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2. Abstract 

 

Introductie: Betrokkenheid bij traditioneel (offline) pesten en cyberpesten wordt geassocieerd met 

zware psychosociale problemen. Niet-heteroseksuele (LGBQ) jeugd zijn meer het slachtoffer van 

traditioneel pesten dan heteroseksuele (niet-LGBQ) jeugd, maar er is slechts weinig onderzoek 

beschikbaar over de percentages van slachtofferschap bij LGBQ-jeugd met betrekking tot cyberpesten 

en van het daderschap van deze jeugd bij pesten. Deze percentages zouden kunnen verschillen naar 

gelang leeftijd en geslacht van de jongeren en slachtofferschap zou hoger kunnen zijn bij seksuele 

vormen van cyberpesten.  

Methode: Een transversale en school-gebaseerde enquête werd afgenomen in Vlaanderen, België bij 

1307 jongeren van 12 tot 18 jaar. Betrokkenheid bij traditioneel pesten en cyberpesten werd gemeten 

door gevalideerde afzonderlijke items voor elk type van betrokkenheid (slachtofferschap en 

daderschap), gecomplementeerd met items voor specifieke types van slachtofferschap bij cyberpesten 

(door berichten, door seksuele afbeeldingen, door persoonlijke gênante afbeeldingen). Seksuele 

geaardheid werd gedetermineerd op basis van seksuele aantrekking. Er werden logistische 

regressieanalyses uitgevoerd, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.  

Resultaten: LGBQ-jeugd waren vaker het slachtoffer van traditioneel pesten dan niet-LGBQ jeugd en 

ook vaker de dader van cyberpesten. Er werden geen verschillen op basis van gender gevonden en er 

werden geen toegenomen aantallen gevonden qua daderschap bij traditioneel pesten, nadat er met 

interactie-effecten qua leeftijd en gender rekening werd gehouden. Er werd een significant interactie-

effect gevonden qua leeftijd voor slachtofferschap van traditioneel pesten en cyberpesten en voor 

daderschap van cyberpesten door berichten en seksuele afbeeldingen: de percentages waren hoger 

bij oudere LGBQ-jeugd, maar namen af met de leeftijd of bleven stabiel bij niet-LGBQ jeugd.  

Conclusie: Deze studie benadrukt de noodzaak voor aangepaste preventie en interventieprogramma’s 

voor LGBQ-jeugd in latere adolescentie, terwijl de meeste huidige programma’s focussen op vroege 

adolescentie, wanneer er een piek in slachtofferschap is voor de algemene bevolking.  

 

 

Introduction: Traditional (offline) bullying and cyberbullying involvement are associated with severe 

psychosocial problems. Non-heterosexual (LGBQ) youth are more often victimized by traditional 

bullying than heterosexual (non-LGBQ) youth, but little research is available on LGBQ youth's 
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cyberbullying victimization and perpetration rates. Moreover, rates may differ by youth's age and 

gender, and victimization may be higher for sexual forms of cyberbullying. 

Method: A cross-sectional, school-based survey was conducted in Flanders, Belgium among 1037 

adolescents aged 12e18 years. Traditional and cyberbullying involvement were measured using 

validated single items for each type of involvement (victimization, perpetration), and complemented 

with items on specific types of cyberbullying victimization (by messaging and posts; by sexual images; 

by personally embarrassing images). Sexual orientation was determined based on sexual attraction. 

Logistic regression analyses were conducted, corrected for age and gender.  

Results: LGBQ youth were more often victimized by traditional victimization than non-LGBQ youth and 

more often perpetrator of cyberbullying. No gender differences were found, and no increased rates of 

traditional bullying perpetration were noted once interaction effects with age and gender were taken 

into account. A significant interaction effect was found with age for traditional victimization, 

cyberbullying victimization, and cyberbullying victimization by messaging/posts and by sexual images: 

these prevalence rates were higher among older LGBQ youth but decreased or remained stable among 

non-LGBQ youth with age.  

Conclusion: This study highlights the need for tailored prevention and intervention programs specific 

for LGBQ youth in late adolescence, whereas most current programs are targeted at early adolescence 

when there is a peak in victimization for the general population. 

 

 

3. Trefwoorden 

 

Thema(’s) Gender en diversiteit; media  

Trefwoord(en) Seksuele geaardheid, lesbisch, homoseksueel, biseksueel, pesten, cyberpesten, 

adolescent 

 

 


