenden, getoetst met als afhankelijke variabele depressieve klachten. Dit model is significant
F(3.270)=11.369, p=<.0.001, R²Change = .112 met een significant positief hoofdeffect van angst
gepaard met Instagram gebruik (β = .331, t(270)= 5.539, p=<.001), wat impliceert dat een hoge
score op angst gepaard gaat met een hoge score op depressieve klachten. We vinden ook een
significant negatief hoofdeffect van het aantal volgers (β = -.157, t(270)= -2,206, p=.028), wat
impliceert dat een hoog aantal volgers samenhangt met een lagere score voor depressie klachten.
Er is geen significant hoofdeffect van het aantal volgenden (β = .109, t(270)= 1.563, p=.119) op
depressieve klachten. Vervolgens wordt het hoofdeffect nagegaan van angst gepaard met
Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden op stressklachten met geslacht als
controlevariabele. Model één bevat enkel de controlevariabele (i.e. geslacht) en model twee bevat
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de controlevariabele (i.e. geslacht) en de onafhankelijke variabelen (i.e. angst gepaard met
Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden). Model twee blijkt significant beter
te zijn dan model één met F(4.311) =13.277 , p=<0.001, R²Change = .106. We vinden een
significant positief hoofdeffect voor geslacht (β = .132, t(311)=2,453, p=.015) en voor de angst
gepaard met Instagram gebruik (β = .319, t(311)=5,726 , p=<.001). Deze positieve
regressiecoëfficiënten impliceren dat vrouwen hoger scoren op depressieve klachten dan mannen,
en dat een hoge score op angst gepaard met Instagram gebruik, samenhangt met een hoge score
op depressieve klachten. Er wordt geen significant hoofdeffect gevonden voor aantal volgers (β
= -.103, t(311)= -1.607, p=.109), noch voor het aantal volgenden (β = 0.120 , t(311)= 1.908,
p=.057).
In de tweede stap worden de 3 onafhankelijke variabelen getoetst, zijnde de angst gepaard
met Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden op FoMO. Het model is
significant met F(3.274)=25.769 p=<.001, R²Change = .220. We vinden een significant positief
hoofdeffect van de angst gepaard met Instagram gebruik (β = .417, t(274)= 7.516, p=<.001) en
het aantal volgenden (β = .203 t(274)= 3.129, p=.002). De positieve regressiecoëfficiënten
impliceren dat een hogere score op angst gepaard met Instagram gebruik en meer volgenden,
samenhangt met een hogere mate van FoMO. We vinden echter geen significante hoofdeffecten
voor het aantal volgers (β = -.072, t(274)= -1.091 p=.276).
In deze laatste, maar cruciale stap worden de effecten van de onafhankelijke variabelen
(i.e. de angst gepaard met Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden) nagegaan
op de afhankelijke variabele (depressieve klachten en stressklachten) gecontroleerd voor het
effect van FoMO. Indien de effecten in deze toetsing niet langer significant zijn, spreekt men over
een volledig mediatie. Indien het effect gereduceerd is, maar nog steeds significant spreekt men
over een gedeeltelijke mediatie. Allereerst wordt het model met depressieve klachten als
afhankelijke variabele getoetst. Het eerste model bestaat uit angst gepaard met Instagram gebruik,
het aantal volgers en het aantal volgenden als de onafhankelijke variabelen. Het tweede model
bestaat uit de onafhankelijke variabelen (i.e. angst gepaard met Instagram gebruik, het aantal
volgers en het aantal volgenden) en de veronderstelde mediator (i.e. FoMO). Model twee is
significant F(4.269)=15.866 p=<.001, R²Change = .079 met een significant positief effect van
angst gepaard met Instagram gebruik (β = .200 t(269)= 3.186, p=.002), een significant negatief
effect van het aantal volgers (β = -.136 t(269)= -2.005, p=.046), en een significant positief effect
van FoMO (β = .317 t(269)= 5.116, p=<.001) op depressieve klachten. We vinden echter geen
significant effect van het aantal volgenden (β = .045 t(269)= .672, p=.502. Aangezien het effect
van angst gepaard met Instagram gebruik significant, maar gereduceerd is, kan men hier spreken
van een gedeeltelijke mediatie. Om na te gaan of dit indirect effect wel zeker significant is wordt
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een Sobel test uitgevoerd. In deze test worden de ongestandaardisseerde (i.e. B)
regressiecoëfficiënten en standaardfouten (i.e. SD) ingegeven van pad a en pad b van het
mediatiemodel (zie figuur 4). Deze zijn voor pad a B=.359, SD=.048 en voor pad b B=.311,
SD=.061 met depressieve klachten als afhankelijke variabelen. We vinden significant testresultaat
met een p-waarde van 0.00002524. We kunnen dus spreken van een significant partiële mediatie.

Fear Of Missing Out
Angst gepaard met
Instagram gebruik:
β = .417** (pad a)

β =.317**
(pad b)

Angst gepaard met Instagram
gebruik: β =.331**
Instagram gebruik

Depressieve klachten
Angst gepaard met Instagram
gebruik: β =.200*

Figuur 4. Gevonden effecten bij de mediatieanalyse van FoMO in het verband tussen Instagram
gebruik (i.e., angst gepaard met Instagram gebruik) en depressieve klachten.
Note: ** P < .01, *P< .05

Tenslotte wordt dezelfde analyse uitgevoerd, maar dan met stressklachten als
afhankelijke variabele. Geslacht wordt hier ook toegevoegd als controlevariabele, wat maakt dat
er drie modellen vergeleken worden in deze analyse met angst gepaard met Instagram gebruik,
het aantal volgers en het aantal volgenden als onafhankelijke variabelen. Model één bevat geslacht
als controlevariabele, model twee bevat zowel de controlevariabele (i.e. geslacht), alsook de
afhankelijke variabelen (i.e. angst gepaard met Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal
volgenden) en model drie bevat de controlevariabele (i.e. geslacht), de onafhankelijke variabelen
(i.e. angst gepaard met Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden) en FoMO
als de veronderstelde mediator. Model drie is significant met F(5.270)=14.602, p=<.001,
R²Change = .066. We vinden een significant positief effect van geslacht (β = .144 . t(270)= 2.589,
p=.010) en angst gepaard met Instagram gebruik (β = .196, t(270)= 3.123, p=.002) en FoMO (β
= .291 t(270)= 4.764, p=<.001). We vinden geen significant effect van het aantal volgers (β = .042 t(270)= -.624, p=.533) en het aantal volgenden (β = .045 t(270)= .669, p=.504). Het effect
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van angst gepaard met Instagram gebruik is gereduceerd, maar nog steeds significant wat maakt
dat we kunnen spreken van een gedeeltelijke mediatie. De Sobel Test wordt opnieuw uitgevoerd
om zeker te zijn dat het indirect effect significant is. De ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt
en standaarddeviatie van pad a is B=.359, SD=.048 en voor pad b met stressklachten als
afhankelijke variabelen B=.282 SD=.059. We kwamen een significant testresultaat uit met een pwaarde van 0.00005638 . We kunnen ook hier spreken van een significant partiële mediatie.

Fear Of Missing Out
Angst gepaard met
Instagram gebruik:
β = .382** (pad a)

β =.291**
(pad b)

Angst gepaard met Instagram
gebruik: β =.319**
Instagram gebruik

Stressklachten
Angst gepaard met Instagram
gebruik: β =.196*

Figuur 5. Gevonden effecten bij de mediatieanalyse van FoMO in het verband tussen Instagram
gebruik (i.e., angst gepaard met Instagram gebruik) en stressklachten.
Note: ** P < .01, *P< .05
HOOFDSTUK 4: DISCUSSIE
Het opzet van huidige studie was om de rol van FoMO na te gaan in het verband tussen
Instagram gebruik en psychische klachten in tijden van isolatie naar aanleiding van de eerste
COVID-19 lockdown.
Er werd gekozen om dit onderzoek uit te voeren bij emerging adults gezien de sterke
toename in psychische klachten binnen deze leeftijdsgroep (Kessler en collega’s, 2005; Twenge
en collega’s, 2019). Voorgaand onderzoek suggereert dat deze stijging gedeeltelijk kan verklaard
worden door de intense toename in het gebruik van sociale media door deze leeftijdsgroep
(Twenge en collega’s, 2019). Echter benadrukken onderzoekers de nood aan verder onderzoek
omtrent dit topic. Deze scriptie tracht hieraan tegemoet te komen. Meer specifiek werd ervoor
gekozen om specifiek te focussen op het gebruik van Instagram en het effect ervan op het
psychisch welbevinden van emerging adults, omwille van de schaarste van onderzoek naar het
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gebruik van dit sociaal media platform in vergelijking met andere populaire sociale
medianetwerken waaronder Facebook (Sherlock & Wagstaff, 2019). Er zijn reeds een aantal
studies voorhanden waarin aangetoond werd dat Instagram gebruik enkele nefaste effecten kan
hebben op het mentaal welzijn (Frisson en Eggermont, 2017; Lowe-Calverley, Grieve & Padgett,
2019; Lup, Trub & Rosenthal, 2015; Sherlock & Wagstaff, 2019). Doch, zijn er ook bevindingen
die wijzen op mogelijke positieve gevolgen van Instagram gebruik voor het psychisch
welbevinden van jongeren (Antheunis, Schouten, & Krahmer, 2014; Liu & Brown, 2014;
Mackson, Brochu & Schneider 2019). Omwille van deze gemengde bevindingen werd geopteerd
om in huidige studie de individuele verschillen van de effecten van Instagram verder in kaart
brengen. Dit door middel van onderzoek naar relevante factoren in dit verband, hier Fear of
Missing Out of FoMO. Dit gezien het ervaren van FoMO in bestaande studies zowel gelinkt wordt
aan problematisch gebruik van Instagram (Rozgonjuk en collega’s, 2020), alsook aan psychische
klachten (Buglass,en collega’s, 2017; Przybylski en collega’s, 2013). Er zijn echter, naar ons
weten, nog geen onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke mediërende rol van FoMO in de
samenhang tussen Instagram gebruik en psychische klachten. Nochtans kan dergelijk onderzoek
duidelijkheid scheppen omtrent de individuele verschillen van het effect van Instagram gebruik
op emerging adults. In wat volgt zullen de bevindingen van huidige studie in het licht van de
onderzoeksvragen uitvoerig besproken worden, alsook de sterktes en terkortkomingen van huidig
onderzoek. Vervolgens komen de implicaties voor verder onderzoek aan bod om tot slot te
eindigen met de eindconclusie van deze scriptie.

Bespreking van de resultaten
Het verband tussen Instagram gebruik en psychische klachten. Gezien de bevinding
uit de preliminaire analyses, die stelt dat er een significante associatie te vinden is tussen het
geslacht van de participanten en stressklachten, werd geslacht telkens opgenomen als
controlevariabele doorheen de navolgende analyses met stressklachten als afhankelijke variabele.
We vonden ook telkens een positief significant effect van geslacht op stressklachten, wat betekent
dat de vrouwen die deelnamen aan huidig onderzoek meer depressieve klachten rapporteerden
dan mannen.
Er werden drie parameters gemeten die behoren tot het gebruik van Instagram namelijk
de angst gepaard me Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden. Zoals
verwacht op basis van de vooropgestelde hypothese werd in huidige studie een significante
positieve samenhang gevonden tussen angst gepaard met Instagram gebruik en psychische
klachten (i.e. depressieve klachten en stressklachten). Deze bevinding is tegenstrijdig met het
onderzoek van Mackson en collega’s (2019) waarin een negatief verband gevonden werd tussen
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angst gepaard met Instagram gebruik en depressieve klachten. Echter, ligt deze bevinding in lijn
met eerdere bevindingen in de literatuur die stellen dat angstklachten positief samenhangen met
depressieve klachten klachten (Cummings, Caporino & Kendall, 2014; Lamers en collega’s,
2011). Bijkomend vonden we een significant negatief verband tussen het aantal volgers en
depressieve klachten, maar niet met stressklachten. We vonden in huidige studie geen evidentie
voor een significant verband tussen het aantal volgenden en psychische klachten. Deze resultaten
zijn tegenstrijdig met de bevindingen in het onderzoek van Sherlock & Wagstaff (2019) die een
positieve samenhang indiceren tussen het aantal volgers en volgenden enerzijds en depressieve
klachten anderzijds.
Een mogelijke verklaring voor deze bevinding zou kunnen zijn dat hoe meer volgers men
heeft op Instagram, hoe meer het gebruik van Instagram het gevoel kan geven deel uit te maken
van een gemeenschap (Allen en collega’s, 2014). Dit is iets waar men zich als sociaal wezen toe
gedreven voelen om te ervaren (Baumeister & Leary, 1995). Sociale interacties op Instagram
worden onder meer bepaald door het ontvangen van likes na het delen van bepaalde foto’s of
video’s. Het ontvangen van likes, en dusdanig het aangaan van geslaagde interacties, kunnen een
sterk gevoel van beloning en erkenning bieden (Andreassen en collega’s, 2017; Krach en
collega’s (2010). Vandaaruit kan men mogelijks veronderstellen dat een hoger aantal aan volgers,
meer geslaagde interacties creëert. Dit kan alsook een mogelijke verklaring bieden voor de
bevindingen van eerdere studies die een samenhang aantonen tussen Instagram gebruik en een
daling in depressieve klachten (Antheunis, Schouten, & Krahmer, 2014; Liu & Brown, 2014;
Mackson, Brochu & Schneider 2019).
Een andere mogelijke verklaring voor deze beviding zou kunnen liggen in het feit dat
Instagram gebruikers – in tijden van sociale isolatie – op een meer gunstige manier beroep doen
op hun volgers en volgenden. Volgens Burke, Kraut en Marlow (2011) kunnen drie manieren
onderscheiden worden waarop individuen gebruik maken van sociale media in zijn geheel.
Vooreerst wordt passieve consumptie (e.g. scrollen door sociale media) gelinkt aan meer
psychische klachten (Frison en Eggermont, 2017; Verduyn en collega’s, 2017), terwijl het
uitzenden van informate (e.g. zelf foto’s of berichten plaatsen) of aan directieve communiatie
doen (e.g. content ‘liken’ van anderen) zou leiden tot een toename aan sociale steun en
hulpmiddelen (Aubrey & Rill, 2013; Li, Chen & Popiel, 2015). Gezien de sociale motivator voor
het gebruik van Instagram (Alhabash & Ma, 2017; Ting en collega’s, 2015) en de opgelegde
scheiding met familie en vrienden naar aanleiding van de lockdown, zou een mogelijke verklaring
kunnen zijn dat deze combinatie resulteert in het hanteren van een meer directieve communicatie
met volgers en volgenden op Instagram, waardoor deze niet significant of negatief samenhangen
met psychische klachten.
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Het verband tussen FoMO en psychische klachten. In huidig onderzoek werd de samenhang
nagegaan tussen FoMO enerzijds, en depressieve klachten en stressklachten anderzijds. Hierbij
was de hypothese dat we een positief verband zouden vinden tussen FoMo en psychische klachten
(i.e. depressieve klachten en stressklachten). In lijn met voorgaand onderzoek (Baker, Krieger &
LeRoy, 2016; Dhir en collega’s, 2018, Oberst en collega’s, 2017) vonden we evidentie voor een
significant positieve samenhang tussen FoMO en psychische klachten (i.e. depressieve klachten
en stressklachten). Deze uitkomst wijst erop dat een hoge mate aan FoMO samenhangt met een
hoge maten aan psychische klachten tijdens de COVID-19 lockdown.
Het verband tussen Instagram gebruik en FoMO. Huidige studie onderzocht ook het
verband tussen Instagram gebruik (i.e. angst gepaard met Instagram gebruik, het aantal volgers
en het aantal volgenden) en FoMO en vond een significant positief verband tussen angst gepaard
met Instagram gebruik en FoMO. Er werden, naar ons weten, nog geen studies uitgevoerd naar
het verband tussen angst gepaard met Instagram gebruik en FoMO. Er zijn echter wel
verschillende studies voorhanden die een verband vonden tussen angstklachten en FoMO
(Blackwell en collega’s, 2017; Dhir en collega’s, 2018; Oberst en collega’s, 2017; Scalzo &
Martinez, 2017). Gezien het feit dat er een verband te vinden is tussen de angst gepaard met
Instagram gebruik en FoMO, kan men stellen dat deze bevinding enigszins in lijn ligt met
voorgaande studies waarin de focus gelegd werd op algemene angstklachten.
We vonden ook een significante positieve relatie tussen het aantal volgenden en FoMO.
Dit betekent dat het volgen van meer accounts op Instagram samenhangt met een sterkere mate
van FoMO. Er werd echter geen significant verband gevonden tussen het aantal volgers en FoMO
anderzijds. Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen zou kunnen liggen in het feit dat
FoMO, zoals verondersteld wordt door Przybylski en collega’s in 2013, een gevolg is van een
tekort in de psychologische basisbehoeften. Gezien de sociale isolatie naar aanleiding van de
COVID-19 lockdown, zouden we veronderstelling kunnen maken dat mensen in mindere mate
een gevoel van verbodenheid ervaarden (cfr. FoMO. De zelf-determinatietheorie (Miller, Deci &
Ryan, 1988)), waardoor ze mogelijks meer FoMO ervaarden. Dit zou kunnen resulteren in het
opzoeken van andere manieren om alsnog te voldoen aan deze nood, namelijk door middel van
het gebruik van sociale media. Hoe actiever men is op sociale en hoe meer mensen men volgt op
sociale media, hoe meer mogelijkheden er zijn om blootgesteld te worden aan anderen om zich
mee te vergelijken, en hoe groter het gevoel van FoMO wordt (Chou & Edge, 2012). Dit kan een
verklaring bieden voor de positieve samenhang tussen het aantal volgenden en FoMO. We
bespraken hierboven reeds dat het aantal volgers mogelijks zou kunnen bijdragen aan een gevoel
van verbondenheid (cfr. Paragraaf Bespreking van de resultaten, Het verband tussen Instagram
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gebruik en psychische klachten). Dit zou een verklaring kunnen bieden voor het feit dat we geen
significante relatie vonden tussen het aantal volgers en FoMO.
FoMO als mediator in het verband tussen Instagram gebruik en psychische
klachten. Zoals vooropgesteld in de hypotheses van huidige studie vonden we een mediërend
effect van FoMO op het verband tussen Instagram gebruik en psychische klachten (i.e.
depressieve klachten en stressklacht) bij emerging adults. Deze bevinding ligt in lijn met eerder
onderzoek uitgevoerd bij andere sociale mediakanalen van Przybylski en collega’s (2013), waarin
vastgesteld werd dat FoMO een mediërende rol speelt in het verband tussen psychische
welbevinden en het gebruik van sociale media (i.e. Facebook, Twitter, LinkedIn).
Het effect van de lockdown op het Instagram gebruik en psychisch welbevinden van
emerging adults. Met oog op de lockdown naar aanleiding van het COVID-19 virus dat globaal
de aandacht trekt, trachten we na te gaan hoe de Vlaamse emerging adults de lockdown beleefden.
Een recent Spaans onderzoek uitgevoerd bij vrouwen (Vall-Roqué, Andrés & Saldaña, 2021)
vond een toename in het gebruik van Instagram naar aanleiding van de lockdown ten gevolge van
het COVID-19 virus. Deze stijging werd bovendien globaal waargenomen (MediaBriefAdmin,
2020). Huidige studie vond een gelijkaardige trend, met 46,4% van de deelnemers die aangaf
meer tijd te spenderen op Instagram sinds de start van de eerste lockdown. Een mogelijke
verklaring voor deze toename kan te wijten zijn aan de door externen opgelegde beperking van
sociaal contact gedurende de lockdown. Sociale contacten en verbondenheid zijn echter
noodzakelijk om te voldoen aan de psychologische basisnoden om zo het psychisch welbevinden
te bevorderen (i.e. verbondenheid, de zelf determinatietheorie, Miller en collega’s, 1988). Om
deze basisnoden op te vullen, zullen bepaalde individuen hoogstwaarschijnlijk op zoek gaan naar
verbondenheid en connectie met anderen aan de hand van sociale media kanalen, aangezien
sociale interactie aanzien wordt als een mogelijke motivationeel component voor het gebruik van
Instagram (Alhabash & Ma, 2017; Ting en collega’s, 2015). Gezien een stijging geobserveerd
kan worden van het gebruik van Instagram door de lockdown, en de verschillende gevonden
verbanden tussen het gebruik van Instagram en psychische klachten (Frison en Eggermont, 2017;
Lowe-Calverley, Grieve & Padgett, 2019; Lup, Trub, & Rosenthal 2015), werd in dit onderzoek
ook nagegaan of er een verband te vinden is tussen de verandering in het gebruik van Instagram
en de psychisch klachten van emerging adults (i.e. depressieve klachten en stressklachten). Echter
vonden wij enkel een significant verschil in de gemiddelde scores voor depressieve klachten,
waarbij de participanten die wel meer tijd spendeerden op Instagram hoger scoorden op dergelijke
klachten dan de participanten die niet meer tijd spendeerden op Instagram sinds het begin van de
eerste lockdown. We vonden geen significant verschil voor de gemiddelde scores op
stressklachten.
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Vervolgens werden ook algemene vragen gesteld omtrent mogelijke negatieve gevoelens die
gepaard gaan met de maatregelen ten gevolgen van de COVID-19 pandemie. De meerderheid van
de Vlaamse emerging adults in huidig onderzoek ervaren weinig tot geen negatieve gevoelens
wanneer ze blootgesteld worden aan activiteiten van anderen op Instagram. Bij de items met
betrekking tot het ervaren dat anderen meer wandelen met anderen en meer digitaal contact
hebben met anderen, scoren de participanten iets hoger, maar de meerderheid geeft niet aan het
een beetje eens of oneens te zijn met de vooropgestelde stellingen. Wanneer het echter gaat over
ervaren negatieve gevoelens omtrent het schoolse in tijden van COVID-19, scoren de emerging
adults uit huidige studie hoog op de items die hiernaar peilen. Meer specifiek kunnen we
concluderen dat de grootste bezorgdheden, althans in vergelijking met de andere gemeten items
in huidige studie, van de emerging adults gerelateerd zijn aan stress rond het slagen op school en
het uitvoeren van de examens.
Sterktes in het huidig onderzoek
Huidige studie trachtte tegemoed te komen aan een aantal tekortkomingen uit de huidige
literatuur omtremt deze topic. Dit maakt dat deze studie beschikt over een aantal sterktes die in
deze paragraaf besporken zullen worden.
Een eerste sterkte betreft de context waarbinnen huidig onderzoek werd uitgevoerd (i.e.,
de lockdown naar aanleiding van het COVID-19 virus). Gezien de snelle reflex om het startschot
van huidig onderzoek te geven aan de start van de eerste lockdown, kregen we de unieke kans een
beeld te schetsen van de eerste effecten van deze lockdown op de emerging adults.
Een tweede sterkte van huidige studie is dat deze één van de eerste onderzoeken is die
zich concreet focust op de gevolgen van het gebruik van Instagram op het psychisch welbevinden
van emerging adults. Ondanks de grote populariteit van het gebruik van Instagram (Statista,
2021), focussen de meeste onderzoeken zich op Facebook of sociale media in zijn geheel. Gezien
de continue en forse toename van Instagram (Renson, 2018), werd beslist om in huidige studie te
focussen op het gebruik van Instagram. Hierdoor kregen we een duidelijk en uniek beeld op de
effecten die Instagram kunnen hebben op het psychisch welbevinden van emerging adults.
Ten derde spitst huidig onderzoek zich toe op de effecten van Instagram op emerging
adults. De emerging adulthood wordt gekenmerkt als een zeer instabiele periode (Arnett en
collega’s, 2014), die bovendien beschouwd wordt als een zeer kwetsbare periode voor het
ontwikkelen van psychische klachten in vergelijking met andere leeftijdsgroepen (Ibrahim en
collega’s, 2013). Instagram is een platvorm dat gekend staat voor zijn bijdrage aan het
ontwikkelen van een eigen identiteit en zelfpromotie (Marcus 2015; Sheldon & Bryant 2016). De
emerging adulthood is een levensfase waarin jongeren zeer sterk bezig zijn met dergelijke
ontwikkelingen (Arnett en collega’s, 2014). Dit kan potentieel een medemogelijke verklaring
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bieden voor de sterke aanwezigheid van Instagram in het leven van emerging adults en het feit
dat zij momenteel de grootste groep zijn die wereldwijd actief is op Instagram (Ketterij, 2019).
Dit in combinatie met de kwetsbaarheid die door deze groep wordt meegedragen (Ibrahim en
collega’s, 2013) en de mogelijke negatieve gevolgen van Instagram gebruik (Frison en
Eggermont, 2017; Lowe-Calverley, Grieve & Padgett, 2019; Lup, Trub, & Rosenthal, 2015),
tonen de meerwaarde aan van huidig onderzoek binnen deze leeftijdsgroep.
Ten vierde wordt de focus gelegd op de samenhang tussen Instagram gebruik, FoMO en
psychische klachten. Ondanks de populariteit van Instagram (Statista, 2021), spitst onderzoek van
de recente jaren naar de negatieve effecten van sociale mediagebruik, zich eerder toe op Facebook
als onderzoek topic. Naar ons weten, is er nog geen onderzoek uitgevoerd naar de mediërende rol
van FoMO in het verband tussen Instagram gebruik en psychische klachten bij emerging adults.
Huidige studie onderzoekt deze samenhang voor het eerst, en dit concreet bij emerging adults.
Gezien de nieuwe bevindingen in huidig onderzoek, wordt de aanzet gegeven naar toekomstig
onderzoek om de samenhang tussen deze variabelen beter te begrijpen.

Tekortkomingen in het huidig onderzoek
Afgezien van de sterktes zijn er ook enkele beperkingen verbonden aan het onderzoek.
Een eerste tekortkoming in huidig onderzoek is dat er geen pre-corona metingen zijn om de data
verzameld tijdens de COVID-19 lockdown mee te vergelijken. Het feit dat dit onderzoek
uitgevoerd werd in tijden van sociale isolatie, die reeds een sterke impact blijkt te hebben op het
psychische welbevinden van de mensen, maakt het moeilijk om te concluderen of de resultaten
van de depressieve klachten en stressklachten niet te wijten zijn aan de psychische gevolgen van
de lockdownmaatregelen.
Een tweede tekortkoming is de over representatie van vrouwelijke participanten. Huidig
onderzoek vindt ook een invloed van geslacht, waarbij vrouwen significant meer stressklachten
ervaren dan mannen. Echter vindt men dit invloed niet op depressieve klachten. Een tekortkoming
hierin is de generaliseerbaarheid naar de algemene bevolking. Dit gezien het verschil in
percentage van vrouwen en mannen op Instagram verwaarloosbaar klein is (Statista, 2021). Het
is aangewezen om in toekomstig onderzoek te trachten een meer representatieve steekproef samen
te stellen, zodat het onderzoek gegeneraliseerd kan worden naar de algemene populatie.
Een derde tekortkoming is dat deze studie een cross-sectioneel design betreft, waardoor
geen causale, maar enkel correlationele samenhangen kunnen afgeleid worden uit de gevonden
verbanden in huidig onderzoek. De vraag blijft natuurlijk of het gebruik van Instagram leidt tot
meer FoMO en meer psychische klachten, en of meer FoMO leidt tot meer psychische klachten
of omgekeerd. Om hierover met zekerheid een uitspraak te kunnen doen is er verder longitudinaal
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onderzoek nodig. Wanneer we Instagram gebruik, FoMO en pschische klachten op verschillende
tijdstippen zouden meten, kan er een uitspraak gedaan worden over de causale impact van
Instagram gebruik en FoMO op psychische klachten, en over de causale impact van FoMO op
psychische klachten.
Implicaties voor verder ondezoek
De huidige studie omtrent de samenhang tussen Instagram gebruik (i.e. de angst gepaard
met Instagram gebruik, het aantal volgers en het aantal volgenden) en psychische klachten (i.e.
depressieve klachten en stressklachten) en de rol van FoMO hierin, voorzag ons niet enkel van
antwoorden op de huidige onderzoeksvragen, maar bood ons ook relevante, nieuwe bevindingen
die als basis kunnen fungeren voor verder onderzoek.
Allereerst toonde huidig onderzoek een significante positieve correlatie (cfr. Paragraaf
Correlatieanalyse) tussen het aantal volgers en de angst die gepaard gaat met Instagram gebruik.
Daarnaast werd ook een significante positieve correlatie gevonden tussen het aantal volgers en de
wens naar meer volgers, alsook een significante positieve correlatie tussen de wens naar meer
volgers en de angst die gepaard gaat met Instagram gebruik. We zouden hieruit kunnen
veronderstellen dat het hebben van meer volgers, de drang naar nog meer volgers versterkt
waardoor een grotere druk ervaren wordt om veel en frequent te posten op Instagram. De druk
die ervaren wordt, zou mogelijks kunnen resulteren in meer angst gepaard met het gebruik van
Instagram. Het zou een interessante mogelijkheid zijn om de wens naar meer volgers als mediator
te onderzoeken in het verband tussen aantal volgers en angst gepaard met Instagram gebruik (zie
figuur 6). Een eventuele toevoeging zou kunnen zijn om de rol van perfectionisme en/of sociale
(opwaartse) vergelijking na te gaan in de samenhang tussen deze variabelen.

De wens naar meer
volgers
.38**
.15**

.29**
Aantal volgers

Angst gepaard met
Instagram gebruik
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Figuur 6. Hypothese voor verder onderzoek: wordt het verband tussen aantal volgers en angst
gepaard met Instagram gebruik gemedieerd door de wens naar meer volgers?
Note: correlaties uit huidig onderzoek (cfr. Preliminaire analyse)
Note: ** P < .01

Ten tweede vond men ook een significante positieve correlatie tussen het aantal
volgenden en FoMO. Er zijn bevindingen uit verscheidenen onderzoeken die de mediërende rol
aantoonden van sociale vergelijking in het verband tussen Instagram gebruik en psychische
klachten (Lup, Trub & Rosenthal 2015; Sherlock & Wagstaff, 2019; Mackson, Brochu,
Schneider, 2019). Gezien de samenhang tussen FoMO en sociale media (Beyens, Frison &
Eggermont, 2016; Roberts & David, 2019; Vanden Abeele en Van Rooij, 2016) lijkt het ons
interessant om de mediërende rol van sociale vergelijking na te gaan in het verband tussen het
aantal volgenden en FoMO. We zouden kunnen veronderstellen dat hoe meer mensen men volgt
op Instagram, hoe meer blootstelling tot het leven van anderen ervaren wordt. Dit kan de neiging
om zich te vergelijking met deze anderen versterken, waardoor het gevoel van FoMO toeneemt
(Chou & Edge, 2012). Kortom lijkt het ons interessant om de hypothese te toetsen dat het verband
tussen het aantal volgenden en FoMO, gedeeltelijk of volledig verklaard wordt door sociale
vergelijking (zie figuur 7). Op deze manier zou men eventueel meer informatie kunnen ontdekken
om het concept FoMO en zijn samenhang met sociale vergelijking beter te begrijpen.

Sociale vergelijking
??

??

.24**
Aantal volgenden

FoMO

Figuur 7. Hypothese voor verder onderzoek: wordt het verband tussen aantal volgenden en FoMO
gemedieerd door sociale vergelijking?
Note: correlatie uit huidig onderzoek (cfr. Preliminaire analyse)
Note: ** P < .01
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Eindconclusie
We kunnen deze scriptie afsluiten met de conclusie dat FoMO weldegelijk een rol speelt
in de negatieve effecten van Instagram gebruik op het psychische welbevinden van
jongvolwassenen of emerging adults. We vonden in huidig onderzoek een verband tussen angst
gepaard met Instagram gebruik en zowel depressieve klachten, alsook stressklachten. We vonden
evidentie voor een mediërend effect van FoMO op het verband tussen angst gepaard met
Instagram gebruik en psychische klachten (i.e. depressieve klachten en stressklachten) bij
Vlaamse emerging adults. Uit deze analyse kon de conclusie getrokken worden dat het verband
tussen angst gepaard met Instagram gebruik en psychische klachten (i.e. depressie klachten en
stressklachten) gedeeltelijk gemediëerd werd door FoMO. Bijkomend vonden we ook evidentie
voor het positief effect van Instagram gebruik op het psychisch welbevinden van emerging adults.
We vonden namelijk een negatief verband tussen het aantal volgers en depressieve klachten
binnen huidig onderzoek.
Er zijn echter nog steeds vragen die onbeantwoord blijven. Het blijft van belang om meer
onderzoek uit te voeren naar de individuele verschillen in de impact van Instagram gebruik, en
sociale media in zijn geheel, om bij te dragen aan betere preventie- en interventiecampagnes rond
sociale media gebruik bij emerging adults, gezien de kwetsbaarheid die wordt meegedragen door
deze leeftijdsgroep.
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BIJLAGEN

Bijlage A
Oproep tot deelname aan het onderzoek
Openbaar geplaatst op Elena Hock haar Facebook profiel

Openbaar geplaatst op mijn Facebook profiel

Geplaatst in de gesloten 1ste master klinische psychologie groep
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Geplaatst in een gesloten groep van een ex-studentenjob

Openbaar geplaatst op mijn Twitter-account

Bijlage B
Informed consent

Ik verklaar hierbij dat ik :
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A. De uitleg over de aard van de vragen en de taken die tijdens dit onderzoek zullen worden
aangeboden, heb gekregen en dat mij de mogelijkheid werd geboden om bijkomende
informatie te verkrijgen
B. Totaal uit vrije wil deelneem aan het wetenschappelijk onderzoek
C. De toestemming geef aan de onderzoekers om mijn resultaten op vertrouwelijke wijze te
bewaren en te verwerken en anoniem te rapporteren
D. Op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder
moment stop te zetten en dit zonder opgave van reden
E. Weet dat niet deelnemen of mijn deelname aan het onderzoek stopzetten op geen enkele
manier negatieve gevolgen heeft voor mij
F. Weet dat ik op aanvraag een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen
nadat de studie is afgerond en de resultaten bekend zijn
G. Geef toestemming dat mijn data gebruikt wordt voor verder analyse door andere
onderzoekers

Bijlage C
COVID-19: deel 1 algemene vragen
De volgende vragen zullen eerder algemeen zijn rond het COVID-19 virus en hoe u en uw
huisgenoten er de afgelopen week mee zijn omgegaan.

A. Ben je besmet (geweest) met het Corona virus?
▪

Ja (getest)
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▪

Ja (ik heb/had symptomen)

▪

Nee

B. Is iemand van jouw huisgenoten besmet (geweest)?
▪

Ja (getest)

▪

Ja (hij/zij heeft/had symptoms)

▪

Nee

C. Ben je een risicopatiënt?
▪

Ja

▪

Nee

D. Is iemand van jouw naasten een risicopatiënt?
▪

Ja

▪

Nee

E. Is er iemand uit uw nabije omgeving gestorven omwille van het Corona virus?
F. Op schaal van 1 tot 10 hoe goed hou je je aan de volgende maatregelen?:
▪

Telewerken
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

▪

Thuis blijven en enkel verplaatsen wanneer het echt nodig is
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

▪

Handen wassen
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

▪

Niet afspreken met vrienden (tenzij met max. één corona buddy om samen te
sporten)
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

G. Op schaal van 1 tot 10 hoe goed houden jouw huisgenoten zich aan de volgende
maatregelen?:
▪

Telewerken
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

▪

Enkel verplaatsen wanneer het echt nodig is
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

▪

Handen wassen
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

▪

Niet afspreken met vrienden (tenzij met max. 1 corona buddy om samen te
sporten)
A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
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Bijlage D
COVID-19: deel 2 impact op Instagram gebruik en het psychisch welbevinden
Indien je geen instagram hebt gelieve bij de volgende vragen n.v.t (niet van toepassing) aan te
duiden.
A. Ik spendeer nu meer tijd op Instagram dan voor de corona maatregelen
▪

Ja

▪

Nee

▪

N.v.t

B. Hoeveel tijd spendeerde je gemiddeld op Instagram VOOR de lockdown?
C. Hoeveel tijd spendeer je NU gemiddeld op Instagram?
D. Ik ervaar negatieve gevoelens (stress, verdriet, jaloezie, …) als ik op Instagram zie dat
mensen zich goed kunnen bezighouden tijdens de lock-down
▪

Oneens

▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

▪

N.v.t

E. Ik ervaar negatieve gevoelens (stress, verdriet, jaloezie, …) als ik op Instagram zie dat
mensen veel sporten tijdens de lock-down
▪

Oneens

▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

▪

N.v.t

F. Anderen wandelen vaker met familie of een vaste buddy dan ik tijdens de lockdown
▪

Oneens

▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

G. Ik zou graag meer willen wandelen met familie of een vaste buddy tijdens de lock-down
▪

Oneens
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▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

H. Anderen hebben vaker contact met vrienden en familie (door te bellen, skypen, facetimen,
…) dan mij tijdens de lock-down

I.

▪

Oneens

▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

Ik zou graag meer contact hebben met mijn vrienden en familie (door te bellen, skypen,
facetimen, …) tijdens de lock-down
▪

Oneens

▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

Indien je reeds een job hebt:
A. Ik ervaar meer druk door het telewerken n.a.v de lock-down
▪

Oneens

▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

▪

n.v.t.

B. Ik heb het gevoel dat ik mijn werk niet goed genoeg kan doen door het telewerken n.a.v
de lock-down
▪

Oneens

▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

▪

n.v.t
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indien je student bent:
A. Nu ik geen fysieke lessen meer kan volgen n.a.v de lockdown, heb ik meer stress dat ik
mijn examens niet tot een goed eind zal kunnen brengen
▪

Oneens

▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

▪

n.v.t

B. Ik maak me tijdens de lockdown meer zorgen dat ik dit jaar niet ga kunnen slagen
▪

Oneens

▪

Een beetje oneens

▪

Neutraal

▪

Een beetje eens

▪

Eens

▪

n.v.t.

Bijlage E
Extra items: Instagram gebruik
A. Heb je een Instagram account?
▪

Ja of nee

B. Hoeveel volgers heb je op Instagram?
C. Hoeveel mensen volg jij op Instagram?
D. Ik zou meer volgers willen hebben op Instagram?
▪

Ja of nee

E. Hoeveel uur spendeer je gemiddeld per dag op Instagram?
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