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De titel van dit proefschrift was ‘Ontwikkeling van psychopathologie bij jongeren met 

verstandelijke beperkingen over een periode van vijf jaar’.   

Psychopathologie is een veelvoorkomende comorbiditeit bij mensen met verstandelijke beperkingen 

(VB). Om goed te kunnen begrijpen hoe psychopathologie zich ontwikkelt in jongeren met VB is 

longitudinaal onderzoek nodig, waarbij gekeken wordt naar mogelijke voorspellers van 

psychopathologie die al op jonge leeftijd aanwezig zijn. Hoofdstuk 1 richtte zich op het 

psychologisch ontwikkelingsperspectief dat nodig is om te begrijpen welke processen, 

levensgebeurtenissen en leefomstandigheden van invloed zijn op het ontwikkelingsproces. Tevens 

werd gekeken naar het verband tussen VB, psychopathologie en samenhangende factoren. De 

onderzoeksgroep in dit proefschrift bestond uit een grote representatieve steekproef van 

Nederlandse schoolgaande kinderen met lichte tot matige VB die ten tijde van de eerste meting 6-18 

jaar oud waren. Deze kinderen werden vervolgens gedurende een periode van vijf jaar gevolgd, wat 

het onderzoek een longitudinale studie maakt. De data werd op drie gescheiden meetmomenten 

verzameld. Ouders/ verzorgers, leerkrachten en de kinderen/ jongeren zelf hebben op minstens één 

van de meetmomenten meegewerkt. De onderzoeksvragen in dit proefschrift waren: (1a) Op welke 

wijze verschilt het beloop van de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen van de 

kindertijd naar de adolescentie bij kinderen met VB ten opzichte van kinderen uit de algemene 

bevolking? (1b) Wat is de prevalentie van psychiatrische problemen bij adolescenten en jong 

volwassenen met licht tot matige VB? Wat is het verband met leeftijd en niveau van VB? (2a) Op 

welke wijze hangt het niveau van VB samen met de ontwikkelingsverandering in emotionele en 

gedragsproblemen? (2b) Op welke wijze hangen veranderingen in kind- en gezinsfactoren samen 

met ontwikkelingsveranderingen? (2c) Welke factoren bieden de beste mogelijkheden om 

psychiatrische uitkomsten te verminderen? !! 
 

 

In Hoofdstuk 2 werd het ontwikkelingsbeloop van psychopathologie in kinderen en adolescenten 

met en zonder VB vergeleken. We beschreven overeenkomsten en verschillen tussen de twee 

populaties, waaronder geslachtsverschillen voor verschillende typen emotionele of 

gedragsproblemen. Kinderen met VB lieten op alle leeftijden een hoger niveau van probleemgedrag 

zien vergeleken met kinderen zonder VB. De resultaten wezen erop dat kinderen met VB een groter 

risico op psychopathologie bleven vertonen, vergeleken met kinderen die zich op reguliere wijze 

ontwikkelen. Hoewel dit hogere risico, in het geval van agressief gedrag en aandachtsproblemen, op 

18-jarige leeftijd minder sterk naar voren kwam dan op 6-jarige leeftijd. In tegenstelling tot wat 

verwacht werd, bleek het ontwikkelingsbeloop van psychopathologie bij kinderen van 6 tot en met 

18 jaar met VB, vergelijkbaar met dat van kinderen zonder VB. Er werd geconcludeerd dat de 
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normatieve ontwikkelingspaden van psychopathologie bij kinderen met VB, zoals deze 

gepresenteerd werden in dit hoofdstuk, als een standaard kunnen dienen waartegen de ontwikkeling 

van psychopathologie in de kinderleeftijd kan worden afgezet, om afwijkende ontwikkeling vast te 

stellen.  

 

 

!!In Hoofdstuk 3 vergeleken we de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen, zoals deze 

door ouders en door leerkrachten gerapporteerd werd, tussen kinderen met lichte VB en met matige 

VB. Het ontwikkelingspatroon, de persistentie en de aanvang van symptomen van emotionele en 

gedragsproblemen werden gepresenteerd. Bijna 25% van de kinderen vertoonde een afwijkend 

niveau van emotionele en gedragsproblemen. In de meeste typen probleemgedrag werden geen 

verschillen gevonden tussen kinderen met lichte VB en matige VB wat betreft stabiliteit van 

individuele verschillen, persistentie en symptomen van het begin van psychopathologie. !Wanneer 

wel een verschil tussen de niveaus van VB gevonden werd, hadden de jongeren met matige VB een 

hogere mate van stabiliteit, persistentie en begin van symptomen volgens zowel ouders als 

leerkrachten. Het gemiddelde niveau van probleemgedrag zoals gerapporteerd door ouders, maar 

niet door leerkrachten, daalde gedurende de periode van 5 jaar tussen het eerste en het laatste 

meetmoment. Er werd geconcludeerd dat jongeren met matige VB en met lichte VB een 

vergelijkbaar risico lopen op persistente psychopathologie. Verschillende informanten 

rapporteerden een ander niveau en een andere mate van verandering van probleemgedrag. 

Leerkrachten en ouders vullen elkaar dus aan in het diagnostische proces. ! 

 

 

In Hoofdstuk 4 richtten we ons op de etiologie van psychopathologie. Verbanden tussen 

verandering in het niveau van psychopathologie en veranderingen in kind-, gezins- en 

omgevingsfactoren werden bepaald. Jongeren die een meer dan gemiddelde afname van 

probleemgedrag lieten zien, lieten eveneens een afname van lichamelijke symptomen, (grotere) 

toename van aanpassingsvaardigheden en afname van ouderlijke psychopathologie zien. Verbeterde 

communicatieve vaardigheden, afnemende lichamelijke problemen, verbeterd gezinsfunctioneren, 

en zo min mogelijk meegemaakte negatieve levensgebeurtenissen hadden een versterkende invloed 

op de eerder genoemde wederzijdse verbanden. Er werd geconcludeerd dat het 

ontwikkelingspatroon van probleemgedrag bij kinderen met VB samenhangt met veranderingen in 

kind-, gezins-, en omgevingsfactoren. Bovendien zouden clinici en hulpverleners extra alert moeten 

zijn op de invloed die veranderingen in de lichamelijke gezondheid van een kind en de psychische 

gezondheid van de ouders hebben op veranderingen in de psychische gezondheid van het kind. De 
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uitkomsten van deze studie wijzen op veranderbare factoren die in toekomstige studies verder 

onderzocht zouden moeten worden en die mogelijk als behandeldoel in interventies kunnen worden 

gebruikt. !! 

 

 

In Hoofdstuk 5 werden kind/adolescent-, gezins- en omgevingsfactoren in de kinderleeftijd 

gevonden die het risico op psychiatrische stoornissen in de adolescentie en jong volwassenheid 

voorspelden. Ook werden risicoprofielen onderkend die mogelijk in preventieve strategieën ingezet 

kunnen worden. Resultaten lieten zien dat afwijkende niveaus van internaliserende en 

externaliserende problemen, onvoldoende aanpassingsvaardigheden en psychopathologie van de 

ouders een psychiatrische stoornis voorspelden. Bijna 30% van de jongeren met VB voldeden aan 

de criteria van een psychiatrische stoornis. Bovendien werd gevonden dat kinderen/adolescenten die 

waren blootgesteld aan meerdere risicofactoren een groter risico hadden om psychiatrische 

stoornissen te ontwikkelen. Er werd geconcludeerd dat strategieën, die gericht zijn op het 

terugbrengen van psychiatrische stoornissen bij kinderen/adolescenten met elk niveau van VB, 

gericht zouden moeten zijn op een zo vroeg mogelijke interventie om de mate van 

psychopathologie te verminderen door de aanpassingsvaardigheden van de kinderen/adolescenten te 

verbeteren en de ouders te ondersteunen, vooral bij diegenen die meerdere risicofactoren 

ondervinden. 

 

 

In het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 6, werden de belangrijkste resultaten en conclusies besproken, 

werden aanbevelingen voor toekomstig onderzoek gedaan en werden de belangrijkste klinische 

implicaties gegeven. Het werd duidelijk dat in de ontwikkeling van de kindertijd naar de 

jongvolwassenheid, de emotionele en gedragsproblemen bij de meeste jongeren met VB afnamen. 

Echter, wanneer er geen aandacht aan geschonken wordt, lopen kinderen met VB het risico om 

psychiatrische stoornissen te ontwikkelen tijdens en na de adolescentie. Om psychiatrische 

stoornissen in deze groep te voorkomen, is het nodig om in te grijpen op alle verschillende gebieden 

waar deze kinderen negatieve invloeden kunnen ervaren (e.g., beperkte aanpassingsvaardigheden, 

ouderlijke psychopathologie of negatieve levensgebeurtenissen) en niet slechts op één gebied 

tegelijkertijd. Ouders, verzorgers, leerkrachten en hulpverleners moeten samenwerken om jongeren 

met VB goed in de gaten te houden. ! 

Wat betreft behandeling werden vier conclusies getrokken; ten eerste, preventie dient op een jonge 

leeftijd te beginnen, zodra de eerste symptomen van emotionele of gedragsproblemen zich 

voordoen. Ten tweede, aanpassingsvaardigheden van kinderen dienen verbeterd te worden, om zo te 
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zorgen dat zij over voldoende bronnen beschikken om met de uitdagingen van het leven te kunnen 

omgaan. Ten derde, wanneer ouders psychische gezondheidsproblemen ervaren of VB hebben, 

zullen zij verminderd in staat zijn om hun kinderen op te voeden en te ondersteunen. Zij zullen dan 

ook ondersteuning nodig hebben. Het behandelen van de psychische gezondheid van ouders zou 

dan ook deel moeten uitmaken van het behandelaanbod aan kinderen. Ten slotte, reguliere 

behandelmethodieken zouden ook bij kinderen en jongeren met lichte tot matige VB ingezet moeten 

kunnen worden. De aanpassingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn dat verbale informatie 

geminimaliseerd en versimpeld wordt, er meer gebruik wordt gemaakt van visuele ondersteuning, 

de nadruk wordt gelegd op uitvoeren en doen in plaats van gesprekken voeren. Ook zouden er 

kortere behandelsessies maar wel een langere totale behandeltijd geboden kunnen waardoor 

herhaling en inslijting van geleerde vaardigheden mogelijk is, en waarbij het mogelijk is dat er 

geoefend wordt in de dagelijkse leefomgeving. Zorgverzekeraars, overheid en beleidsmakers 

zouden de zorgverleners moeten faciliteren in het ontwikkelen en aanbieden van effectieve 

behandelmethodieken voor deze specifieke kwetsbare groep. Jongeren met VB die 

gedragsstoornissen vertonen, zoals vandalisme, agressie en delinquentie, vormen een grote 

belasting voor de gemeenschap. Er werd in dit proefschrift geopperd om daarom niet alleen te 

kijken naar de kosten van behandelingen alleen, maar ook te onderzoeken wat de lange termijn 

effecten en de kosten voor de samenleving zijn wanneer rekening gehouden wordt met dalende 

criminaliteit als gevolg van vroegtijdige en grondige interventie. 

 

 


