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Abstract 

Onderzoek toont aan dat er invloed is van de media op de lichaamstevredenheid bij adolescente 

meisjes. Maar veel onderzoek naar de beleving van die invloed is er niet te vinden. Het onderzoek naar 

de lichaamstevredenheid bij adolescenten focust zich vaak op kwantitatief onderzoek, waardoor er niet 

altijd zicht is op de complexiteit van attitudes en belevingen.  

In dit onderzoek werd er gewerkt met focusgroepen om de beleving van de invloed van de media op 

de lichaamstevredenheid in kaart te brengen. Er werden 3 focusgroepen georganiseerd waar in totaal 

14 adolescente meisjes, met een leeftijd tussen 17 en 19 jaar, aan hebben deelgenomen. Om het 

gesprek te stimuleren werd er gebruik gemaakt van associatieve technieken, zoals het maken van een 

collage en het gebruik van mediabeelden. Daarnaast werd de Rosenberg Self-Esteem Scale afgenomen 

om zicht te krijgen op de grootte van het zelfvertrouwen bij de deelneemsters.  

De kwalitatieve analyse onthulde individuele verschillen in beleving 

van de invloed door de media. Niet alleen de media, maar ook andere 

factoren zoals familie, vrienden en leeftijdsgenoten, hebben een 

invloed op hun zelfbeeld. Gezien de kleine omvang van de steekproef 

kunnen de bevindingen niet gegeneraliseerd worden naar de totale 

populatie. Er werden wel meningen, gevoelens en standpunten weergegeven die kunnen voorkomen in 

de hele populatie. 

Literatuur 

Na het bekijken van een documentatiereeks rond seksualiteit (Holland Doc, 2013) bleven een aantal 

vragen onbeantwoord. Er werd een fragment bekeken uit de reeks “Sunny Side of Sex” door Sunny 

Bergman. Tijdens de serie stelt Sunny vragen aan enkele Cubaanse vrouwen over hun lichaam. 

Mollige, dunne en minder knappe vrouwen vonden zichzelf sexy en dat was opmerkelijk. Zo 

ontstonden de onderzoeksvragen voor dit onderzoek.  

Lichaamstevredenheid hangt volgens Sira & Parker White (2010) af van het globale zelfvertrouwen en 

van het zelf-concept. Gezien het belang van het uiterlijk in onze samenleving, blijkt dat veel mensen 

hun zelfvertrouwen vinden in de manier waarop ze er uitzien (Bos, et al., 2005).  

Daarnaast is het ook zo dat de toenemende globalisatie van de media in de laatste decennia 

uniformiteit in culturen heeft veroorzaakt. Via de televisie, magazines en reclames wordt ons 

meegegeven hoe we er moeten uitzien (Woertman, 1994).  

  



“Je constant vergelijken met anderen, dat is een 

spiraal die je dieper trekt.  

Je denkt: ik voel me niet goed en de anderen zien er 

beter uit. Dan voel ik mij nog slechter. (Kim)” 

 

Methode 

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is: “Hoe beleven adolescente meisjes in Vlaanderen de 

invloed van de media op hun lichaamstevredenheid?”. Naast de centrale onderzoeksvraag werd ook 

nagegaan of er volgens de deelneemsters een ideaalbeeld aanwezig is in onze cultuur en hoe ze zich 

daar bij voelen. 

Er werden drie focusgroepen georganiseerd met telkens een steekproef van 6 adolescente meisjes met 

een leeftijd van 17 tot en met 19 jaar (derde graad secundair onderwijs en eerste jaar hogeschool). Om 

een steekproef te nemen werd de sneeuwbalmethode gebruikt. Via deelneemsters die interesse hadden 

werd er gevraagd of ze eventueel nog mensen kenden die wensten mee te werken.  

Tijdens de gesprekken werd gebruik gemaakt van associatieve technieken, omdat deze inzicht kunnen 

geven in patronen van ervaringen en belevingen. De deelneemsters kregen de opdracht om een collage 

te maken met beelden die voor hen het schoonheidsideaal anno 2014 vertegenwoordigden. Daarnaast 

werden er 5 diverse mediabeelden getoond aan de hand van een PowerPoint voorstelling. Nadien 

werden er vragen gesteld om te achterhalen wat de invloed van die beelden op de deelneemsters is. 

De Rosenberg Self-Esteem Scale, een zelf-rapportage-instrument werd nadien afgenomen om zicht te 

krijgen op het zelfvertrouwen van de deelneemsters (Rosenberg, 1965). De data-analyse werd in dit 

onderzoek gebaseerd op de “Grounded Theory Approach” van Glaser en Strauss (zoals geciteerd in De 

Boer, 2010).  

Resultaten 

De resultaten werden weergegeven in vier thema’s: de lichaamstevredenheid, het ideaalbeeld, de 

beelden in de media en andere bevindingen. Naast veel voorkomende meningen werd er ook aandacht 

besteed aan weinig voorkomende meningen. De structuur van de resultaten werd gebaseerd op een 

boomstructuur en er werden citaten weergegeven om de resultaten te duiden. 

Conclusie 

Niet alleen door de magazines en de reclame, maar ook door diverse sociale media en de mode 

industrie wordt het ideaalbeeld, dat meestal onnatuurlijk dun is, gepromoot. Niettegenstaande de 

meisjes beseffen dat de media proberen te beïnvloeden en dit enkel voor commerciële doeleinden, 

ervaren sommigen van hen toch de druk om aan het schoonheidsideaal te voldoen.  

Als de meisjes hun lichaam gaan 

vergelijken met het schoonheidsideaal 

kan hun zelfvertrouwen aangetast 

worden, wat uiteindelijk een invloed 

heeft op de lichaams(on)tevredenheid. 

Familie, vrienden en leeftijdsgenoten van de meisjes hebben invloed op de lichaamstevredenheid van 

de meisjes en worden op hun beurt ook beïnvloed door de media.  

Bij veel meisjes is het “dunne ideaalbeeld” een doel om naar te streven, maar tegelijk beseffen ze dat 

voldoen aan dit ideaalbeeld haast onmogelijk is. Dit zorgt voor gemengde gevoelens. Door dit besef 



voelden sommige meisjes zich gefrustreerd en onzeker, anderen voelden zich gemotiveerd om aan hun 

lichaam te werken. Sommige meisjes laten zich inspireren door de media anderen schermen zich 

bewust af.  

 

Dit schema werd opgesteld na het analyseren van de resultaten. 
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