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De inleiding van dit proefschrift beschrijft de noodzaak onderzoek te verrichten 
naar interpersoonlijk trauma en de gevolgen daarvan bij jongeren in gesloten 
jeugdzorginstellingen, tevens worden de onderzoeksdoelstellingen van de 
onderhavige dissertatie geformuleerd. 

Kindermishandeling komt wereldwijd veelvuldig voor, cijfers bij kinderen en 
adolescenten (in de algemene bevolking) variëren van 4% tot 16%. Het meemaken 
van kindermishandeling kan schadelijke gevolgen hebben voor de psychische 
gezondheid, zo kunnen jongeren een post traumatische stress stoornis (PTSS) 
ontwikkelen. Tevens kunnen comorbide stoornissen ontstaan zoals bijvoorbeeld 
een angststoornis of een depressie. In de wetenschappelijke literatuur wordt nu 
ook steeds meer de aandacht gevestigd op het concept complex PTSS. Vanuit het 
besef dat PTSS onvoldoende de lading dekt van de klachten die zich na (chronische) 
traumatisering kunnen voordoen, is het concept complex PTSS geïntroduceerd. 
Complex PTSS omvat klachten op het gebied van o.a. de emotie- en impulsregulatie, 
het zelfbeeld en de hechting.

Onderzoek laat eveneens zien dat jongeren die mishandeld zijn, vaker agressief, 
antisociaal en delinquent gedrag vertonen dan jongeren die geen interpersoonlijk 
trauma hebben meegemaakt. De relatie tussen kindermishandeling en delinquent 
gedrag blijkt te verschillen tussen de seksen; na het meemaken van interpersoonlijk 
trauma, maken meisjes – in vergelijking met jongens – zich minder schuldig 
aan delinquent gedrag. Tevens laten meisjes – als ze zich schuldig maken aan 
delinquent gedrag – minder gewelddadig gedrag zien dan jongens. Meisjes worden 
eerder in verband gebracht met prostitutie en wegloopgedrag, terwijl jongens in 
grotere aantallen verantwoordelijk blijken voor daden als moord, overvallen en 
zedendelicten. Echter, de afgelopen jaren is er sprake van een toename van de 
geregistreerde criminaliteit door meisjes.

Vanwege hun delinquent gedrag kunnen jongeren in justitiële jeugdinrichtingen 
geplaatst worden. In Nederland worden – na jarenlange maatschappelijke en politieke 
discussie over de samenplaatsing van straf- en civielrechtelijke jongeren in justitiële 
jeugdinrichtingen – sinds 2010 beide groepen gescheiden. Civielrechtelijke jongeren 
kunnen nu onder aanwijzing van een rechter geplaatst worden in JeugdzorgPlus 
instellingen. Echter, onderzoek heeft aangetoond dat beide groepen vergelijkbare 
psychische problemen hebben en dus behandeling voor beide groepen cruciaal is. 
Onderzoek naar de relatie tussen interpersoonlijk trauma en de psychische gevolgen 
daarvan is nodig om deze kwetsbare doelgroep gepaste behandelingen te kunnen 
aanbieden.

In onderhavige dissertatie staan twee onderzoeksdoelstellingen centraal. 
Het eerste doel is het nader onderzoeken van de relaties tussen interpersoonlijk 
trauma, psychische problemen (bijv., depressie, (complex) posttraumatische 
stress, agressie), en delinquent gedrag bij jongeren in de gesloten jeugdzorg 
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(hoofdstuk 2 en 4). Het tweede doel is het in kaart brengen van de meest gepaste 
behandeling voor deze kwetsbare doelgroep (hoofdstuk 5 en 6). In aanvulling op 
de tweede onderzoeksdoelstelling wordt de relatie tussen interpersoonlijk trauma, 
traumagerelateerde symptomen en motivatie voor behandeling onderzocht 
(hoofdstuk 3).

Hoofdstuk 2 beschrijft een cross-sectioneel onderzoek naar de relaties tussen 
de vroegtijdige aanvang (voor het 5e levensjaar) van interpersoonlijk trauma, PTSS 
symptomen en andere psychische problemen. Een onderscheid werd gemaakt 
tussen PTSS en complex PTSS symptomen. Voor dit onderzoek werden 92 meisjes 
(gemiddelde leeftijd 15.9 ± 1.2 jaar) uit drie JeugdzorgPlus instellingen (in Nederland) 
geïncludeerd. De veronderstelde relaties werden onderzocht middels structural 
equation modeling. Een directe relatie werd gevonden tussen de vroegtijdige aanvang 
van interpersoonlijk trauma en psychische problemen. Daarnaast werd een relatie 
gevonden waarbij PTSS symptomen het verband tussen vroegtijdige aanvang 
van interpersoonlijk trauma en psychische problemen medieerde. Een dergelijke 
mediërende rol voor complex PTSS symptomen werd, tegen de verwachting in, niet 
gevonden.

Hoofdstuk 3 rapporteert een onderzoek naar de relaties tussen 
kindermishandeling, traumagerelateerde symptomen en motivatie voor behandeling. 
Tevens werd in dit onderzoek nagegaan in hoeverre kindermishandeling, 
traumagerelateerde symptomen en motivatie voor behandeling (duur tot) dropout 
uit de gesloten instelling voorspelt. Deelnemers waren 154 meisjes (gemiddelde 
leeftijd 16.0 ± 1.2 jaar) uit drie JeugdzorgPlus instellingen (in Nederland). De relaties 
werden onderzocht met behulp van multipele lineaire regressie, logistische regressie 
en concurrerend risico regressie (competing risk regression). De resultaten lieten 
zien dat meisjes met een niet-Nederlandse achtergrond en een jongere leeftijd 
meer lijdensdruk rapporteerden. Meisjes die emotionele mishandeling hadden 
meegemaakt waren meer bereid om in behandeling te gaan. Tevens werd gevonden 
dat internaliserende symptomen (angst, depressie en dissociatie) lijdensdruk 
voorspelden, en dat dissociatie meisjes’ twijfel over behandeling voorspelde. Tegen 
de verwachting in, werden geen voorspellers voor (duur tot) dropout gevonden.

In hoofdstuk 4 wordt een onderzoek naar de relaties tussen demografische 
kenmerken, psychische problemen, interpersoonlijk trauma en zedendelinquentie 
uiteen gezet. Daarnaast werd in dit onderzoek onderzocht in hoeverre jeugdige 
zedendelinquenten verschillen – in demografische, diagnostische en delict 
kenmerken – van niet-zedendelinquenten. Gebruik werd gemaakt van een grote 
dataset (n = 2920) van psychiatrische interviews van jongeren (gemiddelde leeftijd 
15.5 ± 1.6 jaar), afkomstig van justitiële jeugd instanties (57 locaties) in de VS. 
T-toets, chi-kwadraat en logistische regressie analyses werden uitgevoerd om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. In vergelijking met niet-zedendelinquenten 
(n = 2533), kwam bij jeugdige zedendelinquenten (n = 387) o.a. middelenmisbruik 
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minder vaak voor. Daarnaast kwam bij jeugdige zedendelinquenten suïcide pogingen 
en een verleden van seksueel misbruik vaker voor dan bij niet-zedendelinquenten. 
Dit onderzoeksproject liet tevens zien dat seksueel misbruik, en een aantal 
demografische en diagnostische kenmerken een significante bijdrage leverden aan 
zedendelinquentie.

In hoofdstuk 5 wordt een systematisch overzicht gegeven van de literatuur 
met betrekking tot evidence-based psychotherapeutische behandelingen voor 
jongeren met een breed scala aan traumagerelateerde klachten (bijv., PTSS, angst, 
suïcidale gedachten, middelen misbruik, agressie). Drieëndertig onderzoeken 
(gepubliceerd tussen 2000 en 2012) voldeden aan de inclusiecriteria. In totaal 
evalueerden 27 onderzoeken behandelingen met een trauma-focused cognitief 
gedragstherapeutische grondslag, vier onderzoeken evalueerden behandelingen die 
zich voornamelijk op andere psychische problemen dan PTSS richtten, en slechts 
twee onderzoeken evalueerden psychotherapeutische behandelingen voor jongeren 
met comorbide agressief en gewelddadig gedrag.

Hoofdstuk 6 beschrijft de theoretische achtergrond en inhoud van een 
stabilisatie training (Stapstenen) voor getraumatiseerde meisjes. Stapstenen is 
een stabilisatietraining voor meisjes van 12 tot 18 jaar, die nog niet toe zijn aan 
traumaverwerking met behulp van exposure behandelingen als bijvoorbeeld EMDR 
of TF-CBT. Het gaat om meisjes die geen controle hebben over hun gedrag en/of 
meisjes die in grote mate vermijdingsgedrag vertonen. Stapstenen vormt de eerste 
fase in de fasegerichte behandel benadering van Herman (1992). Deze benadering 
gaat er van uit dat bij een complex klachtenpatroon als gevolg van chronische 
traumatisering allereerst stabilisatie en symptoomreductie nodig is (fase I), daarna 
kan behandeling van de traumatische herinneringen volgen (fase II) en tot slot 
persoonlijkheidsre-integratie en rehabilitatie (fase III). Stapstenen bevat elementen 
van psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. De training is enerzijds gericht 
op het verwerven van kennis met als uiteindelijke doel: meer controle krijgen over 
denken, voelen en handelen. Anderzijds is gedragsverandering – met behulp van 
cognitieve en gedragstherapeutische technieken – een doel van de training.

Hoofdstuk 7 omvat de algemene discussie en conclusie van deze dissertatie.

De onderzoeken in deze dissertatie laten zien dat jongeren in de gesloten jeugdzorg 
veelal forse traumatische ervaringen hebben en als gevolg daarvan een diversiteit 
aan traumagerelateerde klachten laten zien (bijv., internaliserende versus 
externaliserende symptomen, PTSS versus complex PTSS symptomen). Omtrent het 
concept complex PTSS is in de wetenschappelijke literatuur een levendige discussie 
gaande, over het al dan niet opnemen ervan als aparte diagnose in de DSM 5. 
Complex PTSS omvat namelijk klachten die niet door PTSS omschreven worden 
(op het gebied van o.a. emotie- en impulsregulatie, het zelfbeeld en de hechting), 
deze klachten kunnen de behandeling compliceren. Voor een goede behandeling 
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van complex PTSS, dient de eerste fase van de behandeling zich te richten op de 
stabilisatie van emoties en gedrag (zie hoofdstuk 6).

Hoofdstuk 7 sluit af met enkele implicaties en aanbevelingen voor de klinische 
praktijk en toekomstig onderzoek. Interventies voor getraumatiseerde jongeren in 
gesloten jeugdzorg dienen zich toe te spitsen op sekse-specifieke behoeften. Diverse 
onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat jongens en meisjes verschillend 
reageren op het meemaken van interpersoonlijk trauma. Tevens wordt aanbevolen te 
investeren in professionele training en supervisie voor de pedagogisch medewerkers 
in de gesloten jeugdzorginstellingen. Daarnaast is het belangrijk de aandacht te 
vestigen op jeugdige zedendelinquenten. Deze groep laat een heterogeen patroon 
van psychische problemen en delicten zien en heeft daarom recht op passende 
diagnostiek en behandeling.

Met betrekking tot toekomstig onderzoek worden de volgende aanbevelingen 
gedaan. Allereerst, toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op beschermende 
factoren bij getraumatiseerde jongeren in gesloten jeugdzorg. Ten tweede, ondanks 
dat in hoofdstuk 5 een systematisch overzicht gegeven wordt van de literatuur met 
betrekking tot evidence-based psychotherapeutische behandelingen voor jongens 
en meisjes met een breed scala aan traumagerelateerde klachten, zou toekomstig 
onderzoek zich moeten richten op de evaluatie van sekse-specifieke effecten van 
behandeling. Tot slot, longitudinale onderzoeken dienen de effectiviteit van een 
gefaseerde behandeling na te gaan bij chronisch getraumatiseerde jongeren in de 
gesloten jeugdzorg.


