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2. Abstract 
 
Deze studie onderzoekt de verbanden tussen de blootstelling van adolescenten aan twee 
televisiegenres die tegenstrijdige seksuele boodschappen overbrengen en de verwachting van 
seksueel perfectionisme over een periode van 15 jaar (N = 161). Alle respondenten hadden een 
romantische relatie in de laatste golf van dit longitudinale onderzoek. Het kijken naar sitcoms tijdens 
de adolescentie was gerelateerd aan meer seksueel perfectionisme op volwassen leeftijd, terwijl het 
kijken naar jeugddrama's minder seksueel perfectionisme voorspelde over dezelfde periode (meer dan 
een decennium). Deze verbanden werden niet gemodereerd door de motivatie om meer te weten te 
komen over daten op televisie. Het kijken naar sitcoms was voor adolescenten indirect gerelateerd aan 
lagere niveaus van seksuele en relationele tevredenheid tijdens de jong volwassenheid, terwijl het 
kijken naar jeugddrama's indirect meer voldoening voorspelde door de associatie met seksueel 
perfectionisme. 
 
This study examines associations between adolescents’ exposure to two television genres that convey 
contradictory sexual messages and the expectation of sexual perfectionism over a period of 15 years 
(N = 161). All respondents were in a romantic relationship in the final wave of this longitudinal study. 
Sitcom viewing during adolescence was related to more sexual perfectionism in adulthood, whereas 
youth drama viewing predicted less sexual perfectionism over the same period of more than a decade. 
These associations were not moderated by their motivation to learn about dating from television. 
Adolescents’ sitcom viewing was indirectly related to lower levels of sexual and relational satisfaction 
in young adulthood, whereas youth drama viewing indirectly predicted more satisfaction through the 
association with sexual perfectionism. 
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