
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gender Nonconformity, Same-Sex Attraction, and Mental Health  
G. van Beusekom 



Nederlandse samenvatting  

 

Hoofdstuk 1 presenteert de algemene inleiding van dit proefschrift. De overkoepelende 

doelstelling van dit proefschrift was verder onderzoek te verrichten naar de rol van gender 

non-conformiteit in relatie tot minderheid-stressoren en psychische gezondheid onder 

Nederlandse adolescenten en volwassenen. De specifieke doelstellingen waren: (1) het 

toetsen van mogelijke verschillen tussen seksuele minderheids- en heteroseksuele jongeren in 

de relaties tussen gender non-conformiteit, pesten of afwijzing en psychische 

gezondheidsuitkomsten; (2) het toetsen van mogelijke sekseverschillen in de relaties tussen 

gender non-conformiteit, pesten/homonegatieve afwijzing, geïnternaliseerde homofobie en 

psychische gezondheid; (3) het onderzoeken van de mogelijke rol van ouder-acceptatie in het 

voorkomen van psychische gezondheidsproblemen bij gender non-conforme en seksuele 

minderheidsjongeren. Voor deze drie doelstellingen werden vijf afzonderlijke studies 

uitgevoerd. Deze studies worden gepresenteerd in de hoofdstukken 2-6. De eerste doelstelling 

werd onderzocht met twee cross-sectionele studies (Hoofdstukken 2 en 3) en één 

longitudinale studie (Hoofdstuk 5). De tweede doelstelling werd onderzocht met drie  

cross-sectionele studies (Hoofdstukken 2-4) en één longitudinale studie (Hoofdstuk 5). De 

laatste doelstelling werd cross-sectioneel onderzocht (Hoofdstuk 6).  

 

Hoofdstuk 2 presenteert de resultaten van een onderzoek onder Nederlandse adolescenten. Er 

werd getoetst of het uitgescholden worden met homofobische woorden de relatie tussen 

gender non-conformiteit en psychische gezondheid verklaart. Uit de resultaten bleek dat 

homofobisch uitgescholden worden gedeeltelijk verklaarde waarom gender non-conformiteit 

samenhing met meer sociale angst en psychologische stress. Echter, deze gemedieerde relatie 

was alleen significant voor jongeren met seksuele gevoelens voor hetzelfde geslacht. 

Daarnaast was deze gemedieerde relatie significant voor zowel jongens als meisjes, maar 

sterker voor jongens.  

 

Hoofdstuk 3 presenteert de bevindingen van een studie naar de relatie tussen gender non-

conformiteit en pestgedrag onder Nederlandse adolescenten. Er werd gevonden dat gender 

non-conformiteit samenhing met meer ervaringen met homofobisch uitgescholden worden en 

ook met meer algemene negatieve behandeling van leeftijdgenoten. De studie laat zien dat 

gender non-conformiteit sterker samenhing met deze twee vormen van pestgedrag bij 



jongeren met een seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht en ook sterker samenhing voor 

jongens. Echter, hoofdstuk 3 laat ook zien dat deze seksuele aantrekkingsverschillen in 

de relatie tussen gender non-conformiteit met beide vormen van pestgedrag door 

leeftijdgenoten alleen significant waren voor jonge adolescenten (vroege en midden 

adolescentie) en niet voor oudere adolescenten (late adolescentie). Sekseverschillen in de 

relatie tussen gender non-conformiteit en homofobisch uitgescholden worden waren ook 

alleen significant voor jonge adolescenten. 

 

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van een onderzoek onder Nederlandse volwassenen die 

zich identificeren als lesbisch, homoseksueel of biseksueel (LHB). In deze studie werd 

onderzocht of ervaringen met homofobische afwijzing en geïnternaliseerde homofobie de 

relatie verklaren tussen gender non-conformiteit en psychische gezondheid. Uit de resultaten 

bleek dat gender non-conformiteit samenhing met meer psychische problemen vanwege meer 

ervaringen met homofobische afwijzing, maar ook met minder psychische problemen, 

vanwege lagere niveaus van geïnternaliseerde homofobie. Gender non-conformiteit kan dus 

mogelijk niet alleen een risicofactor zijn voor een lagere psychische gezondheid onder LHB-

personen, maar kan vanwege de negatieve samenhang met geïnternaliseerde homofobie ook 

een beschermende werking hebben. Verdere analyses toonden aan dat de gemedieerde relatie 

van gender non-conformiteit en psychische gezondheid via homofobische afwijzing 

significant was voor homo en biseksuele mannen, maar niet voor lesbische en biseksuele 

vrouwen. 

 

Hoofdstuk 5 presenteert de bevindingen van een onderzoek naar seksuele oriëntatie en 

sekseverschillen in de longitudinale relaties tussen gender non-conformiteit, pestgedrag en 

psychische gezondheid. De resultaten laten zien dat voor alle subgroepen (jongeren met en 

zonder gevoelens voor hetzelfde geslacht en jongens en meisjes), gender non-conformiteit 

niet gerelateerd was aan latere niveaus van pestgedrag en internaliserende problematiek. 

Gender non-conformiteit hing echter wel samen met lagere niveaus van externaliserende 

problemen op een later moment. Verder bleek ook dat voor alle subgroepen (behalve meisjes) 

internaliserende problemen samenhingen met hogere niveaus van gender non-conformiteit op 

een later moment. Daarentegen bleken externaliserende problemen voor alle subgroepen 

(behalve meisjes) samen te hangen met lagere niveaus van gender non-conformiteit op een 

later moment. Voor jongeren met en zonder seksuele gevoelens voor dezelfde sekse, bleek 

verder dat pestgedrag samenhing met hogere niveaus van externaliserende problemen op een 



later moment, en externaliserende problemen samenhingen met latere hogere niveaus van 

pestgedrag. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft een studie naar Nederlandse adolescenten waarin onderzocht werd of  

ouder-acceptatie van invloed is op de relaties tussen gender non-conformiteit, seksuele 

aantrekking tot hetzelfde geslacht en psychische gezondheid. De resultaten lieten 

verschillende bevindingen zien voor jongens en voor meisjes. Voor jongens die hoge scores 

rapporteerden van acceptatie door hun vader bleek gender non-conformiteit niet significant 

samen te hangen met psychologische stress en sociale angst. Voor meisjes die hoge scores 

rapporteerden van acceptatie door hun moeder bleek de relatie tussen seksuele aantrekking tot 

hetzelfde geslacht en sociale angst niet significant. 

 

Hoofdstuk 7 beschrijft een samenvatting en discussie van de resultaten van de verschillende 

studies uit dit proefschrift en geeft suggesties voor vervolgonderzoek. Gender non-

conformiteit was gerelateerd aan een lager welbevinden, gedeeltelijk vanwege meer 

pesten/afwijzing. Deze relaties waren sterker voor jongeren met een seksuele aantrekking tot 

hetzelfde geslacht en ook sterker voor jongens/mannen. Voor jongens bleek acceptatie door 

vaders beschermend te werken tegen negatieve gezondheidsuitkomsten die samenhangen met 

gender non-conformiteit. Voor meisjes bleek acceptatie door moeders beschermend te 

werken tegen negatieve gezondheidsuitkomsten die samenhangen met seksuele gevoelens 

voor de eigen sekse. Vervolgstudies zouden de volgende aanbevelingen in overweging 

kunnen nemen: (1) het gebruik van zowel een pest/afwijzingsmaat gerelateerd aan de 

seksuele oriëntatie en een pest/afwijzingsmaat gerelateerd aan de genderexpressie/ 

identiteit; (2) een kwalitatieve studie naar welke aspecten van gender non-conformiteit 

afwijzing/pestgedrag het meest uitlokken; (3) een sterkere focus op factoren die welbevinden 

bevorderen onder gender non-conforme en seksuele minderheidsjongeren. 


