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Nederlandse Samenvatting (Dutch Summary)

Beschrijf jezelf in drie woorden. Ben je tevreden met wat je in de spiegel ziet? 
Wat zou je aan jezelf veranderen? Je antwoorden op deze vragen zeggen veel over 
hoe je jezelf en je lichaam ziet. Ze laten zien welke aspecten van jezelf je het meest 
belangrijk vindt en hoe positief of negatief je jezelf op deze aspecten beoordeelt. 
Deze gedachten over jezelf noemen we je zelfbeeld (self-views, Swann, Chang-
Sneider, & McLarty, 2007). Onderzoek heeft aangetoond dat iemands zelfbeeld 
belangrijke consequenties heeft voor zijn welzijn en gezondheid. Zo hebben een 
overmatig belang hechten aan het eigen uiterlijk en negatieve evaluaties van het 
eigen uiterlijk een negatief effect op de mentale gezondheid en het algemeen welzijn 
van mensen (o.a. Cattarin & Thompson, 1994; Impett, Henson, Breines, Schooler, & 
Tolman, 2011; Mond, Van den Berg, Boutelle, Hannan, & Neumark-Sztainer, 2011). Het 
is daarom niet verwonderlijk dat onderzoekers, maar ook zorgprofessionals, ouders 
en leerkrachten, proberen te begrijpen hoe het zelfbeeld gevormd wordt.

Eén factor die mogelijk het zelfbeeld beïnvloedt, is de media (Aubrey, 2006; Clay, 
Vignoles, & Dittmar, 2005; Grabe, Ward, & Hyde, 2008; Groesz, Levine, & Murnen, 2002). 
Onderzoek naar media-effecten op zelfbeeld heeft zich tot nu toe vooral gericht op 
de invloed van massamedia, zoals de effecten van tijdschriften en televisieprogramma’s 
waarin een (onhaalbaar) schoonheidsideaal centraal staat (o.a., Aubrey, 2006; Grabe et 
al., 2008; Groesz, et al., 2002). In de afgelopen twintig jaar is het medialandschap echter 
sterk veranderd. Een belangrijke verandering is de opkomst van sociale media. Sociale 
media, zoals sociale netwerksites (o.a., Facebook, Twitter, Instagram) en datingsites, zijn 
online applicaties die het creëren en uitwisselen van inhoud met anderen mogelijk 
maken (Kaplan & Haenlein, 2010). Deze sociale media zijn inmiddels razend populair 
(Duggan & Smith, 2013). Nederlandse adolescenten brengen gemiddeld 42 minuten 
per dag door op sociale netwerksites (SPOT, 2012). Online daten is eveneens snel in 
populariteit toegenomen en is onder volwassenen een steeds vaker voorkomende 
manier waarop mensen een partner ontmoeten (Centraal Bureau voor de Statistiek, 
2011; Dutton, Helsper, Whitty, Buckwalter, & Lee, 2008). 

Het effect van massamedia op zelfbeeld is reeds aangetoond, maar het effect 
van sociale media op zelfbeeld is een nog relatief onderbelicht onderzoeksgebied. 
Invloeden van sociale media op zelfbeeld zijn echter theoretisch plausibel. Op sociale 
media zoals sociale netwerksites en datingsites presenteren gebruikers zich aan 
anderen via een online profiel. Theorieën over offline, face-to-face zelfpresentatie 
stellen dat hoe mensen zichzelf aan anderen presenteren een belangrijke invloed 
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heeft op hoe zij zichzelf zien (Baumeister, 1982; Leary & Kowalski, 1990). Deze 
invloed van offline zelfpresentatie op zelfbeeld wordt ondersteund door empirisch 
onderzoek (bijv. Schlenker, Dlugolecki, & Doherty, 1994; Tice, 1992). Het is goed 
mogelijk dat ook online zelfpresentatie, en daarmee ook het gebruik van sociale 
media, waarin zelfpresentatie een belangrijke rol speelt, invloed heeft op zelfbeeld. 

Doel en Focus van dit Proefschrift
Inderdaad geven een aantal onderzoeken een eerste indicatie dat het 

gebruik van bepaalde vormen van sociale media gerelateerd is aan relevante 
aspecten van het zelfbeeld. Het gebruik van sociale netwerksites gaat bijvoorbeeld 
samen met een grotere focus op het eigen uiterlijk (Vandenbosch, & Eggermont, 
2012), minder tevredenheid met het eigen uiterlijk (Tiggeman & Miller, 2010; 
Tiggeman & Slater, 2013), maar ook met meer zelfvertrouwen (Gonzales & 
Hancock, 2011; Kim & Lee, 2011; Valkenburg, Peter, & Schouten, 2006). Onderzoek 
op dit gebied is echter nog relatief schaars. Zo is er bijvoorbeeld weinig kennis over 
de processen die ten grondslag liggen aan de mogelijke effecten van sociale media 
op zelfbeeld (hoe beïnvloeden sociale media het zelfbeeld?). Daarnaast weet men 
weinig over de rol van factoren die de relatie tussen sociale media en zelfbeeld 
mogelijk kunnen beïnvloeden, zoals eigenschappen van gebruikers en de situatie 
waarin het sociale medium wordt gebruikt (voor wie en wanneer beïnvloeden sociale 
media het zelfbeeld?). Tenslotte is het weinige onderzoek op dit gebied grotendeels 
correlationeel, waardoor de richting van het verband onduidelijk is (veroorzaakt het 
gebruik van sociale media veranderingen in zelfbeeld?). 

Gezien deze drie tekortkomingen in de literatuur, heeft dit proefschrift als 
doel te onderzoeken of en middels welke processen het gebruik van sociale media 
zelfbeeld beïnvloedt en voor wie en onder welke omstandigheden deze effecten in 
het bijzonder standhouden of sterker zijn. Specifiek wordt gekeken naar de effecten 
van sociale netwerksites en datingsites (veelgebruikte vormen van sociale media) 
op adolescenten en (jong)volwassenen (de grootste gebruikers van deze media). 
Hoofdstuk 2 tot en met 5 rapporteren elk verschillende gevolgen van het gebruik 
van sociale netwerksites en datingsites voor verscheiden, relevante aspecten van het 
zelfbeeld. In de context van sociale netwerksites richt dit proefschrift zich op drie 
aspecten van het zelfbeeld van adolescenten en jongvolwassenen: zelfobjectivering 
(Hoofdstuk 2), de wens om het uiterlijk te veranderen middels cosmetische chirurgie 
(Hoofdstuk 3) en lichaamsontevredenheid (Hoofdstuk 4). In de context van datingsites 
richt dit proefschrift zich op zelfvertrouwen op romantisch vlak (Hoofdstuk 5).
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Uit de centrale rol van persoonlijke foto’s en frequente opmerkingen over 
uiterlijk op sociale netwerksites, blijkt dat uiterlijk een belangrijk aspect is waarop 
gebruikers elkaar beoordelen op dit medium (Ringrose, 2011; Siibak, 2009). Deze focus 
op het uiterlijk roept vragen op over de mogelijke invloed van zulke platforms op de 
mate waarin vrouwelijke gebruikers op hun eigen uiterlijk focussen, dat wil zeggen, 
hun mate van zelfobjectivering (Hoofdstuk 2). Daarnaast kan deze objectivering op 
sociale netwerksites (zowel het zelf op basis van uiterlijk beoordeeld worden als het 
zien dat anderen op deze manier beoordeeld worden) effect hebben op de mate 
waarin gebruikers hun eigen uiterlijk willen verbeteren, bijvoorbeeld met behulp 
van cosmetische chirurgie (Calogero, Pina, Park, & Rahemtulla, 2010) (Hoofdstuk 3). 
Bovendien zouden de sterke focus op uiterlijk en opmerkingen en feedback over het 
uiterlijk op sociale netwerksites, druk kunnen uitoefenen op gebruikers om zich te 
conformeren aan de heersende schoonheidsidealen. Aangezien de meerderheid van 
de mensen niet voldoet aan deze idealen, kan deze druk in lichaamsontevredenheid 
resulteren (Thomspon, Heinberg, & Tantleff-Dunn, 1999) (Hoofdstuk 4). 

Datingsites zouden andere aspecten van het zelfbeeld kunnen beïnvloeden 
dan sociale netwerksites, omdat mensen datingsites meestal voor andere redenen 
gebruiken en zich presenteren aan een ander type publiek dan op sociale netwerksites. 
Op datingsites bekijken singles elkaars profielen en beslissen zij of ze met elkaar 
willen daten. Als gevolg daarvan zullen mensen zich op een datingprofiel vooral 
proberen te presenteren als een aantrekkelijke potentiële partner of date (Toma 
& Hancock, 2011). Het is te verwachten dat dit type zelfpresentatie daarom vooral 
invloed zal hebben op de mate waarin iemand zichzelf ziet als een aantrekkelijke 
potentiële partner of date (Hoofdstuk 5). 

Om deze mogelijke invloeden van sociale media op zelfbeeld 
te onderzoeken, maakt dit proefschrift gebruik van een combinatie van 
experimenten en longitudinaal vragenlijstenonderzoek. Deze combinatie zorgt 
voor een optimale balans tussen interne validiteit (hoog in experimenten, lager 
in longitudinaal vragenlijstenonderzoek) en externe validiteit (hoog in longitudinaal 
vragenlijstenonderzoek, laag in experimenten).
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Belangrijkste Bevindingen
De empirische hoofdstukken van dit proefschrift ondersteunen allen het 

idee dat het gebruik van sociale media het zelfbeeld van mensen kan beïnvloeden. 
Daarnaast laten de beschreven studies een aantal mechanismen zien die aan de 
effecten van sociale media op zelfbeeld ten grondslag liggen. Tenslotte geven de 
verschillende onderzoeken inzicht in individuele en situationele verschillen in de 
effecten van sociale media op zelfbeeld. 

Het experiment dat wordt beschreven in Hoofdstuk 2 laat zien dat online 
zelfpresentatie, zoals het plaats zou vinden op sociale netwerksites, zelfobjectivering 
veroorzaakt bij vrouwen. Alle deelnemende vrouwen beschreven zichzelf op een 
profiel. Een deel van de vrouwen werd verteld dat anderen dit “online profiel” 
misschien te zien zouden krijgen (experimentele groep). Bij de andere groep werd 
benadrukt dat de zelfbeschrijving privé was en niet door anderen gezien zou 
worden (controlegroep). De experimentele groep focuste vervolgens meer op hun 
eigen uiterlijk dan de controlegroep. Dit effect van publieke online zelfpresentatie 
op zelfobjectivering, ontstond echter alleen bij vrouwen die kort daarvoor waren 
blootgesteld aan objectiverende media (media waarin het uiterlijk centraal staat). Deze 
blootstelling verhoogde vermoedelijk de verwachting zelf op uiterlijk beoordeeld te 
worden, als de deelnemers zich vervolgens online aan anderen presenteerden. Deze 
verwachte objectivering resulteerde vervolgens waarschijnlijk in zelfobjectivering. 

Hoofdstuk 3 rapporteert de resultaten van een longitudinale vragenlijststudie 
onder 604 adolescenten. Deze studie laat zien dat frequenter gebruik van sociale 
netwerksites, een toename voorspelt in de wens om cosmetische chirurgie te 
ondergaan. Dit effect werd gemedieerd door het belang van het eigen uiterlijk: 
Adolescenten die vaker sociale netwerksites gebruikten, hechtten een jaar later meer 
belang aan hun eigen uiterlijk, wat er vervolgens toe leidde dat ze meer geneigd 
waren cosmetische chirurgie te willen ondergaan. De effecten waren even sterk 
aanwezig bij jongens en meisjes. 

De resultaten van dezelfde longitudinale vragenlijststudie onder adolescenten, 
beschreven in Hoofdstuk 4, laten zien dat het gebruik van sociale netwerksites 
zorgt voor een toename in lichaamsontevredenheid bij zowel jongens als meisjes. 
Frequenter gebruik van sociale netwerksites voorspelde, zoals verwacht, ook een 
toename in training op het gebied van uiterlijk, dat wil zeggen, opmerkingen en 
feedback die adolescenten kregen van vrienden over de mate waarin zij voldoen 
aan de culturele schoonheidsidealen. Training op het gebied van uiterlijk voorspelde 
echter niet de mate van lichaamsontevredenheid en was daarom geen mediator 
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van het effect van sociale netwerksites op lichaamsontevredenheid, in tegenstelling 
tot de verwachtingen. De verbanden tussen het gebruik van sociale netwerksites en 
lichaamsbeeld verschilden opnieuw niet tussen jongens en meisjes.

Hoofdstuk 5 laat zien dat activiteiten op datingsites (romantisch) 
zelfvertrouwen kunnen beïnvloeden. In het experiment in dit hoofdstuk maakten 92 
single vrouwen een datingprofiel. Daarna werd gemeten in hoeverre deze vrouwen 
zichzelf zagen als een aantrekkelijke partner of date (romantisch zelfvertrouwen). 
Voordat het profiel werd aangemaakt, werd de vrouwen verteld dat hun profiel 
getoond zou worden aan een potentiële date die ze later zouden kunnen ontmoeten. 
Een deel van de vrouwen verwachtte hun match te ontmoeten in een face-to-face 
meeting, terwijl de andere vrouwen verwachtten te gaan chatten met hun date. Het 
verwachten van computergemedieerde chat interactie leidde tot meer romantisch 
zelfvertrouwen dan het verwachten van face-to-face interactie. Dit effect werd 
gemedieerd door de verwachting een positievere indruk te maken en, als gevolg 
hiervan, een positievere zelfpresentatie op het datingprofiel. Vrouwen die dachten 
dat zij met een potentiële date zouden chatten, verwachtten een positievere indruk 
te maken met hun profiel dan vrouwen die dachten dat ze een date face-to-face 
zouden ontmoeten. Deze verwachting om een positieve indruk te maken, leidde 
vervolgens tot een positievere zelfpresentatie op het datingprofiel. Een positievere 
zelfpresentatie leidde er uiteindelijk toe dat vrouwen zichzelf zagen als een meer 
aantrekkelijke partner of date.

De bevindingen van deze hoofdstukken hebben een aantal theoretische 
implicaties en kunnen richting geven aan toekomstig onderzoek naar de effecten 
van het gebruik van sociale media op zelfbeeld. Daarnaast bieden de resultaten een 
aantal implicaties voor het welzijn van adolescenten en volwassenen.

Wetenschappelijke Implicaties
De resultaten van dit proefschrift laten consequent zien dat het gebruik 

van sociale media en online zelfpresentatie, invloed kunnen hebben op verschillende 
aspecten van het zelfbeeld. Deze bevindingen dragen bij aan de theorievorming op 
meerdere gebieden. Tegelijkertijd roepen de uitkomsten nieuwe vragen op voor 
verder onderzoek. 

Ten eerste laat dit proefschrift zien dat media-effecten op zelfbeeld niet 
beperkt zijn tot de effecten van blootstelling aan media-inhoud die door anderen 
gemaakt is. De bevindingen ondersteunen de ideeën van wetenschappers over 
zogeheten expressie-effecten (expression effects, Pingree, 2007) of, in andere woorden, 

29093 Vries, Dian de.indd   145 01-05-14   15:39



146

zelfgegenereerde media effecten (self-generated media effects, Valkenburg & Peter, 
2013). Met expressie-effecten wordt bedoeld dat het creëren van inhoud, zoals dit 
gebeurt op sociale media, effecten kan hebben op de persoon die deze inhoud creëert. 
In overeenstemming met het idee van expressie-effecten, had in Hoofdstukken 2 en 
5 het creëren van een online profiel effect op het zelfbeeld. Interessant genoeg had in 
Hoofdstuk 2 blootstelling aan traditionele objectiverende media-inhoud op zichzelf 
geen invloed op zelfbeeld (zelfobjectivering). Het creëren van een online profiel 
had echter wel invloed op het zelfbeeld (zelfobjectivering) onder vrouwen die kort 
daarvoor blootgesteld waren aan traditionele objectiverende media-inhoud. Een 
benadering die uitgaat van expressie-effecten lijkt dus veelbelovend voor toekomstig 
onderzoek naar de consequenties van sociale media op het zelfbeeld van gebruikers.

Ten tweede geeft dit proefschrift inzicht in hoe reeds bestaande theorieën 
gebruikt kunnen worden om (expressie-)effecten van nieuwe sociale media op 
zelfbeeld te voorspellen en verklaren. Dit proefschrift laat bijvoorbeeld zien dat 
theorieën over offline, face-to-face zelfpresentatie zeer informatief kunnen zijn 
voor het onderzoeken van effecten van sociale media op zelfbeeld (bijv. Leary & 
Kowalski, 1990; Schlenker et al., 1994; Tice, 1992). Zo werd in Hoofdstuk 5 het two-
component model of impression management (Leary & Kowalski, 1990) met succes 
toegepast op de effecten van het aanmaken van een datingprofiel op romantisch 
zelfvertrouwen. Dit model werd tot nu toe voornamelijk gebruikt in de context 
van offline, face-to-face zelfpresentatie. Aangezien online zelfpresentatie, dat wil 
zeggen, computergemedieerde zelfpresentatie, nog niet zo lang bestaat en constant 
verandert, is het nuttig om parellen te trekken tussen offline zelfpresentatie en 
(verschillende vormen van) online zelfpresentatie. Wanneer men zich bewust is 
van de verschillen en overeenkomsten tussen offline en online zelfpresentatie, is 
het mogelijk de bestaande theorieën over offline zelfpresentatie, waaraan decennia 
onderzoek ten grondslag ligt, te vertalen naar online zelfpresentatie. Op deze manier 
hoeven onderzoekers niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden voor iedere vorm 
van online zelfpresentatie. Simpel gezegd: Toekomstig onderzoek over de effecten van 
sociale media op zelfbeeld zou baat kunnen hebben bij het gebruik van bestaande 
theorieën over offline face-to-face zelfpresentatie. 

Ten derde kunnen bevindingen met betrekking tot online zelfpresentatie 
omgekeerd ook de theorievorming over algemene zelfpresentatie informeren, 
bijvoorbeeld over de effecten van verschillende vormen van zelfpresentatie, in 
verschillende situaties, en via verschillende media. Zo laat dit proefschrift onder 
andere zien dat de reacties van anderen die iemand verwacht op zijn of haar 
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zelfpresentatie, een belangrijke rol spelen bij de effecten van deze zelfpresentatie 
op zijn of haar zelfbeeld. Het proefschrift laat ook zien dat situationele factoren 
invloed hebben op deze verwachte reacties en, als gevolg hiervan, op zelfbeeld. In 
Hoofdstuk 5 bijvoorbeeld, verwachtten vrouwen die zichzelf presenteerden op een 
datingprofiel een positievere indruk te maken op potentiële partners, als zij dachten 
in de toekomst te zullen chatten met deze potentiële partners, dan als ze gelijk een 
face-to-face date anticipeerden. Deze positievere verwachtingen over de indruk die 
deze vrouwen verwachtten te maken leidde tot een positievere zelfpresentatie en, 
als gevolg hiervan, tot een positiever zelfbeeld. Dit effect werd toegeschreven aan 
de mogelijkheden van online zelfpresentie ten opzichte van offline zelfpresentatie 
(bijv. meer tijd om te bewerken, meer mogelijkheden voor selectieve presentatie, 
etc.) (Walther, 1996; Walther, 2007). Sociale media bieden hierdoor meer controle 
over zelfpresentatie dan face-to-face zelfpresentatie. Dit leidt bij gebruikers tot de 
verwachting dat ze online een positievere indruk zullen maken dan wanneer zij 
zich face-to-face presenteren. Deze verwachtingen zorgen vervolgens voor een 
positievere zelfpresentatie en een positiever zelfbeeld.

Het is dus sterk mogelijk dat de effecten van sociale media op zelfbeeld op 
zijn minst deels te verklaren zijn door de reacties die gebruikers verwachten dat hun 
online zelfpresentatie bij anderen uit zal lokken. Het idee dat geanticipeerde reacties 
van anderen invloed hebben op het zelfbeeld, strookt niet alleen met theorieën over 
zelfpresentatie (bijv. Leary & Kowalski, 1990), maar ook met theorieën als symbolisch 
interactionisme (symbolic interactionism Cooley, 1902; Mead, 1934). Dit proefschrift 
toont aan dat zulke ideeën over hoe anderen ons zien een belangrijke verklaring 
zou kunnen zijn voor de effecten van verschillende vormen van offline en online 
zelfpresentatie op zelfbeeld. 

Voor vervolgonderzoek dat de effecten van zelfpresentatie via een bepaald 
medium in een bepaalde situatie op zelfbeeld wil voorspellen of verklaren, kan 
het dus nuttig zijn om na te denken over de volgende aspecten: Wat doen (a) het 
medium en (b) de situatie met (c) de verwachtingen van de zich presenterende 
persoon over (d) de reacties van het publiek op (e) zijn/haar zelfpresentatie en wat 
zijn hiervan de gevolgen voor (f) zijn/haar het zelfbeeld? Door breder te kijken dan 
alleen naar de hoofdeffecten van het algemene gebruik van een specifiek sociaal 
medium, kunnen we als onderzoekers meer grip krijgen op hoe online zelfpresentatie 
het zelfbeeld beïnvloedt. Op deze manier kunnen we zorgen dat het onderzoek van 
nu ook in de toekomst toepasbaar blijft, ondanks een snel en constant veranderend 
medialandschap. 
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Implicaties voor Welzijn
Naast implicaties voor de theorievorming over de effecten van sociale media 

op zelfbeeld, biedt dit proefschrift ook een aantal implicaties met betrekking tot de 
effecten van het gebruik van sociale media op welzijn. Een belangrijke conclusie van dit 
proefschrift is dat het gebruik van sociale netwerksites ongewenste consequenties kan 
hebben voor hoe adolescenten hun lichaam zien. Meer specifiek voorspelt frequenter 
gebruik van sociale netwerksites een toename zowel in het belang van het eigen 
uiterlijk als in ontevredenheid over het eigen uiterlijk. Meer belang hechten aan het 
eigen uiterlijk en lichaamsontevredenheid zijn beide negatief gerelateerd aan welzijn 
onder adolescenten en vormen belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van 
psychische problemen zoals eetstoornissen en depressie (bijv. Cattarin & Thompson, 
1994; Impett et al., 2011; Mond et al, 2011). Bovendien spenderen adolescenten die 
veel belang hechten aan hun uiterlijk meer tijd, energie en geld aan hun uiterlijk, 
wat ten koste kan gaan van hun academische ontwikkeling, relaties en lichamelijke 
gezondheid (Lamarche & Gammage, 2012; Ricciardelli & McCabe, 2003; White 
& Halliwell, 2010). Zoals we zagen in Hoofdstuk 3 voorspelde het gebruik van 
sociale netwerksites bijvoorbeeld een verhoogde wens om cosmetische chirurgie 
te ondergaan, via het meer belang hechten aan het eigen uiterlijk. 

Hoewel de effecten relatief klein zijn, de precieze processen nog niet helemaal 
helder zijn en de personen en situaties waarbij de effecten het sterkste of zwakste zijn 
nog niet helemaal duidelijk zijn, laat dit proefschrift zien dat de mogelijke negatieve 
effecten van het gebruik van sociale media op lichaamsbeeld niet vergeten moeten 
worden. Wanneer interventies ontwikkeld worden om een negatief lichaamsbeeld, 
een overmatige focus op het uiterlijk en de negatieve consequenties hiervan tegen 
te gaan, is het dus van belang om ook te kijken naar hoe de negatieve invloeden van 
sociale media voorkomen kunnen worden. Om zulke interventies zo goed mogelijk 
te kunnen informeren, is echter meer onderzoek nodig over (1) welke activiteiten 
binnen het gebruik van sociale media effect hebben op lichaamsbeeld, (2) onder 
welke omstandigheden deze effecten plaatsvinden en het sterkst zijn en (3) welke 
gebruikers het meest kwetsbaar zijn. 

Hoewel de negatieve effecten van het gebruik van sociale netwerksites op 
het lichaamsbeeld in het oog springen, laat dit proefschrift ook zien dat het gebruik van 
sociale media positieve effecten kan hebben op zelfbeeld. Zoals in Hoofdstuk 5 staat 
beschreven, heeft een positieve zelfpresentatie positieve effecten op zelfvertrouwen. 
Deze bevinding strookt met ander onderzoek naar de positieve effecten van het 
gebruik van sociale media op zelfvertrouwen (bijv. Gonzales & Hancock, 2008) en 
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roept veel interessante vragen op voor toekomstig onderzoek. Bijvoorbeeld: heeft 
online zelfpresentatie een positief effect op het zelfvertrouwen van iedereen, of is 
er sprake van een “rich-get-richer” fenomeen (Kraut et al., 2002)? Dat wil zeggen, 
presenteert iedereen zich positief op sociale media, of vooral die personen die al veel 
zelfvertrouwen hebben, die op deze manier nog meer zelfvertrouwen krijgen? Welke 
factoren, naast verwachtingen over of toekomstige interactie via chat of face-to-face 
plaatsvindt (Hoofdstuk 5), zorgen ervoor dat mensen zich meer of minder positief 
presenteren? De antwoorden op deze vragen kunnen helpen bij het bedenken van 
manieren om het zelfvertrouwen van jongeren en jongvolwassenen te verhogen via 
het gebruik van sociale media. 
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