
ABSTRACT 

Masterproef Eva Van Malderen: De Mediatie van Ouderlijke Aanvaarding en Verwerping in de Relatie 

tussen Temperament en Verslaving bij Adolescenten: Een onderzoek in het residentiële centrum De 

Sleutel (2016). 

Achtergrond: Middelengebruik kent een sterke stijging gedurende de adolescentie waardoor deze 

periode als kritieke levensfase wordt beschouwd voor het ontwikkelen van een verslaving. Bijkomend 

zijn er tal van negatieve biopsychosociale ontwikkelingsuitkomsten verbonden aan het ontwikkelen 

van een verslaving in de adolescentie waardoor onderzoek naar verslaving in deze leeftijdsfase 

cruciaal is. Aangezien zowel temperament als ouderlijke aanvaarding en verwerping in het verleden 

reeds in verband werden gebracht met adolescente verslaving, zal in deze scriptie worden nagegaan 

of het verband tussen temperament en verslaving in de adolescentie mogelijks (deels) kan verklaard 

worden door de ervaren ouderlijke aanvaarding en verwerping. Methode: In een cross-sectioneel 

onderzoek in een residentieel centrum inzake hulpverlening voor adolescenten met een 

verslavingsproblematiek, namelijk De Sleutel in Eeklo, vulden 43 adolescente jongens en meisjes 

tussen 12 en 18 jaar (M = 16.22, SD = 0.98) vragenlijsten in met betrekking tot temperament, 

ouderlijke aanvaarding en verwerping en ernst van het lijden dat gepaard gaat met verslaving (i.e. 

depressieve symptomen). Verder werden ze door middel van een semi-gestructureerd klinisch 

interview bevraagd over hun middelenmisbruik en verslaving. Op basis van een mediatie-analyse 

volgens Baron en Kenny (1986) werd via stepwise regressie-analyse nagegaan of ouderlijke 

aanvaarding en verwerping (deels) verantwoordelijk is voor de samenhang tussen temperament en 

verslaving. Resultaten: Er werd, tegen de verwachtingen in, geen evidentie gevonden voor ouderlijke 

aanvaarding en verwerping als (partiële) mediator in de relatie tussen temperament en verslaving. 

Wel werden interessante verbanden gevonden met de ernst van het lijden dat gepaard gaat met 

verslaving als uitkomstvariabele. Discussie: Uit de resultaten bleek duidelijk het belang van één 

bepaalde temperamentsfactor (i.e. Positief Affect of PA), alsook het belang van één bepaald aspect 

van ouderlijke opvoeding (i.e. aanvaarding door de vader). Dit brengt zowel theoretische als klinische 

implicaties met zich mee die een aanzet vormen tot verdere theorievorming en toetsing van 

mechanismen in de relatie tussen temperament en verslaving bij adolescenten. Sleutelwoorden: 

Temperament, ouderlijke aanvaarding en verwerping, verslaving, adolescentie.) 


