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Summary in Dutch

Samenvatting



Meisjes in Justitiële Jeugd Inrichtingen

Psychopathologie en Seksueel Risicogedrag

In de laatste tientallen jaren is agressief en ander antisociaal gedrag van 

meisjes duidelijk toegenomen, zowel in de Verenigde Staten als in an-

dere westerse landen zoals Nederland (CBS, 2006; OJJP, 2003; Snyder & 

Sickmund, 2006). Het aantal meisjes dat gedetineerd raakt, is in ons land 

eveneens toegenomen, en uit eerder onderzoek blijkt dat zowel psycho-

pathologie waaronder getraumatiseerd zijn, als seksueel risicogedrag veel 

voorkomen bij deze meisjes (Cauffman, Feldman, Waterman, & Steiner, 

1998; Crosby, Salazar, DiClemente, Yarber, Caliendo, & Staples-Horne, 2004; 

Teplin, Abram, McClelland, Dulcan, & Mericle, 2002; Vermeiren, Jespers & 

Moffitt 2006). Agressieve meisjes hebben een slechte prognose wanneer 

zij volwassen zijn. Zij hebben vaak psychische problemen, ze hebben veel 

medische zorg nodig, doen het in economisch en sociaal opzicht slecht, en 

komen vaak in misbruikende relaties terecht  (Lanctot & Leblanc, 2002; Mof-

fitt, Caspi, Rutter, & Silva, 2001; Pajer, 1998). Er is daarbij weinig bekend over 

factoren die de prognose van deze groep bepalen (Pajer, 1998; Vermeiren, 

2003). Inzicht in de rol die psychopathologie en seksueel risicogedrag spe-

len, alsook inzicht in hun onderlinge samenhang, zou interventie en behan-

deling van deze meisjes kunnen verbeteren. De prognose voor deze meisjes 

zou er zo op vooruit kunnen gaan en de maatschappelijke veiligheid zou dan 

tevens beter gewaarborgd kunnen worden. 

Om dit te onderzoeken werden tussen 2002 en 2004 in drie verschillende 

justitiële jeugdinrichtingen in Nederland meisjes psychiatrisch en psycho-

logisch onderzocht die daar op civiel- of strafrechtelijke titel waren opge-

nomen wegens ernstige psychosociale problemen en gedrags- en andere 

psychiatrische stoornissen. Tevens werd onderzoek gedaan naar meisjes die 

in België gedetineerd waren en werd deze groep vergeleken met een groep 

meisjes van de algemene bevolking in België. 

Het is bekend dat antisociaal gedrag het meest voorkomt in de adoles-

centie, en dat de ontwikkeling van antisociaal gedrag bij meisjes wel eens 
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anders zou kunnen verlopen dan bij jongens (Junger-Tas, Terlouw, & Klein, 

1994; Moffitt, 1993; Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001). Moffitt (1993) be-

schrijft twee ontwikkelingspaden om de ontwikkeling van antisociaal gedrag 

te verklaren: een life course persistent (LCP) en een adolescence limited (AL) 

ontwikkelingspad. Antisociale meisjes lijken volgens Moffitt voor wat betreft 

hun LCP ontwikkelingspad op jongens en hebben bij gevolg ook een slech-

tere prognose op de volwassen leeftijd. Toch stellen Moffitt et al. (2001) dat 

bijna alle meisjes die antisociaal gedrag vertonen, eerder kenmerken van 

een AL pad hebben. Silverthorn en Frick spraken in dat verband over een 

delayed onset ontwikkelingspad voor antisociaal gedrag bij meisjes. Bij dit 

delayed onset ontwikkelingspad zijn er wel kenmerken van het LCP pad, zo-

als cognitieve en neuropsychologische tekorten, een disfunctionele gezins-

achtergrond, en een gevoelloze interpersoonlijke stijl, maar manifesteert het 

antisociale gedrag zich pas in de adolescentie. Het is duidelijk dat er verder 

onderzoek op dit gebied nodig is.

Niet alleen het vóórkomen van specifieke problemen en de ontwikke-

lingspaden van antisociaal gedrag zijn bij meisjes mogelijk anders dan bij 

jongens, ook de samenhang tussen deze factoren verschilt wellicht tussen 

beide seksen. In een aantal studies bleken risicofactoren voor agressie en 

gedragsproblemen bij meisjes te verschillen van die bij jongens (Ehrensaft, 

2005; Keenan, Loeber, & Green, 1999; Moffitt et al., 2001; Odgers & Moretti, 

2002). Zo is bekend dat, hoewel gedragsproblemen minder vaak voorkomen 

bij klinisch opgenomen meisjes dan bij klinisch opgenomen jongens, deze 

gedragsproblemen bij meisjes vaak samengaan met meer psychopathologie 

dan bij jongens (Eme, 1992; Loeber & Keenan, 1994). Dit wordt ook wel de 

gender paradox genoemd. Stoornissen zoals de aandachtstekortstoornis 

met/zonder hyperactiviteit (ADHD), angststoornissen (vooral de posttrauma-

tische stress stoornis), depressie, middelenmisbruik of -afhankelijkheid en 

suïcidaliteit zijn vaker gerapporteerd bij gedragsgestoorde meisjes dan bij 

gedragsgestoorde jongens (Chamberlain & Reid, 1994; Keenan et al., 1999; 

Loeber & Keenan, 1994;Teplin et al., 2002). Ook worden meisjes, die als kind 

mishandeld zijn, vaker vervolgd voor gewelddadig gedrag dan jongens, 
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die als kind mishandeld zijn (Herrera & Mc Closkey, 2001), hoewel trauma-

tisering bij beide geslachten crimineel gedrag blijkt te voorspellen (Baldry, 

2003; Becker & Mc Closkey, 2002; Flannery, Singer & Wester, 2001, Moffitt et 

al., 2001). Een ander verschil tussen jongens en meisjes ligt mogelijk in het 

type agressie. Terwijl jongens voornamelijk openlijk (fysiek) agressief gedrag 

vertonen, dient bij meisjes ook rekening te worden gehouden worden met 

heimelijke agressie. Deze vorm van agressie kan ook heel schadelijk zijn, 

want eerder onderzoek liet zien dat het bij meisjes tot depressie en sociaal 

isolement kan leiden (Crick & Grotpreter, 1995; Crick & Bigbee, 1998). Ten-

slotte moet aandacht gegeven worden aan de rol van seksueel risicogedrag, 

omdat in eerder onderzoek promiscue gedrag, vroegrijpheid en tienerzwan-

gerschappen gerelateerd bleken aan gedragsproblemen en delinquent ge-

drag bij meisjes (Devine, Long, & Forehand, 1993; Kovacs, Krol, & Voti, 1994; 

underwood, Kupersmidt, & Coie, 1996; Zoccolillo & Rogers, 1991).

We wilden weten of bevindingen uit Amerikaanse en Australische onderzoe-

ken te generaliseren zijn naar gedetineerde meisjes in Nederland of Bel-

gië. De justitiële- en gezondheidszorgsystemen verschillen namelijk tussen 

landen. Anders dan in de Verenigde Staten of Australië, kunnen in Neder-

land jongeren namelijk niet alleen met een strafrechtelijke maatregel, maar 

ook met een civielrechtelijke maatregel gesloten worden geplaatst. Een 

civielrechtelijke maatregel wordt meestal opgelegd ter bescherming, als er 

sprake is van bijvoorbeeld drugsgebruik, prostitutie, weglopen of zwerven. 

In België kunnen minderjarigen alleen met een civielrechtelijke maatregel 

gesloten geplaatst worden, aangezien er geen (jeugd)strafrecht bestaat voor 

deze leeftijdsgroep. 

 

Om deze redenen was het doel van dit onderzoek om agressie, psychopa-

thologie en seksueel risicogedrag in representatieve groepen van gedeti-

neerde meisjes te onderzoeken, en om relaties tussen risicofactoren en psy-

chopathologie te onderzoeken. Dit werd onderzocht in twee representatieve 

groepen gedetineerde meisje van 12 tot 18 jaar: één groep gedetineerde 

meisjes opgenomen in een justitiële jeugdinrichting (JJI) in Nederland en 
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één groep gedetineerde meisjes (en een groep schoolgaande meisjes van 

de algemene bevolking) in België.

Het proefschrift begint met een inleiding (hoofdstuk 1). De achtergronden 

en doelstellingen van dit onderzoek worden toegelicht. Eerdere onderzoe-

ken op dit gebied worden gerefereerd.

In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van het onderzoek naar het voorkomen 

van agressie en psychopathologie onder in Nederlandse justitiële jeugdin-

richtingen (JJI´s) gedetineerde meisjes; de relatie tussen psychopathologie 

en ernst van de agressie werd onderzocht. Drie agressiesubgroepen werden 

gevormd op basis van het aantal agressieve items uit een semigestructu-

reerd psychiatrisch interview, de KiddieSADS: een niet-agressieve, een matig 

agressieve en een ernstig agressieve subgroep. Internaliserende en exter-

naliserende psychopathologie en agressie kwamen, net als in Amerikaanse 

en Australische groepen gedetineerde meisjes, veel voor. Ook bleek dat de 

mate van voorkomende psychopathologie verschilde per agressiesubgroep. 

Externaliserende psychopathologie (ADHD, oppositioneel opstandige stoor-

nis, gedragsstoornis, middelenmisbruik of -afhankelijkheid), posttraumati-

sche stressstoornis, en suïcidaliteit kwamen het minst voor in de niet-agres-

sieve subgroep, meer in de matig agressieve subgroep, en het meest in de 

ernstig agressieve subgroep. Het artikel eindigt met de aanbeveling dat 

screening op psychopathologie en agressie bij opname in een JJI wenselijk 

is.

Omdat psychopathologie zoals posttraumatische stress (PTSS) en agressie 

veel voorkwamen, en omdat eerdere studies relaties tussen trauma en agres-

sie lieten zien, werd deze specifieke relatie nader onderzocht. Hoofdstuk 3 

rapporteert over het voorkomen van traumatisering in deze groep en over 

de relatie tussen traumatisering en agressie. Niet alleen openlijke agressie, 

maar ook heimelijke agressie werd onderzocht, aangezien heimelijke agres-

sie beschreven is als een specifieke vrouwelijke vorm van agressie (Crick & 
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Grotpeter, 1995; Ősterman et al., 1998). Bijna 85% van de deelnemers had één 

of meer trauma’s meegemaakt, en dit was gerelateerd aan zowel openlijke 

als heimelijke agressie. De relatie met heimelijke agressie was het sterkst. 

Ook de mogelijke invloed van middelenmisbruik en -afhankelijkheid op deze 

relatie werd onderzocht. In tegenstelling tot de verwachtingen beïnvloedde 

middelenmisbruik of -afhankelijkheid deze relatie niet. Hieruit blijkt eens te 

meer de noodzaak om gedetineerde meisjes bij opname te onderzoeken 

op trauma en agressie, en het belang van de samenhang tussen deze beide 

factoren te onderkennen. 

In hoofdstuk 4 werd het voorkomen van tienerzwangerschappen onderzocht, 

en ook de relatie tussen het doorgemaakt hebben van een zwangerschap en 

bepaalde kenmerken op het gebied van psychopathologie en seksualiteit. 

Ruim 20% van de deelnemers was al één of meerdere keren zwanger ge-

weest, hoewel geen van hen een kind had gebaard. Zoals te verwachten was, 

kwam seksueel risicogedrag (zoals geen condoomgebruik, geen gebruik van 

andere anticonceptie, seksueel contact onder invloed van alcohol of drugs, 

of een seksueel overdraagbare aandoening) meer voor bij de meisjes die 

reeds zwanger waren geweest. Ook suïcidaliteit bleek een voorspellende 

factor voor zwangerschap. Dit betekent dat preventie van tienerzwanger-

schap bij deze meisjes zich niet alleen zou moeten richten op een betere 

voorlichting over veilige seks, maar dat daarbij rekening gehouden zou moe-

ten worden met aanwezige psychopathologie. 

In hoofdstuk 5 wordt het seksueel risicogedrag van gedetineerde meisjes in 

België in relatie tot een aantal sociodemografische kenmerken en psycho-

pathologie gerapporteerd. Eerder onderzoek onder schoolgaande meisjes 

in België met hetzelfde instrumentarium maakte vergelijking mogelijk tussen 

gedetineerde meisjes en meisjes uit de algemene bevolking. Beide popula-

ties werden verdeeld in een seksueel risicogroep (SR) en een niet-seksueel 

risicogroep (NSR). Bij de meisjes uit de detentiegroep bleek seksueel risi-

cogedrag veel vaker (56.4%) voor te komen dan bij meisjes uit de algemene 

bevolking (9.6%). Terwijl in de algemene bevolking meisjes uit de SR-groep 

6



verschilden van meisjes uit de NSR-groep in zowel internaliserende als exter-

naliserende psychopathologie, was alleen externaliserende psychopatholo-

gie gerelateerd aan SR in de detentiegroep. Hieruit blijkt dat interventiepro-

gramma’s voor seksueel risico nodig zijn tijdens detentie. Eens te meer blijkt 

dat dit soort programma’s ook rekening zouden moeten houden met psycho-

pathologie, en speciaal gericht zouden moeten worden op detentiegroepen.

In hoofdstuk 6  worden verschillen tussen civielrechtelijk- en strafrechtelijk 

geplaatste meisjes in JJI’s in Nederland gerapporteerd door de delictge-

schiedenis, sociodemografische kenmerken, hulpverleningsgeschiedenis, 

psychopathologie en trauma in beide groepen te vergelijken. De meeste 

meisjes (82%) waren met een civielrechtelijke maatregel geplaatst. In beide 

groepen kwam veel psychopathologie en trauma voor. De strafrechtelijke 

groep had vaker gewelddadige delicten in de voorgeschiedenis en vaker een 

niet-Nederlandse achtergrond, terwijl in de civielrechtelijke groep vaker een 

voorgeschiedenis van residentiële plaatsingen, de oppositioneel-opstandige 

stoornis, suïcidaliteit en automutilatie voorkwamen. Deze bevindingen laten 

zien dat er in beide groepen een noodzaak bestaat tot behandeling. Een in-

deling van groepen gebaseerd op behandelbehoeftes zou daarom mogelijk 

meer te adviseren zijn dan de huidige groepsindeling gebaseerd op justitiële 

maatregel. 

In het laatste hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 

Ook bevat dit hoofdstuk een discussie over de resultaten, de beperkingen 

en de klinische implicaties van ons onderzoek. Beargumenteerd wordt dat 

hoewel de mate van voorkomen van psychopathologie kan variëren tus-

sen verschillende onderzoeken, gedetineerde meisjes in het algemeen veel 

psychiatrische problemen hebben en behandeling nodig hebben. Ook de 

samenhang van psychopathologie met agressief gedrag werd bevestigd 

door onze bevindingen. Verder bleek dat er met heimelijke agressie rekening 

gehouden moet worden in deze groep. Tenslotte bleken tienerzwangerschap 

en seksueel risicogedrag veel voor te komen en hand in hand te gaan met 

multipele psychiatrische problemen. 
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Omdat psychopathologie (ook traumatisering en agressie) en seksueel 

risicogedrag veel voorkwamen, is het dringend noodzakelijk interventie- en 

behandelprogramma’s te ontwikkelen die hierop gericht zijn. Ook benadruk-

ken de ernst en complexiteit van de psychiatrische problematiek in deze 

groep de noodzaak tot diagnostiek bij opname. Daarbij dient met name ook 

traumatisering onderzocht te worden en moet aandacht bestaan voor de 

verschillende subtypen van agressie zoals voor heimelijke agressie. Om-

dat gedetineerde meisjes veel psychiatrische problematiek hebben en het 

waarschijnlijk is dat zij deze problemen ook na hun ontslag nog hebben, is 

het betrekken van psychiatrische zorginstellingen noodzakelijk en cruciaal 

om gespecialiseerde zorg en nazorg te verlenen. Tenslotte zou specifiek 

risicogedrag, in het bijzonder op seksueel gebied, aandacht moeten krijgen, 

waardoor zowel tienermoederschap, als een transgenerationele overdracht 

van probleemgedrag voorkomen wordt.

Wanneer behandelingen specifiek voor meisjes ontwikkeld worden, dienen 

deze onderzocht te worden op hun effectiviteit (bijvoorbeeld interventies 

voor specifieke problemen zoals ADHD of posttraumatische stress, psycho-

therapeutische interventies voor trauma, en preventieprogramma’s voor 

seksueel risicogedrag), en op de gevolgen voor de lange termijn voor het 

algemeen functioneren, maar ook met betrekking tot recidivisme. 
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