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INTRODUCTIE

Ik draai me om. Niets, niemand kijkt. Maar als ik me weer terugdraai voel ik de ogen 
prikken in mijn rug. Ik hóór ze bijna zeggen ‘…loser….loser’. Een golf van woede 
overspoelt me. Het zijn zelf losers, allemaal. Ik denk direct aan mijn moeder, die 
vanochtend nog tegen me zei dat ik nergens voor deug. Een loser. Alsof zij het in 
haar leven zo goed heeft gedaan. Direct schiet mijn vader door mijn hoofd. Dat 
is pas echt een loser; niet aan denken maar. De enige die mij steunt is Mike. Maar 
die zit vast. Moet ik het toch weer allemaal alleen doen. Ik draai me weer om. Het 
groepje meisjes barst in lachen uit. Zie je wel, ze lachen me uit, ik wist het wel. 
Kanker bitches. De boosheid laait op. Ik zal ze eens laten zien wat ik in huis heb.  

Voorafgaand aan het onderzoek voor dit proefschrift, onderzocht Sannie 
Hamerlynck tussen 2002 en 2004 229 in een gesloten jeugdinstelling geplaatste 
meisjes. Het hier beschreven onderzoek gaat over dezelfde meisjes gemiddeld 
4,5 jaar later. Zij waren destijds als tiener (gemiddeld 15 jaar oud) in die gesloten 
instellingen geplaatst omdat zij delicten hadden gepleegd of andere zeer ernstige 
gedragsproblemen lieten zien zoals drugsmisbruik, prostitutie en weglopen van 
huis. Deze meisjes bleken bijna allen getraumatiseerd te zijn. Trauma op jonge 
leeftijd leidt vaak tot psychiatrische stoornissen. Dat veel van deze meisjes een 
gedragsstoornis, een depressie of een posttraumatische stress stoornis hadden, 
verbaasde daarom niet. De combinatie van trauma, gedragsproblemen en andere 
psychiatrische stoornissen maakt dat deze meisjes een heel kwetsbare groep 
vormen. Het risico op een verstoorde ontwikkeling en blijvende problemen in 
de volwassenheid is groot. Dit vervolgonderzoek is opgezet, om na te gaan hoe 
deze meisjes zich ontwikkeld hebben. 

HET ONDERZOEK

Van de 229 gesloten geplaatste meisjes toonden 184 (80%) zich - gemiddeld 4,5 
jaar later - bereid om mee te werken aan dit vervolgonderzoek. Ze waren toen 
gemiddeld 20 jaar oud en inmiddels allemaal ontslagen uit de instelling waar 
ze destijds verbleven. Wij interviewden ze uitgebreid bij hen thuis (of op een 
andere locatie als zij dat wilden). 

In dit promotieonderzoek is er op vier specifieke onderdelen van het functioneren 
ingegaan. Als eerste is hun agressie onderzocht: op welke manieren agressie 
zich uit bij meisjes in geslotenheid en hoe dat toekomstige agressie voorspelt. 
Daarna is gefocust op hun persoonlijkheidsproblematiek en dan specifiek op 

de antisociale en borderline persoonlijkheidsstoornissen die vastgesteld werden 
tijdens dit vervolgonderzoek. Vervolgens is in kaart gebracht hoe meisjes enkele 
jaren later rapporteren over hun trauma’s. En als laatste is onderzocht hoeveel 
jonge vrouwen moeder zijn geworden en op welke manier dat hun functioneren 
beïnvloedt.

RESULTATEN

In een eerder artikel van Elsa van der Molen uit 2013 over deze groep bleek dat 
de overgrote meerderheid van deze jonge vrouwen (90%) op volwassen leeftijd 
niet goed functioneerde. In maatschappelijk opzicht viel deze groep vaak buiten 
de boot: slechts minder dan de helft had een diploma, 52% een betaalde baan en 
velen hadden forse schulden. Eén op de zeven jonge vrouwen had in volwassen 
detentie gezeten. Dit maakt dat hun perspectief op een goede integratie in de 
maatschappij zeer beperkt is. Ook in sociaal opzicht was er sprake van forse 
problematiek. Bij de vrouwen die een relatie hadden, was er regelmatig sprake 
van (wederzijds) geweld. Bijna 40% van de vrouwen had een abortus ondergaan. 
Ook hadden veel van hen in de prostitutie gezeten (18%). Daarnaast hadden de 
jonge vrouwen vaak psychiatrische problematiek: persoonlijkheidsstoornissen 
(40%), depressie (20%), posttraumatische stressstoornis (20%) en alcohol- of 
drugsafhankelijkheid (35%). Slechts een zeer klein gedeelte was hiervoor in zorg. 
Al deze jonge vrouwen bevonden zich dus vaak in een zeer zorgelijke situatie.

In het kader van dit proefschrift is als eerste dieper ingegaan op agressie. We 
weten dat vrouwen hun agressieve gevoelens vaker dan mannen op zichzelf 
richten. Deze op zichzelf gerichte agressie uit zich in zelfbeschadigend gedrag 
(bijvoorbeeld zichzelf snijden of branden) en suïcidaliteit (zelfmoordgedachten 
en -pogingen). Op anderen gerichte agressie uit zich bij vrouwen ook vaak anders 
dan bij mannen, namelijk meer ‘heimelijk’, waarbij agressie onderdrukt wordt, of 
niet direct naar de ander geuit wordt, maar gericht wordt op voorwerpen of 
mensen die er niets mee te maken hebben. Uit dit onderzoek bleek dat deze 
meer vrouwelijke vormen van agressie op jeugdige leeftijd de belangrijkste 
voorspellers waren voor alle vormen van agressie op jongvolwassen leeftijd 
(voor zowel heimelijke en fysieke agressie, als op zichzelf gerichte agressie). Dit 
is een relevante bevinding, omdat deze vrouwelijke vormen vaak als minder 
belangrijk bestempeld worden dan de fysieke agressie. Dit wordt daardoor soms 
onvoldoende meegenomen in risicotaxatie-instrumenten. Ook met het oog op 
recidivevermindering bij meisjes zal er in de behandeling meer aandacht moeten 
zijn voor zelfbeschadigend gedrag, suïcidaliteit en heimelijke agressie.
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Vervolgens is de ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornissen onderzocht. 
Persoonlijkheidsstoornissen kenmerken zich door ernstige verstoringen op 
verschillende gebieden: emoties, gedachten, gedragingen (het beheersen van 
impulsen) en sociale contacten. Het zijn daarmee stoornissen die een grote 
impact hebben op het gehele leven van de betrokkene zelf, maar ook op zijn of 
haar omgeving. In dit onderzoek is er voor gekozen om te focussen op de twee 
meest voor de hand liggende persoonlijkheidsstoornissen binnen deze groep: de 
antisociale persoonlijkheidsstoornis en de borderline persoonlijkheidsstoornis. 
40% van de jonge vrouwen bleek een of beide persoonlijkheidsstoornissen te 
hebben. Eerst werd onderzocht of deze twee persoonlijkheidsstoornissen bij 
vrouwen wezenlijk van elkaar verschilden. Eerder onderzoek van onder andere 
Beauchaine uit 2009 had hier namelijk vraagtekens bij gezet. Hoewel sommige 
symptomen veel voor bleken te komen bij beide stoornissen, gaven de resultaten 
aanleiding om het toch als twee echt verschillende stoornissen te beschouwen. 
Daarnaast bleken het ook verschillende factoren te zijn die voorspellen 
welke meisjes dergelijke stoornissen ontwikkelen. Meisjes die in de instelling 
posttraumatische stress, depressieve klachten en dissociatie vertoonden, hadden 
een grotere kans op het ontwikkelen van een borderline persoonlijkheidsstoornis. 
Verrassend genoeg voorspelde geen enkele vorm van psychische problematiek 
het ontwikkelen van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, ook niet antisociaal 
gedrag en evenmin drugsafhankelijkheid. 

Trauma was het derde onderwerp van onderzoek in dit proefschrift. De trauma’s die 
meisjes vóór hun plaatsing in de gesloten instelling hadden meegemaakt bleken 
vaak van ernstige aard: seksueel misbruik, mishandeling en het meemaken van 
geweld in het gezin. Omdat bekend is dat mensen na traumatische ervaringen 
daar op verschillende tijdstippen anders over rapporteren, onderzochten we 
dit bij deze jonge vrouwen. Het bleek dat van de jonge vrouwen die tijdens 
de plaatsing gemeld hadden een trauma meegemaakt te hebben, 4,5 jaar 
later nog maar de helft rapporteerde getraumatiseerd te zijn geweest. Hoewel 
hulpverleners vaak alleen af moeten gaan op het woord van de patiënt, dient 
men bij het navragen van traumatische ervaringen altijd rekening te houden 
met beperkte betrouwbaarheid van de antwoorden. Of ze hun trauma wel of 
niet noemden, hing op beide meetmomenten samen met het hebben van 
psychiatrische problematiek: hoe meer psychiatrische problemen, hoe vaker zij 
meldden te zijn getraumatiseerd. Het is daarom belangrijk om naast mogelijke 
trauma’s altijd andere psychiatrische problematiek is in kaart te brengen.

Een derde van de jongvolwassen vrouwen uit dit onderzoek had een kind of was 
zwanger. Het werd uit de resultaten duidelijk dat de jonge vrouwen met een 
kind nóg slechter functioneerden dan de vrouwen zonder: zij hadden minder 
vaak een diploma, leefden vaker van een uitkering en hadden meer last van een 
depressie. Anderzijds waren zij minder vaak afhankelijk van drugs. Hoewel - in het 
algemeen – ook heel jonge moeders een zorgzame en sensitieve ouder kunnen 
zijn, gaven de resultaten van dit onderzoek voor de onderhavige groep aanleiding 
tot grote zorgen. Deze jonge vrouwen kenden vaak psychiatrische en sociaal-
maatschappelijke problemen en hadden daardoor al moeite om voor zichzelf te 
zorgen. De kans dat gedragsproblemen op de volgende generatie overgebracht 
worden is daarmee zeer groot. Behandeling en begeleiding van meisjes in de 
gesloten jeugdinstelling moet zich dan ook richten op het voorkómen van 
ongewenste en ongeplande zwangerschappen en zelfs van gewenst en gepland 
moederschap: de impact ervan wordt vrijwel altijd onderschat. 

IMPLICATIES VOOR DE KLINISCHE PRAKTIJK

Dit promotieonderzoek liet zien dat meisjes in een gesloten jeugdinstelling 4,5 
jaar later, als zij volwassen zijn, nog steeds zeer ernstige problemen hebben. 
Deze problemen beperkten zich zelden tot één gebied, maar troffen vrijwel 
altijd zowel het psychische/psychiatrische functioneren, het sociaal welbevinden 
als het maatschappelijke domein. Zorgelijk is het dan ook dat veel jonge 
vrouwen al moeder waren. In deze moeilijke situatie is het haast onmogelijk 
om de moederrol goed te vervullen en daarmee is het risico op problemen bij 
de volgende generatie groot. Dit maakt dat intensieve behandeling tijdens de 
gesloten plaatsing essentieel is. Bovendien blijken de problemen zich tot in de 
volwassenheid voort te zetten, en moet de behandeling dus worden voortgezet 
nog jaren nadat de plaatsing is afgelopen. 

In de gesloten instelling
Tijdens het verblijf in de instelling is er de gelegenheid om de problematiek 
van de meisjes in kaart te brengen en te (starten met) behandelen. Gezien 
de complexiteit en verscheidenheid aan psychiatrische problemen, moet er 
een gedifferentieerde diagnostiek plaatsvinden. Aangezien gebleken is in dit 
onderzoek dat de problemen niet vanzelf verdwenen in de loop van de tijd, is 
een behandeling hiervoor essentieel. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek 
dat een aantal aspecten hierin extra aandacht verdient. Ten eerste is duidelijk 
geworden dat heimelijke en op zichzelf gerichte agressie (zelfbeschadigend 
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gedrag en suïcidaliteit) bij meisjes bepalend waren voor toekomstige agressie. 
Omdat deze problemen vaak minder goed zichtbaar zijn, is het belangrijk 
hier gerichte diagnostiek naar te doen zodat adequate behandeling ingezet 
kan worden, zoals dialectische gedragstherapie (DGT). DGT is oorspronkelijk 
ontwikkeld voor vrouwen met een borderline persoonlijkheidsstoornis en 
richt zich op emotieregulatieproblematiek zoals zelfbeschadigend gedrag en 
suïcidaliteit. Een jeugdversie (DGT-J) en een vorm voor forensische populaties 
die zich ook richt op agressieregulering zijn beschikbaar.

Ten tweede: depressieve klachten, posttraumatische stress en dissociatie 
stoornissen bleken een slechte uitkomst (borderline persoonlijkheidsstoornis) 
te voorspellen en zijn daarom extra belangrijk om te behandelen. De hoop is 
dat dit ook de lange termijn-uitkomst zal verbeteren. Toekomstig onderzoek zal 
effectiviteit ervan moeten uitwijzen. Deze stoornissen zijn relatief onzichtbaar als 
er niet gericht naar gevraagd wordt. Gericht diagnostisch onderzoek hiernaar 
is daarom een vereiste, vooral omdat effectieve behandelingen voor deze 
stoornissen beschikbaar zijn. 

Als laatste zijn seksueel risicogedrag en ongewenst en ongepland moederschap 
een probleem wat specifieke aandacht vergt. Girl Talk van het Nederlands 
Jeugdinstituut is een interventie die positieve resultaten heeft laten zien op 
het gebied van seksueel risicogedrag. Interventies specifiek gericht op het 
voorkomen van zwangerschap en moederschap moeten echter nog ontwikkeld 
worden.

Nazorg
Uit onze resultaten is gebleken dat de complexe problemen zich zeer vaak 
voortzetten tot in ieder geval de jongvolwassenheid. Nazorg is daarom 
noodzakelijk. Er zijn echter meerdere problemen die deze zorg in de weg staan. 
Ten eerste verschillen alle meisjes en jonge vrouwen sterk van elkaar. Waar bij 
de één de problematiek zich meer bevindt in het maatschappelijke functioneren 
en drugsafhankelijkheid, zal bij de ander ingestoken moeten worden op 
traumabehandeling en (voorkomen van) moederschap. Dit maakt het lastig een 
standaard behandelaanbod te hanteren. Daarom zou de behandeling geboden 
moeten worden door een multidisciplinair team, dat op de verschillende 
hulpbehoeftes kan inspelen. 

De meisjes en vrouwen uit ons onderzoek hadden weinig vertrouwen in mensen 
in het algemeen en al helemaal in de hulpverlening, ten gevolge van vaak 
jarenlang negatieve ervaringen met de zorg. Het waren geen meisjes die zelf 

aan de bel trokken of netjes op hun afspraak kwamen. Ze waren vaak brutaal en 
wilden eerst dat de hulpverlening iets voor hen deed (bv een huis regelt), voordat 
ze iets van zichzelf konden prijsgeven. Dit vergt veel van hulpverleners. Niet 
alleen moeten ze ‘out-reachend’ werken (bij de vrouwen op de stoep staan in 
plaats van afspraken op kantoor), ze moeten zich ook niet af laten schrikken door 
een dichte deur, gebrek aan motivatie of zeer heftige vormen van communicatie 
(onder andere veeleisende houding, conflicten en agressie). 

De werkwijze van de reguliere GGZ is daarmee vaak niet passend voor deze 
doelgroep. De huidige transitie en transformatie van de jeugdzorg biedt 
kansen om deze zorg beter vorm te geven. De jeugdteams van de gemeenten 
zijn laagdrempelige teams die dicht bij huis zorg bieden. Hoewel deze teams 
multidisciplinair zijn en out-reachend werken, zijn zij momenteel onvoldoende 
toegerust om deze meisjes met de verscheidenheid aan complexe problemen 
goed te kunnen begeleiden. Deze teams zullen daarom óf moeten transformeren 
naar teams met expliciete expertise, óf kunnen verwijzen naar een andere 
instelling die deze zorg wel kan bieden. Wellicht biedt aansluiting bij de huidige 
(functional) assertive community treatment teams een oplossing. Hoewel deze 
teams voor ernstig psychiatrische volwassen patiënten zijn gestart, worden deze 
teams ook steeds meer opgezet voor jongeren en jongvolwassenen. Probleem 
bij het opzetten en inzetten van dergelijke teams met hoge expertise, is dat het 
volledig indruist tegen het huidige politieke klimaat waar bezuinigingen in de 
zorg een gegeven zijn.

Preventie
Het zou het meest wenselijk zijn als zou kunnen worden voorkómen dat meisjes 
gedrag vertonen dat dermate ernstig is dat zij in een gesloten jeugdinrichting 
geplaatst worden. Ook hier zouden de jeugdteams van de gemeente een rol 
in moeten spelen. Deze teams, laagdrempelig en dicht bij huis, kunnen vroeg 
signaleren als het bij gezinnen met kinderen spaak loopt en kunnen daar langdurig 
zorg op maat bieden. Maar ook hier moet de complexiteit van deze gezinnen 
niet onderschat worden. Vaak gaat het om de zogenaamde ‘multiprobleem-
gezinnen’ die ook nog eens alle zorg mijden, waarvoor ook weer zeer ervaren en 
goed opgeleide hulpverleners nodig zijn. 

Een andere manier om te voorkómen dat jongeren in een gesloten jeugdinstelling 
belanden, is om te zorgen dat problemen niet overgedragen worden op 
de volgende generatie. Meisjes moeten ook na hun plaatsing interventies 
aangeboden krijgen om te voorkómen dat zij ongewenst of ongepland zwanger 
worden. Sommige jonge vrouwen worden gepland zwanger, maar onderschatten 
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de impact van het moederschap; ook hier zouden interventies op ingezet moeten 
worden. Daarnaast moeten de vrouwen die een kind krijgen begeleid worden om 
een sensitieve en emotioneel beschikbare moeder te worden. In veel gevallen 
vereist dit intensieve 7x24-uurs begeleiding en training. Het Moeder en Kind 
Huis van Intermetzo biedt deze zorg. Zij hebben echter te weinig plekken om 
alle zorgelijke jonge moeders te bedienen. In Rotterdam is het project ‘Moeders 
van Rotterdam’ gestart, een intensieve en jarenlange ambulante zorg, gericht 
op alle aanstaande moeders uit achterstandswijken in Rotterdam. Investeren op 
het voorkomen van overdracht van problemen op de volgende generatie zou 
een hoge prioriteit moeten hebben, want alleen zo kan de vicieuze cirkel van 
verwaarlozing, mishandeling, psychiatrische stoornissen, gesloten plaatsing en 
ontoereikende moederschap doorbroken worden.


