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Abstract 

 

Pesten en geweldsdelicten zijn beide specifieke vormen van interpersoonlijk geweld. 

Terecht maakt men zich zorgen om deze problematische gedragingen en het kost de 

maatschappij ook handenvol geld. Het doel van deze literatuurstudie is na te gaan of pesten in 

de kindertijd en adolescentie predictief is voor geweldsdelicten op latere leeftijd. Om te 

beginnen wordt onderzocht of pestgedrag een stabiel patroon vertoont in de tijd. Longitudinaal 

onderzoek wees uit dat er wel degelijk een – zij het matige – stabiliteit is, waarin persoonlijke 

factoren een belangrijke rol spelen: de pester laat zich namelijk leiden door een streven naar 

dominantie en status. Men gaat er voorts vanuit dat pesters ook  andere co-morbide problemen 

hebben, die zowel internaliserend als externaliserend zijn. Pestgedrag is tevens een onderdeel 

van het antisociaal profiel. Wetenschappelijk onderzoek heeft het verband tussen antisociaal 

gedrag in de kindertijd en geweldsdelicten aangetoond. Dit bewijst de noodzaak om het 

specifieke effect van direct pesten op latere geweldsdelicten te onderzoeken en in deze 

literatuurstudie wordt het verband duidelijk – zij het door een beperkt aantal onderzoeken – 

gelegd. Het is dus van belang om de gemeenschappelijke risicofactoren (voor zowel pesten als 

geweldsdelicten) nader te onderzoeken, met als doel enerzijds de eventuele oorzaken van de co-

morbiditeit te achterhalen en anderzijds als hulpmiddel bij het opstellen van specifieke 

criminaliteitspreventieprogramma’s in de toekomst. 
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“I kind of did an accident on someone that I really hate. It was at gym class during 

around the last day of the year… Travis had kicked a ball towards us (the kid I hate the most). 

We were playing a game of scoop ball. He asked, ‘Hey, give us the ball back.’ And he turned 

around for a couple of seconds to answer what his friends was saying. I picked up the ball and 

chucked it at him. Fortunately and unfortunately, it conked him on the head. He ran to the gym 

teacher crying. I felt kind of happy until Travis told the gym teacher” (Bollmer, Harris & 

Milich, 2006, p. 822). 
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PESTEN IN KINDERTIJD EN ADOLESCENTIE, PREDICTIEF VOOR 

LATERE GEWELDSDELICTEN? 

 

Pesten is een belangrijk maatschappelijk probleem, waarmee zowel de media, politici, 

leerkrachten als hulpverleners begaan zijn (Woods & White, 2005). Het is een relatief nieuw 

domein binnen het wetenschappelijk onderzoek (Smith & Gross, 2006). Eind jaren 1970, begin 

jaren 1980 startte Olweus een grootschalig onderzoek in het noorden van Europa. Daarna 

volgde onderzoek inzake pesten over de hele wereld. Doorheen de jaren zijn er heel wat 

definities omtrent pesten ontstaan, wat het moeilijk maakt om crossculturele vergelijkingen te 

maken (Smith & Gross, 2006). Toch wordt er in wetenschappelijk onderzoek heel vaak 

gerefereerd naar het hoofdonderzoek van Olweus. Ook Smith en Gross (2006) doen dit. Ze 

integreren in hun definitie een vijftal aspecten waarover een consensus bestaat in de literatuur. 

Volgens hen is pesten een vorm van agressie ten opzichte van een individu, met de bedoeling dit 

individu te domineren of te intimideren. De pester wil het slachtoffer angstig maken of kwaad 

berokkenen. Hij/zij stelt dit gedrag in een vertrouwde groep en daarenboven heeft de pester 

meer macht dan het slachtoffer (Smith & Gross, 2006). Olweus (1992) benadrukt in zijn 

definitie dit verstoord machtsevenwicht. Dit is namelijk de kern om het verschil aan te geven 

tussen pesten en plagen. Bij plagen gaat het om een occasioneel gebeuren tussen gelijken, 

terwijl er bij pesten sprake is van een verstoord machtsevenwicht waarbinnen constante 

negatieve gedragingen plaatsvinden (Emmerechts, 2001). 

Bij pesten wordt er onderscheid gemaakt tussen twee vormen, namelijk direct en 

indirect pesten (Espelage & Swearer, 2003; Woods & White, 2005). Onder het direct pesten kan 

fysieke agressie worden geplaatst, meer specifiek slaan en schoppen. Onder het indirect pesten 

kunnen relationeel en sociaal pesten worden geplaatst, zoals kwaadwillige roddels verspreiden, 

sociale uitsluiting en schelden (Veenstra, Lindenberg, Oldehinkel, De Winter, & Verhulst, 

2005; Woods & White, 2005). Olweus (1992) spreekt bij direct pesten over het relatief open te 

lijf gaan van iemand en bij indirect pesten over sociale uitsluiting. Aangezien pesten een vorm 

is van agressie, wordt in de literatuur rond pesten vaak gesproken over reactieve en proactieve 

agressie. Deze indeling werd gemaakt door Dodge, zoals gerefereerd in Espelage en Swearer 

(2003). Agressie wordt daarbij gezien als een multidimensioneel construct (Fite & Colder, 

2007). Reactieve agressie is een verdedigingsreactie die optreedt wanneer iemand uitgedaagd 

wordt of wanneer iemand angstig is. Het gaat meestal gepaard met woede (Houbre, Tarquinio, 

Thuillier, & Hergott, 2006). Men spreekt bijvoorbeeld van reactieve agressie wanneer een kind 

iemand slaat nadat die persoon hem geschopt heeft (Fite & Colder, 2007). Reactieve agressie 

wordt in verband gebracht met het frustratie-agressie model, wat stelt dat wanneer er een 
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belemmering is tijdens een doelgericht gedrag, deze kan leiden tot frustratie die op zijn beurt 

leidt tot agressie (Miller & Lynam, 2006). Proactieve agressie daarentegen is een doelgerichte 

actie waarvoor geen stimulus nodig is om deze uit te lokken (Houbre et al., 2006). Er wordt 

bijvoorbeeld van proactieve agressie gesproken wanneer een kind iemand uit de peergroup pest 

totdat het gewenste object wordt verkregen (Fite & Colder, 2007). Proactieve agressie komt in 

grote mate overeen met de sociale leertheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen agressie 

leren gebruiken om bepaalde doelen te bereiken (Fite & Colder, 2007; Miller & Lynam, 2006). 

Omtrent de specifieke relatie tussen reactieve / proactieve agressie en pesten, wordt gezegd dat 

pesten geen defensieve respons is op een situatie die kwaadheid uitlokt, wat verwijst naar 

reactieve agressie, maar eerder verwijst naar het winnen van sociale effecten zoals dominantie 

of status bij de peergroup. Op die manier is het meer gerelateerd aan de proactieve vorm van 

agressie (Stevens, Van Oost & De Bourdeaudhuij, 2000). 

Pesten is een fenomeen dat relatief frequent voorkomt in Europese landen. De 

prevalentie van pesten wordt vaak nagegaan aan de hand van de zelfrapportagevragenlijst van 

Olweus, wat crossculturele vergelijkingen makkelijker maakt. Dit was het geval in onderstaande 

onderzoekingen. Onderzoek uit Nederland toont aan dat 5,5% van de kinderen tussen acht en elf 

jaar regelmatig anderen pesten (Fekkes, Pijpers, & Verloove-Vanhorick, 2005). In het Verenigd 

Koninkrijk worden vergelijkbare prevalenties vastgesteld: 7% van de kinderen tussen elf en 

zestien jaar pesten regelmatig anderen (Glover, Cough, Johnson, & Cartwright, 2000). In 

Vlaanderen werden hogere prevalenties vastgesteld. 15,9% van de leerlingen uit de Vlaamse 

lagere scholen en 12,3% van de leerlingen uit de Vlaamse secundaire scholen vertonen 

pestgedrag (Stevens, Van Oost, & de Bourdeaudhuij, 2004; Stevens & Van Oost, 1994).  

Pesten blijkt bij de verschillende geslachten en op verschillende leeftijden voor te 

komen (Beaty & Alexeyev, 2008; Espelage & Swearer, 2003). Het is belangrijk om na te gaan 

of daar eventueel een differentiatie qua vorm (direct, indirect) voorkomt. Er is heel wat 

inconsistentie in de literatuur wat betreft de relatie tussen geslachtsverschillen en vorm van 

pesten. Sommige onderzoekers zeggen dat direct pesten voornamelijk voorkomt bij jongens en 

indirect pesten voornamelijk bij meisjes (Houbre et al., 2006; Veenstra et al., 2005; Viljoen, 

O’Neill, & Sidhu, 2005). Andere onderzoekers daarentegen vinden geen geslachtsverschillen bij 

de verschillende vormen van pesten (Wolke, Woods, Bloomfield, & Karstadt, 2000; Woods & 

White, 2005). Viljoen et al. (2005) wijzen ook op het belang van de leeftijd. Jongere kinderen 

gebruiken meestal de directe vorm, terwijl oudere kinderen en adolescenten een meer subtiele 

vorm, namelijk indirect pesten, ontwikkelen. Deze bevindingen sluiten volgens verschillende 

onderzoekers aan bij de ontwikkelingspsychologie (Fekkes, Pijpers, Verloove-Vanhorick, 2004; 

Viljoen et al., 2005). 

   



Pesten en geweldsdelicten 3

Daaruit volgt de vraag naar een eventueel ontwikkelingsverloop. Is pesten 

leeftijdsgebonden of vertoont het een zekere mate van stabiliteit over de leeftijd heen? Om op 

deze vraag te kunnen antwoorden, is het belangrijk om beroep te doen op longitudinaal 

onderzoek dat pesters volgt. Aansluitend kan ook beroep worden gedaan op retrospectief 

onderzoek. In de literatuur vinden we heel wat verschillende resultaten met betrekking tot 

stabiliteit. Volgens bepaalde onderzoekers is er sprake van een sterke stabiliteit van pesten 

(Camodeca, Goossens, Meernum Terwogt, & Schuengel, 2002; Chapell et al., 2006; Hanish & 

Guerra, 2004). Andere onderzoekers vinden aan de hand van peerrapportage een sterke 

stabiliteit, maar aan de hand van zelfrapportage een matige stabiliteit van pesten (Salmivalli, 

Lappalainen &, Lagerspetz, 1998; Scholte, Engels, Overbeek, de Kemp, & Haselager, 2007b). 

Uit nog andere onderzoekingen blijkt pesten matig stabiel te zijn (Schäfer, Korn, Brodbeck, 

Wolke, & Schulz, 2005; Pellegrini & Long, 2002; Pepler, Jiang, Craig, & Connolly, 2008). 

Deze inconsistenties in de literatuur hebben waarschijnlijk te maken met de duur van het 

onderzoek, de methodologie en de vorm van rapportage. Daarnaast is het van belang om op te 

merken dat er naast pesters nog andere profielen met pesten te maken hebben. Deze profielen 

worden niet in alle onderzoekingen onderscheiden, waardoor bepaalde resultaten een vertekend 

beeld kunnen geven. In het algemeen worden er vier profielen onderscheiden, namelijk dat van 

pesters, slachtoffers, pesters/slachtoffers (die beide gedragingen stellen) en toeschouwers (de 

zogenaamde neutralen) (Stevens & Van Oost, 1994; Woods & White, 2005). In deze 

literatuurstudie zal voornamelijk worden gefocust op het profiel van pester en dat van 

pester/slachtoffer. De slachtoffers worden in deze studie buiten beschouwing gelaten. De 

neutralen worden als controlegroep beschouwd. 

Die specifieke profielen hebben ook specifieke karakteristieken, waarover weinig 

consensus bestaat in de literatuur. Veenstra et al. (2005) wijten die inconsistentie aan het 

gebruik van univariate onderzoeksmethodes. Om de verschillende karakteristieken van de 

pestprofielen na te gaan, is het belangrijk om beroep te doen op multivariate 

onderzoeksmethodes (Veenstra et al., 2005). Enkel op deze manier kan aangetoond worden 

welke kenmerken echt samenhangen met de profielen (Veenstra et al., 2005). Het blijkt dat 

zowel pesters als pesters/slachtoffers voornamelijk jongens zijn, meer agressief gedrag vertonen 

en minder geliefd zijn dan neutralen. Pesters/slachtoffers zijn daarenboven meer geïsoleerd dan 

pesters (Veenstra et al., 2005). Naast die individuele karaktertistieken, spelen ook de 

karakteristieken van de groep waartoe de kinderen/adolescenten behoren, een belangrijke rol 

(Garandeau & Cillessen, 2006). Het blijkt dat pesten voornamelijk voorkomt in peergroups 

waar er weinig cohesie is. De pester heeft een hoge status, is dominant, isoleert zich niet van de 

groep, maar manipuleert de groep. Door het feit dat iedereen graag tot een groep behoort en het 
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verschrikkelijk is om uitgesloten te worden, doen andere groepsleden vaak mee met de pester. 

Eens deze trend is gezet, wordt het heel moeilijk voor de anderen om niet meer te volgen 

(Garandeau & Cilessen, 2006). Misschien hangt de matige stabiliteit van pesten op één of 

andere manier samen met de karakteristieken van pesters, pesters/slachtoffers en/of de 

peergroup. 

Met die verschillende profielen (met elk hun eigen karakteristieken) gaat ook vaak een 

specifieke co-morbiditeit gepaard. In de literatuur wordt er voornamelijk gefocust op de co-

morbiditeit bij slachtoffers. Toch blijkt dat ook pesters en pesters/slachtoffers met heel wat 

problemen te kampen hebben in het heden. In de literatuur wordt voornamelijk ingegaan op co-

morbide depressie, angst, psychosomatische problemen, suïcide, gedragsproblemen en 

middelenmisbruik. De onderzoekers zijn het erover eens dat voornamelijk pesters/slachtoffers 

co-morbide problemen hebben, vergeleken met pesters (Craig, 1998; Kaltiala-Heino, Rimpelä, 

Marttunen, Rimpelä, & Rantanen, 1999; Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen, & Rimpelä, 2000; 

Klomek, Marrocco, Kleinman, Schonfeld, & Gould, 2007; Kokkinos & Panayiotou, 2004; 

Kumpulainen & Räsänen, 2000). Het is belangrijk om ons de vraag te stellen of deze problemen 

ook in de toekomst blijven bestaan. Op deze manier zou kunnen nagegaan worden of de co-

morbiditeit misschien een invloed heeft op de stabiliteit van pesten. Het longitudinaal onderzoek 

dat op deze vraag ingaat, is beperkt. Het blijkt dat pesters stabiele co-morbide problemen 

hebben. De co-morbide problemen van pesters/slachtoffers daarentegen verminderen over de 

leeftijd heen (Kumpulainen & Räsänen, 2000). Daaruit volgt dat pesters, naast de problemen in 

het heden, ook meer problemen hebben in de toekomst. Baldry en Farrington (2000) en Broidy 

et al. (2003) vroegen zich daarbij af of deze co-morbiditeit bij pesters misschien deel uitmaakt 

van een meer algemeen stabiel antisociaal profiel, wat zich in de toekomst uit als ‘gewelddadig 

gedrag’.  

Deze vraag is belangrijk wanneer men het specifieke verband wil nagaan tussen pesten 

en latere geweldsdelicten. Een beperking in de literatuur op dat vlak is, dat het begrip 

‘geweldsdelicten’ vaak niet apart wordt onderscheiden. Er wordt meestal gesproken over 

‘delinquent gedrag’ in het algemeen, wat zowel wijst op stelen, vandalisme, inbraken, 

druggebruik, fraude en geweld (Baldry & Farrington, 2000). Het woord ‘geweld’ wijst op 

agressief gedrag van mensen jegens andere mensen (Fountoulakis, Leucht & Kaprinis, 2008). 

Om op de vraag, met betrekking tot het specifieke verband tussen pesten en geweldsdelicten, te 

kunnen antwoorden, kunnen ontwikkelingspaden van fysieke agressie worden bestudeerd 

(Broidy et al., 2003; Nagin & Tremblay, 1999). Wanneer de focus naar de onafhankelijke 

variabele (pesten) gaat, is het gebruik van multiple regressiemodellen een geschikte techniek, 

aangezien op deze manier de relatie tussen meerdere onafhankelijke variabelen (hier pesten en 
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de co-morbide problemen) en een afhankelijke variabele (hier geweldsdelicten) kan worden 

nagegaan (Broidy et al., 2003; Moore & McCabe, 2007). Daarnaast is het van belang om ook 

aandacht te hebben voor de afhankelijke variabele (de geweldsdelicten). Het kan namelijk dat 

direct pesten (als onderdeel van fysieke agressie) een voorspeller is van geweldsdelicten 

omwille van een onderliggende antisociale persoonlijkheidsstoornis bij de delinquenten die 

geweldsdelicten plegen (Baldry & Farrington, 2000). Enkel als de correlatie tussen 

geweldsdelicten en antisociale persoonlijkheidsstoornis wordt teruggevonden, kan er tot die 

specifieke multivariate theorievorming worden gekomen. Daarbij kunnen dan naast meerdere 

onafhankelijke variabelen ook meerdere afhankelijke variabelen in het model worden 

opgenomen (Baldry & Farrington, 2000; Van Rossem, 2007). Tot nu toe is de multivariate 

theorievorming nog beperkt toegepast in het onderzoek naar pesten en geweldsdelicten. 

Bij het nagaan van het verband tussen pesten en geweldsdelicten komt ook de vraag 

naar gemeenschappelijke risicofactoren naar boven. Deze risicofactoren kunnen van belang zijn 

voor doelgericht preventief werk. Loeber en Farrington (2000) bieden in hun 

literatuuronderzoek een overzicht van belangrijke risicofactoren voor geweldsdelicten. In hun 

schema worden zowel kindfactoren, familiale factoren, peerfactoren als school- en buurtfactoren 

opgenomen. Wanneer de literatuur wordt gescand op vlak van gemeenschappelijke 

risicofactoren, worden er zowel persoonlijke als omgevingsfactoren gevonden (Baldry & 

Farrington, 2000; Fergusson, Horwood, & Ridder, 2005; Kokkinos & Panayiotou, 2004; Leech 

et al., 2003; Mason et al., 2004; Mouttapa, Valente, Gallaher, & Rohrbach, 2004; Natvig, 

Albrektsen & Qvarnstrom, 2001; Pepler et al., 2008; Perren & Hornung, 2005; Sourander et al., 

2006; Simonoff et al., 2006; Unnever & Cornell, 2003; Vettenburg, Elchardus, & Walgrave, 

2007). Het is belangrijk om met de interactie tussen beide rekening te houden (Kazdin, zoals 

gerefereerd in Stevens et al., 2004). 

 

Deze literatuurstudie heeft als doel om, aan de hand van vier aan elkaar gerelateerde 

delen, na te gaan of ‘pesten op zich’ een predictieve factor vormt voor het plegen van ‘latere 

geweldsdelicten’. Dit element is nieuw in vergelijking met voorgaand onderzoek, waar eigenlijk 

voornamelijk werd stilgestaan bij ofwel ‘pesten op zich’, ofwel ‘ontwikkelingspaden van 

delinquentie op zich’. Omtrent deze onderzoeksvraag wordt eerst een literatuuronderzoek 

verricht, in functie van het in kaart brengen van het leed dat mensen die pesten in het hier en nu 

ervaren. Daarbovenop proberen we na te gaan in welke mate ‘pesten, indien predictief voor 

geweldsdelicten’ een plaats kan krijgen binnen wetenschappelijk gefundeerde 

criminaliteitspreventie. De literatuurstudie zal worden opgebouwd aan de hand van volgende 

vraagstellingen: 
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1) Is pesten stabiel over de leeftijd heen? 

2) Zijn er co-morbide problemen aanwezig bij pesten? Vormt pesten een onderdeel van het 

antisociaal profiel? 

3) Wat is de relatie tussen pesten en geweldsdelicten? 

4) Wat zijn de gemeenschappelijke risicofactoren voor pesten en voor het plegen van 

geweldsdelicten? 

 

De onderzoeksmethode is een literatuurstudie, die gebaseerd is op wetenschappelijke 

artikels uit databanken, waaronder Web of Science en Elin. Er wordt getracht zo exhaustief 

mogelijk te zijn en bij voorkeur longitudinaal. Er wordt ingegaan op mogelijke contradicties, 

relaties of gebreken van bestaande literatuur. Bij het onderzoek naar pesten en geweldsdelicten 

wordt er voornamelijk ingegaan op de moeilijke vergelijkbaarheid van de onderzoekingen. Dit 

komt doordat zowel verschillende definiëring, onderzoekspersonen, onderzoeksmateriaal als 

methodologie wordt gebruikt. Per artikel wordt de onderzoeksmethode nagegaan waarbij de 

individuele voor- en nadelen van het soort onderzoek in rekening worden gebracht. Daarnaast 

wordt ook zoveel mogelijk onderzoek gebruikt waar verschillende informanten bij betrokken 

worden. Zowel kinderen/adolescenten, peers, leerkrachten als ouders worden bevraagd over het 

specifieke pestgedrag (Smith & Gross, 2004). Garandeau en Cillessen (2006) pleiten voor het 

gebruik van observatiestudies in de natuurlijke omgeving van de kinderen/adolescenten door 

getrainde codeerders, en voor gestructureerde interviews, omdat deze methoden heel wat 

voordelen bieden vergeleken met zelfrapportage.  

 

In het eerste hoofdstuk wordt de stabiliteit van pesten nagegaan over de leeftijd heen. 

Dit is belangrijk in functie van de onderzoeksvraag. Wanneer pesten weinig stabiel is en dus 

sterk leeftijdsgebonden, is het minder waarschijnlijk dat pesten in de kindertijd en adolescentie 

een predictor is voor geweldsdelicten in de volwassenheid. Wanneer daarentegen blijkt dat 

pesten stabiel is over de levensloop heen, is een positief antwoord op de onderzoeksvraag meer 

waarschijnlijk. Met betrekking tot stabiliteit wordt beroep gedaan op longitudinaal onderzoek 

dat pesters volgt, aangevuld met retrospectief onderzoek. Daarnaast wordt er ook ingegaan op 

eventuele distale factoren die een invloed kunnen hebben op stabiliteit, meerbepaald de sociale 

context en persoonlijkheidsfactoren. 

In het tweede hoofdstuk wordt de co-morbiditeit bij pesters en pesters/slachtoffers 

nagegaan, om aan te tonen met welke problemen beide profielen in het heden te kampen 

hebben. Er wordt zowel ingegaan op longitudinaal als op cross-sectioneel onderzoek. Daarnaast 

wordt ook stilgestaan bij de vraag of eventuele co-morbide problemen ook in de toekomst 
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blijven bestaan. Vormt pesten een onderdeel van het antisociaal profiel? Om het antisociaal 

profiel te achterhalen, wordt beroep gedaan op de diagnostische criteria van de antisociale 

persoonlijkheidsstoornis uit de DSM-IV-TR (2002). Dit wordt aangevuld met 

neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek ter zake. 

In het derde hoofdstuk wordt het verband tussen pesten en latere geweldsdelicten 

nagegaan. Daarvoor wordt eerst ingegaan op de onafhankelijke variabele, namelijk pesten. In 

welke mate is ‘pesten’ een specifieke voorspeller voor latere geweldsdelicten? Daarnaast is het 

ook belangrijk om op de afhankelijke variabele te focussen. Er wordt nagegaan of 

geweldsdelicten correleren met de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dit om tot een 

multivariate theorievorming te kunnen komen. 

Tenslotte is het – in functie van wetenschappelijk gefundeerde 

criminaliteitspreventieprogramma’s – interessant om de gemeenschappelijke risicofactoren van 

pesten en geweldsdelicten te destilleren. Dit wordt gedaan aan de hand van het schema van 

Loeber en Farrington (2000) met betrekking tot risicofactoren voor geweldsdelicten. Zowel de 

literatuur met betrekking tot pesten als deze met betrekking tot geweldsdelicten wordt gescand 

voor deze risicofactoren aangereikt door Loeber en Farrington (2000). 

De literatuurstudie eindigt in een discussie. Daarin wordt een terugkoppeling gemaakt 

naar de bovenstaande probleemstellingen en worden de bevindingen kritisch besproken, met het 

oog op toekomstig onderzoek. 

 

 

Hoofdstuk 1: Stabiliteit van pesten over de leeftijd heen 

 

In het eerste hoofdstuk wordt de stabiliteit van pesten besproken. Scholte et al. (2007b) 

benadrukken het belang van onderzoekingen omtrent stabiliteit vooraleer uitspraken te doen 

over de voorspellende waarde van pesten in kindertijd/adolescentie op latere geweldsdelicten. 

De hamvraag van dit hoofdstuk luidt ‘Wanneer spreken we over stabiliteit?’. Het antwoord op 

deze vraag zal tevens het reflectiekenmerk worden van dit hoofdstuk. 

Om na te gaan of de pestersrol stabiel is, is er nood aan longitudinaal onderzoek dat 

pesters volgt. Dat is het centraal aspect. Aansluitend wordt ook beroep gedaan op retrospectief 

onderzoek. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan eventuele distale factoren die een invloed 

kunnen hebben op de stabiliteit, meerbepaald de sociale context en persoonlijkheidskenmerken.  
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Wanneer spreken we over stabiliteit? 

Over het algemeen is er weinig onderzoek naar de stabiliteit van pesten. Deze stabiliteit 

beschrijft in welke mate pesters consistent anderen pesten over de leeftijd heen (Schäfer et al., 

2005). Een belangrijke vraag hierbij is: ‘Wanneer is er sprake van stabiliteit?’. In het 

longitudinaal onderzoek op korte termijn (1 jaar) van Stevens en Van Oost (1994) wordt bij een 

correlatie van .53 tussen pesten in het ene schooljaar en pesten in het daaropvolgende schooljaar 

van een vrij stabiel karakter gesproken. Uit de algemene statistische literatuur binnen de sociale 

wetenschappen blijkt dat vanaf een correlatie van .30 over een matig verband kan worden 

gesproken en vanaf een correlatie van .50 over een sterk verband (Van Rossem, 2007). Hierbij 

is het ook belangrijk om even stil te staan bij de vraag: ‘Wat betekent een hoge correlatie tussen 

pesten op tijdstip één en pesten op tijdstip twee?’ Loeber en Hay (1997) formuleerden daarop 

het antwoord. Correlatiecoëfficiënten duiden de mate aan waarop subjecten een bepaalde 

rangorde innemen met betrekking tot pesten op tijdstip één en dezelfde rangorde blijven 

behouden op tijdstip twee. Dus, een hoge correlatie betekent dat de kinderen/adolescenten die 

hoog scoren op tijdstip één, de neiging hebben om hoog te scoren op tijdstip twee (Loeber & 

Hay, 1997). Een hoge correlatie tussen pesten op tijdstip één en pesten op tijdstip twee geeft dus 

geen informatie over intra-individuele verandering van agressief gedrag over de tijd (Tremblay, 

2000). In dit hoofdstuk zal het dus enkel over de rangordestabiliteit van pesters gaan. Er worden 

ook onderzoekingen bestudeerd, waar men het eerder heeft over het percentage pesters die 

blijven pesten over een bepaalde periode heen. Daar wordt tot ongeveer 39% gesproken van een 

matige stabiliteit, vanaf  40% heeft men het over een stabiel karakter (Hanish & Guerra, 2004; 

Pepler et al., 2008; Schäfer et al., 2005; Pellegrini & Long, 2002).  

 

 

Stabiliteit van pesten 

  Longitudinaal onderzoek op lange termijn (2 jaar en meer) Eerst en vooral wordt het 

onderzoek bij kinderen uit de lagere school besproken. Hanish en Guerra (2004) gingen aan de 

hand van zelf- en peerrapportage bij kinderen van 10 jaar na wie van hen pester of 

pester/slachtoffer was, dit deden ze nog eens over wanneer de kinderen 12 jaar waren. Het blijkt 

dat 40% van de jongens en 43,8% van de meisjes over deze 3-jarige periode heen bleven pesten. 

Bovenop dit aantal zijn er nog eens 13,8% van de pesters op 10-jarige leeftijd die 

pester/slachtoffer werden op 12-jarige leeftijd. Bij de pesters/slachtoffers is er over het 

algemeen een matige stabiliteit, namelijk 33,8% van alle pesters/slachtoffers, hadden na 3 jaar 

nog steeds hetzelfde profiel. 37,2% van de jongens en 27,1% van de meisjes die 

pester/slachtoffer waren, bleven dit profiel vertonen. Daarbovenop werden 20% van de 
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pesters/slachtoffers op 10-jarige leeftijd, pester op 12-jarige leeftijd (Hanish & Guerra, 2004). 

Bovenstaand onderzoek onderscheidt zich van de onderzoekingen op lange termijn die 

hieronder zullen worden besproken aangezien het zich voornamelijk richt op agressie en 

bijgevolg op direct pesten. Hier gaat het dus voornamelijk over externaliserend gedrag, maar 

met externaliserend gedrag bevindt men zich niet noodzakelijk op het ‘pestdomein’. De 

onderstaande onderzoekingen zijn beter vergelijkbaar aangezien ze bijna allen gebruik maakten 

van de zelfrapportage vragenlijst van Olweus (uitgezonderd Salmivalli et al., 1998) die zowel 

direct als indirect pesten in rekening brengt. De onderzoekingen situeren zich ook allemaal 

tijdens de overgang van de lagere naar de secundaire school. In een studie uit Finland door 

Salmivalli et al. (1998) werd de stabiliteit van de pestersrol over de leeftijd van 12 tot 14 jaar 

nagegaan. Op basis van zelfrapportage werd er bij jongens een matige stabiliteit van pesten 

vastgesteld, er is namelijk een correlatie van .34. Op basis van peerrapportage werd er een 

sterke stabiliteit vastgesteld, er is een correlatie van .52. Bij meisjes werden andere resultaten 

gezien, daar is er op basis van peerrapportage slechts een correlatie van .28 en op basis van 

zelfrapportage werden er geen significante verbanden gevonden. Wanneer de resultaten van de 

beide geslachten worden samengenomen, wordt er een correlatie van .54 gevonden op basis van 

peerrapportage en een correlatie van .28 op basis van zelfrapportage. In dit onderzoek wordt dus 

een duidelijk verschil gezien tussen de geslachten en tussen peer- en zelfrapportage. Het blijkt 

dat de peergroup voornamelijk anderen evalueert op basis van ‘groepsreputatie’ in plaats van op 

het gedrag als zodanig (Salmivalli et al., 1998). Mervielde en De Fruyt (2000) gingen op zoek 

naar alternatieve methodes om peernominaties te verwerken. Blijkt dat een at random selectie 

van leerlingen uit bepaalde klassen (bijvoorbeeld 10 per klas) een minder scheve verdeling van 

peernominaties geeft dan wanneer iedereen van de klas de kans krijgt om te nomineren 

(Mervielde & De Fruyt, 2000). In een studie uit Duitsland door Schäfer et al. (2005) aan de 

hand van zelf- en peerrapportage over de periode van 6 jaar wordt er in vergelijking met 

bovenstaand onderzoek geen onderscheid gemaakt in stabiliteit tussen jongens en meisjes, er 

worden ook geen aparte cijfers gegeven met betrekking tot zelf- en peerrapportage. Het blijkt 

dat 32% van de kinderen (zowel jongens als meisjes) die pesten op de leeftijd van 8 jaar, nog 

steeds pesten op de leeftijd van 16 jaar. De pesters/slachtoffers positie blijkt in dit onderzoek 

helemaal niet stabiel te zijn in vergelijking met een matige stabiliteit bij Hanish & Guerra 

(2004). Slechts 12% van de pesters/slachtoffers in de lagere school, waren ook 

pesters/slachtoffers in de secundaire school (Schäfer et al., 2005). Pepler et al. (2008) voerden 

een longitudinaal onderzoek over de periode van 7 jaar. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van 

het onderzoek schommelde tussen 10 en 14 jaar. In dit onderzoek wordt er in tegenstelling tot 

bovenstaand onderzoek een onderscheid gemaakt tussen consistent frequent anderen pesten en 
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consistent matig anderen pesten, daarbovenop wordt er naast zelf- en peerrapportage ook 

gebruik gemaakt van ouderrapportage. Wat in dit onderzoek niet gebeurt, is een opdeling tussen 

de verschillende profielen. Uit de resultaten blijkt dat slechts een kleine groep, namelijk 9,9% 

consistent frequent bleven pesten en 35,1% van de proefpersonen rapporteerden een consistent 

gemiddeld niveau van pesten over de periode van 7 jaar (Pepler et al., 2008). Ook Scholte et al. 

(2007b) gingen in hun onderzoek over de periode van 3 jaar bij kinderen/adolescenten tussen 11 

en 14 jaar na wat de stabiliteit van de pestersrol was. Aan de hand van peerrapportage kwamen 

ze te weten dat 46% van de pesters in de kindertijd, nog steeds pestte in de adolescentie (Scholte 

et al., 2007b). Pellegrini en Long (2002) deden een longitudinaal onderzoek over 3 jaar bij 

kinderen tussen 12 en 14 jaar aan de hand van zelf-, peer- en leerkrachtrapportage aangevuld 

met directe observaties en een ‘pestdagboek’. Ze stelden vast dat pesten stijgt in de overgang 

van de lagere naar de secundaire school (12 tot 13 jaar), dat het pesten daarna terug daalt (13 tot 

14 jaar), maar na deze daling blijft het stabiel tot het einde van hun metingen (Pellegrini & 

Long, 2002). In de onderzoekingen van Pellegrini en Long (2002), Pepler et al. (2008), 

Salmivalli et al. (1998) en Scholte et al. (2007b) werden de pesters/slachtoffers telkens buiten 

beschouwing gelaten. 

 

  Longitudinaal onderzoek op korte termijn (1 jaar) Camodeca et al. (2002) werkten 

met individuele interviews van kinderen en met rapportage van leerkrachten. Ze stelden bij 

lagere schoolkinderen een aanzienlijke stabiliteit van zowel direct als indirect pesten vast. 40% 

van de kinderen die pestten op de leeftijd van 7 jaar, pestten nog steeds op de leeftijd van 8 jaar. 

De correlatie tussen pesten op 7-jarige leeftijd en pesten op 8-jarige leeftijd is .69. Ook bij de 

pesters/slachtoffers is er evidentie voor stabiliteit. 54,5% van de kinderen die op 7-jarige leeftijd 

pester/slachtoffer waren, waren dit nog steeds op de leeftijd van 8 jaar (Camodeca et al., 2002).  

 

Retrospectief onderzoek Chapell et al. (2006) blikten in hun onderzoek tijdens het 

voortgezet onderwijs terug op het pestgedrag van de studenten tijdens de secundaire en de 

lagere school. Via zelfrapportagevragenlijsten werd vastgesteld dat 53,8% van de studenten die 

nu anderen pesten, vroeger ook pestten in de secundaire en lagere school. Wat de sterkte van de 

verbanden betreft, werd een correlatie vastgesteld van .54 tussen pesten in de secundaire school 

en pesten in de lagere school. Tussen pesten in het voortgezet onderwijs en pesten in de 

middelbare school is er een correlatie van .41.  Tevens werd vastgesteld dat ook de rol van 

pester/slachtoffer stabiel is. 41,6% van de personen die deze rol innemen tijdens het voortgezet 

onderwijs, hadden reeds deze rol in de secundaire en lagere school (Chapell et al., 2006). 
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Conclusie met betrekking tot het onderzoek rond pesten en stabiliteit Aangezien de 

onderzoekingen hierboven sterk verschillen qua methodologie, duur, vorm van rapportage, 

leeftijd van proefpersonen,… is het moeilijk om ze te vergelijken, maar dit neemt niet weg dat 

het belangrijk is om er kritisch op te reflecteren. Wanneer het longitudinaal onderzoek op lange 

termijn met elkaar wordt vergeleken valt op dat de stabiliteit van (direct) pesten het sterkst is in 

het onderzoek van Hanish & Guerra (2004). Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat zij 

zich voornamelijk hebben gericht op agressie en dus enkel op het externaliserend gedrag 

(Hanish & Guerra, 2004). Hun resultaten liggen bijgevolg in het verlengde van het algemeen 

onderzoek naar de stabiliteit van agressief gedrag (Broidy et al., 2003). Ook de stabiliteit van de 

pesters/slachtoffers is het hoogst in het onderzoek van Hanish & Guerra (2004). Opvallend daar 

is het geslachtsverschil, de meisjes vertonen een minder stabiele pestersrol dan de jongens. Ook 

andere onderzoekers vinden dat de stabiliteit van de pestersrol veel hoger is bij jongens dan bij 

meisjes (Salmivalli et al., 1998; Scholte et al., 2007b; Sourander, Helstelä, Helenius, & Piha, 

2000). Salmivalli et al. (1998) veronderstellen dat dit misschien het gevolg kan zijn van het feit 

dat agressie bij jongens meer getolereerd wordt dan agressie bij meisjes. Ook het feit dat de 

meeste aandacht van de onderzoekingen nog steeds naar direct pesten gaat en in mindere mate 

naar indirect pesten kan de oorzaak zijn van dat resultaat. Of misschien hangt dit samen met het 

gevoeliger zijn van meisjes voor het verworpen worden door de peergroup (Salmivalli et al., 

1998; Scholte et al., 2007b)? In het onderzoek van Schäfer et al. (2005) wordt er geen stabiliteit 

gevonden bij pesters/slachtoffers. De resultaten uit het onderzoek van Schäfer et al. (2005) en 

Pellegrini en Long (2002) tonen beide een matige stabiliteit van de pestersrol 32% versus 

35,1%. In het onderzoek van Schäfer et al. (2005) wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 

frequent en matig anderen pesten, maar in deze literatuurstudie wordt er vergeleken met de 

matige pesters uit het onderzoek van Pellegrini en Long (2002) omdat dit profiel waarschijnlijk 

het meest vergelijkbaar is met de pesters uit het onderzoek van Schäfer et al. (2005). Het 

onderzoek van Scholte et al. (2007b) met betrekking tot stabiliteit richt zich enkel op 

peernominaties, hier wordt een sterke stabiliteit vastgesteld. Ook in het onderzoek van 

Salmivalli et al. (1998) wordt een hogere stabiliteit bekomen aan de hand van peerraportage in 

vergelijking met zelfrapportage. Dit is te wijten aan het feit dat peers elkaar voornamelijk 

evalueren op basis van ‘groepsreputatie’ in plaats van op gedrag als zodanig (Salmivalli et al., 

1998). In vergelijking met het longitudinaal onderzoek op lange termijn, vertoont het 

longitudinaal onderzoek op korte termijn een sterke stabiliteit voor zowel pesters als 

pesters/slachtoffers (Camodeca et al., 2002). Dit resultaat is waarschijnlijk te wijten aan een 

artefact van de gebruikte methodologie. Het is namelijk meer waarschijnlijk dat een pester en/of 

slachtoffer het daaropvolgende jaar nog steeds pester en/of slachtoffer is, dan dat hij dat zeven 
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jaar later nog is. Ook het retrospectief onderzoek geeft een sterke stabiliteit aan van zowel de 

pesters- als de pesters/slachtoffersrol. Het retrospectief onderzoek heeft minder 

overtuigingskracht aangezien mensen door zowel interne als externe factoren kunnen worden 

beïnvloed wanneer ze terugblikken op gebeurtenissen. Toch blijkt dat bepaalde specifieke 

zaken, zoals ‘pesten’ hier, relatief accuraat kunnen worden weergegeven (Chapell et al., 2006). 

Uit het bovenstaande kan met enige voorzichtigheid worden besloten dat de rol van pester een 

matige stabiliteit vertoont. Deze stabiliteit wordt zowel gezien in de lagere (32%) als in de 

secundaire school (35,1%) (Schäfer et al., 2005; Pellegrini & Long, 2002). De rol van 

pester/slachtoffer werd in bovenstaand onderzoek weinig onderscheiden van de andere 

profielen, maar er wordt aangenomen dat deze rol niet stabiel is, of in ieder geval minder stabiel 

dan de pestersrol (Hanish & Guerra, 2004; Schäfer et al., 2005). 

Het is belangrijk om na te gaan welke zaken een eventuele invloed hebben op de 

stabiliteit van de pestersrol.  Zou dit iets te maken hebben met de sociale context of is er bij de 

pester een bepaald ‘streven naar dominantie en status’ die misschien stabiel is over de leeftijd 

heen (Schäfer et al., 2005)?  

 

 

Distale factoren die een invloed hebben op de stabiliteit van pesten 

In studies die de ontwikkelingspaden van pesten bestuderen, erkent men het feit dat 

deze paden zowel vorm krijgen door interacties in de sociale context als door individuele 

karakteristieken (Pepler et al., 2008). Ook Schäfer et al. (2005) benadrukken het belang van 

eventuele moderatoren bij de stabiliteit van pesten. Achtereenvolgens zullen de sociale context 

en persoonlijkheidsfactoren worden besproken. 

 

 Sociale context Aangezien pesten een vorm is van interpersoonlijke agressie, is het 

belangrijk om ook de invloed van de sociale context op de stabiliteit na te gaan (Pepler et al., 

2008). Houbre et al. (2006) hebben het in hun onderzoek over het begrip ‘wederkerige 

interactie’. Dit kan ervoor zorgen dat bepaald gedrag niet verandert. Een persoon die agressief 

gedrag stelt, zoekt een omgeving die deze stijl bekrachtigt. Het lijkt erop dat de context in de 

lagere school de pester niet aanmoedigt tot stabiel gedrag, terwijl de context van de secundaire 

school dit wel doet (Houbre et al., 2006). Deze resultaten zijn licht merkbaar in de hierboven 

beschreven onderzoekingen. In de secundaire school is er een stabiliteit van 35,1% versus een 

stabiliteit van 32% in de lagere school. Misschien is het ‘verworpen worden door de peergroup’ 

in dit opzicht een belangrijke moderator (Schäfer et al., 2005)? Het blijkt dat de pesters in de 

lagere school meer verworpen worden dan slachtoffers. De klasgenoten gaan niet akkoord met 
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het agressief gedrag van de pesters (Schäfer et al., 2005). Toch gaan zowel de ‘niet 

aanmoedigende context’ als ‘het meer verworpen worden’ in tegen de matige stabiliteit van de 

pestersrol, die wordt gevonden tijdens de lagere schoolperiode. Misschien heeft de 

‘peerhiërarchie’, die kan aanwezig zijn in het lager onderwijs, een belangrijke modererende 

functie met betrekking tot stabiliteit (Schäfer et al., 2005)? Dit blijkt niet zo te zijn, aangezien 

tijdens de lagere schoolperiode het relatieve risico om te blijven pesten even hoog is in klassen 

met een hoge als in klassen met een lage mate van hiërarchie. Tijdens het secundair onderwijs 

daarentegen worden slachtoffers meer verworpen dan pesters. Er wordt verondersteld dat 

pesters meer beloond worden voor hun gedrag dan dat ze ervoor gestraft worden (Schäfer et al., 

2005). Hier is de gevonden matige stabiliteit dus meer te verantwoorden. Aangezien tijdens de 

lagere schoolperiode het ‘verworpen worden door de peergroup’ en de ‘peerhiërarchie’ geen of 

weinig invloed heeft op de stabiliteit van pesten, moet er dus iets anders zijn wat de pesters 

drijft. Misschien hebben specifieke persoonlijkheidskenmerken een invloed op de stabiliteit 

(Schäfer et al., 2005)? 

 

 Persoonlijkheidskenmerken Scholte et al. (2007b) gingen in hun longitudinale studie 

op lange termijn (2 jaar en meer) bij 11 tot 14-jarigen, de samenhang tussen stabiliteit bij pesten 

en persoonlijkheidskenmerken na. Er werden drie soorten pesters onderscheiden, namelijk 

pesters in de kindertijd, pesters in de adolescentie en stabiele pesters. Deze groepen werden 

vergeleken met kinderen/adolescenten die nog nooit betrokken waren bij pesten. Het blijkt dat 

stabiele pesters meer afwijkend gedrag vertonen, vergeleken met pesters die enkel in de 

kindertijd actief zijn. Stabiele pesters worden meer verworpen door hun klasgenoten en ze 

worden door hen als agressief en zelfzeker beschreven. Zelf geven ze aan dat ze vaak conflicten 

hebben met autoriteitspersonen en daarenboven zijn ze vaak betrokken bij openlijke 

delinquentie. Er is ook een verschil tussen stabiele pesters en pesters die enkel in de 

adolescentie actief zijn. Deze laatste tonen een minder negatief gedragspatroon dan de stabiele 

pesters. De pesters die enkel in de adolescentie actief zijn, zijn minder agressief, meer 

teruggetrokken en minder betrokken bij openlijke delinquentie en pesten, dan de stabiele pesters 

(Scholte et al., 2007b). Ook specifieke persoonlijkheidstrekken zijn relevant in deze context. 

Tani, Greenman, Schneider & Fregoso (2003) gaan ervan uit dat de persoonlijkheid een invloed 

heeft op het pestgedrag van kinderen. Uit cross-sectioneel onderzoek bij kinderen van 8 tot 10 

jaar blijkt dat pesters laag scoren op welwillendheid. Men denkt dat dit een preoccupatie 

inhoudt met eigen doelen en interesses en het weinig oog hebben voor het lijden van andere 

mensen (Tani et al., 2003). Dit sluit aan bij Schäfer et al. (2005) die veronderstellen dat de 

stabiliteit van de pestersrol voornamelijk wordt bepaald door ‘het streven naar dominantie en 
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status’ van de pester. Pesters scoren ook hoger op de dimensie extraversie (Tani et al., 2003; 

Wolke, Woods, Bloomfield, & Karstadt, 2001). Wat volgens Costa en McCrae, zoals 

gerefereerd in Tani et al. (2003) wijst op het zich goed kunnen handhaven in sociale situaties. 

Dit gaat in tegen wat we van pesters zouden verwachten. Op die persoonlijkheidsfactoren wordt, 

in functie van het antisociaal profiel, dieper ingegaan in hoofdstuk 2. 

 

Bedenkingen bij de distale factoren Salmivalli et al. (1998) merken hier op dat bij 

jongens misschien de ‘macht, dominantie en status’ belangrijk zijn en bij meisjes de ‘sociale 

relaties’. Dit kan toekomstig onderzoek eventueel uitwijzen. Pepler et al. (2008) zien pesten als 

een relationeel probleem. Ze denken dat kinderen die frequent pesten over een langere periode, 

leren hoe ze macht en agressie kunnen gebruiken om anderen te controleren en verdriet te doen. 

Op deze manier ontwikkelen ze een interactiestijl die blijft voortduren in de adolescentie en in 

de volwassenheid (Pepler et al., 2008). Ook Scholte et al. (2007b) wijzen erop dat het van belang 

is kinderen die anderen over de leeftijd heen pesten te onderscheiden van kinderen die slechts 

tijdelijk pesten. Effectieve vroege interventie zou erop moeten gericht zijn om de ontwikkeling 

van een omgangsstijl, waarin macht en agressie gebruikt worden, tegen te gaan. Dit heeft 

onvermijdelijk negatieve invloeden op de relaties die deze kinderen/adolescenten opbouwen 

(Pepler et al., 2008).  

 

Conclusie met betrekking tot de distale factoren die een invloed hebben op de 

stabiliteit van pesten De stabiliteit van de pestersrol tijdens de lagere school kan niet verklaard 

worden door de ‘sociale context’ en ook niet door ‘peerhiërarchie’. Tijdens de secundaire school 

daarentegen wordt de pester meer beloond voor zijn gedrag, dan dat hij ervoor gestraft wordt 

(Schäfer et al., 2005). Zowel tijdens de lagere als de secundaire school blijken 

persoonlijkheidsfactoren een rol te spelen met betrekking tot de stabiliteit (Scholte et al. 2007b; 

Tani et al., 2003). Samengevat kan worden gezegd dat stabiele pesters een meer negatief 

gedragspatroon hebben, minder welwillend zijn, meer streven naar status en dominantie en 

tenslotte meer extravert zijn dan kinderen/adolescenten die niet betrokken zijn bij pesten 

(Schäfer et al., 2005; Scholte et al. 2007b; Tani et al., 2003).  

 

 

Algemene conclusie  

Het blijkt dat de pestersrol matig stabiel is (Pellegrini & Long, 2002; Schäfer et al., 

2005). Daarenboven blijkt deze rol meer stabiel te zijn bij jongens dan bij meisjes (Salmivalli et 

al., 1998; Scholte et al., 2007b; Sourander et al., 2000). Bij de pesters/slachtoffers wordt geen 
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stabiliteit vastgesteld, maar deze groep werd ook weinig bestudeerd, dus kunnen er geen 

eenduidige conclusies worden getrokken. De stabiliteit van de pestersrol wordt zowel 

gemodereerd door persoonlijkheidsfactoren (voornamelijk in de lagere school) als door de 

sociale context (voornamelijk in de secundaire school) (Schäfer et al., 2005).  

Naast deze inzichten, is het belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te scheppen 

van de problemen waarmee pesters en pesters/slachtoffers te kampen hebben. Daarom wordt er 

in het volgende hoofdstuk op zoek gegaan naar de eventuele co-morbiditeit. Daarbij wordt – 

gezien de matig stabiele pestersrol – nagegaan of er bij pesters sprake is van een onderliggend 

antisociaal profiel. 

 

 

Hoofdstuk 2: Co-morbiditeit bij pesten en antisociaal profiel 

 

 In het vorige hoofdstuk werd een matige stabiliteit van de pestersrol aangetoond, toch is 

het niet helemaal duidelijk waar deze stabiliteit afkomstig van is. Er werd gesuggereerd dat 

persoonlijke factoren instaan voor deze stabiliteit (Schäfer et al., 2005; Scholte et al., 2007b; 

Tani et al., 2003). Het is belangrijk om dit nader te bestuderen. Is er bij deze kinderen en 

adolescenten sprake van co-morbide problemen die de stabiliteit van de pestersrol in de hand 

werken? In navolging van Craig (1998), Kaltiala-Heino et al., 1999, 2000, Klomek et al. (2007), 

Kokkinos en Panayiotou (2004) en Kumpulainen en Räsänen (2000) wordt voornamelijk co-

morbiditeit met depressie, angst, psychosomatische problemen, suïcide, gedragsproblemen en 

middelenmisbruik onderscheiden. De co-morbiditeit in de lagere en secundaire school wordt 

apart besproken om het onderscheid te kunnen maken tussen homo- en/of heterotypische 

continuïteit (Angold, Costello, & Erkanli, 1999). Daarnaast wordt aan de hand van de 

diagnostische criteria voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis uit de DSM-VI-TR (2002), 

aangevuld met neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek ter zake, nagegaan of pesten 

op zich een onderdeel vormt van het antisociaal profiel.  

 

 

Algemene co-morbiditeit bij kinderen en adolescenten 

 Vooraleer dit hoofdstuk te starten is het belangrijk om even stil te staan bij het begrip 

co-morbiditeit, meer specifiek bij de co-morbiditeit bij kinderen en adolescenten. De co-

morbiditeit is het samen voorkomen van verschillende stoornissen bij éénzelfde persoon. 

Aanvankelijk werd co-morbiditeit gezien als een teken van het mislukken van het categorisch 

diagnostisch systeem om één bepaald ziektebeeld te beschrijven en/of het niet (h)erkennen van 
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co-variatie tussen verschillende ziektebeelden. Een 10-tal jaar terug werd de studie van co-

morbiditeit een belangrijke taak op zich. De co-morbiditeit wordt sindsdien gezien als iets wat 

informatie kan opleveren over de algemene ontwikkeling van psychopathologie (Angold et al., 

1999). Op deze manier zal het ook in dit hoofdstuk worden bekeken. De co-morbiditeit bij 

pesten wordt bestudeerd om na te gaan met welke problemen pesters te kampen hebben in het 

heden. Daarnaast wordt ook nagegaan of pesten eventueel deel uitmaakt van een meer algemene 

psychopathologie (wat op het einde van dit hoofdstuk als antisociaal profiel zal worden 

benoemd) die misschien mede een invloed uitoefent op de stabiliteit van pesten over de leeftijd 

heen. In deze context is het ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen co-morbiditeit 

in de lagere en in de secundaire school. Enkel door dit onderscheid te maken, kan nagegaan 

worden of er sprake is van homo- of heterotypische continuïteit. Het eerste verwijst naar de 

continuïteit van een bepaalde stoornis over de tijd. Heterotypische continuïteit daarentegen 

verwijst naar de continuïteit van een stoornis die zich op verschillende manieren manifesteert 

over de tijd heen (Angold et al., 1999). Daarnaast kan er een onderscheid worden gemaakt 

tussen homo- en heterotypische co-morbiditeit. Bij homotypische co-morbiditeit wordt er 

binnen dezelfde cluster van stoornissen gebleven. Bij depressie wordt bijvoorbeeld op zoek 

gegaan naar co-morbide internaliserende problemen, bij gedragsproblemen wordt bijvoorbeeld 

op zoek gegaan naar co-morbide externaliserende problemen. Bij heterotypische co-morbiditeit 

wordt zowel op zoek gegaan naar co-morbide internaliserende als co-morbide externaliserende 

problemen (Angold, 1999).  

  Een eerste opmerking hierbij is dat er weinig onderzoek (zowel longitudinaal als cross-

sectioneel) voorhanden is die zich richt op de co-morbide problemen van de pester en de 

pester/slachtoffer. Het merendeel van het onderzoek richt zich op de co-morbide problemen van 

het slachtoffer. In deze literatuurstudie wordt er een overzicht gegeven van het relevante 

wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de co-morbide problemen van de pester en de 

pester/slachtoffer, opgedeeld in de lagere en secundaire school. Om het onderzoek met elkaar te 

kunnen vergelijken, worden zoveel mogelijk percentages en odds ratio’s weergegeven. Bij de 

percentages kan worden vergeleken hoeveel procent van een bepaalde steekproef te kampen 

heeft met een co-morbide probleem. Met de odds ratio’s daarentegen worden de 

kansverhoudingen van de bestudeerde groep ten opzichte van de controlegroep weergegeven. 

Voor de interpretatie wordt de volgende regel gebruikt: wanneer de odds ratio significant groter 

is dan één, wijst dit op het feit dat de bestudeerde groep meer risico loopt op co-morbide 

problemen ten opzichte van de controlegroep. Wanneer de odds ratio significant kleiner is dan 

één, loopt de bestudeerde groep minder risico dan de controle groep op co-morbiditeit. Wanneer 

de odds ratio daarentegen niet significant verschilt van één, dan wordt ervan uit gegaan dat 
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zowel de kans op co-morbide problemen voor de bestudeerde als de controle groep niet van 

elkaar verschilt. In de hieropvolgende bespreking worden telkens de adjusted odds ratio’s 

weergegeven in plaats van de ruwe odds ratio’s, aangezien de adjusted odds ratio’s controleren 

voor bepaalde beïnvloedende factoren, deze factoren worden ook telkens specifiek weergegeven 

(Moore & McCabe, 2007). 

 

 

Co-morbiditeit bij lagere school kinderen 

 Pesten en depressie Kumpulainen, Räsänen en Henttonen (1999) deden een 

longitudinaal onderzoek op lange termijn (2 jaar en meer) waarbij ze de psychische problemen 

bij kinderen op twee meetmomenten nagingen aan de hand van zelf-, ouder- en 

leerkrachtrapportage. De metingen gebeurden op 8 en 12-jarige leeftijd. Het blijkt dat 

pesters/slachtoffers op de leeftijd van 8 jaar het meest psychische problemen vertonen. Ze 

scoren ook het hoogst op de Childen’s depression Scale (CDI). 32,6% van de 

pesters/slachtoffers behalen klinische scores, vergeleken met 9,3% van de pesters en 7% van de 

neutralen. Opmerkelijk in deze studie is dat de depressieve symptomen bij pesters/slachtoffers 

verminderd zijn op de leeftijd van 12 jaar. Op dit tweede meetmoment vertoont slechts 8,5% 

van de pesters/slachtoffers klinische scores op de CDI, vergeleken met 19% van de pesters en 

7,1% van de neutralen. Opvallend hier is ook de stijging van het aantal depressies bij pesters 

over de leeftijd heen, namelijk van 9,3% op 8-jarige leeftijd, naar 19% op 12-jarige leeftijd 

(Kumpulainen et al., 1999).  

 In het cross-sectioneel onderzoek van Kumpulainen et al. (1998) aan de hand van 

zelfrapportage vragenlijsten bij kinderen van 7 tot 11 jaar werden er geen internaliserende 

problemen vastgesteld bij pesters. De pesters/slachtoffers daarentegen vertoonden de meeste 

psychische problemen. Bij pesters/slachtoffers werden zowel bij meisjes als jongens meer 

‘gevoelens van waardeloosheid’ gerapporteerd in vergelijking met pesters, slachtoffers en 

neutralen. De ‘negatieve stemming’ was het grootst bij meisjes die de pester/slachtofferrol 

innamen (Kumpulainen et al., 1998). Ook Fekkes et al. (2004) deden een cross-sectioneel 

onderzoek. Zij gebruikten zelfrapportage vragenlijsten bij kinderen tussen 9 en 12 jaar. Daaruit 

blijkt dat matige en ernstige depressie evenveel voorkomt bij pesters als bij neutralen, in beide 

groepen hebben 16% van de kinderen te kampen met een co-morbide depressie. Hier is de odds 

ratio niet significant verschillend van één, ook daaruit blijkt dat beide groepen evenveel risico 

lopen op een co-morbide depressie. 48,1% van de pesters/slachtoffers daarentegen hebben een 

co-morbide matige depressie in vergelijking met 16% van de neutralen. 11,5% van de 

pesters/slachtoffers hebben een co-morbide ernstige depressie in vergelijking met 2,4% van de 
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neutrale kinderen. Uit de odds ratio’s gecontroleerd voor geslacht blijkt dat pesters/slachtoffers 

significant meer risico lopen op co-morbide matige depressie in vergelijking met de neutrale 

kinderen. De kansverhouding is 5,96 keer deze van de neutrale kinderen. Pesters/slachtoffers 

lopen ook meer risico op co-morbide ernstige depressie. De kansverhouding is 5,73 keer deze 

van de neutrale kinderen. In bovenstaande onderzoekingen werd er geen onderscheid gemaakt 

tussen direct en indirect pesten, in het onderstaand onderzoek gebeurt dit wel. Daarbovenop 

worden (net zoals bij Kumpulainen et al., 1998, 1999) de psychische problemen afzonderlijk 

besproken voor meisjes en jongens. Een nadeel hier is dat de pesters/slachtoffers niet als apart 

profiel worden onderscheiden. Uit het cross-sectioneel onderzoek uit Nederland van van der 

Wal, de Wit en Hirasing (2003) worden aan de hand van zelfrapportage vragenlijsten bij 

kinderen tussen 9 en 13 jaar wel significant verschillende resultaten gevonden tussen kinderen 

die pesten en neutralen, dit in tegenstelling tot de onderzoekingen van Fekkes et al. (2004) en 

Kumpulainen et al. (1998). Uit de odds ratio’s gecontroleerd voor sociodemografische factoren 

en direct en indirect pesten, blijkt dat zowel jongens als meisjes die direct pesten meer risico 

lopen op co-morbide depressie dan neutralen. Wat het indirect pesten betreft, lopen enkel 

jongens meer kans op co-morbide depressie. De odds ratio’s worden achtereenvolgens 

weergegeven voor jongens die frequent direct pesten, soms direct pesten, frequent indirect 

pesten en soms indirect pesten, namelijk 1,17; 1,07; 1,25 en 1,01, respectievelijk. Hierna volgen 

de odds ratio’s voor meisjes die frequent direct pesten, soms direct pesten, frequent indirect 

pesten en soms indirect pesten, namelijk 1,25; 1,12; 0,75 en 0,98, respectievelijk. Het feit dat 

meisjes die indirect pesten evenveel risico lopen op co-morbide depressie als neutralen heeft 

misschien te maken met het feit dat dit gedrag bij hen als meer normatief wordt beschouwd dan 

direct pesten (van der Wal et al., 2003). Enkel in het onderzoek van van der Wal et al. (2003) 

wordt meer co-morbide depressie vastgesteld bij pesters dan bij neutralen. Dit is 

hoogstwaarschijnlijk een gevolg van het feit dat er in dit onderzoek geen apart 

pesters/slachtoffers profiel werd onderscheiden. Waarschijnlijk zaten er in de ‘pestersgroep’ ook 

een paar enkelingen die zowel pester als slachtoffer waren, wat een vertekend beeld kan geven 

van de resultaten. 

 

 Pesten en angst In het cross-sectioneel onderzoek van Craig (1998) aan de hand van 

zelfrapportage vragenlijsten bij kinderen/adolescenten tussen 11 en 14 jaar werd er geen hogere 

mate van angst aangetroffen bij pesters in vergelijking met andere profielen. De 

pesters/slachtoffers daarentegen vertonen een hoge mate van sociale angst vergeleken met 

pesters, slachtoffers en neutralen (Craig, 1998).  
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 Pesten en psychosomatische problemen Wolke et al. (2001) deden een cross-

sectioneel onderzoek omtrent psychosomatische problemen bij kinderen van 6 tot 9 jaar. Pesters 

hebben het minst last van psychosomatische problemen vergeleken met pesters/slachtoffers, 

slachtoffers en neutralen. Wolke et al. (2001) wijzen, net zoals Schäfer et al. (2005) in 

hoofdstuk 1, op het feit dat pesters zich in een conditie bevinden die hen toelaat om dominant te 

zijn in peerrelaties. Uit de odds ratio’s gecontroleerd voor geslacht, leeftijd en etnische 

minderheid blijkt dat zowel directe als indirecte pesters/slachtoffers meer last hebben van 

psychosomatische problemen in vergelijking met neutralen. Wat direct pesten betreft, is de 

kansverhouding 1,55 keer deze van neutralen. Wat indirect pesten betreft, is de kansverhouding 

1,26 keer deze van neutralen (Wolke et al., 2001). Ook Fekkes et al. (2004) tonen aan dat de 

psychosomatische problemen bij pesters in grote lijnen overeen komen met deze van neutralen. 

De odds ratio’s gecontroleerd voor geslacht, wijzen op een significant verschil met betrekking 

tot hoofdpijn en enuresis in vergelijking met neutralen. De kansverhouding met betrekking tot 

hoofdpijn is 2,22 keer deze van neutralen. 12,8% van de pesters geeft aan regelmatig hoofdpijn 

te hebben in vergelijking met 6,1% van de neutralen. De kansverhouding met betrekking tot 

bedwateren is 1,55 keer deze van neutralen. 6,3% van de pesters geeft aan regelmatig te 

bedwateren in vergelijking met 2,2% van de neutralen. Dat de psychosomatische problemen bij 

pesters vergelijkbaar zijn met deze van neutralen, heeft misschien te maken met het feit dat 

pesten op die leeftijd vaak nog gezien wordt als een gangbaar gedrag. Bij pesters/slachtoffers 

daarentegen worden er heel wat meer psychosomatische problemen vastgesteld. 

Pesters/slachtoffers hebben meer last van buikpijn, zich gespannen voelen, zich moe voelen, 

zich lusteloos voelen en bedwateren dan neutralen. Deze psychosomatische problemen hangen 

hoogstwaarschijnlijk samen met stress en/of de ervaren anticiperende angst op het gepest 

worden (Craig, 1998; Fekkes et al., 2004).  

 

Pesten en suïcide Er is weinig onderzoek met betrekking tot pesten en suïcide bij 

kinderen. van der Wal et al. (2003) tonen in hun cross-sectioneel onderzoek aan dat zowel 

jongens als meisjes die frequent en/of soms direct en/of indirect pesten meer suïcidegedachten 

hebben vergeleken met de neutralen. Hierna volgen de odds ratio’s voor jongens die frequent 

direct pesten, soms direct pesten, frequent indirect pesten en soms indirect pesten, namelijk 

2,34; 1,70; 1,14 en 1,14, respectievelijk. Voor de meisjes zijn de odds ratio’s gelijk aan 2,66; 

1,48; 1,05 en 1,03, respectievelijk. Er wordt gezien dat bij direct pesten de frequentie een 

belangrijke beïnvloedende factor is, bij indirect pesten speelt de frequentie een minder grote rol 

(van der Wal et al., 2003).  
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  Pesten en gedragsproblemen Als eerste wordt ingegaan op het longitudinaal onderzoek 

van Kumpulainen et al. (1999). Het blijkt dat kinderen van 8 jaar die pester/slachtoffer zijn, het 

meest gedragsproblemen vertonen zowel op basis van ouder- als leerkrachtrapportage, 

vergeleken met de andere profielen. 38,4% en 46,5% van de pesters/slachtoffers vergeleken met 

pesters 23,1% en 25,9%, vergeleken met neutralen 7,5% en 7,1% (hier wordt telkens het 

percentage gegeven, verkregen door ouder- versus leerkrachtrapportage). Het valt wel op dat de 

gedragsproblemen 2 jaar later heel wat minder zijn bij de pesters/slachtoffers, namelijk 15% en 

16%. De pesters daarentegen vertonen zowel op 8 als 12-jarige leeftijd evenveel 

gedragsproblemen, 23,1% op 8-jarige leeftijd vergeleken met 24% op 12-jarige leeftijd (zowel 

door ouder- als leerkrachtrapportage) (Kumpulainen et al., 1999). 

 Wolke et al. (2000) deden een cross-sectioneel onderzoek bij iets jongere kinderen, namelijk 

bij kinderen tussen 6 en 9 jaar. In tegenstelling tot bovenstaand onderzoek gingen ze na wat het 

specifiek verband is tussen direct en/of indirect pesten en gedragsproblemen. Directe 

pesters/slachtoffers hebben het meest gedragsstoornissen (24,6%) vergeleken met pesters 

(18,6%) en neutralen (7,2%). De directe pesters vertonen het meest hyperactiviteit  (29%) in 

vergelijking met pesters/slachtoffers (22,8%) en neutralen (9,3%). Opmerkelijk hier is dat de 

relationele pesters het minst verstoord gedrag vertonen in vergelijking met de andere profielen 

(Wolke et al., 2000). In het onderzoek van Kumpulainen et al. (1998) vertonen de 

pesters/slachtoffers zowel meer externaliserende problemen als hyperactiviteit in vergelijking 

met pesters, slachtoffers en neutralen. Dit is in tegenstelling tot het onderzoek van Wolke et al. 

(2000) die aangeeft dat de pesters het meest hyperactiviteit vertonen. In het onderzoek van van 

der Wal et al. (2003) worden pesters/slachtoffers niet als apart profiel onderscheiden. Het blijkt 

dat delinquent gedrag meer voorkomt bij directe pesters dan bij neutralen. 37,7% van de 

jongens en 30,6% van de meisjes die frequent anderen pesten, rapporteren delinquent gedrag 

vergeleken met 4,6% van de neutrale jongens en 3,1% van de neutrale meisjes. Delinquent 

gedrag komt ook meer voor bij indirect pesten. 31,9% van de jongens en 16,2% van de meisjes 

die frequent pesten rapporteren delinquent gedrag in vergelijking met 9,1% en 3% van de 

neutralen (van der Wal et al., 2003).  

 

  Conclusie met betrekking tot co-morbiditeit bij kinderen Over het algemeen wordt de 

meeste co-morbiditeit gezien bij pesters/slachtoffers. Er worden bij hen meer depressies, sociale 

angsten, psychosomatische problemen en gedragsstoornissen vastgesteld dan bij pesters (Craig, 

1998; Fekkes et al., 2004; Kumpulainen et al., 1998; Wolke et al., 2001). Er wordt 

verondersteld dat dit te wijten is aan het feit dat deze groep het meest te kampen heeft met stress 

en geanticipeerde angst op het gepest worden (Craig, 1998; Fekkes et al., 2004). Uit het 
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longitudinaal onderzoek blijkt dat zowel depressieve symptomen als gedragsstoornissen bij de 

pesters/slachtoffers verminderen over de leeftijd heen. Bij pesters daarentegen wordt er een 

stijging van depressieve symptomen gezien en de gedragsstoornissen blijven stabiel over de 

leeftijd heen (Kumpulainen et al., 1999). Op het vlak van hyperactiviteit is er een contradictie 

tussen de onderzoekingen van Kumpulainen et al. (1998) en Wolke et al. (2001), waar de 

eerstgenoemde aangeven dat er meer hyperactiviteit is bij pesters/slachtoffers en de 

laatstgenoemde een hogere mate van hyperactiviteit vinden bij pesters. In deze reeks van 

onderzoekingen krijgt het onderzoek van van der Wal et al. (2003) een aparte bespreking 

aangezien zij het pesters/slachtoffers profiel niet opnamen in hun onderzoek. De cijfers die zij 

bekwamen bij de pesters, kunnen vertekend zijn, aangezien deze groep hoogstwaarschijnlijk 

ook uit enkele pesters/slachtoffers bestond (van der Wal et al., 2003). 

 

 

Co-morbiditeit bij adolescenten 

Pesten en depressie Klomek et al. (2007) zijn in hun longitudinaal onderzoek op lange 

termijn (2 jaar en meer) op zoek gegaan naar het verband tussen pestgedrag en depressie bij 

jongeren tussen 13 en 19 jaar. Zowel de profielen pester als pester/slachtoffer komen aan bod en 

daarbovenop wordt een onderscheid gemaakt tussen de geslachten en tussen jongeren die 

frequent pesten en diegenen die slechts occasioneel pesten. Het blijkt dat zowel pesters als 

pesters/slachtoffers een hoger risico lopen op het ontwikkelen van een depressie dan neutralen. 

Jongeren uit de groep pesters/slachtoffers lopen het grootste risico. 22,6% en 75% van de 

jongens en meisjes die pester/slachtoffer zijn, zijn depressief in vergelijking met 3,6% en 9,1% 

van de jongens en meisjes die niet betrokken zijn bij pesten. Er is sprake van geslachts-

verschillen wat betreft het verband tussen pesten en depressie. Bij meisjes gaat iedere 

betrokkenheid bij pesten samen met hogere risico’s op depressie. Bij jongens hangt deze 

associatie af van het profiel en van de frequentie van pesten. Jongens die frequent anderen 

pesten of pester/slachtoffer zijn, lopen een hoger risico op depressie. Jongens die daarentegen 

slechts occasioneel anderen pesten of pester/slachtoffer zijn, lopen geen groter risico om 

depressief te worden dan jongeren die nooit betrokken zijn bij pesten (Klomek et al., 2007). 

Klomek et al. (2007) geven aan dat er bij pesten sprake kan zijn van een ‘gender paradox’. 

Hiermee wordt bedoeld dat meisjes minder frequent pesten, maar wanneer ze het doen, is er 

sprake van meer ernstige beschadiging dan bij jongens (Klomek et al., 2007).  

Kaltiala-Heino et al. (1999) voerden een cross-sectioneel onderzoek over het verband 

tussen pesten en depressie bij jongeren tussen 14 en 16 jaar. Het percentage depressies bij 

meisjes ligt hoger in het onderzoek van Klomek et al. (2007), dat van jongens ligt hoger in het 
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onderzoek van Kaltiala-Heino et al. (1999). Deze cijfers worden hieronder weergegeven, telkens 

Kaltiala-Heino et al. (1999) versus Klomek et al. (2007). 26% versus 52,1% van de meisjes die 

frequent pesten ontwikkelen een depressie vergeleken met  8% versus 11,3% van diegenen die 

nooit pesten. 13% versus 9,8% van de jongens die frequent pesten ontwikkelen een depressie 

vergeleken met 3% versus 4,8% van diegenen die nooit pesten (Kaltiala-Heino et al., 1999; 

Klomek et al., 2007). Hier kan wel worden opgemerkt dat ook het percentage neutralen met een 

depressie hoger ligt in het onderzoek van Kaltiala-Heino et al. (1999). Ook bij Kaltiala-Heino et 

al. (1999) hebben zowel jongens als meisjes die pesters/slachtoffers zijn het meest kans op een 

depressie vergeleken met de andere profielen. 23% van de jongens die pester/slachtoffer zijn en 

44% van de meisjes die pester/slachtoffer zijn, hebben een depressie vergeleken met 3% en 8% 

van de neutralen (Kaltiala-Heino et al., 1999).  

  

 Pesten en angst Kaltiala-Heino et al. (2000) toonden aan dat de pesters/slachtoffers het 

meest last hebben van angst. 8,7% en 17,6% van de jongens en meisjes vertonen 

angstproblemen vergeleken met 1,4% en 3% van de jongens en meisjes die niet betrokken zijn 

bij pesten. Ook de pesters vertonen meer angst dan de neutralen, maar minder angst dan de 

pesters/slachtoffers. 6% en 10,3% van de jongens en meisjes die pesten vertonen angst 

vergeleken met 1,4% en 3% van de jongens en meisjes die niet betrokken zijn bij pesten 

(Kaltiala-Heino, 2000). 

 

 Pesten en psychosomatische problemen Kaltiala-Heino et al. (2000) stelden in hun 

onderzoek bij 14 tot 16 jarigen vast dat de pesters/slachtoffers het meest psychosomatische 

klachten vertonen. 10,4% en 28,3% van de jongens en meisjes die pester/slachtoffer zijn, 

vertonen psychosomatische problemen, in vergelijking met 1,1% en 4,2% van de jongens en 

meisjes die niet betrokken zijn bij pesten. Meisjes die pesten vertonen ook een groot aantal 

psychosomatische problemen, namelijk 20% in vergelijking met jongens die pesten, namelijk 

4,8%. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat meisjes sowieso meer psychosomatische 

problemen vertonen dan jongens, ook in de neutrale groep (Kaltiala-Heino et al., 2000). 

  

 Pesten en suïcide Wat het verband betreft tussen pesten en zelfmoord werden bij 

Klomek et al. (2007) vergelijkbare resultaten gevonden als bij het verband tussen pesten en 

depressie. Het onderzoek van Klomek et al. (2007) is origineel omdat zij één van de weinigen 

zijn die ook ‘suïcidepogingen’ in rekening brengen naast ‘suïcidegedachten’. Jongeren die 

pesten of pester/slachtoffer zijn, hebben een significant hoger risico op suïcidegedachten en       

–pogingen dan jongeren die niet betrokken zijn bij pesten. De algemene cijfers geven aan dat 
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16,1% en 22,2% van de jongens en meisjes suïcidegedachten hebben, in vergelijking met 1,8% 

en 2,9% van de jongens en meisjes die niet betrokken zijn bij pesten. Het blijkt dat 

pesters/slachtoffers het meest suïcidegedachten hebben. Ook hier worden geslachtsverschillen 

gedetecteerd. Enkel jongens die anderen frequent pesten, lopen een hoger risico op 

suïcidegedachten, maar geen hoger risico op suïcide. Jongens die slechts occasioneel anderen 

pesten, lopen geen hoger risico op suïcidegedachten en –pogingen. Meisjes lopen, 

onafhankelijke van de frequentie van pesten, een hoger risico op suïcidegedachten en –

pogingen, vergeleken met neutralen (Klomek et al., 2007). 

 In hun cross-sectioneel onderzoek stelden Ivarsson, Broberg, Arvidsson, & Gillberg 

(2005) vast dat voornamelijk pesters/slachtoffers (47%) suïcidegedachten rapporteren in 

vergelijking met de pesters (12%) en neutralen (20%). Ook in hun onderzoek werden 

suïcidepogingen bestudeerd. Het blijkt dat de meeste suïcidepogingen gebeuren bij de 

pesters/slachtoffers in vergelijking met de andere profielen. Kaltiala-Heino et al. (1999) vonden 

in hun onderzoek met betrekking tot suïcidegedachten, lagere cijfers bij de mannelijke 

pesters/slachtoffers. 11% van de mannelijke frequente pesters/slachtoffers rapporteren 

suïcidegedachten, vergeleken met 1% van de neutralen. Bij zowel jongens als meisjes die 

frequent anderen pesten als bij vrouwelijke frequente pesters/slachtoffers, heeft 8% 

suïcidegedachten vergeleken met 1% van de neutralen (Kaltiala-Heino et al., 1999).  

 

 Pesten en gedragsproblemen Uit het cross-sectioneel onderzoek van Ivarsson et al. 

(2005) bij jongeren tussen 13 en 16 jaar blijkt dat pesters/slachtoffers hoger scoren op alle 

subschalen van de Youth Self Report (YSR) dan de andere profielen. Pesters vertonen meer 

externaliserende problemen (agressie en delinquentie) vergeleken met neutralen en slachtoffers. 

Wat betreft aandachtsproblemen scoren de pesters hoger dan neutralen (Ivarsson et al., 2005). 

Kokkinos & Panayiotou (2004) voerden een cross-sectioneel onderzoek aan de hand van 

zelfrapportage bij kinderen/adolescenten tussen 12 en 15 jaar. Uit hun onderzoek blijkt dat 

pesters/slachtoffers de meeste psychopathologie vertonen in vergelijking met de andere 

profielen. Pesters en pesters/slachtoffers hebben op hun beurt meer gedragsstoornissen (CD) en 

oppositioneel opstandige stoornissen (ODD) dan slachtoffers en neutralen, dit kan erop wijzen 

dat destructief gedrag indicatief is voor pesten op zich. Via multiple regressieanalyse kwam men 

te weten dat pesten voorspeld wordt door CD, maar niet door ODD. Waarbij CD de meest 

ernstige variant van destructief gedrag is. Daarbovenop werd aangetoond dat pesters CD hebben 

in combinatie met een zelfbeeld die vergelijkbaar is met dat van neutralen. Pesters/slachtoffers 

daarentegen hebben CD in combinatie met een laag zelfbeeld (Kokkinos & Panayiotou, 2004). 
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Pesten en middelenmisbruik Kumpulainen en Räsänen (2000) deden een onderzoek 

aan de hand van zelfrapportage vragenlijsten bij adolescenten tussen 14 en 16 jaar. Daaruit 

blijkt dat zowel jongens als meisjes die pesten meer buitensporig drinken dan de andere 

profielen. 30,5% van de jongens en 35,8% van de meisjes drinkt buitensporig, vergeleken met 

8,8% versus 7,7% van de neutrale jongens en meisjes. Daarenboven is er ook meer sprake van 

middelenmisbruik bij pesters, namelijk 10,8% en 19,5% van de jongens en meisjes die pesten 

vertonen middelenmisbruik vergeleken met 1,5% versus 2,3% van de neutralen (Kumpulainen 

& Räsänen, 2000). Opvallend hier is de hogere mate van alcohol- en middelenmisbruik bij 

meisjes dan bij jongens. Uit recent onderzoek door Merline, Jager & Schulenberg (2008) blijkt 

namelijk dat in de neutrale populatie alcohol- en middelenmisbruik gelijkaardige proporties 

aanneemt bij zowel adolescente meisjes als jongens. 

 

 Conclusie met betrekking tot co-morbiditeit bij adolescenten Wanneer alle 

onderzoekingen worden samengenomen, wordt het meest co-morbiditeit gezien bij de 

pesters/slachtoffers. Zowel longitudinale als cross-sectionele onderzoekingen wijzen in die 

richting. Er is meer sprake van depressie, angst, psychosomatische problemen, suïcide en ODD 

bij pesters/slachtoffers in vergelijking met neutralen en pesters (Ivarsson et al., 2005; Kaltiala-

Heino et al., 1999, 2000; Klomek et al., 2007; Kokkinos & Panayiotou, 2004). 

Middelenmisbruik en CD komt het meest frequent voor bij pesters in vergelijking met 

pesters/slachtoffers en neutralen. Daarnaast hebben pesters ook te kampen met co-morbide 

depressie, weliswaar in mindere mate dan de pesters/slachtoffers (Klomek et al., 2007; 

Kokkinos & Panayiotou, 2004; Kumpulainen & Räsänen, 2000). In tegenstelling tot wat cross-

sectioneel onderzoek bij kinderen aanwees met betrekking tot co-morbide depressie bij pesters, 

blijkt er in de adolescentie wel sprake te zijn van co-morbide depressie bij pesters (Klomek et 

al., 2007). Dit ligt misschien in het verlengde van wat Kumpulainen en Räsänen (2000) in hun 

longitudinaal onderzoek aantoonden, namelijk dat co-morbide depressie bij pesters stijgt over 

de leeftijd heen. Ook de frequentie en het geslacht hebben een belangrijke invloed op co-

morbiditeit. Hoe frequenter men betrokken is bij pesten en/of men is van het vrouwelijke 

geslacht, hoe groter de kans op co-morbiditeit (Klomek et al., 2007). 

 

  Conclusie met betrekking tot co-morbiditeit  Bij pesten is er duidelijk sprake van 

heterotypische co-morbiditeit. Er zijn zowel internaliserende als externaliserende co-morbide 

problemen bij zowel pesters als pesters/slachtoffers (Angold, 1999). Aan de hand van het 

longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek hierboven besproken, wordt aangetoond dat zowel 

pesters, maar voornamelijk pesters/slachtoffers, te kampen hebben met heel wat co-morbide 
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problemen. Uit de bovenstaande onderzoekingen kunnen geen eenduidige antwoorden worden 

gegeven op de vraag of er sprake is van homo- of heterotypische continuïteit, wegens het gebrek 

aan longitudinale studies. De continuïteit bekijken over de verschillende cross-sectionele studies 

en leeftijdsgroepen heen, zou vertekende resultaten geven. Om op deze vraag te kunnen 

antwoorden, is het namelijk noodzakelijk om dezelfde steekproeven op te volgen (Kraemer, 

Yesavage, Taylor & Kupfer, 2000). In het longitudinaal onderzoek van Kumpulainen en 

Räsänen (2000) wordt gevonden dat pesters/slachtoffers minder co-morbide problemen 

vertonen over de leeftijd heen. Bij pesters daarentegen wordt er een stabiliteit en in bepaalde 

gevallen zelfs een stijging vastgesteld, wat de co-morbiditeit betreft. Dit kan misschien in 

verband worden gebracht met de gevonden resultaten in hoofdstuk 1, namelijk dat de pestersrol 

matig stabiel is en de pesters/slachtoffersrol minder stabiel. Toch is er, als we deze 

gedachtegang volgen, ook een onverwachte bevinding. In hoofdstuk 1 vonden we namelijk dat 

de pestersrol voornamelijk stabiel is bij jongens, maar in hoofdstuk 2 vinden we dat 

voornamelijk meisjes co-morbide problemen hebben. Het is dus interessant om te destilleren 

welke specifieke co-morbide problemen eventueel zorgen voor die stabiliteit. We kunnen ons de 

vraag stellen of er bij pesters misschien sprake is van een antisociaal profiel én of er daar een 

verschil wordt gezien tussen jongens en meisjes (Broidy et al., 2003)? Dit wordt in het volgende 

deel van dit hoofdstuk nagegaan. 

 

 

Pesten en antisociaal profiel 

 In de studies omtrent het antisociaal profiel gaat het voornamelijk over het direct pesten, 

namelijk de fysieke agressie (het externaliserend gedrag). De link tussen fysieke agressie in de 

kindertijd en geweldsdelicten in de volwassenheid, vormt een centraal concept binnen de 

ontwikkelingstheorie en binnen het onderzoek rond geweld. Toch blijft het onduidelijk of direct 

pesten nu een uiting is van een algemene antisociale tendens of, omgekeerd, of de ontwikkeling 

van geweldsdelicten uniek is en daardoor theoretisch en empirisch te onderscheiden van ander 

antisociaal gedrag (Broidy et al., 2003). In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de eerst 

genoemde hypothese om dan in het volgende hoofdstuk te kunnen ingaan op het verband tussen 

pesten en latere geweldsdelicten. 

Olweus, zoals gerefereerd in Craig (1998) gaf aan dat pesters een antisociale 

persoonlijkheid hebben. Hij toonde aan dat ze weinig schuld of angst voelen voor wat ze hun 

slachtoffers aandoen (Craig, 1998). Scholte et al. (2007b) gaan in tegen dat oorspronkelijke idee 

van Olweus, wat zegt dat pesters een stabiel, agressief en antisociaal persoonlijkheidspatroon 

hebben. Olweus, zoals gerefereerd in Scholte et al. (2007b) zei dat pesters voorbeschikt zijn 
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voor sociale onaangepastheid en delinquentie in de adolescentie. Dat idee komt volgens Scholte 

et al. (2007b) enkel overeen met wat er wordt gezien bij stabiele pesters. Het blijkt dat niet-

stabiele pesters weinig verschillen van kinderen die nooit betrokken zijn geweest bij pesten. Het 

is interessant om hierbij het verband tussen pesten en blootstelling aan geweld te vergelijken 

tussen de stabiele en de niet-stabiele pesters. Bij de stabiele pesters blijft de correlatie tussen 

pesten en blootstelling aan geweld gelijk aan .34 over de tijd heen. Bij niet-stabiele pesters 

wordt er een minder sterk verband waargenomen over de tijd heen, de correlatie gaat van .40 

naar .24 (Hanish & Guerra, 2004).  Van Lier, Wanner & Vitaro (2007) wijzen erop dat kinderen 

die antisociaal gedrag stellen, vaak hun hele leven dit pad blijven bewandelen. Wanneer dit 

antisociaal gedrag daarentegen pas start in de adolescentie, wordt dit als meer normatief gezien 

en is het volgens hen meestal tijdelijk (Van Lier et al., 2007). Hier krijgen we dus zowel te 

maken met een onderscheid tussen stabiele en niet-stabiele pesters als met een onderscheid 

tussen vroege en late starters. Wanneer de gedachtegang van hiervoor wordt hernomen, kunnen 

de pesters/slachtoffers misschien worden ondergebracht bij de niet-stabiele, late starters en de 

pesters bij de stabiele, vroege starters. Daar zou toekomstig onderzoek meer duidelijkheid 

kunnen over geven. 

In de DSM-IV-TR (2002) wordt er pas vanaf de leeftijd van 18 jaar gesproken over een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis, maar er zijn een aantal kenmerken die reeds vanaf de 

kindertijd (gedragsstoornis) en de adolescentie (schending van de rechten van anderen) kunnen 

aanwezig zijn, die wijzen op een antisociaal profiel (DSM-IV-TR, 2002). Hieronder zullen de 

DSM-IV-TR (2002) criteria voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis overlopen worden. 

Aan de hand daarvan zal het antisociaal profiel bij kinderen en adolescenten worden opgesteld 

en er zal worden nagegaan of pesten daar al dan niet een onderdeel van vormt. 

 

DSM-IV-TR (2002) definitie van antisociale persoonlijkheidsstoornis In de DSM-

IV-TR (2002) wordt beschreven dat mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis niet in 

staat zijn zich te conformeren aan de maatschappelijke norm, oneerlijk zijn, impulsief zijn, 

prikkelbaar en agressief zijn, roekeloos en onverschillig zijn, onverantwoordelijk zijn, geen 

gevoelens van spijt tonen, aanwijzingen vertoonden van de gedragsstoornis voor het 15de 

levensjaar en dit alles komt niet voor in het beloop van schizofrenie of manische episodes. Uit 

deze zaken zal het antisociaal profiel bij kinderen en adolescenten worden afgeleid, aan de hand 

van eventuele onderliggende gemeenschappelijke factoren. 

 

 Neuropsychologische- en persoonlijkheidsfactoren Het is belangrijk om na te gaan of 

bepaalde neuropsychologische- en/of persoonlijkheidsfactoren die een invloed hebben op het 
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ontstaan van een antisociale persoonlijkheidsstoornis ook aanwezig zijn bij kinderen en/of 

adolescenten die pesten. Hierna zullen achtereenvolgens de criteria, waaraan mensen moeten 

voldoen vooraleer ze de diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis krijgen, overlopen 

worden met de bijhorende persoonlijkheids- en/of neuropsychologische factoren die relevant 

zijn met betrekking tot pesten. Uit onderzoek blijkt dat impulsiviteit, prikkelbaarheid en 

agressiviteit kan samenhangen met problemen in de executieve functies, met een gebrek aan 

zelfcontrole en met de aanwezigheid van een laag arousalniveau (Coolidge, DenBoer, & Segal, 

2004; Coren, 1999; Knyazev, Slobodskaya, & Wilson, 2002; Unnever & Cornell, 2005; 

Unnever, 2005; Woods & White, 2005). Het roekeloos en onverschillig zijn, het 

onverantwoordelijk zijn en geen gevoelens van spijt tonen, kan samenhangen met een gebrek 

aan sociaalcognitieve vaardigheden (Bollmer et al., 2006; Camodeca & Goossens, 2005; 

Warden & Mackinon, 2003). Wat de aanwijzingen voor een gedragsstoornis betreft, werd er 

eerder in dit hoofdstuk reeds verwezen naar de onderzoekingen van Kumpulainen en Räsänen 

(2000) en Kokkinos en Panayiotou (2004), die wijzen op de aanwezigheid van een 

gedragsstoornis bij kinderen en adolescenten die pesten. Alle bovenstaande factoren kunnen ook 

samenhangen met specifieke persoonlijkheidstrekken (Bollmer et al., 2006; Connolly & 

O’Moore, 2003; Tani et al., 2003). Om de gedachtegang te blijven volgen, wordt er ook telkens 

gekeken of er specifieke geslachtsverschillen zijn. 

 

 Executieve functies en pesten Grigsby en Stevens zoals geciteerd in Coolidge et al. 

(2004) definiëren goed werkende executieve functies als iets wat de mens toelaat om actief en 

aangepast gedrag te stellen en iets wat tevens instaat voor de inhibitie van irrelevant en 

onaangepast gedrag. Coolidge et al. (2004) onderzochten de executieve functies van 

kinderen/adolescenten tussen 11 en 15 jaar die pesten. Op de executieve functie schaal werden 

er drie functies onderscheiden. Ten eerste het nemen van beslissingen, plannen, organiseren; ten 

tweede het leren en de integratie van informatie en ten derde het terecht inschatten van sociale 

situaties. Het blijkt dat pesters significant hoger scoren op problemen met executieve functies in 

vergelijking met neutralen, 32% van de pesters scoort klinisch op deze schalen. Het blijkt dat 

pesters problemen hebben met beslissingen nemen, plannen en organiseren. Er zijn heel wat 

meta-cognitieve disfuncties zoals problemen met leren, lezen, geheugen en concentratie. Pesters 

schatten sociale situaties vaak verkeerd in en hebben, wanneer ze daarvoor moeten 

samenwerken met anderen, moeilijkheden met beslissingen nemen en keuzes maken. Het blijkt 

dat er bij pesters een disfunctie is van de frontale hersenen. Ze hebben problemen met het 

naleven van raadgevingen en/of opmerkingen van peers en van autoriteitsfiguren. In dit 
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onderzoek werden geslachtsverschillen met betrekking tot de relatie tussen executieve functies 

en pesten niet nagegaan (Coolidge et al., 2004). 

 

 Zelfcontrole en pesten Piquero et al., zoals gerefereerd in Unnever en Cornell (2003) 

geven aan dat een lage mate van zelfcontrole gerelateerd is aan delinquent en agressief gedrag. 

Daardoor denkt men dat adolescenten met een lage mate van zelfcontrole wel eens meer zouden 

kunnen pesten dan adolescenten met een gemiddelde mate van zelfcontrole (Unnever & Cornell, 

2003). Nagin en Tremblay (1999) denken daarentegen dat het idee, dat een lage mate van 

zelfcontrole kan worden gezien als de oorzaak van crimineel en delinquent gedrag, zal moeten 

worden herzien. In hun onderzoek werd namelijk vastgesteld dat slechts 13% van de chronisch 

fysiek agressieve mensen en 23% van de mensen met chronisch oppositionele stoornis, 

hyperactief zijn (Nagin & Tremblay, 1999). Unnever en Cornell (2003) deden een onderzoek bij 

adolescenten tussen 12 en 14 jaar. Ze gingen na wat de relatie was tussen ADHD, zelfcontrole 

en pesten. Het blijkt dat adolescenten met ADHD niet méér pesten omwille van hun ADHD, 

maar wel omwille van hun lage mate van zelfcontrole (Unnever & Cornell, 2003). Unnever 

(2005) deed later een onderzoek om de relatie tussen de verschillende profielen en zelfcontrole 

wat duidelijker te stellen. Daar vond hij dat pesters/slachtoffers en pesters een lagere mate van 

zelfcontrole hadden dan slachtoffers en neutralen, maar het waren de pesters/slachtoffers die de 

laagste mate van zelfcontrole hadden, vergeleken met de andere profielen (Unnever, 2005). 

Pesters hebben daarnaast ook problemen met impulscontrole, emotionele controle en het 

omgaan met woede. Ze kunnen hun agressieve en ongepaste verbale en fysieke acties niet 

inhiberen (Coolidge et al., 2004). In bovenstaande onderzoekingen werd geen rekening 

gehouden met geslachtsverschillen. Uit een recent algemeen onderzoek blijkt dat de relatie 

tussen zelfcontrole en agressief gedrag in de neutrale populatie gelijk is bij jongens en meisjes 

(Özbay, 2008).  

 

 Arousalniveau en pesten Coren (1999) toont in zijn onderzoek aan dat lage 

arousalniveaus samenhangen met antisociaal en crimineel gedrag. Knyazev et al. (2002) vullen 

daarbij aan dat lage arousalniveaus samenhangen met extraversie, impulsiviteit, 

aandachtsproblemen en gedragsstoornissen. Woods en White (2005) deden een studie over de 

arousalniveaus bij de verschillende pestprofielen. Het blijkt dat zowel directe als indirecte 

pesters/slachtoffers een hoger arousalniveau (ook in de klinische range) hebben dan neutralen. 

Guerin en Hennessy, zoals gerefereerd in Woods en White (2005), zeggen dat verhoogde 

angstniveaus gerelateerd zijn aan natuurlijke hoge niveaus van arousal. In hoofdstuk 1 werd 

reeds beschreven dat pesters/slachtoffers vaak angstige personen zijn (Craig, 1998). Directe 
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pesters en neutralen tonen de laagste gemiddelde arousalniveaus. Directe pesters waren het 

minst aanwezig in de klinische range van overarousal. Dit gaat in tegen het onderzoeksresultaat 

dat zegt dat ook klinische gedragsproblemen geassocieerd zijn met klinische niveaus van 

overarousal (Woods & White, 2005). Of zou het hier eerder om ODD gaan, wat meer voorkomt 

bij pesters/slachtoffers in plaats van om CD, wat meer voorkomt bij pesters? Verder onderzoek 

zou dit kunnen aantonen. Reine, Venalbles en Williams, zoals gerefereerd in Woods en White 

(2005) tonen aan dat adolescenten met lage arousalniveaus meer kans hebben om antisociaal 

gedrag te stellen in de volwassenheid. Deze met hoge arousalniveaus hebben het meest kans om 

te stoppen met antisociaal gedrag. Ook Connor zoals gerefereerd in Woods en White (2005) 

toont aan dat pesters/slachtoffers, die een niveau van overarousal hebben in de adolescentie, met 

dit gedrag zullen stoppen in de volwassenheid. Dit sluit aan bij de resultaten die in hoofdstuk 1 

werden gevonden met betrekking tot stabiliteit. Kumpulainen en Räsänen (2000) toonden aan 

dat de pestersrol matig stabiel was, de pesters/slachtoffersrol daarentegen was niet stabiel. 

Bollmer et al. (2006) deden ook onderzoek naar het verband tussen pesten en arousalniveau. Het 

blijkt dat pesters die consistent anderen pesten, meer psychologische arousal ervaren wanneer ze 

verhalen vertellen over pestsituaties. De verhoogde arousal die voorkomt bij pesters tijdens het 

vertellen van die verhalen, is een mediërende factor tussen consciëntieusheid en pesten. Door 

het verhogen van het arousalniveau bij pesters terwijl ze aan het pesten zijn, worden ze intern 

positief bekrachtigd voor hun daden. Daardoor genieten pesters ervan om iemand kwaad te doen 

(Bollmer et al., 2006). In bovenstaande onderzoekingen werd geen rekening gehouden met 

geslachtsverschillen.  

 

 Sociaalcognitieve vaardigheden en pesten Warden en Mackinnon (2003) gingen 

sociale probleemoplossingsstrategieën na bij pro- en antisociale kinderen. Er werd vastgesteld 

dat prosociale kinderen meer constructieve oplossingen bieden op probleemsituaties dan pesters. 

Pesters waren zich ook minder bewust dan prosociale kinderen van de mogelijke negatieve 

gevolgen van hun oplossingsstrategieën, terwijl ze zich tegelijkertijd meer bewust waren van de 

positieve gevolgen (Warden & Mackinnon, 2003). Crick en Dodge, zoals gerefereerd in Warden 

en Mackinnon (2003) ondersteunen de opvatting dat pesters hun gedrag niet effectief kunnen 

inschatten. Camodeca en Goossens (2005) vonden in hun onderzoek dat het gedrag van pesters, 

ook al is het voor hen een effectief gedrag, niet sociaalvaardig is. Hun gedrag houdt geen 

rekening met de gedeelde groepswaarden, sociale norm en het welzijn van peers. Camodeca en 

Goossens (2005) volgen de idee van Crick en Dodge, die beweerden dat het gedrag van pesters 

een resultaat is van stoornissen in het informatieverwerkingsproces. Uit het onderzoek van 

Camodeca en Goossens (2005) blijkt dat pesters meer problemen hebben bij het verwerken van 
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informatie dan andere kinderen en dat ze daardoor meer emotioneel reageren op vijandige 

omstandigheden. Bovenstaande resultaten gaan in tegen wat Schäfer et al. (2005) vonden, 

namelijk dat pesters hoger scoren dan gemiddeld op sociaalcognitieve vaardigheden. Bollmer et 

al. (2006) gingen daarnaast ook het schuldgevoel bij pesters na. Ze toonden aan dat pesters 

minder schuldgevoelens ervaren dan de andere profielen. De gevoelens van schuld bij de pesters 

zijn een mediërende factor tussen welwillendheid en pesten, kinderen die hoog scoren op 

welwillendheid, voelen zich meer schuldig wanneer ze anderen pesten en daardoor pesten ze 

minder (Bollmer et al., 2006). In bovenstaande onderzoekingen werd niet ingegaan op 

geslachtsverschillen in sociaalcognitieve vaardigheden. 

 

 Persoonlijkheid en pesten Tani et al. (2003) en Bollmer et al. (2006) zijn ongeveer de 

enigen die de persoonlijkheidsfactoren van de Big 5 bestudeerden bij kinderen die pesten. Tani 

et al. (2003) stelden vast dat pesters laag scoren op welwillendheid. Men denkt dat dit een 

preoccupatie inhoudt met eigen doelen en interesses en het weinig oog hebben voor het lijden 

van peers. Daarnaast vonden Tani et al. (2003) een hoge score op extraversie bij pesters, wat 

volgens Costa en McCrae, zoals gerefereerd in Tani et al. (2003) wijst op het zich goed kunnen 

handhaven in sociale situaties, zoals reeds werd vermeld in het vorige hoofdstuk. Dit stemt 

overeen met de resultaten uit het onderzoek van Schäfer et al. (2005), zoals hierboven 

beschreven. Bollmer et al. (2006) vonden zowel een lage score op welwillendheid (zoals Tani et 

al., 2003) als op consciëntieusheid. Mensen met zowel een lage score op welwillendheid als een 

lage score op consciëntieusheid zijn rebels, impulsief, egocentrisch, manipulatief, confronterend 

en stralen weinig sympathie en warmte uit (Bollmer et al., 2006). Connolly en O’Moore (2003) 

gingen persoonlijkheidstrekken na bij kinderen/adolescenten tussen 6 en 16 jaar aan de hand 

van de persoonlijkheidsvragenlijst van Eysenck. Het blijkt dat pesters hoger scoren op de 

dimensies psychoticisme, extraversie en neuroticisme, vergeleken met neutralen. Er werden ook 

geslachtsverschillen vastgesteld, er waren hogere niveaus van neuroticisme bij de meisjes. Er 

was ook een verschil tussen de lagere en de secundaire school. Kinderen uit de lagere school 

scoorden hoger op neuroticisme en psychoticisme dan adolescenten uit de secundaire school 

(Connolly & O’Moore, 2003). In het onderzoek van Bollmer et al. (2006) daarentegen 

verschilden pesters niet significant van neutralen op vlak van neuroticisme, dit kan te maken 

hebben met het feit dat er gebruik werd gemaakt van een andere vragenlijst om 

persoonlijkheidstrekken na te gaan. 

 

Conclusie met betrekking tot pesten en antisociaal profiel Het is moeilijk om op 

basis van bovenstaande bevindingen eenduidige conclusies te trekken, aangezien het onderzoek 
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naar neuropsychologische- en persoonlijkheidsfactoren bij pesters beperkt is. Toch wijzen 

bovenstaande resultaten eerder op het feit dat pesten een onderdeel vormt van het antisociaal 

profiel. In het eerste deel van dit hoofdstuk werd reeds gevonden dat pesters eigenlijk niet in 

staat zijn zich te conformeren aan de maatschappelijke norm. Ze vertonen co-morbide alcohol- 

en drugsmisbruik (Kumpulainen & Räsänen, 2000). Er werden geen onderzoekingen gevonden 

die wijzen op oneerlijkheid bij pesters. Verschillende neuropsychologische onderzoekingen 

wijzen wel op de impulsiviteit, prikkelbaarheid en agressiviteit van pesters (Coolidge et al., 

2004; Unnever, 2005). Daarnaast blijken pesters ook roekeloos, onverschillig en 

onverantwoordelijk te zijn (Camodeca & Goossens, 2005). Daarbovenop tonen Bollmer et al. 

(2006) aan dat pesters geen gevoelens van spijt tonen. Ook de gedragsproblemen vóór het 15de 

levensjaar blijken aanwezig bij pesters (Kokkinos & Panayiotou, 2004; Kumpulainen & 

Räsänen, 2000). Tenslotte wijst ook het persoonlijkheidsonderzoek eerder op een onderliggend 

antisociaal profiel. Er is sprake van een lage score op welwillendheid en consciëntieusheid 

(volgens de Big 5) en een hoge score op psychoticisme, extraversie en neuroticisme (volgens de 

persoonlijkheidsvragenlijst van Eysenck) (Bollmer et al., 2006; Conolly & O’Moore, 2003; 

Tani et al., 2003). 

 

 

Algemene conclusie 

 Uit bovenstaande onderzoekingen blijkt dat er bij pesten sprake is van een 

heterotypische co-morbiditeit. Het cross-sectioneel onderzoek toont aan dat zowel pesters, maar 

voornamelijk pesters/slachtoffers te kampen hebben met heel wat co-morbide problemen in het 

heden. Daarbovenop toont – beperkt – longitudinaal onderzoek aan dat de co-morbiditeit bij 

pesters/slachtoffers daalt over de leeftijd heen. Bij pesters daarentegen is er sprake van een 

stabiliteit of een stijging van de co-morbiditeit. Van daaruit kwam de vraag of pesten misschien 

een onderdeel vormt van het antisociaal profiel (Broidy et al., 2003). Dit werd nagegaan aan de 

hand van de diagnostische criteria voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis uit de DSM-IV-

TR (2002) én enkele onderliggende neuropsychologische- en persoonlijkheidsfactoren ter zake. 

Het blijkt dat deze onderliggende factoren ook teruggevonden worden bij pesters.  

Vanuit deze bevinding kunnen we nu op zoek gaan naar het eventuele specifieke 

verband tussen pesten en latere geweldsdelicten. Baldry & Farrington (2000) schuiven met 

betrekking tot deze vraag drie hypotheses naar voor. Ten eerste zeggen ze dat pesten en 

delinquent gedrag met elkaar kunnen gerelateerd zijn, aangezien ze beide verwijzen naar 

eenzelfde onderliggend construct, namelijk antisociale persoonlijkheid. Ten tweede zeggen ze 

dat pesten (in de kindertijd) een onderdeel kan zijn van een ontwikkelingsverloop dat leidt tot 
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delinquent gedrag (in de volwassenheid). Ten derde zeggen ze dat pesten en delinquent gedrag 

indicatoren kunnen zijn van een verschillend onderliggend construct (Baldry & Farrington, 

2000). Zij hebben het in hun onderzoek over ‘delinquent gedrag’ in het algemeen, in functie van 

de onderzoeksvraag van deze literatuurstudie, proberen we ons te focussen op de meer 

specifieke ‘geweldsdelicten’. Tot hiertoe werd een meer beschrijvende weergave van de 

resultaten gegeven. In het volgende hoofdstuk wordt getracht tot een multivariate 

theorievorming te komen. 

 

 

Hoofdstuk 3: Verband tussen pesten en latere geweldsdelicten 

 

In het vorige hoofdstuk werd gevonden – zij het aan de hand van beperkt onderzoek –

dat de co-morbiditeit van pesten stabiel blijft over de leeftijd heen. Bij pesters/slachtoffers 

daarentegen daalt de co-morbiditeit met het ouder worden. Er werd ook vastgesteld dat pesten 

een onderdeel vormt van het antisociaal profiel. In functie van eventuele criminaliteitspreventie-

programma’s kan nagegaan worden of er een specifiek verband bestaat tussen pesten in de 

kindertijd/adolescentie en latere geweldsdelicten. Of is dit verband er omwille van de stabiele 

co-morbiditeit en/of het onderliggende antisociale profiel bij pesten (Broidy et al., 2003)? Om 

het verband na te gaan wordt beroep gedaan op longitudinaal onderzoek dat het specifieke 

verband tussen direct pesten (als onderdeel van fysieke agressie) en latere geweldsdelicten 

nagaat, gecontroleerd voor co-morbiditeit. De onderzoeksmethode die daarvoor geschikt is, is 

multiple regressieanalyse, aangezien deze de relatie tussen meerdere onafhankelijke variabelen 

en een afhankelijke variabele kan nagaan (Moore & McCabe, 2007). Dit soort onderzoek is 

beperkt, vandaar dat er ook beroep wordt gedaan op specifiek retrospectief onderzoek. 

Aangezien uit hoofdstuk 1 blijkt dat pesten matig stabiel is over de leeftijd heen, wordt 

onderzoek van gevangenen die pesten, ook bestudeerd. Daarbij wordt nagegaan of deze 

personen in de gevangenis terecht gekomen zijn omwille van het plegen van geweldsdelicten en 

daarenboven wordt gekeken of ze reeds pestten in de lagere en/of secundaire school. Nog beter 

is een multivariate theorievorming, waarbij het verband tussen meerdere onafhankelijke en 

meerdere afhankelijke variabelen kan worden nagegaan (Veenstra et al., 2005). Op deze manier 

zouden ook zaken die samenhangen met geweldsdelicten (wat de afhankelijke variabele is in 

deze literatuurstudie) kunnen gecontroleerd worden. Aangezien ook dit onderzoek heel beperkt 

is, zal aan de hand van beschikbaar onderzoek worden nagegaan in welke mate geweldsdelicten 

gecorreleerd zijn met de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dit kan dan de aanzet zijn voor 

latere specifieke multivariate analyses. Tenslotte worden de resultaten uit de multivariate 
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analyse met betrekking tot het verband tussen pesten en ‘delinquent gedrag in het algemeen’ van 

Baldry en Farrington (2000) besproken. 

 

 

Ontwikkelingspaden van fysieke agressie / pesten 

Aangezien externaliserend gedrag een veelvoorkomend gedrag is bij kinderen en 

aangezien het zich over de ontwikkeling heen op verschillende manieren kan uiten, is het 

belangrijk om dit gedrag volgens een ontwikkelingsperspectief te bestuderen (Campbell, zoals 

gerefereerd in Bongers, Koot, van den Ende, & Verhulst, 2004; Costello & Angold, zoals 

gerefereerd in Bongers et al., 2004; Kraemer et al., 2000). 

 Nagin en Tremblay (1999) deden een longitudinaal onderzoek waar ze bij jongens 

tussen 6 en 15 jaar de ontwikkelingspaden van agressief gedrag nagingen. Het blijkt dat er 

welbepaalde ontwikkelingspaden kunnen worden onderscheiden. Ten eerste is er een groep die 

nooit betrokken is bij agressief gedrag, ten tweede is er een groep die chronisch betrokken is bij 

agressief gedrag, ten derde is er een groep die aanvankelijk evenveel betrokken is bij agressief 

gedrag als de chronisch agressieve groep, maar daarna minder agressief gedrag vertoont en 

tenslotte is er de groep die matige fysieke agressie vertoont. Bij deze ontwikkelingspaden is er 

sprake van rangordestabiliteit, zoals besproken in hoofdstuk 1 (Broidy et al., 2003). Nagin en 

Tremblay (1999) vonden dat kinderen/adolescenten uit de chronisch agressieve groep meer kans 

hadden om later geweldsdelicten te plegen. Daarbovenop werd specifiek gekeken of er bij die 

kinderen/adolescenten fysieke agressie, oppositioneel gedrag en/of hyperactiviteit aanwezig 

was. Tenslotte gingen ze na of deze specifieke co-morbiditeit geweldsdelicten voorspelden op 

17-jarige leeftijd. Het blijkt dat de verschillende soorten externaliserend gedrag, andere soorten 

delicten voorspellen. Jongens die oppositioneel gedrag vertonen, blijken later voornamelijk 

heimelijke agressie te plegen zoals diefstallen. Jongens die een chronisch pad van fysieke 

agressie volgen daarentegen, blijken later openlijk agressief gedrag te stellen zoals bijvoorbeeld 

geweldsdelicten (Nagin & Tremblay, 1999). Dit is een belangrijke bevinding met betrekking tot 

de onderzoeksvraag van deze literatuurstudie. Hieruit blijkt namelijk dat fysieke agressie, los 

van oppositioneel gedrag en hyperactiviteit, geweldsdelicten voorspelt. Een nadeel van het 

onderzoek van Nagin en Tremblay (1999) is dat het zich enkel richt op een homogene groep 

jongens, daardoor is het onderzoek niet generaliseerbaar (Broidy et al., 2003). Broidy et al. 

(2003) kwamen aan deze beperking van Nagin en Tremblay (1999) tegemoet door een 

longitudinaal onderzoek te doen omtrent het specifieke verband tussen fysieke agressie en 

geweldsdelicten bij zowel jongens als meisjes. Een bijkomend voordeel van hun onderzoek is 

dat het crossculturele vergelijkingen maakt (Broidy et al., 2003). Dezelfde ontwikkelingspaden 
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als bij Nagin en Tremblay (1999) werden crosscultureel en voor zowel jongens als meisjes 

teruggevonden (Broidy et al., 2003). Uit bivariate regressieanalyse blijkt dat fysieke agressie bij 

jongens predictief is voor latere geweldsdelicten. Ondanks de gelijkenissen in 

ontwikkelingspaden tussen jongens en meisjes, is de link tussen fysieke agressie en later 

delinquent gedrag minder duidelijk bij meisjes (Broidy et al., 2003). Bij de jongens vragen 

Broidy et al. (2003) zich af wat het specifieke aandeel van die fysieke agressie is op die latere 

geweldsdelicten? Bij de meisjes vragen ze zich af of er misschien andere zaken zijn buiten die 

fysieke agressie, die een duidelijker verband aangeven met geweldsdelicten (Broidy et al., 

2003)? Om op deze vragen te kunnen antwoorden maakten ze gebruik van multiple regressie 

analyse, er werd gecontroleerd voor co-morbide hyperactiviteit, oppositioneel gedrag, en de 

niet-fysiek agressieve gedragsstoornis (Broidy et al., 2003). Uit de resultaten blijkt dat bij 

jongens fysieke agressie een aparte risicofactor is voor latere geweldsdelicten. Bij meisjes wordt 

deze specifieke link niet teruggevonden. Er wordt ook geen link gevonden tussen andere co-

morbide externaliserende problemen en geweldsdelicten bij meisjes (Broidy et al., 2003). 

Broidy et al. (2003) besluiten dat ondanks de grote co-morbiditeit bij destructief gedrag, 

chronisch fysieke agressie bij jongens tijdens de kindertijd een specifieke risicofactor is voor 

geweldsdelicten in de adolescentie, terwijl chronisch oppositioneel gedrag en hyperactiviteit 

tijdens de lagere school geen specifieke risicofactoren zijn voor geweldsdelicten (Broidy et al., 

2003).  

 Specifieke onderzoekingen omtrent ontwikkelingspaden van pesten die controleren voor 

co-morbiditeit werden niet teruggevonden. Indien we de bekomen resultaten uit de 

ontwikkelingspaden voor fysieke agressie mogen generaliseren naar direct pesten, zou dit 

betekenen dat direct pesten een specifieke risicofactor is voor latere geweldsdelicten. Dit kan 

natuurlijk niet zomaar worden gedaan, om het verband tussen pesten en geweldsdelicten nog 

iets duidelijker te krijgen, wordt in het volgende deel van dit hoofdstuk beroep gedaan op 

retrospectief onderzoek bij gevangenen. 

 

 

Retrospectief onderzoek bij gevangenen / bij misdadigers in jeugdinstellingen 

 Ireland deed in Groot-Brittannië heel wat onderzoek met betrekking tot pesten in de 

gevangenis en jeugdinstellingen. In functie van de onderzoeksvraag van deze literatuurstudie, is 

het belangrijk om zijn bevindingen te bestuderen. In zijn onderzoekingen gaat hij de prevalentie 

van pesten in de gevangenis na, hij gaat na of pesters in de gevangenis vroeger ook al pestten in 

hun kindertijd/adolescentie, hij bestudeert de karakteristieken van pesters,… Al deze 
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bevindingen kunnen misschien het verband tussen pesten en geweldsdelicten op een 

retrospectieve manier helpen beschrijven (Ireland 2000, 2002; Ireland & Monaghan, 2006).  

 Eerst en vooral worden de prevalenties van pesten in de gevangenis en in 

jeugdinstellingen nagegaan, daarbij is het belangrijk om te wijzen op de aangepaste definitie 

voor pesten. De definitie die wordt gehanteerd is de volgende: “An individual is being bullied 

when they are the victim of direct and/or indirect aggression happening on a weekly basis, by 

the same or different perpetrator(s). Single incidences of aggression can be viewed as bullying, 

particularly when they are severe and when the individual either believes or fears that they are at 

risk of future victimisation by the same perpetrator or others” (Ireland, zoals geciteerd in Ireland 

2002, p. 669). Het blijkt dat pesten voornamelijk voorkomt in jeugdinstellingen, namelijk 20 tot 

70% van hen rapporteren dat ze pesten. Bij de volwassen gevangenen daarentegen geven 0 tot 

62% aan dat ze pesten (Ireland, 2002). Deze prevalanties liggen duidelijk hoger dan in de 

schoolpopulaties, zoals beschreven in de inleiding. Aangezien de matige stabiliteit van pesten, 

zoals aangetoond in hoofdstuk 1, zou het belangrijk kunnen zijn om bij deze doelgroep na te 

vragen wie al dan niet gepest heeft tijdens zijn/haar kindertijd/adolescentie. In het onderzoek 

van Connell en Farrington, zoals gerefereerd in Ireland (2000) werd dit gedaan. 33% van de 

pesters in de gevangenis geven aan dat ze vroeger ook pestten op school (Ireland, 2000). Ook 

Viljoen et al. (2005) vonden relevante cijfers bij jonge misdadigers. Ze tonen aan dat pesters 

significant meer gepest hebben tijdens hun schoolperiode dan slachtoffers en neutralen. 92,3% 

van de ondervraagde jongeren, gaf aan dat ze vroeger ook pestten (Viljoen et al., 2005). 

Daarnaast is het, in functie van de onderzoeksvraag, ook belangrijk om na te gaan om welk 

soort delict ze in de gevangenis of in de jeugdinstelling verblijven. Dit kan worden nagegaan 

aan de hand van verschillende karakteristieken bij pesters en slachtoffers. Hier worden opnieuw 

andere karakteristieken nagegaan dan bij de schoolpopulatie, zoals beschreven in de inleiding. 

 Het blijkt dat pesters in de gevangenis significant meer juridische verslagen hadden dan 

slachtoffers. Deze juridische verslagen werden voornamelijk opgemaakt voor vechten en 

aanrandingen, deze bevindingen zijn slechts marginaal significant (Ireland, 2002). Biggam en 

Power (1999) en Viljoen et al. (2005) tonen aan dat pesters al meerdere opnames in instellingen 

achter de rug hadden, vergeleken met neutralen. Deze resultaten kunnen er enigszins op wijzen 

dat de ‘fysieke agressie’ een belangrijke plaats inneemt bij pesters. Bij de populatie gevangenen 

die vroeger fysiek agressief waren, zouden we kunnen verwachten dat ze veroordeeld zijn voor 

gewelddadige feiten en dat ze bijgevolg een langere straf moeten uitzitten. Toch blijkt er geen 

significant verschil te zijn in de aard van de misdaden en de duur van de gevangenschap, tussen 

pesters en slachtoffers (Ireland, 2002; Ireland & Monaghan, 2006; Viljoen et al., 2005). Dit is in 

tegenstelling met wat we zouden verwachten. In de ontwikkelingspaden van fysieke agressie 
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werd namelijk vastgesteld dat fysieke agressie een onafhankelijke predictor is voor 

geweldsdelicten. De resultaten uit het onderzoek van Biggam en Power (1999) daarentegen 

liggen wel in de lijn van onze verwachtingen. Daaruit blijkt dat pesters significant langere 

straffen moesten uitzitten vergeleken met slachtoffers en neutralen (Biggam & Power, 1999). 

Wat de geslachtsverschillen betreft, kunnen hier geen uitspraken worden gedaan, aangezien het 

meeste onderzoek in de gevangenissen en jeugdinstellingen zich richt op mannen. 

 

 

Focus op de afhankelijke variabele 

Tot hiertoe lag de focus hoofdzakelijk op de onafhankelijke variabele, namelijk pesten. 

In functie van de onderzoeksvraag is het van belang om in dit hoofdstuk ook stil te staan bij de 

afhankelijke variabele, namelijk geweldsdelicten. Hierbij kan nagegaan worden of 

geweldsdelicten eventueel correleren met de antisociale persoonlijkheidsstoornis van 

delinquenten. Dit omdat direct pesten (als vorm van fysieke agressie) misschien een voorspeller 

is van geweldsdelicten omwille van die onderliggende antisociale persoonlijkheidsstoornis en 

niet omwille van de ‘geweldsdelicten’ op zich (Baldry & Farrington, 2000). Deze specifieke 

relatie kan niet worden nagegaan door enkel correlaties na te gaan, maar deze correlatie kan wel 

een eerste stap zijn naar latere multivariate theorievorming. Uit de vorige hoofdstukken weten 

we al dat pesten een onderdeel vormt van het antisociaal profiel en dat het een voorspeller is van 

geweldsdelicten. Wanneer daarenboven blijkt dat er een correlatie is tussen geweldsdelicten en 

de antisociale persoonlijkheidsstoornis, is het theoretisch gezien interessant om een multivariate 

analyse te doen. Hierbij kan pesten en een aantal co-morbide problemen worden ingevoerd als 

onafhankelijke variabelen, geweldsdelicten en antisociale persoonlijkheidsstoornis kunnen 

ingevoerd worden als afhankelijke variabelen. Tenslotte kan nagegaan worden of pesten en 

latere geweldsdelicten met elkaar correleren omwille van eenzelfde onderliggend construct, 

namelijk antisociale persoonlijkheid (Baldry et al., 2000). 

 

Geweldsdelicten en antisociale persoonlijkheidsstoornis Om het verband na te gaan 

tussen de antisociale persoonlijkheidsstoornis en geweldsdelicten werd beroep gedaan op een 

recente review van Fountoulakis et al. (2008). Zij besloten in hun review dat antisociale trekken 

sterk gerelateerd zijn aan gewelddadig gedrag. Er moet wel rekening worden gehouden met het 

feit dat geweld een onderdeel vormt van de diagnostische criteria van een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis, deze vicieuze cirkel kan de onderzoeksresultaten beïnvloeden 

(Fountoulakis et al., 2008).  
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 Resultaten multivariaat onderzoek Baldry en Farrington (2000) Er wordt gevonden 

dat de karakteristieken van pesters en delinquenten van elkaar verschillen. Daarnaast wordt er 

een verschil in leeftijd gevonden, pesters zijn meestal jonger dan delinquenten. Deze resultaten 

kunnen erop wijzen dat pesten en ‘delinquent gedrag’ niet slechts verschillende gedragingen 

zijn van een onderliggend construct, maar dat er meer aan de hand is. Het zou kunnen dat pesten 

een voorganger is van delinquent gedrag in een bepaald ontwikkelingsverloop (Baldry & 

Farrington, 2000). Aangezien we ons in deze literatuurstudie voornamelijk richten op 

geweldsdelicten, werden deze resultaten uit het onderzoek van Baldry en Farrington (2000) 

gedestilleerd. Het blijkt dat geweld gerelateerd is aan pesten bij jongens, maar niet bij meisjes. 

Dit kan te maken hebben met het feit dat direct pesten meer voorkomt bij jongens dan bij 

meisjes (Baldry & Farrington, 2000; Houbre et al., 2006; Veenstra et al., 2005; Viljoen et al., 

2005).  

 

 

Algemene conclusie 

 Eerst en vooral blijkt uit dit hoofdstuk dat er weinig onderzoekingen het specifieke 

verband tussen pesten en latere geweldsdelicten nagaan. De onderzoekingen omtrent de 

ontwikkelingspaden van fysiek agressief gedrag wijzen erop dat fysieke agressie een 

onafhankelijke predictor is voor latere geweldsdelicten (Broidy et al., 2003; Nagin & Tremblay, 

1999). Dit is belangrijk in functie van de onderzoeksvraag van deze literatuurstudie, aangezien 

direct pesten een onderdeel vormt van fysieke agressie. Hier werd ook vastgesteld dat deze 

relatie enkel geldt voor jongens en niet voor meisjes (Broidy et al., 2003; Nagin & Tremblay, 

1999). Daarbovenop werd ook beroep gedaan op retrospectief onderzoek, waaruit blijkt dat een 

groot aantal van de pesters in de gevangenissen of jeugdinstellingen vroeger ook reeds pestten 

tijdens hun schoolperiode (Connell & Farrington, zoals gerefereerd in Ireland, 2000; Viljoen et 

al., 2005). Deze pesters hebben ook significant meer tijd doorgebracht in gevangenissen of 

jeugdinstellingen dan de andere profielen, wat erop kan wijzen dat ze reeds meer fysiek 

agressief gedrag stelden (Power, 1999; Viljoen et al., 2005). Hier zouden we ook verwachten 

dat pesters voornamelijk een gevangenisstraf uitzitten omwille van geweldsdelicten, in 

vergelijking met de andere profielen, maar daarvoor werden geen significante resultaten 

gevonden (Ireland 2000, 2002; Ireland & Monaghan). Op basis van bovenstaande beperkte 

onderzoekingen kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken, maar het specifieke 

onderzoek naar ontwikkelingspaden van fysiek agressief gedrag, aangevuld met het 

retrospectief onderzoek, wijzen in de richting dat er een specifiek verband bestaat tussen pesten 

(als onderdeel van fysieke agressie) en latere geweldsdelicten. Naast deze onafhankelijke 
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variabele, is het ook interessant om bij de afhankelijke variabele, namelijk geweldsdelicten, stil 

te staan (Baldry & Farrington, 2000). In functie van eventuele latere multivariate analyses werd 

nagegaan of er een correlatie is tussen geweldsdelicten en antisociale persoonlijkheidsstoornis. 

Gezien deze correlatie bevestigd werd in een recente review van Foutoulakis et al. (2008), is het 

aangewezen om in toekomstig onderzoek hieromtrent een multivariate analyse uit te voeren. Op 

deze manier kan nagegaan worden of de correlatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke 

variabelen te verklaren is vanuit eenzelfde onderliggend construct, namelijk de antisociale 

persoonlijkheidsstoornis (Baldry & Farrington, 2000). Er werd een verband gevonden tussen 

pesten en geweldsdelicten bij jongens, maar bij meisjes werd dit specifieke verband niet 

teruggevonden (Baldry & Farrington, 2000; Broidy et al., 2003). 

  

 

Hoofdstuk 4: Risicofactoren voor pesten en geweldsdelicten 

 

Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat er een matige stabiliteit aanwezig is bij pesten, dat 

het een onderdeel vormt van het antisociaal profiel en dat er een specifiek – zij het in een 

beperkt aantal onderzoekingen aangetoond – verband bestaat tussen pesten (als onderdeel van 

fysieke agressie) en latere geweldsdelicten. In functie van het nagaan van de oorzaak van de co-

morbiditeit en het opstellen van specifieke wetenschappelijk gefundeerde 

criminaliteitspreventieprogramma’s, kan het van belang zijn om de gemeenschappelijke 

risicofactoren voor pesten en geweldsdelicten te destilleren. In dit hoofdstuk zullen de 

risicofactoren voor pesten in kindertijd/adolescentie en geweldsdelicten in de volwassenheid 

worden weergegeven aan de hand van het schema opgesteld door Loeber en Farrington (2000). 

In dit schema worden zowel kindfactoren, familiale factoren, peerfactoren als school- en 

buurtfactoren weergegeven (Loeber & Farrington, 2000). Deze variabelen zullen hier 

achtereenvolgens worden besproken aan de hand van primaire recente wetenschappelijke 

literatuur. Longitudinaal onderzoek is hiervoor het meest geschikt, aangezien risicofactoren over 

een langere termijn worden bestudeerd. Doordat longitudinaal onderzoek beperkt is, wordt er 

aanvullend beroep gedaan op (weerkerend) cross-sectioneel onderzoek en op literatuurstudies 

die een overzicht bieden van de belangrijkste bevindingen. Hier is het voornamelijk interessant 

om op zoek te gaan naar correlaties (sterktes van verbanden) tussen pesten / geweldsdelicten en 

de eventuele risicofactoren. Daarnaast kunnen ook de adjusted odds ratio’s relevante informatie 

verschaffen met betrekking tot risicofactoren voor pesten en geweldsdelicten, in verhouding tot 

een welomschreven controlegroep. Waar multivariatie onderzoekingen gevoerd werden, kunnen 
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deze ingebracht worden in het overzicht, aangezien deze onderzoekingen de meest specifieke 

resultaten opleveren (Veenstra et al., 2005). 

 

 

Kind/adolescentfactoren 

 Geslacht en leeftijd Heel wat onderzoekingen geven aan dat pesten meer voorkomt bij 

jongens dan bij meisjes (Bosworth, Espelage & Simon, 1999; Nansel, Overpeck, Haynie, Ruan 

& Scheidt, 2003; Pepler et al., 2008), maar vooraleer er kan worden gesproken van ‘geslacht’ 

als risicofactor voor pesten, moet worden gekeken of de resultaten gevonden bij jongens en 

meisjes significant van elkaar verschillen. Dit wil zeggen dat de nulhypothese die stelt dat 

jongens en meisjes evenveel pesten, verworpen moet worden. Daarnaast is het belangrijk om de 

sterkte van de verbanden tussen jongens en pesten én meisjes en pesten te vergelijken. 

Daarbovenop kunnen ook odds ratio’s en multiple regressie analyses relevante informatie 

verschaffen. Uit het longitudinaal onderzoek op lange termijn van Pepler et al. (2008) blijkt dat 

jongens significant meer betrokken zijn bij pesten dan meisjes. Dit blijkt ook uit het cross-

sectioneel onderzoek van Bosworth et al. (1999). Wanneer daarentegen multiple regressie 

analyse wordt gebruikt, blijkt dat het geslacht geen significante predictor meer is voor pesten 

(Bosworth et al., 1999; Kokkinos & Pannayiotou, 2004). “In multiple regressie analyse wordt 

meer dan één onafhankelijke variabele gebruikt om één afhankelijke variabele te voorspellen” 

(Moore & McCabe, 2005, p. 467). Dit geeft meer correcte informatie met betrekking tot 

voorspelbaarheid. Het is dus belangrijk om in onderzoekingen naar risicofactoren zoveel 

mogelijk gebruik te maken van deze onderzoeksmethode. De multivariate theorievorming is hier 

nog beter, aangezien deze ook meerdere afhankelijke variabelen kan opnemen in haar analyse. 

Jammergenoeg is er een gebrek aan onderzoekingen die multivariaat werken (Veenstra et al., 

2005). Toch toonden Veenstra et al. (2005), aan de hand van multivariate analyse aan dat ‘van 

het mannelijke geslacht zijn’ een betere voorspeller is voor pesten dan ‘van het vrouwelijke 

geslacht zijn’. De leeftijd als predictieve factor voor pesten werd nog niet vaak nagegaan. 

Kokkinos en Panayiotou (2004) vonden in hun cross-sectioneel onderzoek bij 

kinderen/adolescenten tussen 12 en 15 jaar dat hoe ouder ze zijn, hoe meer risico ze lopen om te 

pesten. Er is een significant zwakke correlatie tussen leeftijd en pesten van .23 (Kokkinos & 

Panayiotou, 2004). Baldry en Farrington (2000) daarentegen vonden in hun cross-sectioneel 

onderzoek geen significante odds ratio met betrekking tot de leeftijd en pesten. Volgens hun 

bevindingen hebben kinderen van 12 jaar evenveel kans als adolescenten van 13 en/of 14 jaar 

om te pesten (Baldry & Farrington, 2000). 
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Heel wat criminologisch onderzoek wijst erop dat geslacht een risicofactor is voor latere 

geweldsdelicten (Garbarino, zoals gerefereerd in Feder, Dean, & Levant, 2007). Ook hier is het 

belangrijk om voldoende relevant cijfermateriaal te verzamelen. Leech, Richardson en 

Goldschmidt (2003) vonden in hun longitudinaal onderzoek een zwakke correlatie van .21 

tussen geslacht en geweld op 10-jarige leeftijd. In Vlaanderen werd er een meervoudig cross-

sectioneel onderzoek gedaan met betrekking tot het plegen van delicten door jongeren tussen 14 

en 25 jaar. Daar blijkt, uit logistische regressie, in tegenstelling tot de resultaten van Leech et al. 

(2003), dat er significante verschillen zijn tussen de geslachten met betrekking tot het plegen 

van delicten. Enkel voor zwartrijden is het verschil niet significant. 9,2% van de jongens plegen 

geweldsdelicten vergeleken met 1,7% van de meisjes (Vettenburg et al., 2007). Theoretisch 

wordt er verondersteld dat wanneer kinderen opgroeien in een omgeving die een mannelijke 

ideologie nastreeft, namelijk ‘stoer zijn, agressief zijn, dominant zijn en geen emoties uiten’, 

deze kinderen meer kans hebben om later agressief gedrag te stellen. Door zo’n ideologie na te 

streven, wordt de kwetsbaarheid van die jongens onderdrukt, veroordeeld en bestraft. Na 

verloop van tijd beginnen jongens zich te schamen voor het uiten van emoties en wordt agressie 

hun enige uitlaatklep. Er is dus een connectie tussen geslacht en geweld, maar het zijn 

voornamelijk de genderrollen die instaan voor de latere geweldsdelicten (Pollack, 2006). Wat de 

leeftijd betreft, blijkt uit internationaal onderzoek naar geweldsdelicten bij jongeren door 

Junger-Tas, zoals gerefereerd in Vettenburg et al. (2007), dat de meeste geweldsdelicten 

plaatsvinden op de leeftijd van 18 à 19 jaar. In België ligt de leeftijd voor het plegen van 

geweldsdelicten door jongeren beduidend lager, namelijk op de leeftijd van 14 à 15 jaar 

(Vettenburg et al., 2007).  

 Geslacht kan, op basis van bovenstaande gegevens, als gemeenschappelijke risicofactor 

voor pesten en geweldsdelicten worden gezien. De leeftijd daarentegen is geen 

gemeenschappelijke risicofactor. 

 

Gedragsproblemen Uit het longitudinaal onderzoek van Pepler et al. (2008) blijkt dat 

fysieke agressie een significante predictor is voor pesten. De drie trajecten waartoe pesters 

kunnen behoren werden telkens vergeleken met het traject waarin niemand pest. De odds ratio’s 

zijn significant verschillend van één, wat erop wijst dat fysieke agressie meer voorkomt in de 

‘pesttrajecten’, meer bepaald veel pesten, na een tijd stoppen met pesten en gemiddeld pesten 

vergeleken met het ‘niet-pesttraject’. De kansverhoudingen zijn achtereenvolgens 15; 5,9 en 3,9 

keer deze van de groep die niet pesten. Ook Bosworth et al. (1999) wijzen in hun cross-

sectioneel onderzoek op het feit dat ‘zich onfatsoenlijk gedragen’ een predictor is voor pesten. 

Dit blijkt zowel significant te zijn in correlationeel onderzoek, waar een sterk verband van .55 

   



Pesten en geweldsdelicten 41

wordt vastgesteld, als in een multiple regressie analyse (Bosworth et al., 1999). Kokkinos en 

Panayiotou (2004) sluiten in hun cross-sectioneel onderzoek aan bij deze resultaten. Uit hun 

multiple regressie analyse blijkt de gedragsstoornis (CD) een predictieve factor te zijn voor 

pesten. De oppositioneel opstandige stoornis (ODD), eveneens gemeten aan de hand van 

multiple regressie analyse, blijkt daarentegen geen predictor te zijn voor pesten (Kokkinos & 

Panayiotou, 2004). Bosworth et al. (1999) betrokken in hun onderzoek ook nog enkele ‘visies’ 

die adolescenten hebben ten opzichte van het gebruik van geweld. Deze ‘visies’ zijn 

achtereenvolgens, het vertrouwen in het gebruik van niet-gewelddadige strategieën, intenties om 

niet-gewelddadige strategieën te gebruiken en het geloof in het gebruik van gewelddadige 

strategieën. De eerste twee ‘visies’ zijn beide significant negatief gecorreleerd met pesten, 

namelijk een sterke correlatie van -.55 en een matige correlatie van -.34, respectievelijk. De 

eerste correlatie wijst erop dat hoe minder vertouwen men heeft in het gebruik van niet- 

gewelddadige technieken, hoe meer men geneigd is om te pesten. De tweede correlatie wijst 

erop dat hoe minder men de intentie heeft om niet-gewelddadige technieken te gebruiken, hoe 

meer men geneigd is om te pesten. De laatste ‘visie’ is matig tot sterk positief gecorreleerd met 

pesten, namelijk .45. Dit wil zeggen dat hoe meer men gelooft in het gebruik van gewelddadige 

technieken, hoe meer men geneigd is om te pesten. Al deze bevindingen blijven ook significant 

in multiple regressie analyse (Bosworth et al., 1999). 

Uit longitudinaal onderzoek op lange termijn (2 jaar en meer) blijkt dat 

gedragsproblemen in de kindertijd een belangrijke risicofactor zijn voor latere geweldsdelicten. 

Zelfrapportage van gedragsproblemen blijkt de belangrijkste predictor te zijn, maar ook 

rapportage van gedragsproblemen door ouders en leerkrachten levert significante resultaten op 

(Fergusson et al., 2005; Mason et al., 2004; Sourander et al., 2006). Mason et al. (2004) geven 

in hun studie de odds ratio’s gecontroleerd voor geslacht, etnische afkomst en inkomsten weer. 

De aparte cijfers, bekomen uit zelfrapportage en rapportage door ouders en leerkrachten, 

worden weergegeven. De odds ratio’s verkregen door de verschillende informanten, zijn allen 

significant verschillend van één. Dit wil zeggen dat kinderen met gedragsproblemen op 10 of 

11-jarige leeftijd meer kans hebben om gewelddadig gedrag te vertonen op de leeftijd van 21 

jaar, vergeleken met kinderen die geen gedragsproblemen hebben. Uit zelfrapportage blijkt dat 

de kansverhouding 3,47 keer deze is van kinderen zonder gedragsproblemen. Uit 

ouderrapportage blijkt dat de kansverhouding 2,63 keer deze is van kinderen zonder 

gedragsproblemen en uit leerkrachtrapportage blijkt dat de kansverhouding 2,28 keer deze is 

van kinderen zonder gedragsproblemen. Sourander et al. (2006) vonden ook dat kinderen met 

gedragsproblemen significant meer risico hebben op het plegen van misdaden in de toekomst, 

vergeleken met kinderen zonder gedragsproblemen. De kansverhoudingen die hier werden 
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teruggevonden, liggen lager dan bij Mason et al. (2004), maar dit is waarschijnlijk te wijten aan 

het feit dat de misdaden die bij Sourander et al. (2006) worden besproken, gebaseerd zijn op 

officiële data in vergelijking met het onderzoek van Mason et al. (2004) waar de misdaden 

gebaseerd zijn op zelfrapportage. Uit deze zelfrapportage blijkt dat de kansverhouding om meer 

dan vijf misdaden te plegen 2 keer deze is van kinderen zonder gedragsproblemen. Uit zowel 

ouder- als leerkrachtrapportage blijkt dat de kansverhouding 1,8 keer deze is van kinderen 

zonder gedragsproblemen (Sourander et al., 2006). Simonoff et al. (2004) deden hun 

longitudinaal onderzoek aan de hand van verschillende interviews bij tweelingen. Ook daaruit 

blijkt dat gedragsproblemen een significante predictor zijn voor later antisociaal gedrag. Meer 

specifiek ontwikkelden 52% van de ondervraagde kinderen met gedragsproblemen een 

antisociale persoonlijkheidsstoornis in de vroege volwassenheid, terwijl slechts 15% van de 

kinderen die geen gedragsproblemen hadden, later een antisociale persoonlijkheidsstoornis 

ontwikkelden (Simonoff et al., 2004). Uit het longitudinaal onderzoek van Mason et al. (2004) 

blijkt dat ODD een belangrijke predictor is van latere geweldsdelicten. Dat blijkt zowel uit 

rapportage door ouders als uit rapportage door leerkrachten. De kansverhoudingen zijn 1,59 en 

1,62 keer, respectievelijk, deze van kinderen zonder ODD (Mason et al., 2004). Leech et al. 

(2003) vinden andere resultaten. Uit hun onderzoek blijkt er geen significante correlatie te zijn 

tussen oppositioneel gedrag op 3-jarige leeftijd en geweld op 10-jarige leeftijd, de correlatie is 

.04 (Leech et al., 2003). Misschien heeft dit met de leeftijd te maken? Het oppositionele gedrag 

is misschien duidelijker observeerbaar op 10-jarige dan op 3-jarige leeftijd? Ofwel wordt 

oppositioneel gedrag op 3-jarige leeftijd eerder als ‘een gedrag eigen aan de ontwikkelingsfase’ 

gezien. Verder onderzoek zou dit eventueel kunnen uitwijzen. 

Gedragsproblemen zijn een gemeenschappelijke predictieve factor voor pesten en 

geweldsdelicten. 

 

Impulsiviteit, hyperactiviteit, aandachtsproblemen Uit het cross-sectioneel 

onderzoek van Bosworth et al. (1999) blijkt dat er een matig significante correlatie van .33 is 

tussen impulsiviteit en pesten. In de multiple regressie analyse daarentegen is impulsiviteit geen 

predictieve factor meer (Bosworth et al., 1999). Wat hyperactiviteit en aandachtsproblemen 

betreft, kan even worden teruggeblikt op de resultaten gevonden in hoofdstuk 2 met betrekking 

tot het antisociaal profiel. Daaruit bleek dat voornamelijk de lage mate van zelfcontrole een 

risicofactor is voor pesten, maar niet de hyperactiviteit en aandachtsproblemen op zich. Er werd 

ook gezegd dat het voornamelijk pesters/slachtoffers zijn die een lage mate van zelfcontrole 

hebben (Unnever & Cornell, 2003; Unnever, 2005). 
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Loeber en Farrington (2000) geven aan dat ook impulsiviteit en hyperactiviteit (wanneer 

het samengaat met destructief gedrag) belangrijke risicofactoren zijn voor latere 

geweldsdelicten. Ook in de Dunedin studie in Nieuw Zeeland, zoals gerefereerd in Mason et al. 

(2004) en Sourander et al. (2006), werd gevonden dat aandachtsproblemen, impulsiviteit en 

rusteloosheid bij kinderen van 3 jaar voorspellers zijn van zelfgerapporteerde delinquentie en 

veroordelingen op de leeftijd van 18 tot 21 jaar (Mason et al., 2004; Sourander et al., 2006). In 

het onderzoek van Sourander et al. (2006) wijzen de odds ratio’s erop dat kinderen met 

hyperactiviteit meer kans lopen op het plegen van meer dan vijf misdrijven dan kinderen zonder 

hyperactiviteit. Uit ouder- en leerkrachtrapportage is de kansverhouding 1,6 en 1,8 keer, 

respectievelijk, deze van kinderen zonder hyperactiviteit (Sourander et al., 2006). De odds 

ratio’s in het onderzoek van Mason et al. (2004) vertonen andere resultaten dan in de Dunedin 

studie, zoals gerefereerd in Mason et al. (2004) en Sourander et al. (2006). Op basis van 

ouderrapportage werden er geen significante verbanden gevonden tussen aandachtsproblemen 

op 10-jarige leeftijd en gewelddadige feiten op 21-jarige leeftijd. Ook Leech et al. (2003) 

vonden in hun longitudinaal onderzoek op basis van interviews bij ouders en kinderen geen 

significant verband tussen aandachtsproblemen en geweld op 10-jarige leeftijd. De correlatie is 

.05 (Leech et al., 2003). De resultaten van Mason et al. (2004) verkregen uit 

leerkrachtrapportage op 11-jarige leeftijd, wijzen daarentegen wel op het feit dat kinderen met 

aandachtsproblemen meer kans hebben op het plegen van geweldsdelicten op 21-jarige leeftijd. 

De kansverhouding is 1,43 keer deze van kinderen zonder aandachtsproblemen (Mason et al., 

2004). Dit verschil tussen ouder- en leerkrachtrapportage komt misschien door het feit dat 

leerkrachten, omwille van de schoolcontext, vlugger aandachtsproblemen opmerken bij het kind 

dan de ouders? Simonoff et al. (2004) vonden in hun onderzoek bij tweelingen dat 55% van de 

kinderen met ADHD, later een antisociale persoonlijkheidsstoornis ontwikkelden. In de 

multiple regressie analyse bleek de impact van ADHD op latere antisociale 

persoonlijkheidsstoornis kleiner te zijn dan deze van CD (Simonoff et al., 2004). In hun cross-

sectioneel onderzoek vonden Unnever en Cornell (2003) dat kinderen met een lage mate van 

zelfcontrole meer risico lopen om later geweldsdelicten te plegen (Unnever & Cornell, 2003).  

Een lage mate van zelfcontrole kan gezien worden als een gemeenschappelijke 

risicofactor voor pesten en geweldsdelicten. 

 

Psychologische factoren Uit het longitudinaal onderzoek van Pepler et al. (2008) blijkt 

dat ‘geen normbesef hebben’ een predictieve factor is voor pesten. De odds ratio’s zijn 

significant verschillend van één, wat erop wijst dat ‘geen normbesef hebben’ meer voorkomt in 

de ‘pesttrajecten’, meer bepaald veel pesten, na een tijd stoppen met pesten en gemiddeld pesten 
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vergeleken met het ‘niet-pesttraject’. De kansverhoudingen zijn achtereenvolgens 16,2; 7,1 en 

4,5 keer deze van de groep die niet pesten. In het cross-sectioneel onderzoek van Bosworth et al. 

(1999) worden andere psychologische factoren besproken. Het blijkt dat zowel ‘kwaadheid’, 

met een matig tot sterk significante correlatie van .46 en ‘depressieve gevoelens’, met een matig 

significante correlatie van .29 predictief zijn voor pesten. In de multiple regressie analyse blijft 

‘kwaadheid’ een significant predictieve factor, maar ‘depressieve gevoelens’ zijn niet meer 

predictief voor pesten (Bosworth et al., 1999). In de multiple regressie analyse van Kokkinos en 

Panayiotou (2004) wordt er een matig negatieve correlatie gevonden tussen een hoog zelfbeeld 

en pesten, namelijk -.23. Dit wijst erop dat er een verband is tussen het ‘hebben van een laag 

zelfbeeld’ en pesten.  

Uit longitudinaal onderzoek blijkt dat er een significant zwak verband bestaat tussen 

‘psychische problemen’ en geweldsdelicten (Leech et al., 2003). De correlatie tussen 

‘depressieve symptomen’ op 10-jarige leeftijd en geweld op 10-jarige leeftijd is .18. De 

correlatie tussen ‘angst’ op 10-jarige leeftijd en geweld op 10-jarige leeftijd is .22 (Leech et al., 

2003). Ook in het onderzoek van Sourander et al. (2006) werd in zelfrapportage aangetoond dat 

kinderen met ‘depressieve symptomen’, meer risico lopen om later meer dan vijf misdaden te 

plegen, in vergelijking met kinderen zonder psychische problemen. De kansverhouding is 1,5 

keer deze van kinderen zonder psychische problemen (Sourander et al., 2006). Mason et al. 

(2004) bekwamen tegengestelde resultaten met betrekking tot ‘depressieve symptomen’ bij 

kinderen. Zoals weergegeven in leerkrachtrapportage, blijkt dat kinderen die depressieve 

symptomen vertonen, minder risico lopen dan kinderen zonder depressieve symptomen op later 

geweld. De kansverhouding is 0,33 keer deze van de kinderen zonder depressieve symptomen 

(Mason et al., 2004). De resultaten zijn hier mogelijks tegengesteld door het feit dat 

leerkrachten wellicht minder goed de depressieve symptomen kunnen (h)erkennen bij kinderen? 

In het weerkerend cross-sectioneel onderzoek in Vlaanderen wordt nagegaan of het zelfconcept 

en het toekomstperspectief van jongeren samenhangt met het plegen van geweldsdelicten. Het 

blijkt dat jongeren die tijdens het afgelopen jaar een geweldsdelict pleegden, niet lager scoorden 

op de zelfbeeldschaal dan jongeren die geen geweldsdelict pleegden. Deze jongeren hadden wel 

een minder positief toekomstperspectief, maar er werd geen significante relatie gevonden tussen 

geweld en het minder positieve toekomstperspectief (Vettenburg et al., 2007). 

 Er worden geen gemeenschappelijke psychologische risicofactoren gevonden voor 

pesten en geweldsdelicten.  
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Familiale factoren 

 Opvoedingssituatie Het longitudinaal onderzoek van Pepler et al. (2008) op basis van 

zelfrapportage toont aan dat kinderen die conflicten hebben met hun ouders, meer kans hebben 

om te pesten dan kinderen die geen conflicten hebben met hun ouders. De odds ratio’s worden 

hier achtereenvolgens weergegeven voor kinderen die veel pesten en kinderen die aanvankelijk 

veel pesten, maar uiteindelijk stoppen met pesten, 2,7 en 2,4 respectievelijk. De odds ratio voor 

kinderen met een gemiddeld niveau van pesten, is in het onderzoek van Pepler et al. (2008) niet 

significant verschillend van één. Ook in het cross-sectioneel onderzoek van Baldry en 

Farrington (2000) aan de hand van multivariate analyse werden vergelijkbare resultaten 

gevonden. Kinderen die vaak ruzie maken met hun moeder en/of vader, hebben meer kans dan 

kinderen die geen ruzie maken met hun ouders om te pesten. De kansverhoudingen zijn 9,69 en 

12,29 keer, respectievelijk, deze van kinderen die geen ruzie maken met hun moeder en/of vader 

(Baldry & Farrington, 2000). De kansverhoudingen in het onderzoek van Baldry en Farrington 

(2000) liggen heel wat hoger dan in het onderzoek van Pepler et al. (2008). Baldry en 

Farrington (2000) tonen aan de hand van zelfrapportage ook aan dat de opvoedingsstijl van de 

ouders wel degelijk een predictieve factor is voor pesten. Uit de odds ratio’s blijkt dat kinderen 

die autoritaire ouders hebben, significant meer kans hebben om te pesten dan kinderen die geen 

autoritaire ouders hebben. De kansverhouding is 3,66 keer deze van kinderen die geen 

autoritaire ouders hebben. Ook kinderen van ouders die heel streng zijn, hebben meer kans om 

te pesten dan kinderen van ouders die minder streng zijn. De kansverhouding is 4,14 keer deze 

van kinderen die minder strenge ouders hebben. Ook kinderen van ouders die veel ruzie maken, 

hebben meer kans om te pesten dan kinderen van wie hun ouders minder ruzie maken. De 

kansverhouding is 2,96 keer deze van kinderen die ouders hebben die minder vaak ruzie maken. 

De studies hierboven besproken, namelijk van Pepler et al. (2008) en van Baldry en Farrington 

(2000), zijn enkel gebaseerd op zelfrapportage. Hier is het belangrijk om even aandacht te 

hebben voor de onderzoeksmethode. Uit het onderzoek van Stevens, de Bourdeaudhuij en Van 

Oost (2002) blijkt namelijk dat er een discrepantie is in de perceptie van de opvoedingssituatie 

tussen de ouders en de kinderen, waarbij de ouders de gezinssituatie beter inschatten dan de 

kinderen. Pesters ervaren geen samenhang in hun gezin en ze vinden dat de gezinsactiviteiten 

niet goed georganiseerd zijn. Daarbovenop is er volgens hen weinig controle in hun gezin en ze 

vinden dat hun gezin weinig gericht is op sociale activiteiten. Tenslotte ervaren ze heel wat 

conflicten in hun gezin. Pesters/slachtoffers ervaren evenveel conflicten in hun gezin, maar ze 

ervaren een hogere mate van controle dan pesters. De ouders van zowel pesters als 

pesters/slachtoffers daarentegen rapporteren meer samenhang, organisatie, controle, gerichtheid 

op sociale activiteiten, persoonlijke relatie met de kinderen en het aanmoedigen van autonomie. 
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Daarnaast rapporteren ze minder conflict en een minder streng optreden in vergelijking met hun 

kinderen (Stevens et al., 2002). Dit onderzoek wijst op het belang van het gebruik van 

verschillende informanten. De sociaal-economische status (SES) is een andere factor die soms 

als predictieve factor voor pesten wordt benoemd. Veenstra et al. (2005) tonen in hun 

multivariate analyse aan, dat een lage sociale klasse een voorspeller is van pesten. Ook von 

Rueden, Gosch, Rajmil, Bisegger en Ravens-Sieberer (2006) toonden in hun cross-sectioneel 

onderzoek, aan de hand van zelf- en ouderrapportage, aan dat kinderen en adolescenten die uit 

een gezin komen met een lage SES, meer pesten. De SES werd in hun studie bepaald door het 

educatieniveau van de ouders en de materiële eigendommen van het gezin (von Rueden et al., 

2006). Uit de multiple regressie analyse in het onderzoek van Kokkinos en Panayiotou (2004) 

daarentegen blijkt het educatieniveau van de ouders geen predictieve factor te zijn voor pesten.  

 Uit cross-sectioneel onderzoek blijkt dat ouders van kinderen die later delinquent 

gedrag stellen, vaak conflicten hebben, weinig warmte uitstralen, autoritair zijn, macht en 

fysieke straffen gebruiken en een harde inconsistente opvoedingsstijl hanteren (Wolke et al., 

2000). Baldry en Farrington (2000) vonden vergelijkbare resultaten. Uit hun onderzoek blijkt 

dat kinderen van ouders die conflicten hebben, heel streng zijn en weinig ondersteuning bieden, 

meer kans hebben om later delinquent gedrag te stellen, vergeleken met ouders die geen 

conflicten hebben, niet heel streng zijn en wel ondersteuning bieden. De odds ratio’s zijn 6,92, 

3,78 en 7,78, respectievelijk (Baldry & Farrington, 2000). Wat autoritaire ouders betreft, 

vonden Baldry en Farrington (2000) geen significante odds ratio. Een belangrijke predictieve 

factor kan ook het al dan niet goedkeuren van agressief gedrag zijn. Kinderen van ouders die 

agressief gedrag goedkeuren, hebben meer kans om later delinquent gedrag te stellen (Feder et 

al., 2007). Baldry en Farrington (2000) toonden ook aan dat het vaak conflicten hebben met de 

ouders, sowieso al een risicofactor is op later agressief gedrag, vergeleken met 

kinderen/adolescenten die geen conflicten hebben met hun ouders. De odds ratio’s voor 

conflicten met de moeder en conflicten met de vader zijn achtereenvolgens 5 en 11,95 (Baldry 

& Farrington, 2000).  Fergusson et al. (2005) toonden in hun longitudinaal onderzoek aan dat 

gedragsproblemen bij kinderen samenhangt met conflicten binnen de gezinnen en 

kindermisbruik. Fysiek misbruik van een kind is op zich een belangrijke predictor voor later 

delinquent gedrag. Dit komt door de intergenerationele transmissie van agressief en 

gewelddadig gedrag (Farrington, 2005). De theorie van Patterson, zoals gerefereerd in Chan 

(2006) wijst erop dat een coërcieve relatie tussen ouders en kinderen kan leiden tot agressie en 

antisociaal gedrag. Deze negatieve interacties tussen ouders en kinderen kunnen er ook voor 

zorgen dat er negatieve interacties ontstaan tussen broers en zussen. Wat op zijn beurt 

gecorreleerd is met fysieke agressie en externaliserend gedrag bij jongens (Chan, 2006). Er zijn 
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twee verschillende theorieën die het delinquent gedrag van broers en/of zussen proberen te 

verklaren. Ten eerste is er de theorie die veronderstelt dat de broers en/of zussen de 

‘ziektemakers’ zijn. Dit wil zeggen dat broers en/of zussen via sociaal leren zorgen voor de 

ontwikkeling van antisociale tendensen bij elkaar. Ten tweede is er de theorie die stelt dat broers 

en/of zussen partners worden tijdens criminele daden. Dit wordt dan een variant van het 

mechanisme van de delinquente peergroup wat hieronder zal worden besproken (Fergusson et 

al., 2005; Scholte, Engels, de Kemp, Harakeh, & Overbeek, 2007a). Leven in een gezin waar 

één of meerdere gezinsleden ontbreken, kan ook een risicofactor zijn voor later delinquent 

gedrag (Fergusson et al., 2005). Uit het onderzoek van Sourander et al. (2006) blijkt dat 

kinderen die leven in een gezin dat verschilt van het gezin waar de twee biologische ouders 

aanwezig zijn, meer kans hebben op het plegen van meer dan vijf misdaden dan kinderen die in 

een gezin leven met hun twee biologische ouders. De kansverhouding is 4,5 keer deze van de 

kinderen die in een gezin leven met hun twee biologische ouders (Sourander et al., 2006). Deze 

thuissituatie (die verschilt van deze van beide biologische ouders) brengt, volgens sommige 

onderzoekers, een aantal stressvolle gebeurtenissen met zich mee, namelijk conflict tussen 

ouders, moeilijke opvoeding, minder inkomsten voor het gezin, enzovoort. Deze zaken hangen 

op zich allemaal samen met later delinquent gedrag (Fergusson et al., 2005). Het blijkt dat 

wanneer kinderen en jongeren een gebrek ervaren aan ondersteuning door hun ouders, ze meer 

delinquent gedrag stellen. Hun ouders kunnen hen als het ware niet beschermen tegen dit gedrag 

(Perren & Hornung, 2005). Ook Wolke et al. (2000) vonden in hun cross-sectioneel onderzoek 

evidentie voor het feit dat bepaalde opvoedingsstijlen gerelateerd zijn aan delinquent gedrag. 

Jongeren die delinquent gedrag stellen, hebben ouders die weinig steunend zijn en vaak 

onderlinge conflicten hebben (Wolke et al., 2000). Wat de SES betreft, wijzen Mason et al. 

(2004) in hun longitudinaal onderzoek op de predictieve waarde van de SES van een gezin. Uit 

hun onderzoek blijkt dat kinderen die uit gezinnen komen met een lage SES, meer kans hebben 

om later geweldsdelicten te plegen (Mason et al., 2004). Vettenbrug et al. (2007) gaan in hun 

weerkerend cross-sectioneel onderzoek na of Vlaamse jongeren waarvan minimum één van de 

ouders een vervangingsinkomen geniet en waarvan al dan niet één van de ouders hoog opgeleid 

is, meer geweldsdelicten plegen dan andere jongeren. Uit hun onderzoek blijkt dat er tussen 

beide geen significante verbanden bestaan (Vettenburg et al., 2007).  

 Ouders die veel conflicten hebben en heel streng/hard zijn in hun opvoeding, zijn 

gemeenschappelijke risicofactoren voor pesten en geweldsdelicten. Ook kinderen/adolescenten 

die heel wat conflicten hebben met hun ouders zijn een gemeenschappelijke risicofactor voor 

pesten en geweldsdelicten. 
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Peerfactoren 

 Delinquente peergroup In hun cross-sectioneel onderzoek bespreken Mouttapa et al. 

(2004) een tweetal theorieën met betrekking tot de peergroup en pesten. Ten eerste is er de 

dominantietheorie die stelt dat jongeren agressie gebruiken ten opzichte van zwakkere jongeren 

om op die manier toegang te krijgen tot bepaalde middelen en/of om een hoge status te 

verwerven bij de peergroup. Consistent met die theorie vonden de onderzoekers aan de hand 

van zelfrapportage dat slachtoffers van pesten minder contacten hebben met de peergroup, 

vergeleken met de andere jongeren. Daarnaast stelt men ook vast dat vrienden van agressieve 

jongeren minder vaak het slachtoffer worden van pesten dan andere jongeren. Ten tweede is er 

de sociaal cognitieve theorie die stelt dat pesters en pesters/slachtoffers geneigd zijn om 

vrienden te kiezen die ook agressief zijn. Deze bevinding suggereert dat de aanwezigheid van 

agressieve vrienden geassocieerd is met deelname aan agressie, terwijl de aanwezigheid van 

niet-agressieve vrienden geassocieerd is met minder deelname aan agressie. Consistent met deze 

theorie vinden de onderzoekers aan de hand van zelfrapportage dat agressieve vrienden hebben, 

een sterke predictor is om zelf agressief gedrag te stellen (Mouttapa et al., 2004). In het 

longitudinaal onderzoek van Pepler et al. (2008) wijzen de odds ratio’s ook in deze richting. 

Adolescenten waarvan de peers betrokken zijn bij pesten, hebben meer kans om zelf te pesten, 

dan adolescenten waarvan de peers niet betrokken zijn bij pesten. De odds ratio’s voor 

adolescenten die frequent pesten, diegene die stoppen met pesten en diegene die gemiddeld 

pesten zijn 3,4; 2,8 en 1,8, respectievelijk (Pepler et al., 2008). Perren en Hornung (2005) tonen 

in hun cross-sectioneel onderzoek aan dat kinderen die pesten, vaak met andere agressieve 

kinderen spelen. In zo’n sociale context, bestaande uit verschillende agressieve kinderen, kan 

agressie de groepsnorm worden en pesten kan dan worden gebruikt om de dominantie te 

behouden (Perren & Hornung, 2005). 

De delinquente peergroup blijkt één van de belangrijkste risicofactoren te zijn voor 

latere geweldsdelicten (Feder et al., 2007; Mouttapa et al., 2004; Parault, Davis, & Pellegrini, 

2007; Simonoff et al., 2004; Vettenburg et al., 2007). Terecht wordt hierbij in het onderzoek 

van Vettenburg et al. (2007) meteen de vraag gesteld rond causaliteit. Zijn delinquente jongeren 

geneigd om delinquente vrienden te kiezen? Komen jongeren onder invloed van delinquente 

vrienden tot delinquent gedrag? Of scoren bepaalde vriendengroepen sowieso hoger op 

delinquent gedrag? Daarnaast wordt ook op de groepsnorm gewezen. Bij jongeren waar veel 

agressief gedrag voorkomt, wordt het als het ware normaal om ook agressief gedrag te stellen 

(Vettenburg et al., 2007). Uit longitudinaal onderzoek bij tweelingen vonden Simonoff et al. 

(2004) dat de delinquente peergroup een belangrijke mediërende variabele is. Meer specifiek 

blijkt dat 62% van de kinderen die gedragsproblemen vertonen en omgaan met een delinquente 
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peergroup, later een antisociale persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. Slechts 39% van diegene 

die gedragsproblemen vertonen, maar niet omgaan met een delinquente peergroup, vertonen 

later antisociaal gedrag (Simonoff et al., 2004). Ook middelenmisbruik door de peers blijkt 

positief gecorreleerd te zijn aan geweld op 10-jarige leeftijd, toch wordt er slechts een zwak 

verband aangetoond. Het gebruik van alcohol heeft een correlatie van .18, het gebruik van tabak 

een correlatie van .18 en het gebruik van marihuana een correlatie van .17 (Leech et al., 2003). 

Parault et al. (2007) toonden in hun cross-sectioneel onderzoek aan dat het hebben van een 

goede vriend(in) een belangrijke protectieve factor is tegen latere geweldsdelicten, op 

voorwaarde dat die goede vriend(in) niet deelneemt aan agressieve activiteiten (Parault et al., 

2007). 

 De delinquente peergroep is een gemeenschappelijke risicofactor voor pesten en 

geweldsdelicten. 

 

 Verworpen worden door peers Perren en Hornung (2005) en Schäfer et al. (2005) 

toonden in hun onderzoek aan dat pesters in het secundair onderwijs niet verworpen worden 

door peers (zie ook hoofdstuk 1 ‘sociale context’). Het is dus weinig waarschijnlijk dat 

verworpen worden door peers een risicofactor is voor pesten.  

Verworpen worden door peers blijkt, zoals aangegeven in de literatuurstudie van Loeber 

en Farrington (2000), een belangrijke risicofactor te zijn voor latere geweldsdelicten. Ook 

Werner en Crick (2004) vonden daarvoor evidentie in hun longitudinaal onderzoek op korte 

termijn (1 jaar). Het blijkt dat verworpen worden door peers in de lagere school, een predictieve 

factor is voor latere fysieke en relationele agressie. Toch moet hier worden opgemerkt dat de 

predictieve relatie afhankelijk is van de vorm van agressie en van het geslacht. Het blijkt dat 

verworpen worden door leeftijdsgenoten voornamelijk een belangrijke rol speelt bij het 

ontwikkelen van relationele agressie bij meisjes (Werner & Crick, 2004). In het longitudinaal 

onderzoek op lange termijn (2 jaar en meer) van Pedersen, Vitaro, Barker en Borge (2007) 

werden tegengestelde resultaten gevonden. Zij stelden vast dat verworpen worden door peers 

geen significante predictor is voor delinquentie in de adolescentie (Vitaro et al., 2007). Het 

verschil in resultaten tussen de twee studies heeft waarschijnlijk iets te maken met de tijdspanne 

van het onderzoek. Het blijkt dat kinderen die verworpen worden door peers, een jaar later meer 

agressief gedrag vertonen, maar kinderen die verworpen worden door peers op 6-jarige leeftijd, 

vertonen daarom niet meer agressief gedrag op 13-jarige leeftijd. 

Het verworpen worden door peers is geen gemeenschappelijke predictieve factor voor 

pesten en geweldsdelicten. 
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School- en buurtfactoren  

Omtrent schoolfactoren is er weinig wetenschappelijk onderzoek, maar aangezien 

kinderen en adolescenten het meest tijd doorbrengen op de schoolbanken, is het belangrijk om 

even stil te staan bij deze variabele. Uit het cross-sectioneel onderzoek van Bosworth et al. 

(1999) blijkt dat er een significant matige negatieve correlatie is van -.35 tussen het ‘zich 

thuisvoelen op school’ en pesten. Deze correlatie wijst erop dat kinderen die zich niet 

thuisvoelen op school, meer geneigd zijn om te pesten. Toch blijkt dit verband niet meer 

significant te zijn in een multiple regressie analyse (Bosworth et al., 1999). Natvig et al. (2001) 

gingen na of ‘aan school gerelateerde stress’ een risicofactor is voor pesten. Aan de hand van 

een multiple logistische regressie analyse vonden ze een aantal significante risicofactoren. ‘Een 

afkeer hebben voor school’ en ‘angstig zijn op school’ zijn significante risicofactoren voor 

pesten. De odds ratio’s zijn 2,38 en 1,59, respectievelijk. De kansverhouding van kinderen die 

‘een afkeer hebben voor school’, is 2,38 keer deze van kinderen die geen afkeer hebben voor 

school. De kansverhouding van kinderen die angstig zijn op school is 1,59 keer deze van 

kinderen die niet angstig zijn op school. De ondersteuning door leerkrachten en medeleerlingen 

en de mate waarin leerlingen beslissingen kunnen nemen op school zijn daarentegen protectieve 

factoren. De odds ratio’s zijn 0,54; 0,57 en 0,80, respectievelijk (Natvig et al., 2001). 

Er is weinig onderzoek voorhanden omtrent schoolomgeving en geweldsdelicten. Toch 

geven Vettenburg et al. (2007) in hun onderzoek in Vlaanderen aan de hand van logistische 

regressie weer dat gewelddadige conflicten meestal voorkomen bij niet-studenten in 

vergelijking met studenten uit de middelbare en hoge school (Vettenburg et al., 2007). 

Misschien hebben de protectieve factoren die de school bieden (die hierboven werden 

besproken) daar iets mee te maken? Bij geweldsdelicten wordt er meer gewezen op 

buurtfactoren in het algemeen. In deze literatuurstudie wordt met betrekking tot buurtfactoren 

enkel het onderzoek uit Vlaanderen weergegeven. Uit het onderzoek van Vettenburg et al. 

(2007) blijkt dat de verstedelijkingsgraad van de buurt waar jongeren wonen, bijna geen 

samenhang vertoont met de verschillende delicten. Er worden geen significante verbanden 

gevonden (Vettenburg et al., 2007). 

 Hieruit blijkt eerder dat bepaalde schoolfactoren misschien een gemeenschappelijke 

protectieve factor zijn voor pesten en geweldsdelicten, namelijk ondersteuning door 

leerkrachten en medeleerlingen en de mogelijkheid krijgen om mee beslissingen te nemen. 

School- en buurtfactoren, zijn geen gemeenschappelijke risicofactoren. 
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Algemene conclusie  

 Op basis van de hiervoor besproken onderzoekingen kan worden besloten dat ‘van het 

mannelijke geslacht zijn’ een gemeenschappelijke predictieve factor is voor pesten en latere 

geweldsdelicten (Pepler et al., 2008; Veenstra et al., 2005; Vettenburg et al., 2007). Wat de 

leeftijd waarop gepest wordt en waarop geweldsdelicten worden gepleegd betreft, blijkt voor 

pesten geen piekleeftijd vast te liggen (Baldry & Farrington, 2000; Kokkinos & Panayiotou, 

2004). Dit kan misschien in verband worden gebracht met de gevonden matige stabiliteit van 

pesten over de leeftijd heen, in hoofdstuk 1. Bij geweldsdelicten daarentegen wordt in 

Vlaanderen een piek gevonden op de leeftijd van 14 à 15 jaar (Vettenburg et al., 2007). Wat de 

voorspellende waarde van gedragsproblemen op zowel pesten als geweldsdelicten betreft, is er 

heel wat eenduidigheid in de hiervoor besproken literatuur. Zowel gedragsproblemen als een 

lage mate van zelfcontrole blijken een predictor te zijn voor zowel pesten in 

kindertijd/adolescentie als voor geweldsdelicten in de vroege volwassenheid (Bosworth et al., 

1999; Fergusson et al., 2005; Kokkinos & Pannayiotou, 2004; Mason et al., 2004; Pepler et al., 

2008; Sourander et al., 2006; Unnever & Cornell, 2003; Unnever, 2005). Wat psychologische 

factoren betreft, worden geen gemeenschappelijke risicofactoren teruggevonden. Depressieve 

gevoelens blijken een predictor te zijn voor geweldsdelicten, maar niet voor pesten (Leech et al., 

2003; Sourander et al., 2006). Een laag zelfbeeld blijkt een predictor te zijn voor pesten, maar 

niet voor geweldsdelicten (Kokkinos & Panayiotou, 2004). Uit de onderzoekingen met 

betrekking tot de familiale factoren, blijkt dat ouders die veel conflicten hebben en heel 

streng/hard zijn in hun opvoeding, risicofactoren zijn voor zowel pesten als geweldsdelicten. 

Ook kinderen/adolescenten die heel wat conflicten hebben met hun ouders, zijn een 

gemeenschappelijke risicofactor (Baldry & Farrington, 2000; Pepler et al., 2008; Wolke et al., 

2000). De delinquente peergroep is een gemeenschappelijke risicofactor voor pesten en 

geweldsdelicten, verworpen worden door peers daarentegen is dat niet (Loeber & Farrington, 

2000; Moutappa et al., 2004; Parault et al., 2004; Pepler et al., 2008; Perren & Hornung, 2005; 

Schäfer et al., 2005; Simonoff et al., 2004; Vettenburg et al., 2007; Vitaro et al., 2007; Werner 

& Crick, 2004). Uit de onderzoekingen met betrekking tot de schoolfactoren, komen eerder 

protectieve factoren voor pesten en geweldsdelicten naar voor. Zowel ondersteuning door 

leerkrachten en medeleerlingen als de mogelijkheid krijgen om mee beslissingen te nemen, zijn 

een protectieve factor voor pesten (Bosworth et al., 1999; Natvig et al., 2001). Het blijkt dus dat 

zowel persoonlijke als omgevingsfactoren een belangrijke gemeenschappelijke risicofactor zijn 

voor pesten en geweldsdelicten. Het is heel belangrijk om met deze interactie van verschillende 

factoren rekening te houden (Kazdin, zoals gerefereerd in Stevens et al., 2004). De implicaties 

van deze bevindingen worden in de discussie nader uitgewerkt. 
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Discussie 

 

Doel Deze scriptie had als doel na te gaan of pesten in de kindertijd en adolescentie 

predictief is voor latere geweldsdelicten. Deze vraag werd opgesplitst in vier aan elkaar 

gerelateerde delen. Er werd eerst en vooral nagegaan of er een bepaalde stabiliteit is in de 

pestersrol. Nadat er een matige stabiliteit werd vastgesteld, werd er dieper ingegaan op de co-

morbide problemen waarmee pesters te kampen hebben. Daarbij werd ook meteen nagegaan of 

er bij pesters sprake is van een ‘antisociaal profiel’. Aangezien er heel wat co-morbide 

problemen zijn en aangezien er sprake is van een antisociaal profiel, was het belangrijk om het 

specifieke effect van pesten op latere geweldsdelicten te destilleren. Dit werd gedaan aan de 

hand van multiple regressie analyse. Daaruit blijkt dat er een specifiek – zij het nog niet veel 

onderzocht – effect is van direct pesten (als onderdeel van fysieke agressie) op latere 

geweldsdelicten. Daarnaast werd, in functie van de onderzoeksvraag, ook gefocust op de 

afhankelijke variabele, namelijk geweldsdelicten. Het blijkt dat deze sterk gecorreleerd is met 

de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Multivariate analyse is hier de aangewezen 

onderzoeksmethode om het meer exacte verband tussen pesten en geweldsdelicten na te gaan. 

Daarbovenop is het van belang om de gemeenschappelijke risicofactoren van de onafhankelijke 

en de afhankelijke variabele na te gaan. Dit om de eventuele oorzaak van co-morbiditeit te 

achterhalen, maar ook als hulp bij het opstellen van eventuele wetenschappelijk gefundeerde 

criminaliteitspreventieprogramma’s in de toekomst.  

 

 Maatschappelijke relevantie Pesten en geweldsdelicten zijn veelvoorkomende 

maatschappelijke problemen, zowel in binnen- als buitenland (Fountoulakis et al., 2008; 

Kokkinos & Panayiotou, 2004; Leech et al., 2003; Stevens et al., 2004; Woods & White, 2005). 

Pesten wordt gezien als een specifieke vorm van interpersoonlijk geweld, wat voornamelijk 

voorkomt tijdens de lagere en de secundaire school (Smith & Gross, 2006). Wanneer er over 

interpersoonlijk geweld wordt gesproken tijdens de late adolescentie en de volwassenheid, gaat 

het vaak om geweldsdelicten (Fountoulakis et al., 2008). Een eerste probleem waarmee 

onderzoekers die op deze terreinen werkzaam zijn, in aanraking komen, is de definiëring van de 

begrippen ‘pesten’ en ‘geweldsdelicten’ (Smith & Gross, 2006; Tremblay, 2000). Bij bepaalde 

onderzoekingen werd het pestgedrag bij kinderen nagegaan zonder dat er vooraf een definitie 

van pesten werd vooropgesteld, met als gevolg dat iedereen zelf kon invullen wat pesten 

betekende. Uit onderzoek blijkt dat iedereen verschillende definities van pesten hanteert 

(Naylor, Cowie, Cossin, de Bettencourt & Lemme, 2006). Daardoor zijn de resultaten soms niet 

valide en niet generaliseerbaar. De laatste jaren wordt in de meeste onderzoekingen de definitie 
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van Olweus gehanteerd, waardoor de validiteit en generaliseerbaarheid vergroot is (Smith & 

Gross, 2006). Ook onderzoekers actief op het vlak van ‘agressiviteit’ komen in aanraking met 

een problematische definiëring (Tremblay, 2000). De invulling van het begrip ‘agressiviteit’ is 

te algemeen (Hartrup & deWit, zoals gerefereerd in Tremblay, 2000). Daarnaast is er ook een 

probleem met het onderzoek bij de verschillende vormen van pesten. Het meeste onderzoek 

richt zich op direct pesten waardoor de resultaten vaak enkel generaliseerbaar zijn voor ‘direct 

pesten’ en niet voor ‘pesten’ in het algemeen. Daarbij komt nog eens het feit dat jongens meer 

direct pesten dan meisjes en dat er dus weinig gegevens beschikbaar zijn omtrent meisjes 

(Espelage & Swearer, 2003; Veestra et al., 2005; Woods & White, 2005). Hetzelfde probleem 

komt voor in het onderzoek naar agressie en geweldsdelicten. De verschillende soorten 

delinquentie worden in de meeste onderzoekingen niet onderscheiden (Tremblay, 2000). Onder 

delinquent gedrag verstaat men stelen, geweldsdelicten, vandalisme, inbraken, druggebruik en 

fraude (Baldry & Farrington, 2000). Het zou interessant zijn naar toekomstig onderzoek toe, dat 

de resultaten van de verschillende soorten agressie, apart worden besproken. Geweldsdelicten 

worden ook voornamelijk onderzocht bij mannen, terwijl dit bij vrouwen een sterk 

verwaarloosd onderzoeksgebied is (Dixon, Howie & Starling, 2004). Het is belangrijk om in de 

toekomst replicatieonderzoek te verrichten, aangezien enkel dit kan uitwijzen of de bevindingen 

bij de mannelijke populatie kunnen worden gegeneraliseerd naar de vrouwelijke populatie. 

Daardoor kan nagegaan worden of de geslachtsverschillen empirisch valide zijn. Vaak treedt er 

in het onderzoek ook een selectiebias op, doordat enkel onderzoek verricht wordt bij jongeren 

die in jeugdinstellingen verblijven. Deze resultaten zijn dan niet generaliseerbaar naar de 

algemene populatie (Ireland, 2000). In dit opzicht kan een aselecte steekproef een oplossing 

bieden voor toekomstig onderzoek. Bij een aselecte steekproef heeft ieder individu dezelfde 

kans om in de steekproef terecht te komen. Niettegenstaande de moeilijke definieerbaarheid van 

beide begrippen en een aantal problemen in verband met het onderzoek zorgen deze vormen van 

interpersoonlijk geweld voor heel wat onrust en kosten binnen de maatschappij (Fountoulakis et 

al., 2008; Kokkinos & Panayiotou, 2004; Leech et al., 2003). Het is belangrijk om uitgebreid stil 

te staan bij het eventuele verband tussen beide gedragingen. 

 

Stabiliteit Als eerste werd daarvoor nagegaan of de pestersrol stabiel is over de leeftijd 

heen. Een eerste moeilijkheid die hier naar voor komt is: ‘Wanneer spreekt men over 

stabiliteit?’. Er is namelijk weinig onderzoek dat daarop ingaat, terwijl dit eigenlijk het 

reflectiekenmerk van het onderzoek zou moeten zijn. Uit statistische literatuur blijkt dat er 

binnen de sociale wetenschappen vanaf een correlatie van .30 kan gesproken worden over een 

matig verband en vanaf een correlatie van .50 over een sterk verband (Van Rossem, 2007). Ten 
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tweede is het belangrijk om ons de vraag te stellen: ‘Wat betekent een sterke correlatie tussen 

pesten op tijdstip één en pesten op tijdstip twee?’ (Loeber & Hay, 1997; Tremblay, 2000). Het 

blijkt dat deze hoge correlatie enkel iets zegt over de rangordestabiliteit, maar het zegt niets over 

eventuele intra-individuele verandering van agressief gedrag over de leeftijd heen (Loeber & 

Hay, 1997; Tremblay, 2000). Ten derde moet ook rekening worden gehouden met het 

onderzoeksdesign. Een sterke stabiliteit in een longitudinaal onderzoek op lange termijn (2 jaar 

en meer) zegt namelijk meer dan een sterke stabiliteit in een longitudinaal onderzoek op korte 

termijn (1 jaar) en/of retrospectief onderzoek. Een sterke stabiliteit bij deze laatste 

onderzoeksdesigns kan wijzen op een restrictie van het design. De kans dat iemand een jaar later 

nog pester is, is groter dan dat die persoon het bijvoorbeeld zeven jaar later nog is. Bij 

retrospectief onderzoek bestaat het gevaar erin dat bepaalde onderzoekspersonen buiten 

beschouwing worden gelaten. In deze literatuurstudie wordt bijvoorbeeld retrospectief 

onderzoek gebruikt dat jongeren uit het voortgezet onderwijs bevraagt over hun ‘pestgedrag’ 

(Chapell et al., 2006). Op die manier worden automatisch alle jongeren die niet verder studeren, 

buiten beschouwing gelaten en wordt er slechts met een beperkte populatie rekening gehouden. 

Bij longitudinaal onderzoek daarentegen wordt eerst de steekproef getrokken en worden 

vervolgens de metingen gedaan. Op deze manier kan iedereen die deelneemt aan het onderzoek 

een bepaalde periode worden gevolgd, onafhankelijk van welke weg ze in hun leven uitgaan. 

Het longitudinaal onderzoek op lange termijn (twee jaar en meer) biedt de meest valide 

resultaten, omdat stabiliteit enkel over een langere termijn kan worden bekeken. Bovendien 

biedt het longitudinaal onderzoek ook de meest betrouwbare resultaten dankzij de grootte van 

de steekproef. Daarom baseren de bevindingen uit dit hoofdstuk zich op deze onderzoekingen. 

Een opmerking bij longitudinaal onderzoek en tevens een suggestie naar toekomstig onderzoek, 

is dat het belangrijk is om gebruik te maken van meerdere meetmomenten met korte 

tijdsintervallen, op die manier kan de stabiliteit grondiger worden bestudeerd (Scholte et al., 

2007b). Dit is belangrijk aangezien Bongers et al. (2004) opmerkten dat agressiviteit zich niet 

constant uit. Er zijn momenten waarop men meer agressief is en momenten waarop men een 

lange tijd niet agressief is. Op basis van het onderzoek opgenomen in deze literatuurstudie, 

vertoont de pestersrol een matige stabiliteit. Eigenlijk gaat deze bevinding in tegen onze 

verwachtingen. Aangezien agressiviteit in de literatuur beschouwd wordt als een sterk stabiel 

construct, hadden we verwacht dat pesten (als onderdeel van fysieke agressie) ook sterk stabiel 

zou zijn (Loeber, zoals gerefereerd in Mason et al., 2004; Olweus, zoals gerefereerd in Scholte 

et al., 2007b). Olweus, zoals gerefereerd in Tremblay (2000) geeft zelfs aan dat agressiviteit 

even stabiel is als persoonlijkheid. Derzon (2001) deed (om die stabiliteit van agressie na te 

gaan) een meta-analyse met opmerkelijke resultaten. Daaruit blijkt dat de correlatie tussen 
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agressiviteit en later crimineel gedrag slechts .33 is (Derzon, 2001). Dit sluit beter aan bij de 

gevonden resultaten in deze literatuurstudie. Het feit dat pesten matig stabiel is, roept 

onmiddellijk een nieuwe vraag op, namelijk ‘Hoe komt het dat die stabiliteit matig is?’ (Pepler 

et al., 2008; Schäfer et al., 2005). Daarbij worden zowel contextuele als 

persoonlijkheidsfactoren bekeken. Tijdens de lagere schoolperiode blijken voornamelijk de 

persoonlijkheidsfactoren een belangrijke invloed te hebben (Schäfer et al., 2005). Men gaat 

ervan uit dat de pesters te kampen hebben met ‘een streven naar dominantie en status’ wat zich 

voortzet over de leeftijd heen (Pellegrini & Bartini, 2000). In de secundaire school speelt 

voornamelijk de sociale context een rol. Het is belangrijk om zowel peer- als zelfrapportage met 

betrekking tot sociaal gedrag van kinderen te bestuderen in plaats van slechts met één informant 

rekening te houden. Er blijkt namelijk een bias op te treden bij de peerrapportage. Peers zijn 

geneigd om anderen te beoordelen op basis van ‘groepsreputatie’ in plaats van op het gedrag als 

zodanig. Op deze manier krijgt men een scheve verdeling van de resultaten (Salmivalli et al., 

1998). Mervielde en De Fruyt (2000) stellen in dit geval een alternatieve meting voor, namelijk 

een at random trekking van bijvoorbeeld 10 kinderen per klas die kunnen nomineren. Dit leidt 

tot minder scheve verdelingen (Mervielde & De Fruyt, 2000). ‘In functie van verdere 

statistische analyses is het steeds beter om de scheve verdelingen zo te transformeren dat de 

verdeling symmetrisch wordt en zo dicht mogelijk bij een normale verdeling komt’ (Moore & 

McGabe, 2005, p. 324).  Salmivalli et al. (1998) en Scholte et al. (2007b) duiden ook het belang 

aan van het verschil in stabiliteit bij meisjes en jongens. De pestersrol blijkt voornamelijk 

stabiel te zijn bij jongens. Het aantal meisjes dat over een langere periode heen blijft pesten, is 

nihil (Salmivalli et al., 1998; Scholte et al., 2007b). Het is interessant om de (sociale) 

gedragingen van jongens en meisjes apart te bespreken, in plaats van hen samen te nemen in één 

grote steekproef (Salmivalli et al., 1998). Salmivalli et al. (1998) wijzen hier op het belangrijke 

aspect dat pesten bij meisjes misschien meer samenhangt met de sociale context, terwijl het bij 

jongens misschien iets te maken heeft met onderliggende co-morbide problemen, een meer 

algemeen antisociaal profiel of bepaalde persoonlijkheidstrekken.  

 

Co-morbiditeit en antisociaal profiel Om de co-morbiditeit bij pesters en 

pesters/slachtoffers na te gaan, werd beroep gedaan op zowel longitudinaal als cross-sectioneel 

onderzoek. Door het cross-sectioneel onderzoek is er de mogelijkheid om op verschillende 

momenten verschillende steekproeven te trekken uit bijvoorbeeld de lagere en/of de secundaire 

school. Daaruit kan worden nagegaan met welke co-morbide problemen pesters op een bepaald 

moment te kampen hebben. Het nadeel van het cross-sectioneel onderzoek is dat er niets kan 

gezegd worden over eventuele veranderingen over de tijd heen en over de eventuele oorzaken 
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van die veranderingen (Kraemer et al., 2000). Dit kan wel aan de hand van longitudinaal 

onderzoek. Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat zowel pesters, maar voornamelijk 

pesters/slachtoffers, co-morbide problemen hebben in het heden (Craig, 1998; Fekkes et al., 

2004; Ivarsson et al., 2005; Kaltiala-Heino et al., 1999, 2000; Klomek et al., 2007; Kokkinos & 

Panayiotou, 2004; Kumpulainen et al., 1998; Wolke et al., 2001). Daarbij werd ook vastgesteld 

dat voornamelijk meisjes die pesten, last hebben van co-morbide problemen (Kaltiala-Heino, 

1999; Klomek et al., 2007). Het blijkt dat ook meisjes die meer algemeen delinquent gedrag 

stellen, meer co-morbide problemen hebben dan jongens (Lenssen, Doreleijers, van Dijk & 

Hartman, 2000). Maar de belangrijkste bevinding komt uit het longitudinaal onderzoek van 

Kumpulainen en Räsänen (2000). Daaruit blijkt namelijk dat de co-morbide problemen van 

pesters stabiel blijven (gedragsproblemen) of stijgen (depressie) over de leeftijd heen. De co-

morbide problemen van pesters/slachtoffers daarentegen verminderen over de leeftijd heen 

(Kumpulainen & Räsänen, 2000). Deze laatste bevinding ligt in de lijn van wat er in het 

hoofdstuk van stabiliteit werd gevonden, maar het feit dat er meer co-morbide problemen zijn 

bij meisjes, gaat in tegen onze verwachtingen, tenzij hun co-morbide problemen gerelateerd zijn 

aan de context (Salmivalli et al., 1998). Tijdens het onderzoek naar co-morbiditeit werd op een 

aantal problemen gebotst. Ten eerste is er een probleem met de vorm van rapportage. 

Onderzoek dat bijvoorbeeld enkel gericht is op ouderrapportage, zorgt voor problemen. Het 

blijkt namelijk dat ouders niet altijd op de hoogte zijn van de internaliserende problemen van 

hun kinderen (Schwartz et al., 1998). Daarnaast is er nog het probleem dat pesten één van de 

criteria is van de gedragsstoornis. Deze vicieuze cirkel kan voor vertekeningen zorgen in de 

resultaten (Angold, 1999). Naast de co-morbiditeit werd in dit hoofdstuk ook nagegaan of 

pesten al dan niet een onderdeel vormt van het ‘antisociaal profiel’. Dit gebeurde aan de hand 

van de diagnostische criteria van de antisociale persoonlijkheidsstoornis uit de DSM-IV-TR 

(2002). Daarbij werd nagegaan of bepaalde neuropsychologische- en/of 

persoonlijkheidsfactoren die een invloed hebben op het ontstaan van de antisociale 

persoonlijkheidsstoornis, ook aanwezig zijn bij kinderen/adolescenten die pesten. Een beperking 

hier is dat er geen beschrijving voorhanden is van een ‘antisociaal profiel’ bij 

kinderen/adolescenten. Bijgevolg hebben we ons in deze literatuurstudie moeten baseren op 

criteria die eigenlijk maar toepasbaar zijn vanaf 18-jarige leeftijd (DSM-IV-TR, 2002). Een 

bijkomende beperking is dat er weinig rekening wordt gehouden met geslachtsverschillen bij 

het neuropsychologisch onderzoek. Specifiek voor deze literatuurstudie, is het belangrijk om te 

weten of een laag arousalniveau meer voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Dit zou meer 

duidelijkheid brengen in de tot nu toe gevonden resultaten. Het blijkt namelijk dat 

kinderen/adolescenten met een laag arousalniveau, meer kans hebben om later delinquent 

   



Pesten en geweldsdelicten 57

gedrag te vertonen. Kinderen/adolescenten met een hoog arousalniveau daarentegen, hebben 

meer kans om te stoppen met delinquent gedrag over de leeftijd heen (Connor zoals gerefereerd 

in Woods & White, 2005; Reine et al., zoals gerefereerd in Woods & White, 2005). Dit ligt in 

de lijn van onze bevindingen. Indien hier ook aangetoond kon worden dat een laag 

arousalniveau voornamelijk voorkomt bij jongens, dan zou dit onze resultaten kunnen verrijken. 

Dit vormt een uitdaging voor toekomstig onderzoek. Toch kwamen we – op basis van beperkt 

onderzoek – te weten dat pesten een onderdeel vormt van het antisociaal profiel. Op basis van 

deze bevinding is het van belang om na te gaan of pesten op zich predictief is voor latere 

geweldsdelicten of als andere factoren (vanuit dit specifiek profiel) daar aan de basis van liggen.  

 

Pesten en latere geweldsdelicten Eerst en vooral is het belangrijk om met betrekking 

tot deze vraag in te gaan op ontwikkelingspaden van fysieke agressie, aangezien pesten daar een 

onderdeel van vormt. Om de onafhankelijke variabele (pesten) in onze onderzoeksvraag te 

bestuderen, wordt beroep gedaan op multiple regressie analyse. Op deze manier kan nagegaan 

worden wat de specifieke invloed is van pesten op latere geweldsdelicten, onafhankelijk van de 

co-morbiditeit (Broidy et al., 2003). Broidy et al. (2003) en Nagin en Tremblay (1999) toonden 

aan dat er een specifieke relatie is tussen fysieke agressie en latere geweldsdelicten, los van co-

morbide hyperactiviteit, oppositioneel opstandige stoornis en niet-agressieve gedragsstoornis. 

Tegelijkertijd wordt hier ook aangegeven dat direct pesten (als onderdeel van fysieke agressie) 

met heel wat zaken samenhangt. Het kan niet ‘op zich’ worden bekeken (Broidy et al., 2003). 

Daarnaast werd ook beroep gedaan op retrospectief onderzoek bij adolescenten/ 

jongvolwassenen in gevangenissen en jeugdinstellingen (Ireland, 2000). Retrospectief 

onderzoek heeft op zich minder overtuigingskracht doordat mensen vaak beïnvloed worden 

door allerlei interne en externe factoren wanneer ze terugblikken in de tijd, maar het blijkt dat 

specifieke zaken – zoals pesten hier – relatief accuraat kunnen worden weergegeven (Chapell et 

al., 2006). Het blijkt dat deze adolescenten/jongvolwassenen vroeger ook hebben gepest tijdens 

hun schoolperiode. Daarnaast was er nog een bevinding die niet in de lijn van onze 

verwachtingen lag: de pesters in de gevangenissen en jeugdinstellingen zitten niet meer 

gevangenisstraffen uit omwille van geweldsdelicten vergeleken met de andere profielen. Naast 

de invloed van de onafhankelijke variabele, is het ook van belang om ons op de afhankelijke 

variabele (geweldsdelicten) te focussen. Geweldsdelicten correleren met de antisociale 

persoonlijkheidsstoornis (wat een voorwaarde is voor de multivariate analyse). Het kan dus dat 

pesten (of de co-morbide problemen van pesten) gecorreleerd zijn met geweldsdelicten omwille 

van die onderliggende antisociale persoonlijkheidsstoornis (Fountoulakis et al., 2008). Dit kan 

enkel worden bestudeerd in multivariate onderzoekingen. Deze onderzoekingen zijn heel 
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beperkt en het vormt een uitdaging voor toekomstig onderzoek, want het kan relevante 

informatie opleveren (Veenstra et al., 2005). Baldry en Farrington (2000) toonden in hun 

multivariaat onderzoek aan dat pesten en delinquentie correleren met verschillende 

karaktereigenschappen en dat suggereert dat pesten en delinquentie niet slechts verschillende 

gedragingen zijn van eenzelfde onderliggend construct. Volgens hen is er dus meer aan de hand. 

Ze denken dat pesten een voorloper is van later delinquent gedrag (Baldry & Farrington, 2000). 

Uit deze onderzoekingen blijkt ook dat de relatie tussen pesten en geweldsdelicten enkel 

significant is voor jongens, maar niet voor meisjes (Baldry & Farrington, 2000; Broidy et al., 

2003). 

 

Risicofactoren Aangezien er een verband bestaat tussen pesten en geweldsdelicten, is 

het van belang om gemeenschappelijke risicofactoren voor beide gedragingen na te gaan. Deze 

gemeenschappelijke risicofactoren liggen wellicht aan de basis van de co-morbiditeit en ze zijn 

tevens ook bruikbaar voor toekomstig preventief werk (Angold et al., 1999). In dit hoofdstuk 

wordt het schema van Loeber en Farrington (2000) gevolgd. Er wordt stilgestaan bij zowel 

kindfactoren, familiale factoren, peerfactoren als school- en buurtfactoren (Loeber & 

Farrington, 2000). Uit het in hoofdstuk 4 besproken onderzoek blijkt dat gedragsproblemen, 

lage mate van zelfcontrole, ouders die onderling veel conflicten hebben en streng/hard 

opvoeden en een delinquente peergroup, gemeenschappelijke risicofactoren zijn voor pesten en 

geweldsdelicten. In de studie rond risicofactoren kwamen we automatisch in contact met enkele 

protectieve factoren. Het blijkt dat het hebben van een goede vriend(in), die niet betrokken is bij 

agressief gedrag, een protectieve factor is voor zowel pesten als latere geweldsdelicten (Parault 

et al., 2007). Ook bepaalde schoolfactoren zijn belangrijke protectieve factoren voor pesten en 

misschien ook voor geweldsdelicten, namelijk ondersteund worden door leerkrachten en/of 

medeleerlingen en de mogelijkheid krijgen om mee beslissingen te nemen op school (Natvig et 

al., 2001). Niettegenstaande het feit dat zowel risico- als protectieve factoren belangrijk zijn om 

een wetenschappelijk gefundeerd preventieprogramma op te stellen, is er nog steeds een tekort 

aan onderzoekingen die zich richten op de interactie tussen deze factoren (Pettit, 2004). Risico- 

en protectieve factoren zijn namelijk moeilijk te identificeren. Dit heeft te maken met de 

veranderingen die kinderen ondergaan gedurende hun ontwikkeling (Kraemer et al., 2000). In 

het algemeen kan bij de risicofactoren worden vermeld dat er een tekort is aan multivariate 

modellen. Het zou beter zijn de risicofactoren in combinatie met elkaar te onderzoeken. Dit 

zorgt voor een grotere power van de toets (Baldry & Farrington, 2000; Van Rossem, 2007; 

Veenstra et al., 2005)  
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Beperkingen van de literatuurstudie Ondanks het vele onderzoek naar pesten en 

geweldsdelicten was het moeilijk om de verschillende onderzoekingen met elkaar te vergelijken. 

Daardoor waren de conclusies niet altijd eenduidig. Met betrekking tot stabiliteit werd slechts 

beperkt ingegaan op het persoonlijkheidsonderzoek, wat nochtans belangrijk is in functie van 

‘stabiliteit en verandering’ (Larsen & Buss, 2005). Ook met betrekking tot co-morbiditeit 

werden enkel de As I stoornissen besproken. De As II stoornissen kwamen niet aan bod. In deze 

literatuurstudie werden enkel de buurtfactoren voor Vlaanderen besproken en er werd niet 

ingegaan op etnische verschillen. De meeste onderzoekingen in deze literatuurstudie gaan enkel 

over ‘direct pesten’. De bekomen resultaten zijn bijgevolg niet generaliseerbaar voor pesten in 

het algemeen. 

 

Sterktes van de literatuurstudie Een sterkte van deze literatuurstudie is, dat zij aan de 

hand van een specifieke vraagstelling, meer te weten komt over het verband tussen pesten en 

geweldsdelicten. Daarbij wijst zij ook op de hiaten in het onderzoek. Daaropvolgend worden 

zaken aangehaald waar in toekomstig onderzoek rekening mee kan worden gehouden. Deze 

literatuurstudie geeft ook een beeld van de problemen waarmee pesters in het hier en nu te 

kampen hebben. Daarbij wijst zij op het feit dat ‘pesten als predictieve factor voor latere 

geweldsdelicten’ eventueel wel een plaats zou kunnen krijgen in toekomstige 

criminaliteitspreventieprogramma’s. 

 

Algemene conclusie Zowel in de lagere als in de secundaire school wordt een matige 

stabiliteit van de pestersrol gezien. Daarbij wordt aangetoond dat voornamelijk jongens een 

stabiele pestersrol vertonen. Stabiele pesters – die reeds vroeg in de kindertijd starten met 

agressief gedrag – vertonen meer afwijkend gedrag en hebben een omgangsstijl waarin macht 

en agressie een belangrijke plaats innemen. In de lagere school hebben voornamelijk 

persoonlijkheidsfactoren – waarin een streven naar dominantie en status centraal staat – een 

invloed op de stabiliteit. In de secundaire school wordt daarnaast ook de context een 

bekrachtigende factor. Zowel pesters, maar voornamelijk pesters/slachtoffers hebben te kampen 

met co-morbide problemen. De co-morbide problemen van pesters/slachtoffers verminderen 

over de leeftijd heen, die van pesters blijven stabiel of stijgen. Het blijkt dat pesters een 

onderliggend antisociaal profiel hebben. Ze hebben een laag arousalniveau wat ervoor kan 

zorgen dat ze later geweldsdelicten plegen. De specifieke link tussen chronisch fysieke agressie 

en latere geweldsdelicten wordt – aan de hand van beperkt onderzoek – aangetoond voor 
jongens, maar niet voor meisjes. Pesten en geweldsdelicten kunnen beide uitingen zijn van 

eenzelfde onderliggend construct, maar er is meer aan de hand. Het blijkt – opnieuw aan de 
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hand van beperkt onderzoek – dat pesten een voorloper is van geweldsdelicten en dat er een 

aantal gemeenschappelijke risicofactoren aanwezig zijn. In die zin zou ‘pesten, aangezien 

predictief voor geweldsdelicten’ een plaats kunnen krijgen binnen de criminaliteitspreventie.  

 

Tot slot Uit het bovenstaande blijkt dat pesten slechts een onderdeel is van een veel 

grotere psychopathologie. Het is dan ook belangrijk om de pester niet te reduceren tot zijn 

gedrag, maar te kijken naar wat erachter schuilt.  
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	Definitief
	Stabiliteit van pesten
	  Longitudinaal onderzoek op lange termijn (2 jaar en meer) Eerst en vooral wordt het onderzoek bij kinderen uit de lagere school besproken. Hanish en Guerra (2004) gingen aan de hand van zelf- en peerrapportage bij kinderen van 10 jaar na wie van hen pester of pester/slachtoffer was, dit deden ze nog eens over wanneer de kinderen 12 jaar waren. Het blijkt dat 40% van de jongens en 43,8% van de meisjes over deze 3-jarige periode heen bleven pesten. Bovenop dit aantal zijn er nog eens 13,8% van de pesters op 10-jarige leeftijd die pester/slachtoffer werden op 12-jarige leeftijd. Bij de pesters/slachtoffers is er over het algemeen een matige stabiliteit, namelijk 33,8% van alle pesters/slachtoffers, hadden na 3 jaar nog steeds hetzelfde profiel. 37,2% van de jongens en 27,1% van de meisjes die pester/slachtoffer waren, bleven dit profiel vertonen. Daarbovenop werden 20% van de pesters/slachtoffers op 10-jarige leeftijd, pester op 12-jarige leeftijd (Hanish & Guerra, 2004). Bovenstaand onderzoek onderscheidt zich van de onderzoekingen op lange termijn die hieronder zullen worden besproken aangezien het zich voornamelijk richt op agressie en bijgevolg op direct pesten. Hier gaat het dus voornamelijk over externaliserend gedrag, maar met externaliserend gedrag bevindt men zich niet noodzakelijk op het ‘pestdomein’. De onderstaande onderzoekingen zijn beter vergelijkbaar aangezien ze bijna allen gebruik maakten van de zelfrapportage vragenlijst van Olweus (uitgezonderd Salmivalli et al., 1998) die zowel direct als indirect pesten in rekening brengt. De onderzoekingen situeren zich ook allemaal tijdens de overgang van de lagere naar de secundaire school. In een studie uit Finland door Salmivalli et al. (1998) werd de stabiliteit van de pestersrol over de leeftijd van 12 tot 14 jaar nagegaan. Op basis van zelfrapportage werd er bij jongens een matige stabiliteit van pesten vastgesteld, er is namelijk een correlatie van .34. Op basis van peerrapportage werd er een sterke stabiliteit vastgesteld, er is een correlatie van .52. Bij meisjes werden andere resultaten gezien, daar is er op basis van peerrapportage slechts een correlatie van .28 en op basis van zelfrapportage werden er geen significante verbanden gevonden. Wanneer de resultaten van de beide geslachten worden samengenomen, wordt er een correlatie van .54 gevonden op basis van peerrapportage en een correlatie van .28 op basis van zelfrapportage. In dit onderzoek wordt dus een duidelijk verschil gezien tussen de geslachten en tussen peer- en zelfrapportage. Het blijkt dat de peergroup voornamelijk anderen evalueert op basis van ‘groepsreputatie’ in plaats van op het gedrag als zodanig (Salmivalli et al., 1998). Mervielde en De Fruyt (2000) gingen op zoek naar alternatieve methodes om peernominaties te verwerken. Blijkt dat een at random selectie van leerlingen uit bepaalde klassen (bijvoorbeeld 10 per klas) een minder scheve verdeling van peernominaties geeft dan wanneer iedereen van de klas de kans krijgt om te nomineren (Mervielde & De Fruyt, 2000). In een studie uit Duitsland door Schäfer et al. (2005) aan de hand van zelf- en peerrapportage over de periode van 6 jaar wordt er in vergelijking met bovenstaand onderzoek geen onderscheid gemaakt in stabiliteit tussen jongens en meisjes, er worden ook geen aparte cijfers gegeven met betrekking tot zelf- en peerrapportage. Het blijkt dat 32% van de kinderen (zowel jongens als meisjes) die pesten op de leeftijd van 8 jaar, nog steeds pesten op de leeftijd van 16 jaar. De pesters/slachtoffers positie blijkt in dit onderzoek helemaal niet stabiel te zijn in vergelijking met een matige stabiliteit bij Hanish & Guerra (2004). Slechts 12% van de pesters/slachtoffers in de lagere school, waren ook pesters/slachtoffers in de secundaire school (Schäfer et al., 2005). Pepler et al. (2008) voerden een longitudinaal onderzoek over de periode van 7 jaar. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van het onderzoek schommelde tussen 10 en 14 jaar. In dit onderzoek wordt er in tegenstelling tot bovenstaand onderzoek een onderscheid gemaakt tussen consistent frequent anderen pesten en consistent matig anderen pesten, daarbovenop wordt er naast zelf- en peerrapportage ook gebruik gemaakt van ouderrapportage. Wat in dit onderzoek niet gebeurt, is een opdeling tussen de verschillende profielen. Uit de resultaten blijkt dat slechts een kleine groep, namelijk 9,9% consistent frequent bleven pesten en 35,1% van de proefpersonen rapporteerden een consistent gemiddeld niveau van pesten over de periode van 7 jaar (Pepler et al., 2008). Ook Scholte et al. (2007b) gingen in hun onderzoek over de periode van 3 jaar bij kinderen/adolescenten tussen 11 en 14 jaar na wat de stabiliteit van de pestersrol was. Aan de hand van peerrapportage kwamen ze te weten dat 46% van de pesters in de kindertijd, nog steeds pestte in de adolescentie (Scholte et al., 2007b). Pellegrini en Long (2002) deden een longitudinaal onderzoek over 3 jaar bij kinderen tussen 12 en 14 jaar aan de hand van zelf-, peer- en leerkrachtrapportage aangevuld met directe observaties en een ‘pestdagboek’. Ze stelden vast dat pesten stijgt in de overgang van de lagere naar de secundaire school (12 tot 13 jaar), dat het pesten daarna terug daalt (13 tot 14 jaar), maar na deze daling blijft het stabiel tot het einde van hun metingen (Pellegrini & Long, 2002). In de onderzoekingen van Pellegrini en Long (2002), Pepler et al. (2008), Salmivalli et al. (1998) en Scholte et al. (2007b) werden de pesters/slachtoffers telkens buiten beschouwing gelaten.
	   Longitudinaal onderzoek op korte termijn (1 jaar) Camodeca et al. (2002) werkten met individuele interviews van kinderen en met rapportage van leerkrachten. Ze stelden bij lagere schoolkinderen een aanzienlijke stabiliteit van zowel direct als indirect pesten vast. 40% van de kinderen die pestten op de leeftijd van 7 jaar, pestten nog steeds op de leeftijd van 8 jaar. De correlatie tussen pesten op 7-jarige leeftijd en pesten op 8-jarige leeftijd is .69. Ook bij de pesters/slachtoffers is er evidentie voor stabiliteit. 54,5% van de kinderen die op 7-jarige leeftijd pester/slachtoffer waren, waren dit nog steeds op de leeftijd van 8 jaar (Camodeca et al., 2002). 
	Distale factoren die een invloed hebben op de stabiliteit van pesten
	Algemene co-morbiditeit bij kinderen en adolescenten
	Pesten en suïcide Er is weinig onderzoek met betrekking tot pesten en suïcide bij kinderen. van der Wal et al. (2003) tonen in hun cross-sectioneel onderzoek aan dat zowel jongens als meisjes die frequent en/of soms direct en/of indirect pesten meer suïcidegedachten hebben vergeleken met de neutralen. Hierna volgen de odds ratio’s voor jongens die frequent direct pesten, soms direct pesten, frequent indirect pesten en soms indirect pesten, namelijk 2,34; 1,70; 1,14 en 1,14, respectievelijk. Voor de meisjes zijn de odds ratio’s gelijk aan 2,66; 1,48; 1,05 en 1,03, respectievelijk. Er wordt gezien dat bij direct pesten de frequentie een belangrijke beïnvloedende factor is, bij indirect pesten speelt de frequentie een minder grote rol (van der Wal et al., 2003). 
	  Pesten en gedragsproblemen Als eerste wordt ingegaan op het longitudinaal onderzoek van Kumpulainen et al. (1999). Het blijkt dat kinderen van 8 jaar die pester/slachtoffer zijn, het meest gedragsproblemen vertonen zowel op basis van ouder- als leerkrachtrapportage, vergeleken met de andere profielen. 38,4% en 46,5% van de pesters/slachtoffers vergeleken met pesters 23,1% en 25,9%, vergeleken met neutralen 7,5% en 7,1% (hier wordt telkens het percentage gegeven, verkregen door ouder- versus leerkrachtrapportage). Het valt wel op dat de gedragsproblemen 2 jaar later heel wat minder zijn bij de pesters/slachtoffers, namelijk 15% en 16%. De pesters daarentegen vertonen zowel op 8 als 12-jarige leeftijd evenveel gedragsproblemen, 23,1% op 8-jarige leeftijd vergeleken met 24% op 12-jarige leeftijd (zowel door ouder- als leerkrachtrapportage) (Kumpulainen et al., 1999).
	 Wolke et al. (2000) deden een cross-sectioneel onderzoek bij iets jongere kinderen, namelijk bij kinderen tussen 6 en 9 jaar. In tegenstelling tot bovenstaand onderzoek gingen ze na wat het specifiek verband is tussen direct en/of indirect pesten en gedragsproblemen. Directe pesters/slachtoffers hebben het meest gedragsstoornissen (24,6%) vergeleken met pesters (18,6%) en neutralen (7,2%). De directe pesters vertonen het meest hyperactiviteit  (29%) in vergelijking met pesters/slachtoffers (22,8%) en neutralen (9,3%). Opmerkelijk hier is dat de relationele pesters het minst verstoord gedrag vertonen in vergelijking met de andere profielen (Wolke et al., 2000). In het onderzoek van Kumpulainen et al. (1998) vertonen de pesters/slachtoffers zowel meer externaliserende problemen als hyperactiviteit in vergelijking met pesters, slachtoffers en neutralen. Dit is in tegenstelling tot het onderzoek van Wolke et al. (2000) die aangeeft dat de pesters het meest hyperactiviteit vertonen. In het onderzoek van van der Wal et al. (2003) worden pesters/slachtoffers niet als apart profiel onderscheiden. Het blijkt dat delinquent gedrag meer voorkomt bij directe pesters dan bij neutralen. 37,7% van de jongens en 30,6% van de meisjes die frequent anderen pesten, rapporteren delinquent gedrag vergeleken met 4,6% van de neutrale jongens en 3,1% van de neutrale meisjes. Delinquent gedrag komt ook meer voor bij indirect pesten. 31,9% van de jongens en 16,2% van de meisjes die frequent pesten rapporteren delinquent gedrag in vergelijking met 9,1% en 3% van de neutralen (van der Wal et al., 2003). 
	  Conclusie met betrekking tot co-morbiditeit bij kinderen Over het algemeen wordt de meeste co-morbiditeit gezien bij pesters/slachtoffers. Er worden bij hen meer depressies, sociale angsten, psychosomatische problemen en gedragsstoornissen vastgesteld dan bij pesters (Craig, 1998; Fekkes et al., 2004; Kumpulainen et al., 1998; Wolke et al., 2001). Er wordt verondersteld dat dit te wijten is aan het feit dat deze groep het meest te kampen heeft met stress en geanticipeerde angst op het gepest worden (Craig, 1998; Fekkes et al., 2004). Uit het longitudinaal onderzoek blijkt dat zowel depressieve symptomen als gedragsstoornissen bij de pesters/slachtoffers verminderen over de leeftijd heen. Bij pesters daarentegen wordt er een stijging van depressieve symptomen gezien en de gedragsstoornissen blijven stabiel over de leeftijd heen (Kumpulainen et al., 1999). Op het vlak van hyperactiviteit is er een contradictie tussen de onderzoekingen van Kumpulainen et al. (1998) en Wolke et al. (2001), waar de eerstgenoemde aangeven dat er meer hyperactiviteit is bij pesters/slachtoffers en de laatstgenoemde een hogere mate van hyperactiviteit vinden bij pesters. In deze reeks van onderzoekingen krijgt het onderzoek van van der Wal et al. (2003) een aparte bespreking aangezien zij het pesters/slachtoffers profiel niet opnamen in hun onderzoek. De cijfers die zij bekwamen bij de pesters, kunnen vertekend zijn, aangezien deze groep hoogstwaarschijnlijk ook uit enkele pesters/slachtoffers bestond (van der Wal et al., 2003).
	Co-morbiditeit bij adolescenten

	Pesten en depressie Klomek et al. (2007) zijn in hun longitudinaal onderzoek op lange termijn (2 jaar en meer) op zoek gegaan naar het verband tussen pestgedrag en depressie bij jongeren tussen 13 en 19 jaar. Zowel de profielen pester als pester/slachtoffer komen aan bod en daarbovenop wordt een onderscheid gemaakt tussen de geslachten en tussen jongeren die frequent pesten en diegenen die slechts occasioneel pesten. Het blijkt dat zowel pesters als pesters/slachtoffers een hoger risico lopen op het ontwikkelen van een depressie dan neutralen. Jongeren uit de groep pesters/slachtoffers lopen het grootste risico. 22,6% en 75% van de jongens en meisjes die pester/slachtoffer zijn, zijn depressief in vergelijking met 3,6% en 9,1% van de jongens en meisjes die niet betrokken zijn bij pesten. Er is sprake van geslachts-verschillen wat betreft het verband tussen pesten en depressie. Bij meisjes gaat iedere betrokkenheid bij pesten samen met hogere risico’s op depressie. Bij jongens hangt deze associatie af van het profiel en van de frequentie van pesten. Jongens die frequent anderen pesten of pester/slachtoffer zijn, lopen een hoger risico op depressie. Jongens die daarentegen slechts occasioneel anderen pesten of pester/slachtoffer zijn, lopen geen groter risico om depressief te worden dan jongeren die nooit betrokken zijn bij pesten (Klomek et al., 2007). Klomek et al. (2007) geven aan dat er bij pesten sprake kan zijn van een ‘gender paradox’. Hiermee wordt bedoeld dat meisjes minder frequent pesten, maar wanneer ze het doen, is er sprake van meer ernstige beschadiging dan bij jongens (Klomek et al., 2007). 
	Kaltiala-Heino et al. (1999) voerden een cross-sectioneel onderzoek over het verband tussen pesten en depressie bij jongeren tussen 14 en 16 jaar. Het percentage depressies bij meisjes ligt hoger in het onderzoek van Klomek et al. (2007), dat van jongens ligt hoger in het onderzoek van Kaltiala-Heino et al. (1999). Deze cijfers worden hieronder weergegeven, telkens Kaltiala-Heino et al. (1999) versus Klomek et al. (2007). 26% versus 52,1% van de meisjes die frequent pesten ontwikkelen een depressie vergeleken met  8% versus 11,3% van diegenen die nooit pesten. 13% versus 9,8% van de jongens die frequent pesten ontwikkelen een depressie vergeleken met 3% versus 4,8% van diegenen die nooit pesten (Kaltiala-Heino et al., 1999; Klomek et al., 2007). Hier kan wel worden opgemerkt dat ook het percentage neutralen met een depressie hoger ligt in het onderzoek van Kaltiala-Heino et al. (1999). Ook bij Kaltiala-Heino et al. (1999) hebben zowel jongens als meisjes die pesters/slachtoffers zijn het meest kans op een depressie vergeleken met de andere profielen. 23% van de jongens die pester/slachtoffer zijn en 44% van de meisjes die pester/slachtoffer zijn, hebben een depressie vergeleken met 3% en 8% van de neutralen (Kaltiala-Heino et al., 1999). 
	  Conclusie met betrekking tot co-morbiditeit  Bij pesten is er duidelijk sprake van heterotypische co-morbiditeit. Er zijn zowel internaliserende als externaliserende co-morbide problemen bij zowel pesters als pesters/slachtoffers (Angold, 1999). Aan de hand van het longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek hierboven besproken, wordt aangetoond dat zowel pesters, maar voornamelijk pesters/slachtoffers, te kampen hebben met heel wat co-morbide problemen. Uit de bovenstaande onderzoekingen kunnen geen eenduidige antwoorden worden gegeven op de vraag of er sprake is van homo- of heterotypische continuïteit, wegens het gebrek aan longitudinale studies. De continuïteit bekijken over de verschillende cross-sectionele studies en leeftijdsgroepen heen, zou vertekende resultaten geven. Om op deze vraag te kunnen antwoorden, is het namelijk noodzakelijk om dezelfde steekproeven op te volgen (Kraemer, Yesavage, Taylor & Kupfer, 2000). In het longitudinaal onderzoek van Kumpulainen en Räsänen (2000) wordt gevonden dat pesters/slachtoffers minder co-morbide problemen vertonen over de leeftijd heen. Bij pesters daarentegen wordt er een stabiliteit en in bepaalde gevallen zelfs een stijging vastgesteld, wat de co-morbiditeit betreft. Dit kan misschien in verband worden gebracht met de gevonden resultaten in hoofdstuk 1, namelijk dat de pestersrol matig stabiel is en de pesters/slachtoffersrol minder stabiel. Toch is er, als we deze gedachtegang volgen, ook een onverwachte bevinding. In hoofdstuk 1 vonden we namelijk dat de pestersrol voornamelijk stabiel is bij jongens, maar in hoofdstuk 2 vinden we dat voornamelijk meisjes co-morbide problemen hebben. Het is dus interessant om te destilleren welke specifieke co-morbide problemen eventueel zorgen voor die stabiliteit. We kunnen ons de vraag stellen of er bij pesters misschien sprake is van een antisociaal profiel én of er daar een verschil wordt gezien tussen jongens en meisjes (Broidy et al., 2003)? Dit wordt in het volgende deel van dit hoofdstuk nagegaan.
	Pesten en antisociaal profiel
	DSM-IV-TR (2002) definitie van antisociale persoonlijkheidsstoornis In de DSM-IV-TR (2002) wordt beschreven dat mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis niet in staat zijn zich te conformeren aan de maatschappelijke norm, oneerlijk zijn, impulsief zijn, prikkelbaar en agressief zijn, roekeloos en onverschillig zijn, onverantwoordelijk zijn, geen gevoelens van spijt tonen, aanwijzingen vertoonden van de gedragsstoornis voor het 15de levensjaar en dit alles komt niet voor in het beloop van schizofrenie of manische episodes. Uit deze zaken zal het antisociaal profiel bij kinderen en adolescenten worden afgeleid, aan de hand van eventuele onderliggende gemeenschappelijke factoren.
	Algemene conclusie
	Ontwikkelingspaden van fysieke agressie / pesten
	Retrospectief onderzoek bij gevangenen / bij misdadigers in jeugdinstellingen
	Focus op de afhankelijke variabele

	Tot hiertoe lag de focus hoofdzakelijk op de onafhankelijke variabele, namelijk pesten. In functie van de onderzoeksvraag is het van belang om in dit hoofdstuk ook stil te staan bij de afhankelijke variabele, namelijk geweldsdelicten. Hierbij kan nagegaan worden of geweldsdelicten eventueel correleren met de antisociale persoonlijkheidsstoornis van delinquenten. Dit omdat direct pesten (als vorm van fysieke agressie) misschien een voorspeller is van geweldsdelicten omwille van die onderliggende antisociale persoonlijkheidsstoornis en niet omwille van de ‘geweldsdelicten’ op zich (Baldry & Farrington, 2000). Deze specifieke relatie kan niet worden nagegaan door enkel correlaties na te gaan, maar deze correlatie kan wel een eerste stap zijn naar latere multivariate theorievorming. Uit de vorige hoofdstukken weten we al dat pesten een onderdeel vormt van het antisociaal profiel en dat het een voorspeller is van geweldsdelicten. Wanneer daarenboven blijkt dat er een correlatie is tussen geweldsdelicten en de antisociale persoonlijkheidsstoornis, is het theoretisch gezien interessant om een multivariate analyse te doen. Hierbij kan pesten en een aantal co-morbide problemen worden ingevoerd als onafhankelijke variabelen, geweldsdelicten en antisociale persoonlijkheidsstoornis kunnen ingevoerd worden als afhankelijke variabelen. Tenslotte kan nagegaan worden of pesten en latere geweldsdelicten met elkaar correleren omwille van eenzelfde onderliggend construct, namelijk antisociale persoonlijkheid (Baldry et al., 2000).
	Algemene conclusie
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	Tot slot Uit het bovenstaande blijkt dat pesten slechts een onderdeel is van een veel grotere psychopathologie. Het is dan ook belangrijk om de pester niet te reduceren tot zijn gedrag, maar te kijken naar wat erachter schuilt. 



