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photo news  

BRUSSEL - Meer dan 22 procent van de jongeren doet aan cyberpesten, 12 procent was al slachtoffer. 

Van onze redactrice 
 
Pestkoppen die het internet gebruiken om slachtoffers te maken, zijn vaker jongens, studeren aan het 
TSO of hebben laag geschoolde ouders. Wat ze doen, heet ‘cyberpesten'. Chatberichten zijn het 
populairste middel om te cyberpesten. 
 
De KU Leuven onderzocht welke risico's jongeren tussen 15 en 19 opzoeken bij het gebruik van 
socialenetwerksites zoals Netlog, Facebook of Myspace. Uit het onderzoek blijkt dat cyberpesten vaak 
voorkomt. Van de meer dan achthonderd jongeren die voor het onderzoek een vragenlijst 
beantwoordden, geeft 22,5 procent toe aan cyberpesten te doen. Bijna de helft van de jongeren was al 
eens getuige van het fenomeen op het internet. 12 procent werd slachtoffer en heeft ‘brutale' en 
‘pijnlijke' berichten van de pestkoppen ontvangen. Van de jongeren zegt 6 procent op een andere manier 
belachelijk te zijn gemaakt op het internet.  
 
Cyberpesters hebben gemengde gevoelens bij wat ze doen. Ongeveer 20 procent zegt zich goed te 
voelen, terwijl 27 procent zich er slecht bij voelt. Een op de drie beweert ‘geen gevoelens te hebben' bij 
zijn of haar daden. Volgens de onderzoekers lopen slachtoffers een groter risico om ook in de echte 
wereld het slachtoffer te worden van pesten. Aan de andere kant is de kans ook groter dat ze zelf 
anderen gaan pesten.  
 
Als meisjes het slachtoffer worden van cyberpesters, zullen zij sneller hulp zoeken bij een volwassene of 
iemand uit de eigen groep.  
 
De onderzoekers peilden ook naar specifieke karaktertrekken van cyberpesters en gingen na hoe ze zich 
elders op het internet gedragen. Jongeren met veel zelfvertrouwen pesten het vaakst. In vergelijking met 
andere jongeren zijn ze ook het vaakst bezig op socialenetwerksites. Kinderen die een goede relatie 
hebben met hun ouders pesten minder en zijn er ook minder het slachtoffer van.  

Valerie Droeven 

 
 

Page 1 of 1

29/07/2010http://www.standaard.be/Artikel/PrintArtikel.aspx?artikelId=IM2TDD2U


